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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 aprendeu a ter 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

Programa de Iniciação à Docência da PUC/SP, apresentado à CAPES em 2009, 
atendeu ao edital nº 018/2010. Em 2013, a partir do novo edital 61/2013, nosso 
trabalho, aprovado e concluído em fevereiro de 2018, denominado: “PIBID-PUC/SP: 
Processos de formação inicial de professores em contextos colaborativos: docência 
e práticas educativas desenvolvidas em escolas públicas do Estado de São Paulo”, 
envolveu as escolas públicas, que aceitaram ser nossas parceiras, e alunos dos cursos 
de licenciatura plena da PUC/SP. O programa objetiva, em primeiro lugar, desenvol-
ver a iniciação à docência, privilegiando a formação para o trabalho do magistério 
no sistema público da Educação Básica, pois os alunos bolsistas terão como uma das 
tarefas integrar-se na escola pública para a qual foram designados. Eles conheceram 
o cotidiano da instituição, explicitando a integração entre Educação Superior e Edu-
cação Básica. Além disso, terão oportunidade, por um lado, de vivenciar experiências 
metodológicas e práticas docentes de caráter interdisciplinar e, por outro lado, de 
poder contribuir, devido à presença dos licenciados e ao trabalho integrado com as 
escolas, com a elevação do padrão de qualidade da Educação Básica.

Os licenciandos selecionados em 2010 estavam matriculados em cursos de 
Licenciatura correspondentes às seguintes áreas: (a) Pedagogia (enfatizando a 
alfabetização); (b) Ciências Exatas (Matemática e Física); (c) Ciências Biológi-
cas; (d) Ciências Sociais (História e Geografia) e (e) Letras (Língua Portuguesa 
e Estrangeira e Filosofia). Em 2013 foi proposta a prorrogação do edital, com a 
alteração de que as áreas seriam articuladas por subprojetos a partir dos cursos de 
licenciatura, a saber: Filosofia, Letras–Inglês, Letras–Francês, Pedagogia, Mate-
mática, Letras–Português, Geografia e História. 

A proposta a ser desenvolvida com esses alunos bolsistas seria acompanha-
da pelo coordenador institucional, pelos coordenadores de área designados pela 
PUC/SP e pelo professor supervisor da escola pública selecionada. O trabalho dos 
alunos demandaria 30 horas mensais às ações do PIBID, sem prejuízo de suas 
atividades discentes regulares.

 Fonte: Esta apresentação foi autorizada pela coordenadora institucional e publicada no 
livro “A AÇÃO DOS PROFESSORES: DA FORMAÇÃO À ATUAÇÃO PROFISSIONAL” 
Ed. Artgraph, SP. 2013.
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Este trabalho foi executado em parceria, sendo a reunião semanal com os pi-
bistas um momento importante para seu desenvolvimento. Os grupos elaboravam 
relatórios e a realização de eventos semestrais. O PIBID marca sua inserção na 
PUC/SP por meio de um evento de abertura “A Ação dos Professores da forma-
ção à articulação profissional”, em que contamos com a presença da profissional 
Claudete Cardoso, representando a CAPES com a palestra “CAPES e a formação 
inicial de professores” e a Profa. Dra. Marli Eliza Dalmazo André com o tema 
“O impacto do PIBID para a formação de professores”, em 25/03/2014. Os demais 
eventos foram: 

I. Workshop – Atualização docente na metodologia de aprendizagem ba-
seada em projetos – PBL. Nesse evento foi debatido esse tema com os 
envolvidos no PIBID da PUC/SP, inclusive com a presença do Prof. Haller 
Elinar Schunemann, responsável pelo PIBID/UNASP – Centro Universi-
tário Adventista de São Paulo. Nesse evento contou-se com a presença do 
Prof. Rui M. Lima e da Profa. Diana Mesquita, representantes da UMI-
NHO de Portugal, debatendo o “PBL e a formação para docência”, em que 
a aprendizagem centrada no aluno foi aprofundada, servindo de subsídio 
para as próximas metas do PIBID.

 
II. Simpósio Interno – “Formação docente: demandas da escola pública”, vi-

sando apresentar a descrição e analisar a realidade escolar de dez escolas 
públicas paulistas. Esteve presente nesse debate, além dos alunos e profes-
sores do PIBID, a Profa. Dra. Lúcia Helena Couto – Secretária de Educação 
de Diadema e Representante da União dos Dirigentes Municipais de Educa-
ção – UNDIME, a Profa. Dra. Vera Lúcia Cabral Costa – Diretora da Escola 
de Formação de Professores / Secretaria de Estado da Educação – SP. 
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III. Workshop / Simpósio Interno – Desafios da Escola Pública: Reflexões e 

Práticas, tendo como debate “Reflexões e práticas sobre bullying na escola 
e entorno”, apresentado pela Profa. Dra. Eloisa Quadro Fagali, Doutora 
em Psicologia da Educação. 

 
IV. Workshop / Simpósio Interno – Cujo tema foi sobre buscar a qualidade 

de ensino a partir do conhecimento docente: perspectivas de atuação nos 
sistemas públicos de ensino, tendo como palestrante Profa. Dra. Vaner 
Pereira Silva Nogueira – Assessora Técnica da Escola de Formação de 
Professores Paulo Renato de Souza SEE/SP.

V. Workshop – em que o tema foi “Diálogos entre os Projetos Inovadores”, 
tendo como intenção explícita a qualificação para a docência na pers-
pectiva da inovação criativa e mudança nas ações docentes, no interior 
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das instituições públicas inseridas no PIBID. Cada área apresentou um 
projeto para ser compartilhado entre os pibistas e demais licenciandos 
presentes, que transcrevo a seguir:

•	 Feira de Ciências Exatas – Matemática e Física no Cotidiano: 
Olimpíadas e Sustentabilidade. Área: Ciências Exatas e Tecnolo-
gia: Licenciaturas em Matemática e Física;

•	 Redescobrindo o laboratório de Ciências da Natureza: reativação 
desse espaço de aprendizagem por meio de projetos e interven-
ções. Área: Ciências Médicas e da Saúde: Licenciatura em Ciên-
cias Biológicas;

•	 Construindo a cidadania: História e Geografia no ENEM e nos 
Vestibulares. Área: Ciências Sociais: Licenciaturas em História e 
Geografia;

•	 O Eu e o Outro. Área: Educação: Licenciatura em Pedagogia;
•	 Revista Eletrônica. Área: Filosofia, Comunicação, Letras e Artes: 

Licenciaturas em Letras e Filosofia.
VI. Seminário interno PIBID-PUC/SP
 O Seminário Interinstitucional do PIBID-PUC/SP e Mackenzie, em que 

o tema foi “A Formação dos Professores: desafios atuais”. A palestra de 
abertura foi “Processos na formação e profissionalidade docente”, pela 
Profa. Dra. Ana Abreu. Em seguida, tivemos uma rodada de conversa com 
o tema: “A formação dos professores: desafios atuais”, com as professoras: 
Dra. Madalena Guasco Peixoto e Dra. Marina Graziela Feldmann. No pe-
ríodo da tarde contamos com a apresentação dos trabalhos desenvolvidos 
por pibidianos e seus respectivos coordenadores de área da Matemática, 
Pedagogia, Letras Português, Letras Inglês, Letras Francês e História. 
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O PIBID na PUC/SP

Profa. Dra. Neide de Aquino Noffs
Coordenadora Institucional do PIBID-PUC/SP

Profa. Dra. Marina Graziela Feldmann
Coordenadora Institucional do PARFOR/PUC/SP

Em abril de 2010, o Ministério da Educação e a Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Diretoria de Educação Básica 
Presencial (DEB) e a Coordenação Geral de Desenvolvimento de Conteúdos Cur-
riculares e Modelos Experimentais lançaram o Edital 018/2010/CAPES, em que 
as instituições públicas, municipais de Educação Superior e de Universidades e 
Centros Universitários Filantrópicos, confessionais e comunitários sem fins eco-
nômicos, puderam apresentar projetos que contribuíssem com a formação inicial 
e continuada de profissionais do magistério por meio do programa institucional 
de bolsa de iniciação à docência – PIBID.

As instituições deveriam apresentar um único projeto de iniciação à docência, 
desde que possuíssem cursos de licenciatura plena, legalmente constituída e que 
tivessem sede e administração no País, bem como assumissem o compromisso 
de manter as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao 
cumprimento do projeto.

O Edital 018/2010/CAPES1 explicita os itens a ser considerados como diferen-
ciais na elaboração do PIBID.

A Pró-Reitora de Graduação Profa. Dra. Marina Graziela Feldmann, nesse mo-
mento, organiza um grupo de trabalho para elaborar o PIBID, cabendo à Facul-
dade de Educação a responsabilidade de assumir essa coordenação institucional, 
visto que a profissional Neide de Aquino Noffs já era Coordenadora Institucional 
do Projeto de Formação de Professores da Educação Básica (PIFPEB) pertencia 

 Fonte: Este artigo foi autorizado pelas autoras e publicado no livro “A AÇÃO DOS 
PROFESSORES: DA FORMAÇÃO À ATUAÇÃO PROFISSIONAL”. Ed. Artgraph, SP. 2013.

1. BRASIL, Ministério da Educação (MEC). Edital 018/2010/CAPES – PIBID Municipais 
e Comunitárias. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Disponível 
em: <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid>. Acesso em: 08 nov 2013.
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à linha de pesquisa: formação de Educadores no Programa Pós-graduação Stricto 
Sensu Educação Currículo.

Em 2013, após processo eleitoral, a Pró-reitoria acadêmica foi assumida pela 
Profa. Dra. Maria Margarida Cavalcanti Limena e em 2017 pela Profa. Dra. 
Alexandra Flogli Serpa Geraldini, que valorizaram o trabalho desenvolvido man-
tendo a Profa. Dra. Neide de Aquino Noffs na coordenação institucional.

Breve histórico
A PUC/SP tem como referência em sua ação educativa a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. O projeto PIBID-PUC/SP deveria atender a esse 
princípio.

Entre 2001 e 2004 ocorreu a elaboração do Projeto Institucional para Forma-
ção de Professores da Educação Básica – PIFPEB, aprovado pelo Consun em 2005. 
O PIFPEB apresenta os fundamentos para a elaboração dos projetos pedagógicos 
específicos dos Cursos de Licenciatura existentes, na universidade naquele mo-
mento, bem como de novos cursos que viessem a ser propostos.

O PIFPEB formava um conjunto de proposições de caráter operacional que 
permitem que a diversidade metodológica e epistemológica existente se realizasse, 
em conformidade com as perspectivas apontadas pelo Projeto Pedagógico Insti-
tucional – PPI da PUC/SP, e de acordo com o perfil do egresso de cada curso e 
seus desdobramentos, de ordem téorico-metodológica, constantes do mesmo pro-
jeto. Os debates que ocorreram na universidade, durante toda a elaboração do 
Projeto Institucional para Formação de Professores da Educação Básica (PIFPEB), 
iniciaram-se em 1997, tendo o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) 
desencadeado um processo de estudos sobre a formação de professores para a Edu-
cação Básica, proposta pela Lei 9.394/96. Em 1999, foi desencadeado um Fórum 
de Licenciatura em que se debatia sobre a formação de professores. Os encontros 
promovidos pela Comissão de Ensino, a partir de 2001, tiveram como objetivo bá-
sico elaborar subsídios para a definição de uma política de ensino de graduação da 
PUC/SP, garantindo as especificidades de cada área e a construção dos respectivos 
planos pedagógicos dos cursos e de uma política de formação de professores.

Na elaboração do PIFPEB, os membros da Comissão tiveram como referência 
aspectos discutidos nos Fóruns, sobre os quais houve concordância entre as várias 
unidades. Foram eles: Articulação entre bacharelado e licenciatura; Concepção 
de educação e de formação de professores, entendida a primeira como prática 
pedagógica, social, histórica e política e, a segunda, como resultante da indisso-
ciabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pautada pela interdisciplinaridade 
e caracterizada como formação geral, garantindo o desenvolvimento de múltiplas 
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competências; Integração entre teoria e prática e entre a área de formação espe-
cífica e a pedagógica. Organização institucional: cada curso de Licenciatura teria 
seu colegiado próprio, do qual seria indicado um representante que comporia o 
colegiado das licenciaturas da PUC/SP. O PIFPEB define, entre outros aspectos, os 
pressupostos e os princípios norteadores da elaboração dos projetos pedagógicos 
dos cursos. Os pressupostos foram:

•	 Os Cursos de Licenciatura e os de Bacharelado (quando a eles vinculados) 
têm sua(s) identidade(s) vinculada(s) à estrutura temática e epistemológi-
ca da área de saber.

•	 A prática da pesquisa, voltada às problemáticas do processo de ensino-
-aprendizagem e às demandas da realidade escolar, é norteadora da forma-
ção profissional e da organização interna dos cursos.

•	 Existência de articulação entre as diferentes áreas de conhecimento no in-
terior de projetos de atividades e pesquisas comuns. Os princípios nortea-
dores foram:

•	 Considerar as modalidades e níveis de ensino como referência para o de-
senvolvimento das atividades curriculares na formação inicial graduada e 
na educação continuada do professor.

•	 Compromissar-se com a prática educativa da escola pública como referên-
cia para o desenvolvimento 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 qua-
lificada e de problematização constante da prática pedagógica em todas as 
suas dimensões.

•	 Considerar a inserção do professor em um contexto social e 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 expe-
riências e do trabalho coletivo e interdisciplinar na elaboração e execução 
dos projetos pedagógicos dos cursos.

Esses princípios constatam que o percurso assumido pela PUC/SP para a cons-
trução do PPI, criando espaços coletivos para debates e consensos, envolvendo to-
dos os segmentos, garante a legitimidade da política da graduação e da formação 
dos professores, que nortearam os planos pedagógicos dos cursos.



18 O PIBID NA PUC/SP

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

Em 2006 e 2007 foram aprovados 13 cursos de licenciatura na universidade e 
implementados 12, pois Educação Física ainda não fora iniciado, todos envolvi-
dos no PIFPEB. Existe uma diversidade de licenciaturas oferecidas na universida-
de, tanto em relação ao turno, diurno e noturno, quanto aos locais, em três campi.

Esse projeto institucional de bolsa de iniciação à docência se inspirou no 
PIFPEB e agrupou inicialmente 12 cursos de licenciaturas em cinco áreas de co-
nhecimentos, a saber:

•	 Área Letras: composta dos cursos de licenciatura em Letras-Português, Le-
tras-Espanhol, Letras-Francês, Letras-Inglês e Filosofia, situados no Cam-
pus Monte Alegre, assumida pela Profa. Ms. Maria Ignez S. Mello Franco.

•	 Área Pedagogia: composta do curso de licenciatura em Pedagogia, situado 
no Campus Monte Alegre, assumida pela Profa. Dra. Maria Anita Viviani 
Martins.

•	 Área Ciências Exatas: composta dos cursos de licenciatura em Física e Ma-
temática, situados no Campus Marquês de Paranaguá, assumida pela Pro-
fa. Dra. Ana Lucia Manrique.

•	 Área Ciências Biológicas: composta do curso de licenciatura em Ciências 
Biológicas, situado no Campus Sorocaba, assumida pela Profa. Dra. Maria 
Otília José M. Mathias.

•	 Área Ciências Sociais: composta dos cursos de licenciatura em História e 
Geografia, situados no Campus Monte Alegre, assumida pela Profa. Dra. 
Yone de Carvalho.

Cada subprojeto, no início, contou com 20 alunos para cada área, portanto, ao 
todo, tínhamos 100 alunos.

Essas áreas estavam integradas nas atividades propostas para a iniciação à do-
cência que esse projeto se propôs a realizar.

A PUC/SP concebe a educação e a formação de professores como prática pe-
dagógica, social, histórica e política, alicerçada em ações, recursos e instrumentos 
construídos no contexto das necessidades reais da escola. Podemos citar, como 
exemplo, criação e utilização de jogos, brincadeiras, implementação de rodas de 
conversa diferenciadas e momento coletivo de leitura, aulas investigativas, ensino 
por investigação por meio da resolução de problemas e projetos, inserção de ati-
vidades experimentais, jogos e softwares computacionais. Apesar de essas ideias 
e práticas já serem utilizadas na formação do licenciando na Universidade, serão 
resignificadas no âmbito desse programa, à medida que os estudantes da escola 
pública participarão ativamente do processo, bem como um professor supervisor. 
Outros valores agregados à nossa proposta relacionam-se à concepção de edu-
cação como resultado da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 
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crença no trabalho docente interdisciplinar, trabalhando a formação geral e inú-
meras competências; e, sobretudo, assumir uma ação conjunta a ser desenvolvida 
em escola pública.

Ressaltamos, além dos princípios básicos desse programa, outros argumentos 
que alicerçaram nosso trabalho:

1. Compromisso com a prática educativa da escola pública como referência 
para o desenvolvimento das atividades curriculares na formação inicial 
graduada e na formação permanente do professor.

2. Concepção de ensino e aprendizagem como processo de mediações en-
tre conhecimento constituído, sua relação com o indivíduo e o contexto 
sociopolítico-econômico e cultural em consonância para o desenvolvi-
mento do pensamento autônomo, crítico e ético, como pressupostos para 
a mudança de concepções, valores, atitudes, crenças e ações.

3. 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 dimensões.

4. Consideração da perspectiva da formação permanente do professor, da 
diversidade de experiências e do trabalho coletivo e interdisciplinar na 
elaboração e execução dos projetos dos cursos.

O projeto institucional e os subprojetos elaborados por área tiveram um cro-
nograma de implementação que privilegiou o trabalho conjunto e colaborativo, 
beneficiando todos os envolvidos no processo, respeitando-se especificidades e 
propostas refinamento, visando a adequações para as realidades locais das escolas 
parceiras. Utilizamos para a construção de nosso programa o pressuposto de que 
a formação de professor desempenha um papel importante na “configuração de 
uma nova profissionalidade docente, estimulando a emergência de uma cultura 
profissional no seio do professorado e de uma cultura organizacional no seio das 
escolas” (Nóvoa, 1991, p. 20).

Dessa forma, consideramos que a formação deve contemplar o conhecimento 
e o desenvolvimento pessoal, um quadro conceitual de produção de saberes, um 
repertório sobre o conteúdo específico a ser ensinando, bem como o conhecimen-
to pedagógico do conteúdo.

Esses elementos deverão ser articulados de tal maneira que contribuam como 
uma base para o desempenho profissional na linha da construção de um conheci-
mento específico para à docência.

Entendemos como conhecimento pedagógico os referenciais propostos por 
Shulman (1987, 1986) no sentido de que considera essencial para que haja uma 
atuação efetiva em situações específicas de ensino e de aprendizagem as habilidades 
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de compreensão, transformação, interpretação, crítica, instrução, avaliação e re-
flexão, elementos esses indispensáveis para que ocorram novas aprendizagens.

Esse conhecimento deve incluir a regência de aulas, as estratégias a ser utili-
zadas, a organização dos ambientes para que haja aprendizagem, o conhecimento 
do aluno real, da escola real. Esse conhecimento pressupõe identificar como os 
alunos constroem conhecimentos, como organizam seu pensamento, como en-
tendem a realidade, como resolvem os problemas envolvendo seu cotidiano.

Assim, o PIBID possibilitou que os alunos-pibistas pudessem construir seu pa-
pel de professor pela oportunidade de vivenciar essa construção de conhecimento 
em contato direto com a escola pública, com seus professores e seus alunos, na 
criação de práticas pedagógicas que surgiram da expectativa e necessidade da rea-
lidade vivida. Os pibistas, no decorrer do trabalho, refletiram sobre várias ques-
tões: Quais mudanças poderão ser propostas nas escolas? Como dimensionar as 
novas atuações com as atuais? Como realizar as atividades? Como se conhecer na 
relação com os outros colegas? Como socializar crenças, valores e ações? Como 
aprender? Como avaliar? 

Como ensinar?
Nos encontros supervisionados essas questões eram elaboradas e, de forma 

coletiva, as ações a ser implantadas eram planejadas.
Nessas ações utilizamos também nosso conhecimento e vivência em relação à 

concepção de estágio adotada nos cursos de licenciatura.
– Estágio supervisionado constitui uma das exigências do currículo do cur-

so de Formação de professores. É o eixo polarizador das várias disciplinas 
que compõem a estrutura curricular do curso de Pedagogia e das Licen-
ciaturas, à medida que todas, por meio de um trabalho integrado, ofere-
cem subsídios para a formação profissional do futuro educador. O estágio 
curricular procura integrar em seu exercício o saber e o saber fazer, a 
teoria e a prática que devem coexistir, seja na formação inicial, seja na 
prática profissional docente. O estágio é entendido como um meio para a 
compreensão dos elementos contidos na experiência imediata da realida-
de educativa na particularidade da docência e como o desenvolvimento 
da capacidade de interpretar os conflitos provenientes das necessidades 
formativas do ensino e o ensinar na dimensão da ação. O estágio curri-
cular deve propiciar um espaço de observação, reflexão e discussão das 
práticas desenvolvidas pelos docentes na instituição escolar, instaurando 
a possibilidade de o estagiário construir a sua identidade profissional, 
a partir de um movimento de alternância, que se constrói em simultâ-
neo com os conhecimentos teóricos aprendidos no curso de licenciatura 
e com os saberes da ação pedagógica observados e experienciados nas 
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atividades de estágio. Oferece, pois, oportunidades para que o aluno vi-
vencie os conhecimentos adquiridos durante o curso, contribuindo para 
o aprimoramento profissional. Assim, o estágio é componente obrigató-
rio que propicia o exercício direto, in loco, pela presença participativa em 
ambientes próprios de atividades da área educacional, permite efetivar os 
processos de ensino e de aprendizagem dos alunos.

– Estágio se constitui em uma atividade privilegiada do profissional em 
formação, além disso, propõe-se a investigar as possibilidades de ações na 
escola e nos diferentes espaços sócio-institucionais por meio de pesquisas 
nas quais a prática educativa seja objeto de estudo, visando educação 
básica de qualidade, sendo seus objetivos:

•	 proporcionar ao aluno a oportunidade de entrar em contato direto com a 
realidade de trabalho para a qual está sendo formado;

•	 propiciar que essa realidade seja por ele analisada, discutida, questionada 
e confrontada com as teorias apresentadas e os conhecimentos e debates 
teórico-práticos propiciados pelo Curso de Formação de Professores, de 
maneira a que ele incorpore novos conhecimentos e habilidades que o tor-
ne competente ao exercício que vier a exercer no campo educacional;

•	 contribuir para a formação de educadores comprometidos com a realidade 
socioeconômica e cultural do País;

•	 constituir-se em elo de integração dos diversos núcleos/disciplinas teóricos 
e práticos do Curso de Formação de Professores em suas diferentes áreas;

•	 avaliar situações e relações interpessoais que ocorrem na escola, com o 
distanciamento profissional necessário à sua compreensão;

•	 sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática docente, investigando o 
contexto educativo e analisando a própria prática profissional;

•	 mobilizar conhecimentos adequados em relação aos conteúdos de ensino 
específicos e pedagógicos;

•	 estimular no estagiário o compromisso com o trabalho profissional orga-
nizado, com o planejamento, a pesquisa e o registro didático-pedagógico 
de acordo com as normas acadêmicas e científicas. Os estágios supervisio-
nados dos cursos de Licenciatura e Pedagogia poderão ser realizados em 
escolas da educação básica sempre sob o acompanhamento e supervisão do 
professor supervisor. Atendendo às necessidades e à organização do curso 
prevê-se as seguintes modalidades de estágio: observação, regência e inter-
venção. Essas modalidades contemplarão ações relativas a planejamento, 
análise e avaliação do processo pedagógico, dimensões da dinâmica es-
colar, gestão, intervenção com professor-aluno, relacionamento escola-co-
munidade, relação com a família, análise e construção de material didático 



22 O PIBID NA PUC/SP

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

e outros. Essas concepções colaboraram na construção do programa do 
PIBID.

•	 Os Objetivos
As propostas contendo os projetos institucionais atenderam às características 

obrigatórias previstas no item 2 do Edital 18/2010/CAPES aos objetivos do PIBID 
de:

•	 incentivar a formação de professores para a educação básica, contribuindo 
para a elevação da qualidade da escola pública;

•	 valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela carreira 
docente;

•	 elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de 
professores nos cursos de licenciatura das universidades e centros univer-
sitários comunitários;

•	 inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educa-
ção, promovendo a integração entre educação superior e educação básica;

•	 proporcionar aos futuros professores participação em experiências meto-
dológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisci-
plinar e que busquem a superação de problemas identificados no processo 
de ensino-aprendizagem, levando em consideração o IDEB e o desempe-
nho da escola em avaliações nacionais, como Provinha Brasil, Prova Brasil, 
SAEB, ENEM, entre outras; e

•	 incentivar escolas públicas de educação básica, tornando-as protagonistas 
nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando 
seus professores como coformadores dos futuros professores.

A partir dessas concepções e objetivos proporcionamos aos pibistas ações que 
congregassem os alunos dos diferentes cursos de Licenciatura e de Pedagogia da 
PUC/SP numa ação conjunta a ser desenvolvida na escola pública.

Toda parceria supõe ações conjuntas que visem um objetivo comum, nesse 
caso, contribuições para a melhoria da escola pública. Mas esse trabalho colabo-
rativo deve também trazer benefícios a todos os envolvidos e respeitar especifici-
dades de interesses. Assim, cabe diferenciar os benefícios que essa parceria traria 
a seus parceiros.

Foi de fundamental importância no cronograma de implementação a preocu-
pação com a discussão da proposta com educadores das secretarias de educação 
ou diretorias de ensino para que ocorressem flexibilidades nas propostas apresen-
tadas, de tal forma que garantiríamos os princípios da proposta, porém permitía-
mos que modificações pudessem ser feitas de forma a contemplar especificidades 
locais e a consolidar o espírito de parceria. Assim propomos que as seguintes 
ações fossem desenvolvidas:
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1. apresentação e discussão da proposta institucional integral com os ór-
gãos centrais das secretarias municipais e/ou estaduais de educação e com 
gestores das unidades escolares – diretores, vice-diretores, professores-
-coordenadores, coordenadores pedagógicos e para representantes de 
professores das escolas (um por turno);

2. contato dos docentes da universidade com as escolas que aderissem ao 
PIBID para discussão da proposta e refinamento do programa com vista a 
adequações para a realidade local;

3. definição da contrapartida da instituição – encontros de formação dados 
pelos professores supervisores com auxílio dos alunos; elaboração de ma-
terial didático; regência e intervenção dos alunos sob supervisão;

4. horário comum para supervisão nos diferentes cursos para permitir su-
pervisão conjunta entre alunos;

5. reunião entre os supervisores dos vários cursos para planejamento, acom-
panhamento e avaliação das atividades em desenvolvimento do Projeto 
Institucional.

Tal programa também não pode ser pensado de forma a se esgotar quando 
terminar o convênio, não só porque nos anos seguintes novos alunos virão, mas 
porque as ações junto às escolas devem ser continuadas. Isso não quer dizer que 
sempre serão conveniadas as mesmas escolas. Pode-se propor, por exemplo, 
que durante dois anos o trabalho seja mais sistemático e que, a partir desse tempo, 
seja mais espaçado, para que novas escolas possam vir a ser conveniadas, inde-
pendentemente da adesão ao PIBID.

Além dos resultados pretendidos elencados em cada subprojeto, amparados 
ainda nos textos de Simão e outros (2009), Alarcão (2009), Charlot (2009) e Les-
sard (2009), esperávamos ter como resultados uma:

•	 contribuição para um melhor conhecimento das oportunidades formativas 
existentes no local de trabalho dos professores em várias escolas;

•	 compreensão dos reflexos de uma formação participativa e colaborativa no 
desenvolvimento profissional do professor;

•	 compreensão dos processos de desenvolvimento da autonomia do profes-
sor no seio de um processo colaborativo de participação/formação;

•	 percepção de como se articulam os processos de formação em contexto 
colaborativo e as práticas educativas dos professores que neles participam;

•	 contribuição para uma reconceitualização do conceito de supervisão, con-
cedendo também a essa atividade a função de dinamização e acompanha-
mento do desenvolvimento da escola;

•	 contribuição para um melhor conhecimento da atividade escolar na pers-
pectiva da própria escola e na dos alunos;
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•	 compreensão de sequências de ensino, considerando a atividade docente 
como um trabalho de articulação das atividades docentes e dos alunos, 
observando que essa articulação assenta-se numa negociação permanen-
te, implícita ou explícita, que dá lugar a acordos provisórios, renova-
dos sem cessar, acordos concebidos frágeis e singulares, produzidos na 
situação construída e testemunham a sua autonomia relativa e a sua 
especificidade.

Após a elaboração dos objetivos e resultados pretendidos o grupo realizou as 
seguintes ações internas para o atendimento ao PIBID:

•	 elaboração e abertura de edital para seleção dos bolsistas;
•	 elaboração e abertura de edital para seleção dos professores supervisores;
•	 apresentação do Subprojeto para os professores e alunos dos cursos parti-

cipantes do projeto;
•	 apresentação e discussão da proposta com os gestores das unidades;
•	 definição de contrapartida das instituições: encontros de formação, elabo-

ração de material didático, regência, intervenção, observação, participação 
de reuniões etc.;

•	 definição de horário comum para a supervisão conjunta entre os alunos 
dos diferentes cursos;

•	 contatos com as escolas participantes para planejamento integrado e ava-
liação do desenvolvimento do projeto;

•	 reuniões entre os supervisores das escolas, os coordenadores dos subpro-
jetos e o coordenador institucional para acompanhamento, discussão dos 
resultados, perspectivas e limites do projeto;

•	 ralização de Encontros de Iniciação à Docência da PUC/SP; 
•	 realização de Seminários Semestrais de Avaliação do PIBID-PUC/SP por 

todos os participantes do projeto;
•	 elaboração de workshops semestrais sobre temas pertinentes para os 

bolsistas;
Na implantação do PIBID selecionamos outros critérios para além dos presen-

tes no Edital 18/2010/CAPES, na seleção de professor supervisor, a saber:
•	 apresentação de carta de interesse, justificando as intenções de sua 

participação;
•	 apresentação de currículo, com destaques para a participação em ativida-

des na escola;
•	 entrevista.
Os controles de frequência dos professores supervisores foram realizados pe-

los coordenadores de área. A ausência a três atividades consecutivas, sejam de 
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quais abrangências forem, implicará no desligamento do professor supervisor do 
PIBID-PUC/SP e abertura de edital para seleção de outro professor para ocupar 
a vaga (o que não ocorreu no processo, pois todos os professores supervisores 
foram participantes).

Além disso, os professores serão avaliados pelos coordenadores de área por 
meio de trabalhos apresentados na forma escrita, oral e/ou midiática. Caso o pro-
fessor apresente um desempenho abaixo do esperado, os coordenadores podem 
recomendar a reelaboração dos trabalhos ou, em caso de reincidência, o desliga-
mento do professor do projeto.

Da mesma forma previmos outros critérios para além dos critérios presentes 
no Edital 18/2010/CAPES, para a seleção de bolsista, a saber:

•	 apresentação de carta de interesse, justificando as intenções de sua 
participação;

•	 entrevista.
O controle de frequência desses bolsistas foi realizado tanto pelo professor su-

pervisor na escola quanto pelo coordenador de área. A ausência a três atividades 
consecutivas, sejam de quais abrangências forem, implicará no desligamento do 
aluno bolsista do PIBID-PUC/SP e abertura de edital para seleção de outro aluno 
para ocupar a vaga.

Além disso, os alunos bolsistas serão avaliados pelo professor supervisor e o 
coordenador de área por meio de trabalhos apresentados na forma escrita, oral 
e/ou midiática. Caso o aluno apresente um desempenho abaixo do esperado, os 
professores podem recomendar a reelaboração dos trabalhos ou, em caso de rein-
cidência, o desligamento do aluno do projeto.

A formação inicial de professores

Escrever sobre formação de professores nos incita a rememorar as inquietudes 
e perplexidades na busca de significados do que é ser professor na contempora-
neidade. Professor: sujeito que professa concepções, saberes, valores, atitudes, 
compartilha relações e junto com o outro elabora a interpretação e reinterpretação 
de sentidos da existência humana e do mundo (Feldmann, 2009, p. 71).

Falar de formação de professores é sempre falar do humano, e nessa perspec-
tiva nos projetamos em processo permanente da produção da nossa existência em 
consonância com a produção do outro em situações educativas de aproximação, 
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mediação e transformação do conhecimento. Nessa tríade referenciada, situam-se 
os sentidos da relação interativa da docência – o aprender e o ensinar gerando 
possibilidades da educabilidade humana.

O processo de formação de professores caminha junto com a produção do 
lócus escolar em mutação constante por meio da criação de ações coletivas entre 
a gestão, as práticas didático-pedagógicas, curriculares e culturais e as condições 
concretas de trabalho vivenciadas pelos sujeitos envolvidos.

A ideia central que ancora nossos estudos e intervenções é a de que os pro-
fessores em formação se formem como pessoas, consigam compreender a sua 
responsabilidade no desenvolvimento de si, dos outros e da escola em uma busca 
permanente de articulação entre o pensamento e a ação educativa.

Entendemos que o conceito de formação está associado ao conceito de desen-
volvimento pessoal e a um trabalho em que as pessoas devem “se conhecer” para 
que possam, em situações de ensino, assumir-se como “ensinantes”. “Desta forma 
similar encontramos no processo de ação o modo de ensinar e as atividades do 
aprender, o aluno e o professor” (Noffs, 2008, p. 67).

Falar do ensinar “é explicitar as mediações feitas pelos professores entre 
componentes de seu plano (objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação) e seus 
alunos. O modo de lidar com mediações gera o aprender. Podemos dizer que o 
aprender depende de como essas mediações são feitas pelo professor” (Noffs, 
2008, p. 71).

Entendemos ainda que a formação de professores deve ser concebida como 
um processo contínuo. Como afirma Fullan:

O desenvolvimento profissional é um projeto ao longo da carreira desde a formação 
inicial, à iniciação, ao desenvolvimento contínuo através da própria carreira [...] o 
desenvolvimento profissional é uma aprendizagem contínua, interativa, acumulati-
va, que combina uma variedade de aprendizagem (Fullan, 1897, p. 215).

Assim, a formação inicial não pode ser vista como oferecimento de “propos-
tas mágicas”, mas sim situá-la como uma primeira fase de um longo e diferen-
ciado processo de vivência, mudanças, conhecimento de si, do outro, da reali-
dade, da escola e do conteúdo específico. Essa formação pressupõe o princípio 
de individualização como elemento essencial à formação, porém sem perder de 
vista o coletivo, o grupo no qual se insere tanto na dimensão acadêmica como 
pessoal.

A formação inicial de professores conta com a presença do coordenador de 
área, que se apresenta como “um professor de apoio”, que na investigação de 
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Huling-Austin (1990) em relação à programação de iniciação à docência se apre-
senta como importante. 

Os professores principiantes que durante o seu primeiro ano de trabalho como 
docente contam com a colaboração de um professor mentor apresentam atitudes e 
percepções relativamente ao ensino significativamente mais saudáveis que os ou-
tros que não dispõem desta possibilidade de apoio pessoal.

Como exemplo “de apoio pessoal” encontramos atividades de observação, su-
pervisão, orientações, sugestões de aquisição de materiais, assessoria na resolução 
aos problemas que enfrentam, estudo de caso e outros. Gostaríamos de ressaltar 
que simultaneamente à iniciação à docência dos pibistas ocorria a formação con-
tinuada dos professores supervisores em que as atualizações científica e didática 
eram realizadas. As concepções de docência dos professores supervisores não se 
reduziam só à análise de sua classe, e sim à análise dos contextos que influencia-
vam as decisões do processo de ensino e do processo de aprendizagem. O diálogo 
entre o coordenador de área, o pibista e o professor supervisor se apresentaram 
como um momento privilegiado de formação.

Outro ponto importante a ser ressaltado na PUC/SP diz respeito ao diálogo 
entre o PIBID e o PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores da Edu-
cação Básica – resolução CD/FNDE de 13 de maio de 2010). Essa aproximação 
por meio das coordenações institucionais permitiu que situações envolvendo a 
formação de professores fossem debatidas possibilitando reflexões conjuntas que 
influenciavam na elaboração dos projetos de intervenção. O programa PIBID sele-
cionou as seguintes etapas/metas para a iniciação à docência, são elas:

1. Conhecer a escola.
2. Elaborar projetos de intervenção.
3. Avaliar o programa.
4. Divulgar.
5. Elaborar relatórios e prestação de contas.

Descrição detalhada das metas:

1. Conhecer a escola
Descrição e análise da realidade escolar, buscando ampliar o conhecimento 

acerca da comunidade escolar, por meio do levantamento e da observação crí-
tica não só das características sócio-político-econômicas e culturais dos alunos, 
do corpo docente, e da região da escola, como também das características da 
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comunidade escolar e por intermédio do aprofundamento da análise de dados 
de avaliações de sistema como forma de fornecer subsídios para as futuras ações 
educativas.

2. Elaborar projetos de intervenção
Desenvolvimento de atividades de integração escola/universidade, propician-

do que essa realidade seja analisada, discutida, questionada e confrontada com as 
teorias apresentadas e os conhecimentos e debates teórico-práticos propiciados 
pelos respectivos Cursos de Formação de Professores, de maneira a que os bol-
sistas incorporem novos conhecimentos e habilidades que os tornem aptos ao 
exercício profissional no campo educacional. Para cada um dos três projetos de 
intervenção preveem-se cinco etapas.

3. Avaliar o programa
Acompanhamento e avaliação quanto à observação crítica das atividades edu-

cativas, à análise do processo de iniciação à docência e à atuação dos bolsistas e 
supervisores, considerando as propostas dos projetos de intervenção desenvolvi-
das em espaços previamente acordados, atendendo às necessidades da escola e da 
comunidade.

4. Divulgar
Criação de espaços de divulgação do trabalho colaborativo realizado entre es-

colas e universidade; dos projetos de intervenção desenvolvidos, compartilhando 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas educativas; e dos resultados e 
sistematizações produzidas.

5. Elaborar relatórios e prestação de contas
Elaboração dos relatórios parciais e finais e respectivas prestações de contas.
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Para melhor compreensão das metas, dividimo-nas em fases, a saber:

META ETAPA OU FASE ESPECIFICAÇÃO

1. Conhecimento 
da escola

1.1. Aspectos físi-
cos

Situar o contexto escolar amplo: localização 
da escola, histórico, clientela, turnos, núme-
ro de alunos, problemas da escola; direção, 
secretaria, tesouraria (se houver); sala(s) de 
coordenação, de professores, de aulas, la-
boratório, biblioteca, xerox, laboratório de 
computação, pátio, local de realização de 
Educação Física, recreio etc.

1.2. Aspectos pe-
dagógicos

Identificar os elementos essenciais do plano 
pedagógico da escola, atividades curricula-
res e extracurriculares, calendário escolar 
etc.

1.3. Aspectos hu-
manos

Realizar conversa com direção, coordena-
ção, professores, auxiliares, funcionários, 
alunos etc.

1.4. Intersecção 
entre aspectos físi-
cos, pedagógicos e 
humanos

Analisar graus e formas de integração da es-
cola na comunidade, a construção de sua 
identidade e transformações históricas.

2. Projetos de in-
tervenção

2.1. Diagnóstico 
da escola

Analisar e interpretar dados; tomada de de-
cisões, com seleção de ações prioritárias; 
planos de aula, formas usadas pelo profes-
sor no sentido de levantar e utilizar conhe-
cimentos prévios dos alunos.

2.2. Ações pedagó-
gicas

Escolher conteúdos e enfoque metodo-
lógico, a transposição didática de con-
teúdos teóricos e/ou práticos, o uso de 
recursos tecnológicos, a interdisciplina-
ridade, a transversalidade e a integração 
de áreas, a avaliação, a diversidade e a 
inclusão etc.

2.3. Atuação Participar de experiências metodológi-
cas, tecnológicas e práticas educativas de 
caráter inovador e interdisciplinar e que 
busquem a superação de problemas iden-
tificados no processo de ensino e apren-
dizagem.
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META ETAPA OU FASE ESPECIFICAÇÃO

2.4. Workshops Apresentar os resultados das ações e das 
discussões referentes às atuações realiza-
das, concebidas como iniciação à docên-
cia, priorizando os elementos constitutivos 
do pensamento pedagógico que a caracte-
riza e a sua organização em uma síntese 
crítico-reflexiva superando a visão impres-
sionista subordinada ao domínio do conteú-
do do ensino.

2.5. Sistematiza-
ção da produção 
do projeto de inter-
venção

Selecionar materiais e métodos; reconhecer 
metodologias de ensino; explicar e descre-
ver instrumentos para a organização dos tra-
balhos realizados.

3. Avaliação do 
projeto

3.1. Diários Anotar as ações diárias a partir de um rotei-
ro previamente definido, incluindo avalia-
ção e prognósticos.

3.2. Relatórios men-
sais

Elaborar relatórios sobre a ação didática, 
participação em reuniões de planejamen-
to, acompanhamento e avaliação e outras 
ações ou fatos por bolsistas, supervisores e 
coordenadores.

3.3. Reuniões Realizar reuniões, com produção de ata, 
entre os supervisores das escolas, os coor-
denadores dos subprojetos e o coordenador 
institucional para acompanhamento, dis-
cussão dos resultados, perspectivas e limites 
do projeto.

3.4. Colóquio Realizar Colóquios Semestrais de Avalia-
ção do PIBID-PUC/SP com todos os par-
ticipantes do projeto e com produção de 
anais.

4. Divulgação 4.1. Portal Criar e supervisionar um portal na internet 
para disponibilização e divulgação das ati-
vidades desenvolvidas no âmbito do projeto 
institucional e dos subprojetos.

4.2. Encontros do 
PIBID-PUC/SP

Realizar Encontros de Iniciação à docência 
da PUC/SP.
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META ETAPA OU FASE ESPECIFICAÇÃO

4.3. Seminários Re-
gionais do PIBID

Participar dos Seminários Regionais do 
PIBID

4.4. Eventos Participar de eventos acadêmicos, escolares 
e científicos para divulgação dos resultados 
obtidos.

4.5. Publicação Elaborar textos escolares e acadêmicos e ar-
tigos científicos para publicação em diver-
sos meios de comunicação.

5. Relatórios e 
prestação de 
contas

5.1. Relatórios par-
ciais

Elaborar relatórios parciais de cada subpro-
jeto e do projeto institucional.

5.2. Prestação de 
contas parcial

Atender as exigências de prestação de con-
tas parcial.

5.3. Relatório final Elaborar relatórios finais.

5.4. Prestação de 
contas final

Preencher relatórios de prestação de contas 
final.

Outro ponto a ser valorizado diz respeito à articulação de nossos coordena-
dores de área e à coordenação institucional com a extensão e pós-graduação, am-
pliando assim a reflexão, contribuindo com as atualizações e aprimoramento. A 
articulação ocorre em reuniões que se caracterizam por estudo, análise das áreas 
dos pibistas com as escolas públicas. Essa atividade conta com a participação 
e subsídios de estudantes de pós-graduação stricto sensu área de concentração 
Educação e Currículo e Educação Matemática. Entre às teses que contribuíram 
com os pibistas destacamos: a produzida por Barbara Cristina Oliveira de Campos 
(que também faz parte da equipe do PARFOR como professora), que tem como 
foco “A aprendizagem baseada em problemas no processo de formação docen-
te do curso de Engenharia Biomédica da PUC/SP”; a produzida por Bianca dos 
Santos Torres, que tem como foco “Projeto Tutoria: elemento mobilizador para 
a formação contínua de professores e supervisão do fracasso escolar na escola 
pública”, ambas defendidas em 2012. Gostaria de ressaltar que a professora res-
ponsável pela área de licenciatura em Ciências Biológicas, Maria Otília José M. 
Mathias, fez parte da banca de qualificação e defesa da aluna Barbara Campos, e a 
responsável pela área de Educação: Pedagogia, Maria Viviani Martins, fez parte da 
banca da aluna Claudia Zuppini Dalcorso. Tivemos ainda a monografia defendida 
em 2012 por Thereza Christina Mendes de Almeida Fleury no curso lato sensu 
especialização em Psicopedagogia com o foco “Andragogia: o papel do ensinante 
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adulto no processo de aprendizagem” Tivemos também duas teses de mestrado 
em Educação Matemática sobre o PIBID realizadas pelos alunos Gerson dos San-
tos Correia e Douglas da Silva Tinti. As experiências adquiridas nesse momento 
nos permitiram visualizar perspectivas de novas propostas em relação à organiza-
ção curricular e capacitação docente aos cursos a nós vinculados.



Profa. Dra. Neide de Aquino Noffs 33

O PIBID-PUC/SP a partir do Edital 61/2013

Profa. Dra. Neide de Aquino Noffs
Coordenadora Institucional do PIBID-PUC/SP

O PIBID, ao ser aprovado neste edital, desenvolveu seu trabalho a partir de 
2014 e que ao elaborar o relatório parcial de atividades de 2014, contava com oito 
professores responsáveis por subprojetos, a saber: Sônia Campaner Miguel Ferrari 
(Coordenadora do subprojeto: Filosofia); Vera Lúcia Cabrera Duarte (Coordenadora 
do subprojeto: Letras – Inglês); Vera Lucia Marinelli (Coordenadora de subprojeto: 
Letras – Francês); Maria Anita Viviani Martins (Coordenadora do subprojeto: Peda-
gogia); Ana Maria Velloso Nobre (Coordenadora do subprojeto: Matemática); Maria 
Ignez Salgado de Mello Franco (Coordenadora do subprojeto: Letras – Português); 
Marcia Maria Cabreira M. de Souza(Coordenadora do subprojeto: Geografia); Yone 
de Carvalho(Coordenadora do subprojeto: História).

Os professores parceiros da Educação Básica participantes do Programa foram:

ÁREA NOME INSTITUIÇÃO FUNÇÃO

Licenciatura em 
Filosofia

Marta Souza Santos E.E. Professora Zulei-
ka de Barros Martins 
Ferreira

Supervisora de mar-
ço a julho de 2014

Paulo Reinaldo Tei-
xeira

E.E. Professora Zulei-
ka de Barros Martins 
Ferreira

Supervisor de agos-
to a dezembro de 
2014

Licenciatura em 
Letras – Francês

Riviane Medino 
Rocha

CEL E.E. Prof. Mauro 
de Oliveira

Supervisora

Licenciatura em 
Letras – Português

Rita de Cássia Ro-
cha das Neves

E.E. Godofredo Fur-
tado

Supervisora 

Licenciatura em 
Pedagogia

Ozélia Veiga EMEF Esmeralda Sal-
les Pereira Ramos

Supervisora

Licenciatura em 
Matemática

Patrícia Cristina 
Martins Silva
Fabiana Dias

E.E. Dr. Carlos Augus-
to de Freitas Villalva 
Junior

Supervisora
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ÁREA NOME INSTITUIÇÃO FUNÇÃO

Licenciatura em 
Geografia

Aurea Lucia Alves 
Alfredo

Escola Estadual Tarcí-
sio Alvares Lobo

Supervisora de mar-
ço a agosto de 2014

Wanessa Christina 
Fernandes de Souza

Escola Estadual Tarcí-
sio Alvares Lobo

Supervisora a partir 
de setembro de 2014

Licenciatura em 
História

Laudenira C. Be-
nevides

Escola Estadual Tarcí-
sio Alvares Lobo

Supervisora

Daniela Landi Escola Estadual Tarcí-
sio Alvares Lobo

Supervisora

Licenciatura em 
Letras – Inglês

Wanessa Christina 
Fernandes de Souza

Escola Estadual Tar-
císio Álvares Lobo – 
Vila Siqueira

Supervisora de mar-
ço a agosto de 2014. 
A partir dessa data 
ficou em aberto.

Em todos os anos até o encerramento desse edital contamos com a Profa. Dra. 
Neide de Aquino Noffs como Coordenadora Institucional.

O PIBID, em todos esses anos, não se confundia com o estágio curricular supervi-
sionado (ECS), o que foi objeto de tese de mestrado concluído em 2016 no Programa 
de educação. Currículo no qual revelamos que, embora apresentem “semelhanças 
quanto aos princípios estruturantes, são as condições de realização dos programas 
que os diferenciam. Cada ação deve ter identidade própria: PIBID e Estágio.

No relatório de atividades parcial de 2015 informamos que a redução de nos-
sos projetos de oito para sete possibilita a cada licenciatura a oportunidade de, 
ao apresentar seu subprojeto por área, aumentar a intervenção nos cursos de li-
cenciatura da PUC/SP. Essa redução ocorreu por motivos internos da Instituição. 

Em 2016, informamos no relatório enviado à CAPES sobre a redução dos pro-
jetos para três. Essa redução ocorreu também por motivos internos da Instituição. 
Em 2017 contamos com dois subprojetos. 

O projeto do PIBID, desde 2014 até 2017, avançou em suas ações e previmos 
dois momentos, a saber:

O primeiro momento denominado de “A profissionalização docente e a escola 
pública”, em que foram revisados os compromissos do PIBID com a Educação 
básica dos participantes com o projeto institucional na direção da qualificação, 
profissionalização e intervenção ética e cidadã.

Cada subprojeto se organizou em cinco fases, que foram previstas no projeto 
institucional:

•	 Conhecer a escola.
•	 Elaborar projetos de intervenção.



Profa. Dra. Neide de Aquino Noffs 35

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

•	 Atuar diretamente nos processos de ensino de aprendizagem.
•	 Sistematizar os processos de intervenção.
•	 Avaliar continuadamente as atividades.
O segundo momento, denominado “A formação profissional inicial”, incluiu 

projetos no qual cada área explicitou seus objetivos e conhecimentos específi-
cos, respeitando as etapas previstas nas fases 1, 2 e 3 dos subprojetos citados 
anteriormente.

Os projetos têm demonstrado, até o presente momento, que o compromisso e 
o papel do formador, como referência da docência, deve ser prioridade.

Apesar de nos dias de hoje encontrarmos diversos recursos pedagógicos dispo-
níveis, muitos professores sentem dificuldades para se apropriar das metodologias 
ativas, devido às práticas pedagógicas centradas em aulas expositivas, utilizando o 
giz, a lousa e o livro didático. O PIBID quebra essa lógica e propõe trabalhos por 
meio de projetos/oficinas, entre outros.

A importância didática de instrumentos diversificados está ligada ao processo 
de formação do aluno que, por meio de um ensino de qualidade, é aproximado da 
pesquisa, da produção científica, possibilitou a compreensão do cotidiano escolar.

Assim, consideramos que as atividades práticas de intervenções promovem 
a melhoria da aprendizagem na educação básica, viabilizando uma ruptura das 
metodologias tradicionais centradas na exposição oral do professor, na realização, 
pelo aluno, das atividades propostas no livro didático, com a aproximação do 
ensino com o trabalho científico e metodologias ativas, favorecendo a aquisição 
de conhecimentos e saberes.

Reafirmamos que o PIBID tem demonstrado que os estudantes das licencia-
turas têm, a partir das ações vivenciadas, alterado os paradigmas dos formadores 
(professores da Educação Básica e da Universidade). A prática é questionada, res-
significada e compreendida, há a valorização da rotina escolar e das ações didático-
-pedagógicas que reberveram na qualificação da formação inicial e continuada dos 
docentes. O PIBID propõe trabalhos por meio de metodologias ativas, reflexões 
envolvendo a compreensão da relação teoria-prática por meio do diálogo verda-
deiro, desvendando o sentido de cada ação proposta no programa na direção da 
autônima do pibidiano na produção de conhecimento. Essas reflexões possibilitam 
a leitura da realidade, a conscientização do ser professor, permitindo descobrir o 
que podemos modificar nas escolas e vislumbrando a “transformação das pessoas 
e das realidades vividas” a partir da percepção “de ser capaz” de tal modificação.

Os relatórios dos subprojetos encaminhados à CAPES atestaram o avanço do 
trabalho.

O PIBID, enquanto política pública de formação de professores, busca a com-
preensão do trabalho docente e incentiva a formação de professores, elevando a qua-
lidade dessa formação a partir da inserção dos estudantes da licenciatura no cotidiano 
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da escola, por meio de ações didáticas pedagógicas planejadas. Outro ponto rele-
vante do programa é o estreitamento da relação teoria-prática, a relação entre Uni-
versidade e escola na construção da docência em que os conhecimentos teórico-
-prático dos professores, o contexto social da escola, da sala de aula, interferem na 
formação inicial. Os projetos demostraram que suas ações buscaram modificar os 
saberes, inovar as práticas e problematizar a formação na escola contribuindo com 
“a atratividade para a profissão”. Assumimos que os lócus do trabalho docente é a 
escola, não só como espaço físico, mas como um espaço social onde diferentes pes-
soas se relacionam, de como se organizam na construção das condições de trabalho 
docente. Dessa forma, o PIBID tornou-se um dos mais relevantes promotores da 
atual política pública para a formação inicial de professores, constituindo-se um elo 
fundamental entre a universidade e a escola básica pública.

Os projetos propostos no edital PIBID 61/2013 contaram com as seguintes ações:
1. Filosofia/Campus Perdizes

•	 Eu e a cidade: Descobrir e inventar a cidade e a si mesmo
•	 Refletindo sobre a cultura urbana a partir da Filosofia
•	 O programa institucional PIBID o subprojeto de Filosofia

2. Geografia/Campus Perdizes
•	 Geografia, cultura e as diferentes formas de apreensão do mundo
•	 A Geografia como produtora da cidadania
•	 O programa institucional PIBID e o subprojeto Geografia

3. História/Campus Perdizes
•	 Construindo a cidadania. Ler o mundo
•	 Construindo a cidadania: Produzir memórias, escrever história
•	 O programa institucional PIBID e o subprojeto História

4. Letras-Francês/Campus Perdizes
•	 A construção de ações para o ensino de Francês nas escolas estaduais 

de São Paulo
•	 Contribuições ao Centro de Estudos de Línguas das Escolas estaduais 

de São Paulo
•	 O programa institucional PIBID e o subprojeto Letras-Francês

5. Letras-Inglês/Campus Perdizes
•	 Living Drama em uma escola pública
•	 Living Drama – a relevância de praxis
•	 O programa institucional PIBID e o subprojeto de Letras-Inglês
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6. Letras-Português/Campus Perdizes
•	 Construindo o sujeito atuante na língua materna
•	 Construindo o sujeito atuante pela oralidade
•	 Construindo o sujeito atuante pela leitura
•	 O programa institucional PIBID e o subprojeto de Letras-Português

7. Matemática/Campus Consolação
•	 Vivenciando a docência e a diversidade na Matemática: aprendendo na 

ação o ensinar e o aprender
•	 Vivenciando as atividades escolares
•	 Aperfeiçoando a capacidade comunicativa
•	 Vivenciando grupos de trabalho
•	 O programa institucional PIBID e o subprojeto de Matemática

8. Pedagogia/Campus Perdizes
•	 A emergência da literacia e o desenvolvimento da compreensão leitora
•	 Projeção de atos de leitura
•	 O ensino da compreensão
•	 Avaliar a compreensão leitora
•	 O programa institucional PIBID e o subprojeto de Pedagogia

Na PUC/SP esse programa contou, em 2014, com oito subprojetos elencados 
acima. Embora os coordenadores de área se encontrassem sistematicamente, o 
fato de eles estarem divididos por área de conhecimento e em escolas diversas 
possibilitou o registro de avanço por área. Na PUC/SP os projetos representam 
uma oportunidade de experiências significativas, visto que o programa permitiu 
o repensar da formação do professor, bem como uma profunda reflexão sobre 
importantes temas, tais como, educação, ensino, cotidiano escolar, exercício da 
docência, construção e apropriação do conhecimento, tornando efetiva a relação 
entre ensino e pesquisa, ensino superior e educação básica, conhecimento espe-
cífico e pedagógico. A riqueza dos conhecimentos construídos por pesquisas e 
experiências para todos licenciandos, proporcionados por encontros regulares 
com a coordenação dos subprojetos e supervisores das escolas, foi fundamental 
para o seu processo de formação, colaborando para a construção da ideia de 
que o foco de toda educação de qualidade tem, no currículo, no estudante (suas 
potencialidades e necessidades) e nas condições em que ocorre o ensino suas 
referências prioritárias. Em 2016 reafirmamos alguns pressupostos constatados 
em 2015 em nosso trabalho, a saber: a) o estímulo e os atrativos para a carrei-
ra docente deverão ser mais explicitados; b) reconhecimento acadêmico que a 
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licenciatura não deve atuar como um simples atendimento às expectativas do 
bacharelado, e sim promover a valorização do ser professor na Educação básica 
por meio de um curso de graduação com perfil próprio; c) o esclarecimento dos 
saberes necessários para a educação básica interdisciplinar, pedagógicos e cultu-
rais, diferenciando a licenciatura do bacharelado; d) a percepção pelos pibistas, 
por meio do diálogo e da criticidade junto aos seus coordenadores, para que 
possam identificar os professores que são vistos como modelos “pelo avesso’, ou 
seja, oferecem exemplos de como não deve ser o trabalho do formador (André et 
al, 2012, p. 113); e) dificuldades advindas de algumas escolas parceiras onde a 
diferenciação entre estágio regular e ações dos pibistas devem ser ressignificadas 
para reconhecimento, pelos pibistas, da valorização do exercício da docência e 
sua contínua atualização. Os pibistas criam os projetos e procuram atingir seus 
objetivos com grande tenacidade. Quando algum objetivo não é alcançado, os 
grupos se reúnem para avaliar o trabalho e adequá-lo às novas necessidades, 
pois eles são inovadores e dialogam com os alunos da escola pública. É o mo-
mento especial de reflexão, de troca de conhecimentos dos participantes, e que 
de forma sistemática acompanha e avalia o bolsista. O exercício do registro das 
atividades permitiu não só identificar a importância do próprio registro para seu 
desenvolvimento docente, bem como a oportunidade de aperfeiçoar o domínio 
da língua portuguesa em que cada coordenador de área elaborava “a fala”, “a 
escuta”, as “normas científicas” de forma natural. Entendemos que o domínio 
da língua portuguesa é de responsabilidade de todos os professores do ensino 
superior, dessa forma, os coordenadores de área zelavam pelo respeito à língua 
portuguesa. 

Em 2015, alguns subprojetos conviveram com a greve dos professores e as 
ocupações das escolas públicas pelos alunos, o que dificultou o desenvolvimento 
do plano previsto inicialmente, porém possibilitou o aprendizado da construção 
crítica do “ser professor” e do “seu ambiente de trabalho” e o “aluno da escola 
pública e seus anseios”. O papel do professor nos momentos de crise, bem como 
estimular a conscientização para a paz em comunidade.

Concluímos afirmando que os subprojetos do PIBID são de extrema im-
portância para as IES. Tais projetos devem continuar. Eles são inovadores e 
dialogam com os alunos da escola pública. É o momento especial de reflexão, 
de troca de conhecimentos dos participantes. Nossa proposta é que esses pro-
gramas sejam incorporados às licenciaturas, e que o Brasil, ao avaliar os profes-
sores, invista cada vez mais em programas reconhecendo o papel da Educação 
para a sociedade brasileira.
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As contribuições do PIBID foram retratadas em nossos relatórios encaminhados 
à CAPES e que transcrevemos a seguir: 

Coordenação institucional do PIBID-PUC/SP

O PIBID na Universidade foi muito importante não só pelo trabalho específico 
desenvolvido na unidade escolar, mas pelos workshops semestrais que fazíamos 
envolvendo pibistas e demais alunos das licenciaturas e representantes (supervi-
sores, professores) das escolas envolvidas.

Essa aproximação escola/Universidade, na visão da formação na ação articu-
lando prática para além do estágio supervisionado, foi essencial para o êxito de 
nosso trabalho. Os alunos vivenciaram o exercício da docência com “reconheci-
mento da Unidade Escolar” a partir dos projetos advindos das demandas das esco-
las. Esse fato colaborou para a construção da ideia de “pertencimento à docência” 
na perspectiva da vontade política de manter-se nessa profissão acreditando que 
sua atuação inovadora favorece a manutenção dos alunos nas escolas. O PIBID, ao 
contar com os coordenadores de áreas conhecedores das ações que acompanham 
nas unidades e seu envolvimento com os projetos operacionalizados, sem dúvida 
favoreceu o bom andamento do trabalho.

Na busca permanente de políticas públicas que tragam em si a qualificação e 
a valorização da formação docente como compromisso social de transformação 
da educação básica brasileira, situamos o PIBID-PUC/SP como uma possibilidade 
inovadora. Várias questões contribuíram para essa tessitura:

A valorização da prática docente como forma de conhecimento, o sentido da 
profissionalização docente, a articulação entre o vivido pelos sujeitos – coordena-
dor, supervisor, aluno, professor – e a reflexão teórica-científica sobre o ser e fazer 
nos processos formativos da docência e a busca de novos modelos de investigação 
forjando projetos de práticas educativas criativas e emancipadoras.

Subprojeto de Letras – Inglês (Relatório ano-base 2014)

A possibilidade da reflexão acerca do componente afetivo em sala de aula, 
assim como a implementação de atividades teatrais feita à luz dos referenciais 
teóricos que embasam o Projeto, parece ter aberto novos horizontes para os alu-
nos engajados no curso de licenciatura de Língua Inglesa. As exposições das ex-
periências pelas quais os pibistas passaram apontaram para sucessos e fracassos 
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em momentos de aprendizagem escolar. O entusiasmo e a dedicação dos bolsistas 
sinalizaram aos alunos a compreensão da possibilidade de realização de um traba-
lho educacional de competência e efetivo na rede pública.

O programa foi muito eficaz, contribuiu muito para a formação dos bolsistas, 
assim como para outros alunos de licenciatura da Língua Inglesa, especialmente 
no que se refere à reflexão sobre a importância do componente afetivo de sala de 
aula e implementação de atividades significativas.

Em janeiro de 2015 encerramos o projeto, pois trabalhamos com alunos em 
fase final do curso e não contamos com turmas em andamento. 

Subprojeto de Filosofia (Relatório ano-base 2015)

1. O conhecimento in loco dos alunos licenciandos acerca do funcionamen-
to das escolas públicas e suas inúmeras deficiências.

2. O conhecimento também sobre o comportamento dos jovens do Ensino 
Médio, suas angústias e o reconhecimento da necessidade de que eles 
tenham um canal de expressão efetivo de modo que suas necessidades 
possam ser atendidas.

3. A percepção da diferença entre o que se quer desses jovens e o que lhes é 
oferecido em termos de educação e base para que possam enfrentar a vida 
fora dos muros da escola.

4. Os três itens anteriores nos dão a dimensão do que um curso de Licen-
ciatura deve incluir na formação do professor. O conhecimento especí-
fico é importante, mas ele sozinho não dá conta dessas demandas. Daí 
decorre que: a) os cursos de Licenciatura deverão se reformular para 
atualizar suas teorias; b) os programas de pós-graduação dos conheci-
mentos específicos deverão também estender suas pesquisas para o ensi-
no dos conhecimentos específicos e incluir aí reflexões profundas sobre 
a atualidade.

5. As ações e atividades programadas tiveram um efeito positivo. Pudemos 
perceber, em uma classe de 3º ano do Ensino Médio, que é possível um 
modo de ensino alternativo em Filosofia com bom aproveitamento. Po-
rém esses alunos são aqueles que conseguiram, de alguma maneira, en-
frentar as dificuldades oferecidas pelo sistema. O alcance dessa ação é, 
no entanto, pequeno, e não produz mudanças significativas no ensino e 
na estrutura da escola, a não ser que seja realizado em uma escala maior. 
Para tanto, é necessário mais incentivos aos cursos de Licenciatura que 
estão em fase de extinção em muitas IES.
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6. A conclusão é a seguinte: mais programas como o PIBID e o PARFOR são 
necessários para superar essa crise, mas com uma reformulação de maneira 
que possa atingir mais jovens. Em geral consideramos que as regiões Norte 
e Nordeste precisam de mais verbas e financiamento para a educação, e 
é verdade. E nessas regiões o PIBID é um sucesso em termos de concor-
rência. Mas na região Sudeste programas como o PIBID têm encontrado 
dificuldade em ocorrer, e essa é uma situação que demanda compreensão.

Subprojeto de Geografia (Relatório ano-base 2015)

Até o presente, a avaliação que temos do programa é extremamente positiva. 
Nesse ano aprofundamos temas importantes para capacitação do futuro professor 
de Geografia. Conforme indicamos, no último relatório na etapa cumprida de 
2015, partimos dos levantamentos feitos sobre a comunidade e mostramos como 
a Geografia pode auxiliar na promoção da cidadania. Organizamos oficinas dife-
rentes envolvendo a cartografia e temas como: ambiente, violência e urbanização. 
Foi notável como os alunos se impressionaram com o fato de o processo de urba-
nização de São Paulo ter modificado completamente a paisagem, alterando cursos 
dos rios, habitando regiões vulneráveis a alagamento e soterrando muitos rios 
da cidade. Desse modo, finalizamos as atividades buscando refletir sobre a crise 
hídrica, se realmente o maior problema não se limita à quantidade de chuva sobre 
os reservatórios de abastecimento, mas que o processo de urbanização da cidade 
não foi capaz de prever e se organizar para respeitar seus rios e suas várzeas. Dessa 
forma pudemos começar a trabalhar um pouco mais a cultura do aprendizado de 
um conhecimento mais técnico sobre a cidade. Conhecimento esse que, no passa-
do, ficava circunscrito a poucos.

Subprojeto de Letras – Francês (Relatório ano-base 
2015)

Participar do PIBID foi uma experiência nova e profícua para a coordenadora 
da área, pois ela teve a oportunidade de oferecer uma formação em médio prazo 
aos bolsistas, agora ex-alunos da Licentura em Letras da PUC/SP, profissionais 
que vão atuar em um futuro próximo em Centros de Línguas da rede de escolas 
públicas do Estado de São Paulo.
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A professora supervisora da escola desempenhou plena e satisfatoriamente 
o papel de orientadora das atividades dos bolsistas no CEL, acompanhando as 
atividades na escola, participando de reuniões com a Coordenação da Área de 
Francês, de modo a ajustar o trabalho a ser desenvolvido ao perfil e às necessida-
des dos alunos do CEL, o que contribuiu também para sua formação continuada. 
Quanto aos bolsistas que integraram esse subprojeto, pode-se dizer que concluem 
seus estudos com uma excelente formação como licenciados, pois tiveram a opor-
tunidade de intervir em escola pública, no caso o Centro de Línguas da Escola 
Estadual Prof. Mauro de Oliveira, e conhecer de perto essa realidade. Puderam 
vivenciar todas as etapas que envolvem o trabalho de um professor de FLE – 
Francês Língua Estrangeira, desde o primeiro contato com os alunos, a análise 
do perfil do público, para a definição das atividades mais adequadas, culminando 
com a elaboração de planejamento e plano de atividades para as oficinas temáticas 
que ministraram aos educandos do CEL. Tais atividades foram desenvolvidas em 
um processo “ação-reflexão-ação”, já que a implementação das oficinas foi inten-
samente discutida com a coordenadora da área e a supervisora da escola antes, 
durante e após a sua realização.

Subprojeto de Letras – Português (Relatório ano-base 
2015)

– Oportunidade real de interação com alunos com posicionamento de vida 
diferente dos estagiários, segundo extraímos de um relatório individual. 

– Conhecimento do comportamento e de problemas dos jovens atuais do 
ensino médio. 

– Comparação, análise e reflexão sobre metodologias de ensino.
– Oportunidade de pôr em prática pressupostos teóricos e teórico-práticos 

do processo de ensino-aprendizagem adquiridos ao longo da licenciatura. 
– O hábito de reuniões de planejamento, registros acadêmicos observando 

o cronograma e a avaliação do trabalho pelos membros integrantes do 
projeto. 

– O incremento de pesquisas diferentes para a programação dos encontros.
– Diversificação de atividades, dependendo das necessidades do momento: 

rodas de discussão/ subdivisão do projeto em atividades variadas/ ofici-
nas: do pensar e do ler/ seleção de gêneros textuais e de temas bem diver-
sificados/ leitura dialogada. 
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Resultados alcançados
– Maior interação entre a escola e os pibistas.
– Utilização de material reciclável nos encontros para a criação de Gêneros.
– Exposição de trabalhos feitos.
– O acompanhamento dos pibistas

Subprojeto de História (Relatório ano-base 2016)

As reflexões e atividades realizadas no PIBID esse ano foram de extrema im-
portância para a formação dos licenciados de História. Em primeiro lugar, porque 
a proposta de construir e avaliar oficinas implicou para eles a sistematização de 
conteúdos conceituais e metodológicos da área de conhecimento específica de-
senvolvidos pelas diversas disciplinas cursadas na graduação. Em segundo lugar, 
porque os pibistas levam para os professores e colegas dessas disciplinas da li-
cenciatura questionamentos sobre como aproximar o saber acadêmico do saber 
histórico escolar. Em terceiro lugar, a participação num projeto no qual todas as 
etapas do trabalho docente estão implicadas permite aos licenciados debater com 
objetividade as ações e orientações pedagógicas propostas pelas disciplinas da 
área de Educação, sobretudo porque o curso de licenciatura, para alguns alunos, 
teve reduzido sua carga horária para três anos. De fato, o retorno para quatro 
anos de duração da licenciatura em História indica a importância de um tempo 
maior para a formação de um professor pesquisador consistente, para que o PIBID 
chamou atenção. O PIBID cumpre, assim, um papel essencial para os licenciados 
participantes como bolsistas, mas também tem impactos positivos para os demais 
estudantes e para os cursos. Em relação à unidade escolar parceira, o PIBID pro-
porciona a oportunidade para uma troca de experiências na qual os docentes e 
outros profissionais da educação podem ter acesso aos debates acadêmicos mais 
atuais, e os alunos da escola pública são incentivados a ampliar o entendimento 
do que é História, além de reforçar conteúdos conceituais do currículo regular 
trabalhados e desenvolver interesse pelo trabalho com diferentes linguagens. 

O PIBID também incentiva a reflexão e a pesquisa na Universidade. A ex-
periência do projeto resultará numa publicação, e a área de História apresenta 
abaixo o resumo do que será apresentado como um artigo: “Trilhar e avaliar ca-
minhos: o Packard design no ensino-aprendizagem de História”. Abstract: o ar-
tigo discute os ganhos proporcionados pela perspectiva do Packard Design para 
o processo de ensino-aprendizagem de História a partir da experiência do PIBID 
2014/2016. Abordando as diferentes perspectivas dos sujeitos envolvidos, de um 



44 O PIBID-PUC/SP A PARTIR DO EDITAL 61/2013

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

lado os licenciandos/professores e, de outro, os estudantes dos últimos anos do 
Ensino Fundamental II e do Ensino Médio – consideram-se várias dimensões do 
processo, tais como a elaboração do plano de ensino, a construção de oficinas 
(escolha de documentos, recortes, problemáticas, indicação de habilidades e com-
petências) e de instrumentos de avaliação. Este subprojeto relatou suas atividades 
no livro “A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS – RELATOS 
DE EXPERIÊNCIA”, Ed. Artgraph, SP. 2018.

Subprojeto de Matemática (Relatório ano-base 2016)

O projeto continua muito importante para a formação dos alunos bolsistas 
como docentes. Algumas frases relatadas por eles podem sugerir essa importân-
cia: “participando do Pibid pude conectar ainda mais a teoria aprendida no curso 
de licenciatura com a prática docente”; “observar as atitudes dos alunos, e os pro-
cedimentos dos professores da escola no dia a dia, torna meu aprendizado mais 
rico”; “percebo agora a importância do planejamento do registro para poder ser 
bom professor”; “o aprendizado foi muito importante para o aluno e para mim; 
não só pela atividade, mas também como lidar com o aluno”; “foi uma experiên-
cia muito legal saber de que forma explicar, porque aprendemos a fazer, porém o 
aluno questiona de diferentes maneiras”; “o contato com a realidade possibilitou 
aprender a lidar com as situações inesperadas do cotidiano escolar, juntamente 
com as suas angústias e inquietações”.

Nota-se o grande valor do projeto quando vemos que os bolsistas passam de 
meros espectadores a participantes da vida escolar. Também as ações e atividades 
do projeto possibilitaram aliar a experiência prática da sala de aula ao conheci-
mento teórico adquirido na universidade, permitindo uma formação acadêmica 
mais completa e abrangente. O contato direto com os alunos permite que se torne 
evidente a necessidade de reflexão do futuro professor no que diz respeito a como 
ser melhor em sua profissão. O reconhecimento da diversidade presente na classe 
e da necessidade do planejamento, assim como as reflexões sobre a didática e so-
bre os sucessos e imperfeições da escolha de sua metodologia, trazem um subsídio 
importante para a formação do licenciando.

Saber e sentir que as ações e propostas dos professores em sala de aula podem 
impactar no processo de aprendizagem dos alunos é fundamental para a formação 
dos futuros docentes. 

O trabalho realizado foi importante também para os alunos da escola envolvi-
da. Estratégias de ensino diferenciadas podem facilitar o aprendizado, motivar os 
alunos e o fazerem participantes de sua aprendizagem. 
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O incentivo ao uso do laboratório de informática, a interação com o software 
GeoGebra, o aumento de interesse dos alunos nas aulas de matemática, a partici-
pação dos alunos nas oficinas realizadas no contra turno, o manuseio dos mate-
riais didáticos, a troca de experiências entre bolsistas, supervisora, professores e 
coordenadora indicam o sucesso do projeto na escola. 

Subprojeto de Pedagogia (Relatório ano-base 2016)

– O desenvolvimento dos subprojetos oportunizou perceber o pensar dife-
rente e “o pensar certo”. O pensar das alunas por meio da teoria, obtida 
através da Academia, permitiu que se colocassem em prática conheci-
mentos fundamentais no exercício do magistério. Por meio dos planos de 
aulas, demonstraram fundamentação teórica importante para a efetivação 
das práxis educativas, o que, igualmente, exigiu deslocamentos dos sabe-
res dominados para outro saber. Um saber inclusive que demandou ser 
buscado em uma prática distinta do fazer diário, um exercício de metaco-
nhecimento e metalinguagem. 

– O desenvolvimento das atividades exigiu acurado processo de tomada 
de decisão e escolha entre alternativas a fim de adequar a intervenção, 
adequação essa que, em geral, exige reformulação na proposição inicial.

– Acompanhar o processo de descobertas das alunas, diante da realidade 
da escola pública e das experiências que elas puderam ter nesse percurso, 
põe em outro patamar a práxis educativa de formação inicial e definição 
dos conteúdos formadores.

– Elevação da qualidade na formação inicial em nível superior para a edu-
cação básica, através da ligação entre teoria e prática.

– Contribuição para a valorização do magistério.
– Inserção no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcio-

nando oportunidades de criação e participação em experiências metodo-
lógicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisci-
plinar que busquem a superação de problemas identificados no processo 
de ensino-aprendizagem.

Na Unidade Escolar:
– Mobilização dos professores como coformadores dos futuros docentes 

e tornando-os protagonistas nos processos de formação inicial para o 
magistério.
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– Fortalecimento da comunicação e atualização de futuros e atuais profes-
sores da rede pública de ensino, enriquecendo a ligação da teoria e da 
prática de todos envolvidos.

– Contribuição para ampliar a qualidade na formação dos alunos que parti-
cipam das intervenções.

– Indicação da aluna do PIBID como representante das alunas no Conselho 
da Faculdade de Educação em reuniões do curso de Pedagogia contri-
buindo com a melhoria do curso.

Coordenação institucional (Relatório ano-base 2016)

A PUC/SP, embora tenha uma tradição na formação dos professores em suas 
licenciaturas, por questões internas não contou, em 2016, com novas turmas em 
algumas licenciaturas, o que impactou o andamento de nosso trabalho. Por outro 
lado, esse mesmo impacto possibilitou reflexões envolvendo as diferentes alterna-
tivas para a manutenção das licenciaturas, em que o PIBID, o aproveitamento dos 
alunos e o reconhecimento da escola pública serviram de mobilizadores dessas 
discussões. O PIBID colaborou com as discussões envolvendo as premissas das 
reformulações dos cursos provenientes das resoluções do MEC envolvendo a for-
mação. Em 2016, a Pró-Reitoria de Graduação nomeou uma comissão para pro-
por a reforma curricular dos cursos no qual a coordenação institucional do PIBID 
foi convidada a fazer parte. Esse convite se deve ao reconhecimento ao trabalho 
do grupo PIBID na Instituição de Ensino Superior.

Em 2015, tivemos a defesa de mestrado da aluna Regina Celia Cola Rodrigues 
do Programa de Pós-Graduação Educação: Currículo sob a orientação da coorde-
nação institucional do PIBID-PUC/SP com a dissertação: “A formação docente: 
PIBID e o estágio supervisionado”, que obteve nota 10. Esse trabalho foi apresen-
tado em evento científico no 11º Encontro de Pesquisa em Educação da Região 
Sudeste – ANPED SUDESTE.

Esse estudo gerou um artigo intitulado “A formação docente: PIBID e o estágio 
curricular supervisionado”, sendo aprovado e publicado na Revista e-Curriculum 
(PUC/SP, v. 14, p. 357-374, 2016 – qualis A).

Além disso, o PIBID inspirou a publicação do livro “A FORMAÇÃO DE PRO-
FESSORES EM DIFERENTES CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM” Ed. Artgraph, 
SP. 2016. 

Os projetos constataram que os alunos modificaram suas concepções sobre 
o trabalho docente superando a ideia de que a formação se resume a instrumen-
talização para a docência e na construção de protagonismo compreendendo a 
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partir da reflexão e a proposição de ideias e mobilizações da escola pública e 
pelos estudantes do ensino superior. A manutenção da respeitabilidade para a 
carreira estimulou que os alunos permanecessem na profissão. O contato com o 
supervisor da escola permitiu cobrir o ambiente escolar, diferenciando as neces-
sidades de aprendizagem. Os coordenadores de área, por meio de reuniões com a 
coordenação institucional, tinham acesso ao manual de orientações de execução 
das despesas em que discutíamos o plano. Estamos participando do Fórum PIBID, 
fortalecendo o reconhecimento da formação de professores, inclusive mantendo 
as bolsas para que nossos pibistas assumam essa profissão sempre como “primeira 
linha”, repensando a formação e a profissionalidade docente a partir da revisão 
crítica dos trabalhos realizados. Esperamos que essas ações se transformem em 
novas metas para ano de 2018, e que as diretrizes curriculares elaboradas pela Prograd 
e que servirão de referenciais de formação continuem de forma consciente e pla-
nejada a investir na formação docente.

Concordamos com Noffs e Feldmann (2012, p. 41) quando afirmam que: 
“Este programa se apresenta como uma grande oportunidade para as Universida-
des repensarem sua formação na perspectiva da intervenção na Unidade Escolar. 
Sua manutenção se apresenta como essencial, pois como as experiências bem-
-sucedidas que poderemos qualificar a formação na escola e na Universidade”.
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Introdução

O PIBID, programa financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (CAPES), traz aos licenciandos uma experiência sem igual. 
Mas o programa não beneficia somente a eles, como nos lembra Guimarães, em 
Um estudo avaliativo do PIBID, realizado pela Fundação Carlos Chagas (2014, p. 5):

Com seu desenho, o PIBID é formação inicial para os alunos das licenciaturas; é, 
também, formação continuada para os professores das escolas públicas e para os 
professores das instituições de ensino superior participantes, abrindo-lhes amplas 
oportunidades de estudos, pesquisa e extensão. As ações dos licenciandos e de 
seus orientadores tem o potencial de elevar a qualidade do trabalho nas escolas 
públicas e nas instituições formadoras. 

O subprojeto da área de Matemática foi pensado e realizado considerando os 
objetivos e o desenho do programa.
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Para abrigá-lo, foi escolhida a Escola Estadual Dr. Carlos Augusto de Freitas 
Villalva Jr., DE Sul 1, São Paulo. É uma escola que possui somente Ensino Médio 
e tem em torno de 2.000 alunos. Seu corpo administrativo pedagógico conta com 
uma diretora, duas vice-diretoras, duas coordenadoras pedagógicas e 90 profes-
sores em exercício. Possui 22 salas de aula, sala de informática, biblioteca, sala de 
vídeo, sala de leitura, laboratórios de Física e Biologia, duas quadras, sendo uma 
coberta e a outra não. Possui 52 turmas que são distribuídas nos três períodos: 
20 turmas no vespertino (1º ano), 22 no matutino (2º e 3º anos) e 10 no noturno 
(2º e 3º anos). 

Inserção dos licenciandos no programa

Após entrevistas com alunos do curso de Matemática Licenciatura da PUC/SP, 
foram designados, inicialmente, em 2013, cinco desses alunos para integrar o 
programa. Apesar de termos sempre alunos participando (neste texto designados 
como pibistas), algumas substituições ocorreram nesse período, seja por venci-
mento do prazo indicado pela CAPES, seja por conclusão do curso ou compro-
missos com o trabalho.

Iniciado o programa, muitas foram as reuniões entre a Profa. Coordenadora 
(PUC/SP), Profa. Supervisora (Escola) e os pibistas para planejamento das diver-
sas ações: identificação de aspectos físicos importantes da unidade escolar, reco-
nhecimento dos profissionais, tanto docentes como administrativos, assim como 
do perfil do corpo discente.

O contato dos pibistas com a professora supervisora, assim como com a Dire-
ção e Coordenação da escola, produziu um ganho inigualável para eles. O apoio 
dado pelo corpo diretivo em todas as fases do programa foi fundamental para o 
seu bom andamento.

É notável a importância da convivência dos licenciandos com os alunos em 
sala de aula, no laboratório de informática ou em atividades no pátio da escola, 
tanto no turno como no contraturno. Esse contato mostra uma realidade da vida 
escolar que não se descobre em textos e em aulas teóricas e, em geral, nem nos es-
tágios obrigatórios nos cursos de Licenciatura. Esse aspecto é reforçado por Gatti 
(2014, p. 41): “Em geral, os estudantes, isoladamente, procuram escolas e profes-
sores da educação básica que os recebam, e o estágio desenvolvido configura-se 
como observação passiva das salas de aula”. 
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Preparação e realização das oficinas e aulas

A Matemática não pode ser tratada pela escola apenas como um conjunto de 
definições, propriedades e regras já postas e que devem ser aplicadas para resolver 
problemas que nem sempre são realmente consistentes e que fazem parte da vida 
em sociedade, tanto na vida cotidiana como no “mundo científico”. Para que esse 
objetivo seja alcançado, o aluno deve ser incentivado a buscar, construir e atribuir 
significado aos conhecimentos matemáticos. 

Para tal, as atividades propostas por nós precisam ter características que pro-
movam tal atitude nos alunos do Ensino Médio participantes do projeto. É im-
portante que eles possam vivenciar, dentro das possibilidades, o “ver” e o “fazer” 
Matemática.

Para que fosse possível alcançar os objetivos, os pibistas, com o apoio da 
professora supervisora e da coordenadora de área, pesquisaram e estudaram di-
ferentes temas, assim como analisaram atividades apresentadas tanto em livros 
didáticos e sites educativos, como no Caderno do Professor, material este criado 
e disponibilizado aos alunos da escola pública pela Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo e não conhecido pelos bolsistas e que muito os atraiu. Os 
pibistas, além de adaptarem tais atividades aos seus propósitos, criaram outras 
com os mesmos objetivos.

Diversas metodologias foram consideradas nas atividades que foram propostas 
pelos bolsistas aos alunos da escola.

Uma das principais ferramentas que colaboraram para que os alunos pudes-
sem “ver” diversos conceitos matemáticos que lhes são apresentados durante o 
seu curso foi o software GeoGebra. Os pibistas instalaram esse software nas má-
quinas do laboratório de informática (Acessa). Como os objetos matemáticos não 
são “acessíveis diretamente” e só podem ser acessados por meio de suas represen-
tações, muitos deles são mais bem compreendidos quando oferecemos ao aluno 
a possibilidade de passar do “quadro algébrico” para o “quadro geométrico” e 
vice-versa. Por meio desse software, os alunos puderam enxergar uma matemáti-
ca não estática, sendo possível ser mais bem compreendida pela movimentação 
dos objetos matemáticos e pelas variações propostas. Uma das grandes vantagens 
é o fato de o software ser gratuito e muitos alunos puderam instalá-lo em seus 
computadores pessoais, para estudar de outra forma alguns conceitos matemáti-
cos trabalhados tanto nas oficinas no laboratório como propostos pelo professor 
regular da sala.
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Também o uso de jogos e de material concreto foi bastante producente. Pro-
piciou uma introdução motivadora a alguns conceitos matemáticos e colaborou 
na aprendizagem desses conceitos. Exemplos de jogos e materiais pedagógicos 
trabalhados tanto no turno como no contraturno: jogos: Mandala Trigonométri-
ca, Probabilidado, Feche a Caixa; e materiais pedagógicos como: Torre de Hanói, 
Teodolito, Régua Trigonométrica, Sólidos Geométricos, Kit para composição e 
decomposição de sólidos e polígonos e outros.

O ENEM, um dos importantes meios de ingresso nas Universidades, foi o 
foco de várias oficinas oferecidas no contraturno, a pedidos dos alunos dos 3ºs 
anos matutinos, às quais também compareceram alguns alunos dos 2ºs anos. 
Para a elaboração dos materiais a ser utilizados nas oficinas, os pibistas pesqui-
saram, estudaram, resolveram e discutiram questões apresentadas nos exames 
dos últimos anos. Após a escolha das questões mais pertinentes, ou seja, com 
temas solicitados pelos alunos e também com os temas mais recorrentes nos úl-
timos exames, elaboraram fichas com oito ou dez questões cada uma, questões 
que eram resolvidas pelos alunos organizados em grupos de escolha própria. 
Os grupos eram assistidos pela coordenadora, pela supervisora e pelos pibistas 
sempre que solicitados; as questões que apresentavam dúvidas na maioria dos 
grupos eram resolvidas e discutidas pelos licenciandos, enfatizando sempre a 
leitura e a interpretação dos enunciados, aspectos que costumam trazer difi-
culdades aos alunos. 

Uma consideração importante do processo de ensino-aprendizagem é o aspecto 
afetivo e social da escola enfatizado pelos educadores no documento Base Nacio-
nal Comum Curricular (BNCC). Considero que a proposta do PIBID mostra aos 
bolsistas e aos alunos da escola pública que a sociedade e os órgãos governamen-
tais importam-se com o ensino-aprendizagem nas diversas fases da educação. O 
trabalho em equipe dos pibistas, assim como o incentivo para que os alunos da 
escola trabalhem de modo colaborativo, tem influência positiva no aspecto afetivo 
e social. Os pibistas experimentam diversas situações em sala de aula, tanto de as-
pectos positivos como negativos, e isso trará benefícios em sua prática profissional. 

Segundo Guimarães “Para a CAPES, a valorização do magistério decorre de uma 
política de Estado que atraia novos profissionais, mantenha na rede os já atuantes 
e assegure o reconhecimento da sociedade ao trabalho docente” (Fundação Carlos 
Chagas, 2014, p.4).

Entre os aspectos envolvidos nessa política, Guimarães também cita a forma-
ção inicial e continuada dos docentes, assim como o “clima organizacional que 
motive professores e alunos para o ensino e a aprendizagem”, aspectos que o 
PIBID traduz de forma plena e inequívoca.
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Relatos de experiências
Para evidenciar a diversidade de experiências vividas pelos alunos, assim 

como os frutos colhidos por eles durante o programa, pareceu-nos importante dar 
a eles a oportunidade de relatar de própria voz as suas vivências, como se segue:

Método jigsaw de aprendizagem cooperativa 
Fernando Grillo Pedro
A minha experiência com o PIBID começou em agosto de 2015. O projeto foi 

de extrema importância para minha formação como docente, pois deixamos de 
ser meros espectadores. Percebemos que nossas ações e propostas podem impac-
tar no processo de aprendizagem dos alunos. Durante as reuniões para avaliarmos 
as atividades realizadas nós, pibistas, a professora e a coordenadora do projeto 
refletiam sobre práticas educacionais que valem a pena ser experimentadas, adap-
tadas e aplicadas dentro de sala de aula, aspecto esse que o curso de formação 
inicial de professores não consegue fornecer para os alunos.

No início do segundo semestre, conversamos com os alunos do 3º ano do En-
sino Médio e soubemos que estavam interessados em participar de oficinas após o 
horário de aula, para que tivessem condições de realizar o ENEM de uma maneira 
mais consciente. Constatado esse interesse, preparamos oficinas em que eram tra-
tados conteúdos pertinentes ao ENEM e que foram realizadas no contraturno, ou 
seja, após as aulas regulares, para os alunos que estudavam no período da manhã. 
Nessas oficinas trabalhamos tópicos escolhidos pelos alunos como probabilidade, 
interpretação de gráficos, geometria plana, espacial e analítica, logaritmos e outros. 

Descreverei uma das atividades que me chamaram atenção pela sua consistên-
cia e pela aplicação dentro das aulas de Matemática. Quando resolvemos abordar 
figuras geométricas espaciais, decidimos trabalhar com uma variação do método 
jigsaw (jigsaw reading, é uma estratégia bastante trabalhada em aulas de inglês, 
disciplina que ministro em cursos de línguas). O método jigsaw é um dos méto-
dos de aplicação de aprendizagem cooperativa. Ele foi desenvolvido na década de 
1970 por Elliot Aronson, professor da Universidade do Texas, com o objetivo de 
reduzir problemas de ordem racial e social encontrados nas escolas americanas e 
obteve muito sucesso com tal método. 

No nosso caso, o projeto final tinha como objetivo o cálculo da área e do 
volume de um “boneco de lata” formado por figuras geométricas como cilindro, 
prisma, pirâmide e esfera. Para que a atividade cumprisse seus objetivos, os alu-
nos foram distribuídos em grupos. Cada grupo fez uma pesquisa sobre um sólido 
geométrico específico. Essa pesquisa foi orientada por um questionário que deve-
ria ser preenchido utilizando o material didático levado pela professora regente. 
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Após o término da pesquisa, outros grupos foram formados, de modo que em 
cada grupo houvesse pelo menos um aluno com os diferentes sólidos geométricos 
utilizados para a construção do homem de lata, e outro questionário foi entregue. 
Nesse momento, os alunos deveriam utilizar o seus conhecimentos prévios e os 
realizados na primeira fase (pesquisa) para a resolução das questões e a “constru-
ção” do homem de lata. Além do trabalho com os conceitos matemáticos, houve 
uma melhor conscientização dos alunos sobre a importância da pesquisa para a 
elucidação de problemas. O trabalho em equipe foi muito produtivo, uma vez 
que alunos possuíam informações essenciais sobre o problema e que o trabalho 
em equipe era de suma importância para que a situação proposta fosse resolvida.

Um experimento para medir alturas inacessíveis
Gabriela Spina
Participar do projeto PIBID foi um grande aprendizado para mim. Esse conta-

to inicial com os alunos, em sala de aula, com o suporte da professora da escola 
e da coordenadora da faculdade, foi uma experiência que me ajudou muito a, de-
pois de formada, enfrentar a minha primeira sala de aula. Além disso, as oficinas 
que realizamos mostrou que é possível tornar o processo de ensino-aprendizagem 
mais interessante e mais significativo para o aluno. 

Proporcionar aos alunos uma vivência de conceitos matemáticos na prática: 
essa era uma de nossas propostas dentro do projeto PIBID-PUC/SP na área de Ma-
temática. Com esse propósito, realizamos uma atividade com os alunos do Ensino 
Médio com o objetivo de, experimentalmente, trabalhar o significado da tangente 
de um ângulo interno do triângulo retângulo. Usamos esse conceito para, depois 
de construir um teodolito – ferramenta capaz de medir ângulos verticais – encon-
trar algumas alturas inacessíveis, como uma árvore e um prédio.

Inicialmente, fizemos um estudo em sala de aula dos triângulos retângulos 
para definir tangente de um ângulo. A partir de um triângulo retângulo qualquer, 
tendo um ângulo e um cateto, é possível descobrir o outro cateto, utilizando a 
tangente desse ângulo. Numa segunda etapa, os alunos receberam um teodolito 
construído com transferidor, canudo, papel-cartão, barbante e uma borracha, usa-
da como peso para o barbante. Os alunos foram levados ao pátio e orientados a se 
posicionar de frente a um prédio da escola e, observando o topo do prédio através 
do canudo, anotar a medida do ângulo indicado no transferidor, chamado ângulo 
de visada. Além disso, os alunos mediram a distância horizontal do observador 
até o prédio e a altura do observador. O mesmo foi feito com uma árvore e outros 
elementos no prédio. Feitas as medições, os alunos voltaram para a sala de aula e 
lá fizeram um esboço do triângulo retângulo que representava a situação e todos 
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os cálculos para encontrar a altura do prédio e da árvore. Por fim, a apresentação 
dos resultados pelos alunos e a discussão gerada em torno do tema foram bastante 
interessantes e produtivas. 

A ideia de descobrir alturas inacessíveis, aliada ao fato de a atividade ter 
sido realizada ao ar livre, motivou os alunos, que se engajaram na proposta. 
O que concluímos com esse experimento foi que o desenvolvimento de um 
ensino contextualizado contribuiu para uma aprendizagem significativa des-
ses alunos.

Importância da participação do Projeto PIBID na formação de 
Professor em Matemática

Laerte Fernandes
A participação que tive no Projeto PIBID, em minha formação como professor 

na área de Matemática, foi essencial para poder compreender o funcionamento 
de uma Escola Pública, a relação entre alunos e professores, entre professores e 
coordenação e as dificuldades de aprendizagem dos alunos e as oportunidades 
existentes para a melhoria do ensino com pequenas ações.

Participamos do Conselho de Classe, o que nos deu a visão de sua importân-
cia, sendo uma das poucas oportunidades em que é possível reunir os docentes 
das diversas disciplinas de um mesmo ano, com o objetivo de analisar os proces-
sos de ensino e de aprendizagem sob múltiplas perspectivas. Entendo que, dessa 
forma, o Conselho de Classe possibilita aos professores uma interessante expe-
riência formativa, permitindo a reavaliação da prática didática.

Também foi possível introduzir várias metodologias de ensino. Em conjunto 
com os professores da escola, a supervisora e a coordenadora foram elaborados e 
aplicados, em oficinas, conteúdos desenvolvidos através de jogos (trabalhando o 
lúdico), em laboratórios de Matemática com a utilização do GeoGebra e várias lis-
tas de exercícios com conteúdos propostos pelos professores e que apresentavam 
maior dificuldade de compreensão. 

Exemplos de atividades desenvolvidas
De acordo com várias pesquisas realizadas e artigos publicados, existem diver-

sos pontos favoráveis quando as aulas são em forma de oficina, além das “quebras 
de tabus” por traumas provocados no passado, no aprendizado dos alunos, ser-
vem como apoio para o professor “aprender a ensinar”. Essas oficinas constroem 
um ambiente em que ocorrem experiências bem-sucedidas, em que é possível de-
senvolver o gosto pela descoberta, autonomia e coragem para enfrentar desafios.
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Jogos
Como exemplo, citarei uma atividade com o jogo Batalha Naval. Esse jogo tem 

a intenção de ensinar aos alunos sobre Plano Cartesiano (Figura 1). Por meio da 
localização dos alvos, os alunos têm a possibilidade de aprender o que significa 
um par ordenado e como localizá-lo no plano cartesiano. Após o jogo, a localiza-
ção de pontos, tanto no plano em papel como na tela do computador, foi realizada 
sem dificuldades. De acordo com o professor, que já havia trabalhado este conteú-
do, a compreensão dos alunos foi altamente positiva com essa metodologia, sendo 
totalmente diferente da clássica utilizada anteriormente.

 
Figura 1: Plano Cartesiano

Laboratório de Matemática
No laboratório de informática foi possível trabalhar vários conteúdos com a 

utilização do software Geogebra. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Na-
cionais (PCN) dizem que existe a necessidade crescente do uso de computadores 
pelos alunos como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar 
atualizados em relação às novas tecnologias da informação e se instrumentaliza-
rem para as demandas sociais presentes e futuras (Brasil, 1998, p. 96).

Um dos conteúdos desenvolvidos nessa atividade foi Função Quadrática. Os 
alunos puderam “ver” o que ocorre com os gráficos quando os parâmetros das 
funções são alterados. (Figuras 2 a 4). Isso contribui para um maior entendimen-
to do conceito Função.
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Figura 2: Sentido da Concavidade

Figura 3: Deslocamento Vertical – Figura 4: Deslocamento Horizontal

Lista de exercícios
Os conteúdos que seriam abordados nos exercícios, conforme descrito ante-

riormente, eram definidos conjuntamente com a coordenadora, a supervisora e os 
professores. As questões eram desenvolvidas nas salas de aula e/ou nas oficinas, 
em grupos, com o apoio dos pibistas, quando era extremamente necessário, sendo, 
uma espécie de “coach” do processo. Foram elaboradas várias listas sobre diferen-
tes conteúdos: probabilidade, análise combinatória, geometria plana, espacial e 
analítica, estatística e outros. O que ficou mais evidente nesse tipo de atividade é 
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o melhor entendimento dos alunos quando trabalham em grupo, pois um ajuda o 
outro, explorando o que cada um tem de entendimento sobre o assunto. 

Visão da importância da participação no projeto
Entendo que a participação no processo foi muito enriquecedora na minha 

formação como professor, pois tive a oportunidade de vivenciar a escola com as 
suas dificuldades e ajudar a propor e implementar métodos que alcançaram resul-
tados na aprendizagem dos alunos e na minha.

Relato de participação: recurso multimídia 
Norma Nobuko Uehara
O PIBID proporcionou-me uma experiência sem precedentes. Participar do 

ambiente escolar foi muito importante, pois me deu a oportunidade de aprender 
com a prática, enriquecendo a minha formação. Diante de vários trabalhos, proje-
tos, exercícios e atividades dentro do ambiente escolar, o contato com a realidade 
me possibilitou aprender como lidar com as situações inesperadas do cotidiano 
escolar, juntamente com as suas angústias e inquietações. 

Todas as atividades foram propostas, discutidas e analisadas pelo grupo forma-
do pelos pibistas, supervisora e coordenadora. Como o curso Matemática Licen-
ciatura é da forma EaD (Ensino a Distância) as discussões também foram apresen-
tadas no ambiente Moodle e/ou por e-mail. Dessa forma, todos foram convidados 
a manifestar sua opinião acerca dos trabalhos realizados, ou seja, conversando 
e debatendo as atividades selecionadas visando o melhor para o aprendizado 
dos alunos. Considerei superimportante essa comunicação, porque pudemos ter 
contato com todas as atividades, mesmo que elas tenham ocorrido em diferentes 
turnos.

Na sala de aula tivemos a oportunidade de, juntamente com a supervisora 
Profa. Fabiana, efetuarmos o planejamento das atividades, de nos envolvermos di-
retamente com o cotidiano da escola, enfrentando os problemas próprios da rede 
pública de ensino. Aprendemos também a utilizar os recursos didáticos da forma 
mais eficiente e a adaptá-los aos alunos a que se destinam e realizamos algumas 
atividades no laboratório de informática, entre elas com o uso do Excel.

Uma das atividades foi especialmente instrutiva, tanto para os alunos do 3º 
ano, como para nós, pibistas. Trata-se de um recurso educacional multimídia de-
senvolvido pela Unicamp e adaptado pela professora, que apresenta conteúdos 
de Geometria Analítica contextualizados em problemas que motivam os alunos 
e mostram a sua eficácia para a solução dos problemas do cotidiano através de 
conceitos simples. 
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Tive também a oportunidade de participar do Conselho de Classe da escola, 
o que foi muito proveitoso para o meu aprendizado. Observei que é possível ana-
lisar as experiências dos diferentes professores e utilizá-las para a melhoria da 
minha futura prática docente. 

Oficinas sobre funções com a utilização do software GeoGebra
Regina França
No segundo semestre de 2014 nós, bolsistas do PIBID da Licenciatura em 

Matemática da PUC/SP, oferecemos oficinas do software GeoGebra no laboratório 
de informática (Sala do Acessa) da escola. As oficinas foram oferecidas separa-
damente para estudantes do 1º e do 3º anos (Ensino Médio) que demonstraram 
interesse, no período do contraturno. Várias delas contemplaram o estudo das 
funções afim, quadrática e exponencial e tiveram como objetivo privilegiar a re-
presentação gráfica de cada uma delas, apresentando suas características e capa-
citando os estudantes a resolver problemas mediante sua utilização, em vez de 
somente pelos métodos algébricos, mais familiares a eles. As oficinas propiciaram 
aos seus participantes o primeiro contato com o GeoGebra. Posteriormente eles 
foram incentivados a baixar o software em seus computadores, uma vez que se 
trata de uma ferramenta gratuita.

Ressalto como um dos aprendizados dos bolsistas a ampla pesquisa que 
precedeu o preparo das oficinas, com o objetivo de escolher atividades que 
favorecessem a construção de um raciocínio que fizesse lógica e sentido aos 
estudantes. Do mesmo modo, a decisão sobre a ordem da aplicação das ativi-
dades escolhidas também nos demandou bastante reflexão. Assim, para a ofi-
cina que trabalhou a função quadrática, por exemplo, foi adaptado um estudo 
didático de autoria de Diana Maia, que faz parte da Dissertação de Mestrado 
Acadêmico em Educação Matemática da PUC/SP. A oficina constou que qua-
tro atividades foram desenvolvidas pelos estudantes com o objetivo de que 
no final do encontro eles tivessem compreendido, através da visualização dos 
gráficos construídos, as relações entre os parâmetros da função quadrática e 
a aparência do seu gráfico e fossem capazes de esboçá-lo sem mais utilizarem 
o GeoGebra. 

No caso da função exponencial, as oficinas deram suporte às aulas do perío-
do do turno dos primeiros anos que estavam aprendendo esse conteúdo. Desse 
modo, elas possibilitaram aos estudantes a visualização da resolução gráfica das 
atividades do Caderno do Aluno. Essa complementariedade foi bastante motiva-
dora para eles, e posteriormente recebemos o relato de que os estudantes partici-
pantes das oficinas obtiveram melhor desempenho nas avaliações. Como ganho, 
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para nós bolsistas, saliento o primeiro contato com o Caderno do Aluno, material 
didático da rede estadual de São Paulo.

Excel em sala de aula
Rosangela Oliveira Rocha
Durante o ano tivemos diversos aprendizados com o projeto, fizemos vá-

rias atividades diferenciadas, muitas delas retiradas do site da Unicamp (<http://
m3.ime.unicamp.br/>). Em geral os alunos participaram com interesse das ati-
vidades. Os pibistas auxiliavam a professora na proposição das tarefas e tirando 
dúvidas nos grupos, para que os alunos pudessem atingir o objetivo proposto.

No 4º bimestre os alunos estavam aprendendo sobre média, moda, mediana 
e gráficos, e tivemos a oportunidade de realizar uma atividade no laboratório de 
informática utilizando o programa Excel. As questões mostravam como os alunos 
poderiam usar as fórmulas do programa da mesma forma que vinham aprendendo 
em sala de aula e propusemos alguns exemplos que poderiam usar no cotidiano. 
Além disso, apresentamos como poderiam criar, a partir desses dados, diferentes 
tipos de gráficos. A atividade foi bem interessante e houve um grande interesse 
por parte dos alunos. 

O PIBID foi um programa muito importante para minha formação acadêmica. 
Ter contato com os alunos, com a realidade em sala de aula, com atividades dife-
renciadas, conhecer melhor como funciona uma escola, participar de reuniões e 
conselhos de classe foi realmente um grande aprendizado.

Trabalhando com jogos: Torre de Hanói
Viviane Delabiglia de Moura
O projeto PIBID me proporcionou uma valiosa oportunidade de praticar o que 

foi aprendido na Universidade, de conectar a teoria com a prática docente. 
Ao longo dessa experiência como aluna bolsista, juntamente com os demais 

bolsistas, a professora supervisora e a coordenadora, realizamos diversos projetos 
de intervenção que contemplaram diferentes situações didáticas. Os jogos foram 
algo bem marcante nesse processo, por tornar a aula mais divertida e prazerosa, 
proporcionar uma maior interação e envolvimento dos alunos e provocar análises 
e discussões que colaboram com o aprendizado.

Um dos primeiros jogos que apresentamos aos alunos foi a Torre de Hanói, 
que é uma tábua com três pinos um ao lado do outro e em um dos pinos da extre-
midade são colocados discos com diversos tamanhos, começando pelo maior até 
o menor. Os alunos deveriam transferir a pilha de discos de um pino para outro, 
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conseguindo completar a transferência com o número mínimo possível de movi-
mentos, movendo um disco de cada vez, sem deixar que um pino maior ficasse 
por cima de um menor. 

Os alunos perceberam durante o jogo que existia um número mínimo de mo-
vimentações e que havia um modelo matemático por trás da montagem; dessa 
forma se tornou mais fácil a introdução do conceito de progressão geométrica. 
Valendo-se do aspecto lúdico dessa proposta, o processo ensino-aprendizagem 
tornou-se mais interessante.

Considerações finais

Ao longo do curso de Matemática Licenciatura, o aluno tem a possibilidade de 
ler, analisar e discutir diversos textos sobre os mais variados assuntos, tanto para 
sua formação específica como para sua formação pedagógica. As aulas, as tarefas 
propostas, as pesquisas, assim como as atividades desenvolvidas durante o curso, 
além do Trabalho de Conclusão de Curso, enriquecem a bagagem de conhecimen-
tos do aluno e promovem o aperfeiçoamento de sua futura profissão. Apesar dessas 
oportunidades de aprendizagem durante o curso, a participação no PIBID faz toda 
a diferença na formação do futuro professor. Proporciona ao licenciando uma expe-
riência que possibilita a prática dos conhecimentos teóricos adquiridos na univer-
sidade, que promove o contato direto com o aluno da educação básica e também 
com a rotina de um professor da escola pública, com suas obrigações relativas às 
reuniões e planejamento, registros essenciais para o bom andamento do processo de 
ensino-aprendizagem, permitindo uma formação acadêmica mais completa. 
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Vários aspectos estão presentes nessa formação; vejamos, como exemplo, a 
afirmação do bolsista Flavio Bittencourt em seu depoimento: 

Foi exigido dos licenciandos que, além de buscarem a receptividade dos alunos, 
no sentido de serem ouvidos e aceitos, procurassem a melhor didática para cada 
aluno, pois cada um deles interpreta e assimila informações e conhecimentos de 
formas distintas.

Dessa forma, a experiência proporcionada pelo programa terá reflexos e conse-
quências na vida profissional do futuro professor. O programa promoveu o desen-
volvimento de habilidades necessárias à docência e sem ele tais habilidade teriam 
que ser alcançadas e desenvolvidas em um trabalho solitário, após a conclusão da 
licenciatura e pondo em risco a qualidade da aula e do processo de ensino.

Manrique (2014) confirma essa influência positiva do PIBID na formação ini-
cial do licenciando, citando aspectos importantes como:

[...] favorecimento da elaboração e implementação de propostas pedagógicas ino-
vadoras e a reflexão crítica sobre as atividades realizadas em salas de aula; a proble-
matização da ação docente e discussão sobre a relação entre ensinar e aprender; e a 
formalização das vivências ocorridas no ambiente escolar elaborando instrumentos 
para avaliação, para apontamento das dificuldades e facilidades encontradas.

Também para o professor da Educação Básica e para os alunos da escola, o pro-
grama trouxe ganhos. Nesse subprojeto da área de matemática, podemos reafir-
mar o relato da Coordenadora do PIBID-PUC/SP, Neide Noffs, sobre o Programa 
de 2010 a 2013, quando diz: 

Gostaríamos de ressaltar que simultaneamente à iniciação à docência dos pibistas, 
ocorria a formação continuada dos professores supervisores onde as atualizações 
científica e didática eram realizadas. A concepção de docência dos professores su-
pervisores não se reduzia só à análise de sua classe e sim à análise dos contextos 
que influenciavam as decisões do processo de ensino e do processo de aprendiza-
gem. O diálogo entre o coordenador de área, o pibista e o professor supervisor se 
apresentou como um momento privilegiado de formação (Noffs, 2013, p. 31).

A professora supervisora Patrícia Silva corrobora com a fala de Noffs, em seu relato: 

Trabalhar no projeto PIBID tem sido um privilégio. Orientar e participar da for-
mação dos bolsistas, além de ser gratificante, me fez repensar o modo de ensinar 
diversos conteúdos, assim como diversificar as minhas aulas e com isto mais um 
ganho ocorreu: alunos motivados e mais participantes. 
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Concluindo, a realidade do projeto PIBID foi uma experiência extremamente 
rica de contribuições para os licenciandos, para o coordenador de área, professo-
res e alunos da escola parceira, assim como para a Instituição.
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PIBID: os caminhos de Letras – Português

Profa. Ms. M. Ignez Salgado de Mello Franco
Coordenadora de área: Letras -Português

Profa. Dra. Neide de Aquino Noffs
Coordenadora Institucional do PIBID-PUC/SP

Rita de Cassia Rocha das Neves
Supervisora

“Como o campo de trabalho do professor é o ensino, deduz-se que sua 
formação consiste então no processo por meio do qual ele aprende e 
reaprende a ensinar, processo esse que envolve a formação inicial e a 

continuada, fazendo-se presente ao largo de toda a carreira.”  
Rué, Almeida e Arantes (2009:11)

Introdução

O objetivo deste artigo é mostrar os caminhos percorridos pelo Curso de Letras: 
Português de 2011 a 2016. Iniciamos o projeto em 2011, em conjunto com o Cur-
so de Filosofia e os de Línguas Estrangeiras Modernas, pois o 1º PIBID, proposto 
pela CAPES-PUC/SP contemplava um só projeto para cada Faculdade da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. A FAFICLA (Faculdade de Filosofia, Comuni-
cação e Arte) engloba todas as Letras: a) Língua materna – Português; b) Línguas 
Estrangeiras Modernas: Espanhol, Francês e Inglês; c) o curso de Filosofia.

Nosso texto contempla reflexões sobre duas fases. A primeira situou-se entre 2011 
e 2014 e dele faziam parte todas as Licenciaturas de Letras e do Curso de Filosofia. A 
partir de 2014, porém, a CAPES ampliou a proposta dos projetos para mais cursos, o 
que determinou o surgimento de diferentes projetos e/ou subprojetos da FAFICLA. 

Nomeamos todos os alunos que, em diferentes momentos, participaram de um 
ou outro subprojeto. Aos poucos, houve diminuição de bolsistas por vários moti-
vos: desistência pessoal, recebimento de outra bolsa não podendo ser cumulativa, 
término do curso e até mesmo pela distância do local da Escola. 
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O PIBID (Programa de Iniciação à Docência) da PUC/SP envolveu alunos dos 
cursos de licenciatura plena e de escolas públicas, em duas etapas. A primeira 
iniciou-se em 2011 e terminou em 2013. A segunda teve seu início efetivo em 
2014 e terminou em dezembro de 2016 para a área de Letras-Português. Os tra-
balhos acabaram antes da data prevista para o término em dezembro de 2018, por 
duas razões: formatura dos alunos e diminuição da procura de alunos nos cursos 
de Licenciatura, dificultando a reposição de bolsistas. 

Ressaltamos que todos os projetos tiveram momentos comuns a todos os bol-
sistas de todas as áreas e fases: 1) conhecimento da escola; 2) elaboração de proje-
tos de intervenção; 3) avaliação do projeto; 4) divulgação do projeto; 5) Produção 
de relatórios.

Primeira fase
A) 2010-2012

Projetos de Intervenção nas áreas de Línguas e de Filosofia, em duas escolas, 
articulados com o Projeto Político das Escolas.

Inicialmente fizemos parceria com a EMEF Professor Luiz David Sobrinho, no 
Jaraguá, bairro bem afastado do Centro da cidade de São Paulo, tendo como Dire-
tora a Profa. Elizabeth Azisaka da Rocha Cruz e como supervisora a Profa. Maria 
Tereza Machado Lobo. O público-alvo foi o Ensino Fundamental.

Os bolsistas foram: Adriano Cerqueira*; Ana Carolina Dudnik; Camila de A. 
Lopes; Edijer F. Leal; Elaine P. da Conceição*; Giovanna C. Ferreira; Henny C. 
Silva; Joana M. Pereira da Silva; João Bosco da Silva*; Lívia C. C. Oyagi; Maíra C. 
Martins; Marco Aurélio da S. Freitas*; Paulo C. Maia Neto; Rosa M. da Silva* e 
Vanilda da Rocha Soares.

Os projetos apresentados: 1) a iniciação teatral e o estímulo filosófico; 2) figu-
ras, cores e formas (para alunos com necessidades especiais); 3) comunicação e 
expressão: oficina de idiomas.

Selecionamos alguns objetivos trabalhados: a) propiciar o debate filosófico e 
estimular o desenvolvimento das subjetividades, por meio de improvisação tea-
tral; b) iniciar-se no teatro, por meio de exercícios coletivos; c) identificar as cores 
primárias e secundárias, manuseando o computador e ampliando competências 

(*) Os bolsistas, assinalados por asterisco, continuaram na bolsa do PIBID após o término 
de Projeto na EMEF Professor Luiz David Sobrinho, transferindo-se para o Projeto da 
Ermano Marchetti, descrito a seguir.
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e habilidades que colaboram para a coordenação motora, visual e auditiva; d) ad-
quirir conhecimentos em um módulo básico de Língua Estrangeira moderna em 
33 horas de curso; e) ampliar os conhecimentos dos alunos sobre a vida cultural 
dos falantes do idioma em aprendizado; f) desenvolver a autoestima.

B) 2010-2014
A parceria foi com a E.E. Ermano Marchetti, em Pirituba, dirigida pela Profa. 

Sandra Regina do Nascimento e supervisionada pela Profa. Belinda Maria Lobo.
Os bolsistas foram Adriano Cerqueira; Ana Paula de T. Soares; Bárbara Martins 

de Souza; Bianca do Nascimento Reis; Bruno Brandão Lopes; Camila Fernanda 
Pereira; Cleonice Alves Pereira de Abreu; Elaine Pereira da Conceição; Giovanna 
Cristina Ferreira, Henny Cordeiro Silva; Joana Moraes Pereira da Silva; João Bosco 
da Silva; Juliana Batista Pinho; Maíra Carolina Martins; Márcia Aparecida da Silva; 
Marco Aurélio da Silva Freitas; Marcos Antônio Gomes Farias; Natália Oliveira Ri-
gotti Brito; Paulo Carneiro Maia Neto; Rosa Maria da Silva e Vanilda Rocha Soares. 

O público-alvo abrangeu a 8ª série e o Ensino Médio, e o projeto escolhido foi 
a elaboração de uma Revista Eletrônica, pois é um tema que comporta diferentes 
tipos de intervenção, por ser multidisciplinar, acolhendo todos os cursos de Le-
tras e o de Filosofia. 

Objetivos propostos: a) compreender e trabalhar as diversas fases de um pro-
jeto, desenvolvendo maior habilidade para a pesquisa; b) ampliar o conhecimento 
tecnológico dos alunos; c) melhorar a capacidade de realização de trabalhos em 
equipe; d) produzir textos nos diversos tipos e gêneros existentes; e) estimular a 
leitura e a produção escrita; f) analisar e adequar a linguagem ao contexto de pro-
dução; g) interagir com diversas áreas do conhecimento; h) identificar as dificulda-
des didático-pedagógicas dos alunos e possíveis meios que permitam solucioná-las.

Os bolsistas de Letras Estrangeiras propuseram um módulo, denominado Lín-
gua e Cultura, objetivando a aquisição de conhecimentos de um novo idioma, 
a partir dos traços culturais de seus falantes. Os bolsistas de Letras-Português 
propuseram Oficina de Leituras Dramáticas e Criação de Obras Coletivas, com 
o objetivo de desenvolver a criatividade, a partir da leitura e escrita, focando na 
resolução de problemas gramaticais.

A intervenção da E.E. Ermano Marchetti foi bem articulada com o projeto pe-
dagógico da escola. Os bolsistas propuseram ainda um acompanhamento de ren-
dimento e de frequência dos alunos do projeto, integrado com o aproveitamento 
deles, nas matérias regulares de Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Acresceu-se 
a isso a proposta de uma avaliação mensal do projeto, com o objetivo de corrigir 
eventuais desajustes e orientar o foco a ser atingido nos objetivos do 2º semestre 
de 2012.
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Segunda fase: 2014-2016

Caminho seguido somente por alunos de Letras–Português. Trabalhamos com 
a EE Godofredo Furtado, no bairro de Pinheiros, região bem mais central do que 
Pirituba e Jaraguá, dirigido pelo Prof. Antônio Carlos Severino e supervisionado 
pela Profa. Rita de Cássia R. Neves.

Bolsistas: Bianca do Nascimento Reis; Eliana Inhasz; Emilly Louise B. Castro; 
Fernanda F. Cirino; Fernanda M. de Oliveira; Ivan M. da Silva; Joyce A. Lima; 
Julia Helena P. R. Pereira; Stefani M. Pinheiro.

Público-alvo: os Ensinos Fundamental e Médio. 
O tema escolhido foi Leitura, abrangendo três aspectos: 1) literatura; 2) texto 

jornalístico e 3) campanha de incentivo à leitura. 
O grupo que fez essa intervenção levou em conta que a leitura é uma das 

atividades básicas do ensino de Português, pois ela pode abrir novos caminhos: a 
busca de informações, o estudo de texto, a fruição ou um pretexto para produzir 
um novo texto. (cf. Geraldi: 1985).

Nesse projeto de leitura, foram privilegiadas as ações de fruição do texto e de 
ampliação do conhecimento prévio e de mundo dos alunos, buscando a interação 
verbal escrita e a construção de sentido do autor do texto. 

Objetivos dos grupos: a) incentivar a formação de professores de Letras–Por-
tuguês; b) construir o sujeito atuante, pela oralidade e pela leitura, por meio de 
propostas que desenvolvam competências e habilidades que ampliem as ações: 
falar/ouvir e ler/escrever para melhor usufruir do conhecimento de mundo. Resu-
mindo, o grupo objetivou construir o sujeito pela oralidade e pela leitura. 

Projeto: Revista Eletrônica 

Escolhemos o detalhamento desse projeto, neste artigo, para que fique mais 
claro aos leitores como foi nosso trabalho no PIBID, nessa escola, pois acredita-
mos que foi um projeto que seguiu os passos do que se pretende do futuro profes-
sor, quer em educação inicial, quer em educação continuada.

O projeto “Revista Eletrônica”, vinculado ao PIBID (Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência) e à PUC/SP foi desenvolvido na Escola Estadual 
Ermano Marchetti e teve por finalidade ampliar algumas competências que se 
estendem a todas as áreas de conhecimento, focando, principalmente, nas habili-
dades em Língua Portuguesa. Ele foi pensado como uma atividade extracurricular 
destinada aos alunos do 9º ano de Ensino Fundamental, funcionando como um 
projeto piloto. Na prática, ele consistiu em um website aberto que foi planejado, 
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construído e alimentado pelo conteúdo produzido pelos próprios alunos, sob a 
orientação dos bolsistas PIBID.

A Escola Estadual Ermano Marchetti na pessoa da direção e a coordenação de-
ram liberdade para que o grupo elaborasse um processo que fosse mais adequado 
para o grupo-alvo. Depois do estudo do meio e de muitas conversas com alunos e 
professores, os bolsistas pensaram na criação de um suporte midiático, capaz de 
abrigar produções realizadas pelos alunos, nos mais diversos gêneros. Resolve-
ram idealizar e construir com os alunos da escola um suporte que se tornou um 
website, cujo conteúdo também seria produzido pelos alunos sob a orientação dos 
bolsistas. 

Os objetivos específicos selecionados: 1) estimular a leitura e a produção de 
textos em diversos tipos e gêneros textuais, adequando a linguagem ao contexto 
de produção e interagindo com diversas áreas de conhecimento; 2) ampliar o co-
nhecimento tecnológico, criando um suporte coletivo, midiático, capaz de abrigar 
as diversas produções realizadas pelos alunos nos mais variados gêneros. 

Tal projeto era articulado com o projeto pedagógico da escola, como já disse-
mos, portanto, em consonância com os objetivos da proposta curricular da escola. 
Além disso, foi feito um acompanhamento de rendimento e de frequência dos 
alunos do projeto, integrado com as disciplinas e com o aproveitamento deles, nas 
matérias regulares de Língua Portuguesa e Língua Inglesa.

A intervenção chamou atenção para três pontos: 1) a realização de trabalhos 
em grupo e/ ou individuais, buscando refletir e avaliar o próprio trabalho; 2) a in-
tegração com professores de diferentes áreas; 3) a ajuda na construção do sujeito 
atuante na língua materna, trabalhando competências e habilidades que ampliem 
as ações de falar/ouvir/ler e promovendo diálogos com o supervisor da Escola, 
para discussão de ações de intervenção. Os bolsistas defendiam a criação de uma 
revista eletrônica, pois ela comporta todos os tipos de textos e diferentes usos da 
linguagem, além de explorar os vários tipos de gêneros existentes diante de uma 
situação real de produção. Isso tornou possível abordar e explorar o conheci-
mento de mundo desses alunos, uma vez que a revista parte de uma visão macro, 
ou seja, de grandes temáticas que foram trabalhadas no decorrer da produção da 
revista para uma produção micro, resultando em um artigo, entrevista, charge 
etc. Durante o processo de criação do projeto, também se buscou dar relevância 
à multidisciplinaridade. Dessa forma, a “Revista Eletrônica” continha produções 
textuais que abordaram temas diversos relacionados a qualquer área do conheci-
mento, não se limitando à Língua Portuguesa. 

A Revista Eletrônica foi pensada e elaborada de modo a possibilitar uma expe-
riência inovadora, que se diferenciasse do modelo tradicional de aula, permitindo 
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aos alunos e aos professores em formação, os bolsistas PIBID, experimentarem 
uma nova metodologia no processo ensino-aprendizagem.

Os bolsistas tiveram o cuidado de “preparar bem o terreno, para que ele pro-
duzisse bons frutos”: apresentaram-no, em diferentes momentos, para grupos 
específicos com explicações, por meio de PowerPoint: direção e coordenação; 
professores da escola e alunos das classes selecionadas para o trabalho. 

Surgiu, porém, a primeira dificuldade, isto é, ajustar os dias e horários em que 
todos os bolsistas envolvidos no projeto Revista Eletrônica pudessem estar presen-
tes na escola ao mesmo tempo. Essa foi, sem sombra de dúvida, uma tarefa árdua 
e desgastante, discutida em algumas reuniões e que exigiu que todos fizessem 
certos ajustes nas suas agendas pessoais. 

Decidido o dia e o período de aplicação do projeto, foi necessário escolher 
uma das turmas do 9º ano para a sua aplicação. 

A revista teve várias seções, das quais destacaremos: a editoração, a cultura, 
a moda e os esportes. Os pibistas seguiram à regra o projeto e ele foi muito bem-
-sucedido. A seguir explicaremos um pouco a sua metodologia. 

Metodologia

Os grupos trabalharam na sala de aula dos alunos, em grande parte do projeto. 
A classe foi dividida em pequenos grupos e cada um deles escolheu pesquisar e 
produzir textos para uma seção da Revista. A seguir, cada um dos grupos, acom-
panhados por um orientador (bolsista PIBID), realizava uma reunião de pauta 
para definir qual o assunto seria tratado na próxima edição da revista, além de 
planejar e selecionar quais os meios de pesquisas possíveis para a obtenção dos 
dados que embasariam a matéria. Ainda nessa etapa, era discutido que gênero 
textual seria utilizado para comportar o assunto selecionado pelo grupo. 

Em outros momentos, o trabalho era feito fora da sala: a partir das definições 
obtidas na reunião de pauta, os bolsistas PIBID elaboravam sequências didáticas 
buscando a concretização das ideias e os objetivos de cada grupo. Também foram 
realizadas reuniões para o planejamento de cada sequência didática, para acom-
panhamento das atividades e para a troca de experiências.

Os bolsistas elaboraram a transposição didática dos conteúdos para os alu-
nos, respeitando critérios, tais como: legibilidade, adequação do texto, estética 
e viabilidade. Além disso, eles observavam o desempenho e a necessidade indi-
vidual de cada aluno da turma, ajustando a sequência didática em razão dessas 
necessidades. Os grupos foram estimulados a pesquisar, dentro e fora da escola, 
e em diversos meios, e orientados sobre cada etapa do processo de pesquisa. Os 
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dados obtidos foram compartilhados, avaliados e utilizados como base para uma 
produção textual. A gramática foi aplicada durante a fase de revisão dos textos, e 
em razão de uma necessidade real dos alunos. 

O Grupo da editoração foi essencial para a consecução dos objetivos do traba-
lho, que foi feito no laboratório de informática também com a orientação de um 
bolsista PIBID. Os softwares que foram utilizados são open source, portanto, legais 
e gratuitos. Todo o processo de produção de planejamento, elaboração e cons-
trução do site pôde ser realizado sem necessidade de acesso à internet, utilizada 
apenas no momento de publicação dos conteúdos elaborados pelos grupos.

Conclusões

Os bolsistas, ao entrarem em contato com a realidade da comunidade, perce-
beram que a educação neste País ainda não encontrou um caminho satisfatório e, 
portanto, é necessário qualificar mais o ensino, chegando à conclusão de que são 
importantes as políticas de formação de profissionais de ensino, a confecção de 
projetos pedagógicos bem elaborados, que devem se unir a outras políticas públi-
cas, como de segurança, moradia e saúde. 

Um dos grupos de bolsistas refletiu que o mais inovador foi participar de expe-
riências metodológicas, e não apenas avaliá-las, mas também repensá-las em prol 
do processo ensino-aprendizagem, conseguindo alcançar o objetivo de se iniciar 
na docência, por meio da melhoria das qualidades de ações, no cotidiano escolar. 

Outro grupo chamou atenção para três pontos: 1) a realização de trabalhos em 
grupo e/ou individuais, buscando refletir e avaliar o próprio trabalho, interagindo 
entre si; 2) a integração com professores de diferentes áreas; 3) a ajuda na constru-
ção do sujeito atuante na língua materna, trabalhando competências e habilidades 
que ampliem as ações de falar, ouvir e ler: promoção de diálogos com o supervisor 
da Escola (LP) para discussão de possibilidades de ações de intervenção. 

Acrescentamos possuir a convicção de que todo trabalho, que tem como meta 
a licenciatura, realizado de forma colaborativa e em grupos, só pode ser um bene-
fício para nossos alunos atuais, que vivem em um mundo globalizado, extrema-
mente rápido, em que muitas vezes o consumismo é predominante e a preocupa-
ção com o outro é pouco exigida.

Os jovens precisam ter acesso não só a um currículo que tenha como meta 
a formação inicial do professor, mas também que lhes permita participar de um 
projeto, direcionado à formação introdutória do futuro docente em contextos co-
laborativos, podendo se iniciar na docência e em práticas educativas que
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Gostaríamos de retroagir um pouco no tempo, para dizer que os projetos de 
licenciatura da PUC/SP se voltaram para os alunos ainda em formação que re-
ceberam com entusiasmo um projeto que visa à iniciação à docência, portanto, 
antevemos bons resultados, pois ele, o PIBID, se propôs a ser um dos espaços de 
aprendizagem da profissão na formação inicial para quem ainda não é docente. 
Torcemos para que esses e mais projetos possam se desenvolver, especialmente 
em escolas públicas, como é o atual PIBID.

A sociedade sabe que é importante o investimento na educação, pois esta é 
básica para o reconhecimento de direitos e necessidades básicas e é um fator pri-
mordial na qualidade da formação geral de um povo. Por meio da educação, os 
homens se tornam cidadãos e são capazes de avaliar situações, buscar informa-
ções, fazer escolhas e compartilhar dos bens culturais. 

Para as crianças e jovens em idade escolar, habilidades de leitura e de expres-
são são requisitos essenciais ao êxito escolar dos alunos, pois elas alicerçam e 
alimentam continuamente o crescimento educacional e cultural das sociedades.

Constatamos, porém, alguns problemas escolares que dificultam ou dificulta-
ram o trabalho: falta de espaço para a realização plena dos trabalhos do PIBID, má 
utilização do espaço, alto índice de reprovação e o conhecimento dessa reprova-
ção muito cedo, por parte do reprovado, diminuindo ainda mais o tempo em sala 
de aula a que ele tem direito, pois, ao saber que não passará, o aluno deixa a escola 
em final de outubro ou, no máximo, em começo de novembro. A reprovação ex-
cessiva resulta em evasão escolar. Cada um desses aspectos tem sido estudado de 
diferentes maneiras, e analisar a formação de professores é adentrar esse campo 
de complexidade de relações e conhecimentos produzidos sobre essas interações.

A Revista Eletrônica foi pensada e elaborada de modo a possibilitar uma expe-
riência inovadora que se diferenciasse do modelo tradicional de aula, permitindo 
aos alunos e aos professores em formação, os bolsistas PIBID, experimentar uma 
nova modalidade de ensino-aprendizagem. Os bolsistas conseguiram executar um 
trabalho de planejamento, pesquisa e criação de uma revista que foi disponibilizada 
na internet, portanto, vinculada ao ambiente virtual e às ferramentas digitais, e que 
garantiu uma visibilidade dentro e fora da escola. Por fim, o processo teve desdo-
bramentos até a publicação final das matérias produzidas, propiciando aos alunos 
da Escola e aos bolsistas a experiência de criar e vivenciar o ambiente de redação de 
uma revista e executar algumas atividades jornalísticas, o que deu ao projeto um ca-
ráter lúdico, conciliando e aplicando na prática os conhecimentos teóricos obtidos 
na universidade em benefício dos objetivos didático-pedagógicos de uma Escola.

O grupo chegou a constatações importantes: a) a articulação do projeto do PIBID 
com o Projeto Pedagógico da Escola; b) a necessidade de acompanhamento do pro-
cesso e de avaliações contínuas; c) o processo interativo de ensino-aprendizagem 
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indicou também a necessidade de se levar em conta o conhecimento prévio do 
aluno, para que ele tenha uma ancoragem para alcançar um conhecimento novo. 
Por isso os grupos trabalharam as vivências dos alunos, as suas histórias, os “cau-
sos” ouvidos por eles, contados por seus pais ou participantes de sua comunidade; 
d) foram realizados trabalhos de grupo, com temas aceitos e propostos na atuali-
dade, pois a experiência de um passa a ser a de todos, a partir de encontros bem 
planejados e bem dirigidos, portanto houve aulas e trabalhos feitos, normalmente 
em grupos; e) a criação e o desenvolvimento de grupos de leitura foram realizados 
para que o ensino-aprendizagem se tornasse efetivo e duradouro; f) a constatação 
de que as línguas estrangeiras, em um mundo globalizado como o nosso, são de 
extrema importância para inserir o aluno nesse ambiente. 

Não poderíamos deixar de dizer que a disciplina de Língua Portuguesa perpas-
sa todas as disciplinas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, proporcionan-
do o diálogo entre as diferentes disciplinas e mostrando ao leitor a multiplicidade 
das dimensões de nossas experiências humanas e a assunção do papel de um 
ouvinte mais atento ao descobrir novos conhecimentos do mundo, por meio das 
línguas e, sobremaneira, da língua materna. Nesse sentido, as línguas cooperam 
no sentido interdisciplinar.

Acrescentamos ainda que cabe a discussão de todo e qualquer tema em uma de-
terminada língua, portanto ela aceita o papel de ser transdisciplinar, ao se tornar o lu-
gar, por excelência, da resolução de dúvidas, de comparações, de analogias, de figuras 
de linguagem, de argumentação, de interação e de colocação de suas subjetividades.

Por outro lado, as línguas trabalham competências que envolvem dois grandes 
modos de comunicação e de ensino-aprendizagem: 1) a modalidade oral, envol-
vendo a compreensão e expressão oral e 2) a modalidade escrita, envolvendo a 
leitura e a expressão escrita.

Terminamos afirmando que o trabalho com o PIBID-PUC/SP nos mostrou que 
a formação de um professor requer que ele:

•	 seja agente social;
•	 construa e domine sólidos saberes da docência;
•	 una a teoria à prática, o que deve estar presente em todo o processo de 

formação;
•	 considere a ação coletiva como um princípio orientador, pois a formação 

do professor deve integrar-se em uma ação conjunta dos outros profissio-
nais que fazem parte da escola e que também devem estar inseridos nessa 
ação para a melhoria do trabalho pedagógico;

•	 busque a autonomia, tendo a perspectiva de que ele é agente responsável 
por seu trabalho, refletindo criticamente sobre a sua prática pedagógica, 
problematizando também práticas, valores e a própria instituição;
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•	 desenvolva uma consciência crítica, aguçada pela compreensão da dimen-
são sociopolítica da educação e da escola;

•	 seja valorizado dentro de um projeto mais amplo de valorização.
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Introdução

A síntese que apresentamos resulta da retomada necessária do conjunto de 
elementos materiais específicos que lançamos mão ao desenvolver as atividades 
dos projetos PIBID, ou seja, atividades de planejamento, construção de planos, 
seleção de conteúdos, escolha de estratégias, entre outros. Deles, nossa escolha 
foi sobre as definições dos conteúdos do ensinar, o quê, para projetar o como. O 
currículo então é o destaque, pauta essa que foi, entre outras, foco de atenção para 
sistematizar a experiência. Como esse particular foco presente nas tarefas cotidianas 
do professor, que define e compõe esse cotidiano, foi revisitado?

O texto reflete sobre questões curriculares revigoradas no movimento de reali-
zação das ações dos pibistas. Mantivemo-nos nessa construção sob a modalidade 
de pesquisa qualitativa e análise bibliográfica, com José Pacheco, Michael Apple, 
Joel Martins, entre outros, destacando a possibilidade da abordagem fenomenoló-
gica como forma de identificar (pesquisa ação) e valorizar, no processo educacio-
nal, a experiência vivida, dos sujeitos em formação inicial. Nesse caso, o produto 
resulta da vivência de situações de educação escolar em escolas públicas de Ensino 
Fundamental da Cidade de São Paulo sob a influência das condições de possibili-
dade para a realização do ensino do processo de escolha e da execução curricular.

Esta síntese é consequência também da convergência entre: a tradição e a prá-
tica da escolha do conteúdo educativo escolar na situação micro escolar, mediante 
as condições de possibilidade, os valores aí implícitos, o seu desenvolvimento, as 
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condições de ensino e aprendizagem, os limites e possibilidades para poder ofere-
cer os conteúdos simbólicos culturais considerados formadores da cidadania, dos 
quais a cidadania em formação tem prerrogativa.

É objeto da educação escolar: conhecimento da produção das criações huma-
nas, valores, comportamentos, habilidades e conteúdos simbólicos culturais. A 
definição da identidade curricular resulta de aspectos filosóficos, ideológicos, po-
líticos, econômicos, morais e do estado de consciência dos que fazem educação na 
escola, ou seja, da cultura pedagógica que nutre essas definições e, nesse caso, da 
definição de procedimentos de ensino e da escolha de estratégias. A práxis educa-
tiva busca alternativas que possibilitem transformações educacionais viáveis, logo, 
o aprender. A sujeição, no processo de escolha, às contingências determinantes e 
enfrentamento dessas vicissitudes significa ir qualificando o ensino, o desafio para 
aqueles que no seu cotidiano estão à frente dessa incumbência. Como escolher o 
quê? Sob quais bases críticas reflexivas, temporais, decidimos sobre o que fazer? 
Aliás, um dos desafios reflexivos que orientaram a construção das intervenções.

Escola e currículo sobre as contribuições para 
formação inicial do professor
A educação escolar e definições dos conteúdos educativos

O estudo reflete sobre questões curriculares sob a forma de pesquisa quali-
tativa, das práticas vivenciadas pelos bolsistas PIBID e de análise bibliográfica. 
Norteou-se pela abordagem fenomenológica como forma de identificar e valori-
zar, no processo educacional, a experiência vivida dos sujeitos na sua formação 
inicial. Resulta também daquela vivência, anteriormente indicada, de situações 
de educação escolar em escola pública de Ensino Fundamental da Cidade de São 
Paulo, sob a tensão do processo de escolha diante desse aí. Fundamentalmente, a 
definição do conteúdo deste texto esteve na dependência da convergência entre: 
a tradição e a prática da escolha do conteúdo educativo escolar na situação micro 
escolar, mediante as condições de possibilidade e os valores aí implícitos, o seu de-
senvolvimento e condições de ensino-aprendizagem, os limites e possibilidades para 
poder oferecer os conteúdos culturais considerados formadores da cidadania, dos 
quais, a cidadania em formação tem prerrogativa, ou seja, a condição pela qual o 
homem se humaniza.

Reconhece-se como objeto da educação escolar o conhecimento da produção 
das criações humanas, dos valores, comportamentos, habilidades, resultando a 
identidade curricular de aspectos filosóficos, ideológicos, políticos, econômicos, 
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científicos, éticos e morais. Admite-se, sob enfoque universal da concepção de 
currículo, que currículo não pode ser analisado fora de sua constituição social, 
cultural e histórica. Esse argumento não equivalerá excluir desta síntese os aspec-
tos propriamente pedagógicos e a organização estrutural da intervenção docente: 
a orientação metodológica, os procedimentos e estratégias de ensino, a avaliação 
do espaço curricular, o tempo, a organização, o programa, a programação da es-
cola e o plano. E, por certo, suas condições de execução.

As concepções, tanto de educação como de currículo, estão em uma relação 
contínua de diálogo com os determinantes sociais, culturais, científico-tecnológi-
cos, tecnológicos e programáticos na qual se enraízam.

Essa perspectiva expõe à vista que a teoria curricular não pode se preocupar 
apenas com a organização e a estrutura do conhecimento escolar, o sistema simbó-
lico cultural, o conhecimento legitimado fracionando-o e organizando-o em etapas 
predefinidas, nem mesmo encarar de modo ingênuo o conhecimento veiculado 
nas instituições educacionais como um em si, ao qual o sujeito deve se submeter, 
ou mesmo, estar focada apenas na organização da instituição. 

A concepção de currículo se transforma sofrendo as influências e pressões das 
mudanças sociais, políticas e científicas às quais a escola está submetida. Além do 
mais, a construção curricular tem se inspirado mais na estrutura lógica do conhe-
cimento em si do que as condições e os processos de aprendizagem, os processos 
cognitivos e a evolução da aprendizagem. O aprender a aprendizagem, o resultado 
do ensinar, parece um implícito pressuposto. 

Reconhece-se que o lugar do aprender sua historicidade é materialmente um 
orientador da construção curricular e da aula. A opção pela não omissão da cate-
goria aprender aprendizagem nos acompanhou nos processos de decisão dos con-
teúdos sua programação e inserção e quanto ao nosso que fazer. 

A tematização de currículo e práxis educativa como significado 
formador da consciência para a docência. Um breve retorno  
da sua construção

A tensão nos estudos e debates em torno do tema currículo, e sua precisão, 
reflete a complexidade envolvida no desafio que se tem para definir o conteúdo 
específico a que ele se refere e para o desenvolvimento de uma atividade escolar 
distinta e organizada. A construção da categoria currículo escolar correspondeu 
em sua trajetória ao equivalente à experiência humana para a sua captura como 
objeto particular de investigação (um quê) e de ação (um como) para defini-la em 
níveis e perspectivas diversas, abrigando aí uma generalidade, mas explicitando 
um domínio de conhecimento e da ação, conferindo unidade ao conceito.
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Nessa trajetória, e ainda sem a segurança da relação objeto/ área de investiga-
ção, vemos o currículo aplicado a partir de caminho percurso, pista ou circuito 
atlético, para curso da ação, e por extensão de significado, curriculum vitae, a des-
crição do curso da trajetória individual que apresenta as ações desenvolvidas nos 
processos próprios de formação. Finalmente, ganha particularidade para a edu-
cação escolar, mas permanecendo o sentido inicial de trajetória percurso. Nesse 
caso, se o sentido etimológico nos ampara na particularidade do significado, o de-
senvolvimento das ações educativas no interior da escola, ao sofrer as influências 
do meio, exige a ressignificação daquilo que orientará a práxis pedagógica escolar.

Por referência, a partir anos 70 do sec. XX, encontraremos consistentes debates 
sociológicos, (Althusser, 1983; Bordieu; Passeron, 1992), psicológicos, (Rogers, 
1969; Bruner, 1976) e pedagógicos (Pacheco, 2008; Martins, 1992) acerca da 
constituição da trajetória da concepção de currículo escolar.

Na atualidade, ao incluírmos os desafios impostos pela educação escolar de mas-
sa à concepção de currículo, reconhecemos a urgência do desafio ao reexame da 
política pública definidora dos planos institucionais de ação educativa, assim como 
da clareza pelos agentes educativos na escola das repercussões de suas decisões.

A evolução/transformações na/da concepção de currículo
Currículo, segundo Antônio Geraldo Cunha (1989), substantivo masculino 

datado de 1899, do latim, de currere, significa correr, curso, corrida; curriculum-i 
que significa caminho, trajeto, percurso, pista ou circuito atlético. Esse foi o sen-
tido inicial, implicitamente aplicado à ideia de currículo, para a educação escolar, 
noção sustentada pela temporalidade das descrições teóricas da educação escolar.

Tal termo não aparece em dicionários até meados do séc. XIX (Martins, 1992). 
Aparece nos dicionários “Barclays Universal Dictionary e Webster em 1856” 
(Martins, 1992) com a aplicação do sentido de pista de corrida, um lugar para 
correr, um curso em geral, usado especialmente para referir-se a estudos univer-
sitários. O mesmo dicionário, em 1938, inclui “um curso especifico e fixo numa 
universidade” (Martins, 1992, p. 97).

Posteriormente, em inglês, e com a propagação do sentido, aplica-se o signifi-
cado de curso da ação, course of action (Oxford Dictionary, 1995, p. 38) agregan-
do-se também o sentido de curriculum vitae (Harrap’s Dictionnaire Multilíngue, 
1991, p. 102) por certo aplicando um significante para expressar as práticas hu-
manas e a declaração da historicidade das experiências humanas.

Nota-se que, ao buscarmos o significado de curso, encontramos no Dicionário 
Eletrônico Aurélio “movimento numa direção, fluxo, rumo direção” ganhando 
semanticamente lugar conotativo da coisa. Tal sentido é convergente ao que se 
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encontra no dicionário Webster (1865) (Martins, 1992, p. 97), um curso, uma se-
quência de cursos, um conjunto de cursos ensinados numa instituição ou depar-
tamento cuja completude, no cumprimento do curso, garante uma terminalidade.

O sentido aplicado na educação como curso, ordem, como sequência, ou or-
dem como estrutura, sugere a organização de atividades, e de certa atividade que 
envolve alunos e professores. Admite-se, assim, que os elementos de um curso 
educacional devam ser tratados estruturalmente como uma peça única articulada 
expressando uma globalidade sequencial, um plano de estudos que possibilita ao 
professor organizar seu trabalho e dos alunos. Chega-se à delimitação do sentido 
para a educação escolar.

Ao submetermos o princípio esboçado neste parágrafo, isto é, currículo como 
o planejamento daquilo que formalmente deve ser aprendido, plano a ser seguido, 
descrição pormenorizada, ao critério de eficiência social, imediatamente identi-
ficamos a insuficiência do enquadramento de currículo como uma atividade do 
professor que está autorizado a organizar, detalhadamente, o conjunto de ma-
térias. As questões relativas à aprendizagem, ao material escolar, à natureza do co-
nhecimento em pauta, seu ensino, às atividades nas quais os alunos poderão estar 
envolvidos, não são componentes dessa tarefa docente.

Tal enquadramento nos lembra da primeira significação que apresentamos: ca-
minho, trajeto, percurso, pista ou circuito atlético, necessária, mas não suficiente 
para descrever o que se passa no desenvolvimento da atividade acadêmica e na 
situação de aprendizagem.

As ideias de: conteúdo cultural, ordem, sequência, estrutura, integralidade e 
completude supõem uma intencionalidade, desenvolvida em particular quando se 
considera a amplitude dos processos sociais culturais, que precisam ser domina-
dos pelos que participam da ação educativa, na forma de conteúdos que compar-
tilham da construção da humanização, assim como, reconhecimento dos produtos 
das atividades em comportamentos, quer-se dizer, a aprendizagem.

Sem que seja necessário recuperarmos e compararmos teorias que descrevem 
a aprendizagem como um acontecimento implícito, as clássicas, admitimos com 
Bruner (1976), Gagné (1976) e Martins (1992) que a aprendizagem, qualquer 
aprendizagem, é a construção de significados, construção essa envolvida em uma 
situação de aprendizagem. Parece-nos que é possível agregarmos ao enfoque de 
aprendizagem como situação de aprendizagem que o resultado disso é armaze-
narmos os produtos dessas situações em “representações simbólicas do estado do 
mundo, sobre as quais se opera o tratamento, isto é o pensamento” (Gauthier; 
Tardif, 2010, p. 399). Nas complexas interações aí presentes cabe recuperar o sen-
tido de situação de aprendizagem, o que o faremos apoiados em Martins (1992), 
Gagné (1976), Gauthier e Tardif (2010).
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Iniciemos por destacar que uma situação-problema é entendida como a distân-
cia existente entre um estado inicial e um estado desejado. A constatação do dese-
quilíbrio mobilizada pela busca do equilíbrio. Logo, uma situação-problema e sua 
solução geram expectativa.

A constatação de que o projeto pessoal, ao qual o sujeito se compromete, não 
foi cumprido adequadamente e que para seguir reconhece a ausência de passos 
nunca antes executados configura-se em uma situação de aprendizagem (Martins, 
1992). A descoberta, pelo sujeito, de que em sua trajetória de organização do co-
nhecimento encontra ambiguidades ao esclarecê-las materializa uma situação de 
aprendizagem. No percurso para recuperar o equilíbrio constrói-se a trajetória de 
significações que engendrarão o conhecimento. Fica marcada a historicidade desse 
conhecimento reconhecida pelo sujeito, então, uma aprendizagem significativa.

Na situação de aprendizagem não só a informação tratada se transforma no 
interior de cada estrutura, mas ela também se modifica ao passar de uma estrutura 
para outra. Essas transformações que acabam se dando na consciência do apren-
dente constituem-se nos processos de aprendizagem.

O particular que se abre para o universal
Admite-se que aquilo que se traduzirá em aprendizagem é o que é pessoalmen-

te apropriado por meio da experiência, que o estado de consciência atribui signi-
ficados. Quer-se dizer: a consciência atribui significados a partir da forma como se 
relaciona e com as estruturas de significado já possuídas. A consciência subjetiva, 
ao atribuir significados, dispõe de uma estrutura mínima que a desperta para a 
coisa. Esses significados não são deduzidos de causas eficientes “são os do mundo 
das crianças que estão sendo educadas” (Martins, 1992, p. 87) e a aprendizagem 
se dá numa consciência subjetiva que opera com intersubjetividades inclusive 
com a particularidade do próprio conteúdo.

Admite-se que os entes, sujeito e conteúdo, compartilham de um entre si que 
resultará em um produto para si. A forma que esse conteúdo tomará pertencerá 
àquele que o abordou, nos modos como o constituiu. O acesso ao universal, o 
conteúdo, estará subordinado ao diálogo do sujeito com a estrutura desse co-
nhecimento. O favorecimento a esse conhecimento é dependente da cultura pe-
dagógica do professor e dos modos como ele o dispõe sob o domínio de meta-
conhecimento. Na situação micro escolar sala de aula, parece que é isso que se 
dá, um contínuo movimento de ajustamento docente discente na organização do 
conhecimento escolar. Na intimidade da organização do conhecimento o sujeito 
aprende ao interagir com um conteúdo que se dá a conhecer, trata a informação 
manipulando símbolos, aplicando as representações simbólicas dominadas com 
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as quais opera o tratamento da informação: o pensamento. Transforma o dado em 
símbolo, codifica, atribui significado, representando-o no sistema semântico que 
explicitará a compreensão dominada. Como um sistema inteligente, essa constru-
ção trabalha com símbolos processualmente, significando-os e representando-os 
outra vez simbolicamente.

Nessa trama inteligente de ações que o sujeito empreende, reconhece-se a 
insuficiência da teoria curricular que se preocupa apenas com a organização e 
estrutura do conhecimento escolar, fracionando-o e organizando-o em etapas pre-
definas, ou mesmo quando considera o conhecimento veiculado nas instituições 
educacionais como um em si ao qual o sujeito deve se submeter, focado apenas na 
organização da instituição. O conceito de currículo assumido será então “[...] a 
própria vida do indivíduo numa situação de mundo, o mundo da educação [...]” 
(Martins, 1992, p. 88). Agregando-se aí o destaque do parágrafo anterior, à cons-
tituição do currículo agregam-se as questões relativas à aprendizagem, ao material 
escolar, a natureza do conhecimento em pauta, seu ensino, as atividades nas quais os 
alunos poderão estar envolvidos são componentes dessa tarefa docente.

E, ademais, um planejamento que afeta, interessa à vida do sujeito nele envol-
vido, que tem em seu núcleo o aprender. Resta possibilidade ao organizador das 
atividades de aprendizagem excluir aquele ao qual elas se destinam?

A definição curricular: qualidade de ensino
A correlação do universal (o conteúdo) com o particular (o sujeito) aponta 

para o desafio do enfrentamento de qualificar o ensino. Os indicadores da ava-
liação da qualidade dos sistemas de ensino que têm sido apresentados pelas ava-
liações externas produzem enquadramentos que não têm sido explorados para 
oferecer respostas à organização do ensino. Têm mais paralisado o enfrentamen-
to. Não se trata de, dedutivamente, realizar um enquadramento consequente 
aos indicadores, o que poderia produzir materialmente explicações marginais e 
conceitos óbvios do que qualifica um produto do ensino. Queremos dizer, da 
qualidade da problematização da natureza do que é isso a coisa mesma do ensino-
-aprendizagem, e da necessidade de superar-se a tendência em se produzir indi-
cadores qualitativos que não levam em conta essa coisa mesma. Que fazer com 
esses indicadores?

Buscar sintonia intra e extraescolar na opção dos conteúdos, buscar a cons-
trução de um plano de estudos que aperfeiçoe os processos sociais. A adequação 
curricular é uma direção a ser privilegiada para a atualização do ensino. O desafio 
inadiável dos agentes educacionais é organizar os saberes, ou as regiões ontoló-
gicas que constituem a tradição cultural versus o sujeito do ensino de modo a 
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diminuir o vão entre o saber constituído e o conhecimento possível espacial e 
temporalmente no sujeito. O futuro está pressuposto no currículo. A produção 
humana de hoje não seria o que é se não tivesse sido superada pelos homens 
adequando-a ao progresso cultural alcançado pelos homens.

Por óbvio, não se poderá excluir o ser que aprende as particularidades das 
suas condições de aprendizagem e a opção por e pela historicidade da sua apren-
dizagem. Buscar diminuir o vão entre o que se apresenta na descrição do co-
nhecimento sistematizado, o em si, e como esse conhecimento é possível de ser 
assimilado e avaliado em termos de nível de domínio para a formação do cidadão. 
Isto é, a seleção da essência do conteúdo entendido como formador cotejado com 
a temporalidade do conhecimento do sujeito, o para si. Trata-se da condição de se 
estabelecer correspondência entre um quê e um como.

Qualidade de ensino e historicidade são correspondentes (Martins, 2009), a 
qualidade se dá em um tempo e espaço. A qualidade refere-se, por comparação, a 
um padrão anteriormente experimentado. Logo, a consideração da qualidade das 
ações docentes nessa direção, a qualidade se constituindo, ensina-nos quanto à re-
levância da formação do profissional professor e o saber fazer e realizar. Há como 
não relevar essa condição? A metalinguagem e o metaconhecimento e o quanto 
esse conteúdo é partícipe dessa formação?

Nas práxis educativas buscam-se alternativas que possibilitem transformações 
educacionais possíveis. A sujeição, no processo de escolha do conteúdo formador, 
às contingências determinantes e enfrentamento dessas vicissitudes significa ex-
por a inteligência das decisões adotadas e ir qualificando o ensino. Reconhecemos 
que currículo como planejamento/projeção poderá ser teórico, afinal, planeja-se 
para ser flexível.

Por fim, o conhecimento organizado pelas experiências vivenciadas e em 
sistematização até esse momento nos permite visualizar perspectivas de novas 
propostas em relação à organização curricular e capacitação docente das licen-
ciaturas, assim como reafirma a urgência da formação inicial do professor estar 
intimamente relacionada à atividade que desempenhará o estudante construindo 
a consciência do ser professor. Em particular, situando o estudante ao conteúdo 
do desenvolvimento da profissão, à problematização do seu que fazer e ao desafio 
da competência de proceder a escolhas para o desenvolvimento da intervenção, 
exercitando a inteligência para a construção da ação docente. Pode-se dizer que 
esse exercício vai explicitando um quê, um onde, um com, um como e um quan-
do, categorias simultâneas do enfrentamento do ensino-aprendizagem na escola. 
Considera-se que o conteúdo formador decorrente dessas exigências nos ensina 
da urgência da atualização nos conteúdos da formação inicial do docente, e o 
papel que esses conteúdos desempenham na formação de uma inteligência para 
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o desenvolvimento da profissão docente. Desafio esse inadiável dada a evidente 
responsabilidade social do educar na escola e a urgência em se adotar a cultura 
pedagógica, metodológica e didática para identificar, analisar, refletir e decidir 
sobre o que fazer.
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Categorias da formação “in loco”

Profa. Dra. Maria Anita Viviani Martins
Coordenadora de área: Pedagogia 

Profa. Ozélia B. da Veiga das Dores
Supervisora 

Explorando e significando a prática e o processo de 
tomada de decisão

Notas iniciais
O desenvolvimento dos trabalhos enraizou-se na exploração do contexto efe-

tivo do ofício de ser professor, imerso nas condições possíveis do exercício da pro-
fissão. Vivemos a experiência da busca de evidentes meios práticos para, em virtude 
da exigência, existir e materializar-se em aprendizagem significativa. Perseguimos 
a seleção dos objetos culturais considerados desejáveis à comunidade tendo em 
conta a temporalidade e historicidade da aprendizagem.

Como meta geral tivemos presente o propósito de favorecer ao aluno da gra-
duação a habilidade de transportar, interpretar e adaptar seu discurso a quem se 
dirige como legítimo herdeiro crítico e intérprete dialógico e a urgência em se 
adotar a cultura pedagógica, metodológica e didática para identificar, analisar, 
refletir e decidir sobre o quê fazer. 

Incluiremos o registro de situações dos subprojetos, todos estes e os demais 
com igual relevo porque, afinal, cumpriram o objetivo. O que segue são algumas 
situações de aula com o objetivo de apresentar para conhecer o encadeamento 
das iniciativas estudadas e planejadas, com a inclusão da regente da sala de aula, a 
supervisora da escola, a direção e a coordenação de área, em trabalho coletivo em 
uma autentica garimpagem. 
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Projeto de Alfabetização PIBID 2010-2011 
Do brincar ao escrever: uma trajetória singular

Profa. Dra. Maria Anita Viviani Martins
Coordenadora de área 

Sandra Diniz
Supervisora 

Martha Lameirão
Aluna responsável 

Esse projeto se fez necessário em razão de o corpo docente da escola da SEESP 
indicar um número significativo de alunos de 3ªs e 4ªs séries com defasagem na 
alfabetização. Essa defasagem foi apontada tanto em observações da coordenação 
escolar como pelos relatórios dos alunos bolsistas do PIBID, elaborados entre 
novembro de 2010 e maio de 2011. O subprojeto foi planejado com base em ati-
vidades diagnósticas realizadas em junho de 2011 e com o relato das respectivas 
professoras das crianças atendidas. 

A partir das atividades diagnósticas foram realizados 19 encontros entre 
agosto e dezembro de 2011, um por semana, atendendo quatro crianças; sen-
do três da 3ª série e uma da 4ª. Os atendimentos foram feitos na biblioteca da 
Escola Estadual S.P.

O objetivo do subprojeto foi a construção de textos com nexo, o conhecimen-
to das regras básicas da produção de texto e sanar possíveis dúvidas e dificulda-
des sobre ortografia. A aposta foi na metodologia como a ferramenta inovadora, 
já que os objetivos pareciam em descompasso com a situação dos alunos: reforçar 
o que eles têm dificuldade de aprender em sala de aula, ou seja, repetir mais uma 
vez, do mesmo modo, o que já fora apresentado. Assim, decide-se ter como tema 
o brincar, as brincadeiras atuais, as preferidas, as novas a serem aprendidas e, a 
partir desse tema, fomos produzindo textualmente com o prazer do lúdico.

Trabalhou-se a construção de textos com a reconstrução de histórias, poesias e 
imagens, atendendo ao objetivo de elaborar um texto com nexo. A primeira produ-
ção era puramente da criança e esse foi o ponto de partida para melhorias, correções 
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e avaliações de seu desenvolvimento. A segunda produção era feita em conjunto com 
a bolsista, revendo os erros e confusões. Mais ao final do projeto, optou-se por desta-
car os enganos ortográficos, a sublinhar as palavras que eles poderiam tentar escrever 
de uma melhor forma e, invariavelmente, eles próprios se corrigiam sem precisar de 
intervenção. Apresentaram uma maior autonomia e capacidade de reflexão sobre 
suas produções. O caça-palavras foi uma ferramenta que favoreceu a retenção da 
ortografia. Poesias declamadas ajudaram ao trabalhar a questão da sonoridade e do 
ritmo, que apresentam bastante dificuldade na memorização.

Cada encontro começava com algo bem corpóreo, sempre acompanhado de 
uma bola, que ia passando de criança para criança, e então elas já sabiam. Deve-
riam responder a alguma pergunta, ou construir oralmente a ordem alfabética de 
“A” a “Z” e em seguida de “Z” a “A”. Depois partíamos para uma atividade particu-
larmente de apelo objetivo à construção e à organização do conhecimento, como 
a elaboração e/ou correção de textos. E, para terminar o encontro, declamávamos 
uma ou outra poesia escolhida, e os alunos tinham tarefas (de acordo com suas 
dificuldades), por exemplo, bater palmas na letra “B”, ou pular na letra “P”. Obser-
vamos que manter um ritmo os levava a ter mais segurança e a construir um am-
biente de troca e autonomia, mais propício para as dificuldades a ser trabalhadas. 

No início do projeto, como concretização desse momento mais corpóreo em-
basado na ordem alfabética, construímos um dicionário de brincadeiras. Cole-
tamos brincadeiras novas e antigas e as organizamos em ordem alfabética, dire-
cionando a atenção para que os erros de ortografia fossem sanados. E então, ao 
construir os textos, eles tiveram como tema: as brincadeiras prediletas, o que fize-
ram nas férias, o que gostavam de fazer quando eram menores etc., material que, 
ao final do projeto, transformou-se em um livro sobre a vida da própria criança.

A avaliação do desenvolvimento de cada aluno foi sistêmica e em forma de 
observação das atividades desenvolvidas, do progresso do aluno e efeito de cada 
atividade sobre a dificuldade apresentada. Ao longo do processo observou-se que 
o fato de se privilegiar atenção individualizada, fortalecendo a construção da au-
toestima, torna o progresso mais visível. Admitiu-se que eles apresentaram ape-
nas dificuldades, e não incapacidades de aprendizagem, talvez o processo para 
eles carecia mesmo de ser mais lento e individualizado. A maior dificuldade entre 
os alunos era descobrir a letra que representava cada som na palavra, a saída da 
poesia, em conjunto com a tarefa de reconhecer a letra e se manifestar corporea-
mente foi uma atividade que favoreceu nesses casos a superação das dificuldades. 
O progresso foi visível em cada um deles, em uns mais e em outros menos! 

É bem claro que todas as dificuldades não foram sanadas, e que a leitura de 
mundo caminha junto com a leitura da palavra, mas podemos dizer que nesse se-
mestre caminhamos para que a leitura de mundo, as brincadeiras e as vivências das 
crianças favorecessem para que se concretizassem na capacidade de ler a palavra.
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O sentido possível a ser identificado nesse exemplo foi a variação na inter-
venção prevista atendendo à demanda da escola de modo inclusive a favorecer no 
pibista a compreensão da natureza do funcionamento cotidiano da escola. A uni-
dade escolar estava em um tempo (já funcionava há mais de 60 anos) com perfil 
na comunidade e uma cultura pedagógica acumulada que pedia o atendimento a 
essas particularidades.

Projeto Escola blog@da é Escola sem Fronteiras
Plano de Aula

Tema: Bullying 

Objetivos
•	 Avaliar o nível de escrita dos alunos (hipótese silábica). 
•	 Estimular a criatividade e a imaginação a partir da leitura do livro “O mun-

dinho sem bullying”. 
•	 Desenvolver a escrita das palavras por meio de ditado sondagem.
Tempo estimado
•	 45 minutos. 

Recursos materiais
•	 Leitura do livro “O mundinho sem bullying”. 
•	 Ficha de ditado para sondagem. 

Etapas da aula
•	 Rotina. 
•	 Leitura do livro. 
•	 Ditado. 
•	 Atividade para a próxima aula: cada aluno deverá trazer escrito um combi-

nado para criarmos nossos combinados. 
•	 Fechamento. 

Avaliação  
Verificar se o aluno: 
•	 Tem interesse em participar das atividades propostas. 
•	 Consegue escrever e acompanhar o ditado. 
•	 Analisar a hipótese silábica através da leitura individual. 
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Relatório após intervenção
As professoras estagiárias iniciaram as intervenções desse ano no dia 11/03, e 

os alunos ficaram felizes em revê-las, já que foram alunos delas em 2014, início do 
projeto. A aula teve como tema o bullying, em que a estagiária Lidiane leu o livro 
“Um mundinho sem bullying”, sobre respeito ao próximo e às diferenças. Em segui-
da, as bolsistas discutiram com a sala o que é bullying e quais as atitudes que podem 
e não podem ser feitas com o colega; os alunos participaram efetivamente da aula.

Após a discussão sobre o tema, foi feita uma sondagem, em que foram en-
tregues a cada criança folhas com quatro imagens e um espaço ao lado de cada 
imagem, em que eles deveriam escrever a palavra ao lado do desenho relaciona-
do, objetivando diagnosticar a escrita dos alunos. O desempenho dos alunos foi 
bom e pudemos verificar em que hipótese de escrita os aprendizes se encontram.

Plano de Aula 
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 e durex. 

Etapas 
•	 Rotina. 
•	 Distribuímos a turma em seis grupos. Cada grupo irá desenhar em uma fo-

lha de sulfite e recortar, em seguida, uma das seis 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. 
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•	 Realizar as seguintes perguntas: 
1.  O desenho foi feito com amor e cuidado ou de qualquer jeito? 
2. Mesmo fazendo com cuidado e amor, o boneco ficou perfeito? 
3. Mesmo nossas famílias nos terem criado com amor e cuidados fica-

mos perfeitos? 
4. 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 cita-
das à cima. 

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

Relatório após intervenção
O bullying foi tratado em quatro intervenções, sendo esta a última. A produ-

ção final resultou da divisão da turma em cinco grupos, cada um responsável por 
desenhar uma parte do corpo humano. O movimento foi intenso! Os alunos, es-
pontaneamente, discutiram a divisão do trabalho entre si, de modo que todos se 
sentissem satisfeitos. 

Percorremos a sala todo o tempo, acompanhando o desenvolvimento da ativi-
dade, orientando e mediando. Ao término da tarefa, abriu-se uma discussão sobre 
o significado da atividade, que foi exposta na lousa para todos visualizarem juntos.

Por fim, usamos a chamada para sortear o empréstimo de livros àqueles que 
não foram agraciados na aula passada. Os livros foram distribuídos podendo ficar 
até uma semana com o aluno, antes de entrarem novamente em circulação.

Infelizmente, foi um dia árduo para executar a intervenção. Os alunos estavam 
mais agitados que o habitual. Demonstraram empolgação, porém dificuldade para 
nos ouvir, manter o foco etc.

Outra reflexão que merece registro: o comportamento do estudante Pedro. Ele 
é um jovem que não causa “tumulto” ou costuma interromper as aulas; inteligen-
te, capaz de realizar as propostas. Ao ser sorteado, escolheu o livro “Negrinho do 
pastoreio”, lenda abolicionista que integra o repertório do folclore brasileiro. En-
tão, enquanto o folheava, apontava para o colega Mario e dizia, provocativamente, 
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que as ilustrações do protagonista eram “iguais” ao outro estudante que, desco-
nhecendo os fatos históricos e na confusão do momento, acabou transformando 
seu incômodo em lágrimas. Para a introdução do próximo tema, que o cronogra-
ma prevê a aproximação com uma sociedade de maioria negra (angolana), faz-se 
importante não esquecer o acontecimento e auxiliar ambos no sentido de resolver 
seus conflitos. O tema bullying foi abordado em mais duas aulas.

Plano de Aula
Tema: Descobrindo o mundo 

Objetivos 
•	 Identificar o pais.
•	 A introdução se dará a partir de vídeos de curta duração que mostram 

crianças de várias culturas em momentos de lazer; os alunos serão convi-
dados 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. Simul-
taneamente, 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 
•	 Rotina. 
•	 Vídeos. 
•	 Entrega de formulários e trabalho com o mapa físico/cultural do Brasil. 
•	 Incentivar o reconhecimento do “eu” e do “outro” em um mundo globali-

zado e plural. 



Profa. Dra. Maria Anita Viviani Martins e Sandra Diniz  93

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

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. 

Questões do formulário
•	 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 come-

moram; religião que praticam; o que gostam de comer; como se divertem 
(brincadeiras, esportes etc).

Relatório após intervenção
As pibistas introduziram um novo tema para o semestre: “Descobrindo o mundo”. 

Pensou-se em explicar aos alunos conceitos partindo do “macro” ao “micro”, então 
se abordou as características de cada país, em que a estagiária Ellen passou pequenos 
vídeos para a sala sobre diversos países e os alunos deveriam adivinhar o nome de 
cada país de acordo com suas características: comida, cultura, paisagens, música etc.

Registrou-se o nome da criança que identificava e acertava cada país na ordem 
certa. A criança que acertou mais nomes de países ganhou um chaveiro pequeno 
com o símbolo em miniatura da Torre Eiffel. As estagiárias entregaram aos alunos 
uma atividade com pequeno questionário, em que os alunos pesquisarão mais sobre 
como estão situados e onde vivem; em que região nasceram; onde seus pais nasce-
ram; as brincadeiras típicas da infância deles; o que mais gostam de comer etc. A 
partir do questionário entregue a cada criança na aula, será desenvolvido o tema do 
semestre. Na aula que vem haverá uma discussão com os alunos sobre as regiões 
localizadas em nosso país e as características de cada uma delas.

Plano de Aula
Tema: Conhecendo as brincadeiras típicas

Objetivos
•	 Conhecer, através de trocas culturais e intercâmbio, os países estudados 

durante o semestre. 
•	 Compreender como são realizadas as brincadeiras típicas de cada lugar.
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Tempo estimado
•	 45 minutos. 

Recursos materiais
•	 Data show. 
•	 Objetos pequenos para as brincadeiras. 

Desenvolvimento 
•	 A aula ocorrerá na quadra. Os alunos primeiramente assistirão a um vídeo 

na data show sobre os diferentes países estudados. 
•	 Em seguida, para que a aula seja diferente das demais, serão ensinadas 

brincadeiras típicas dos países estudados com os alunos (EUA, França e 
Alemanha) e os alunos brincarão na quadra. 

Brincadeiras
•	 Amarelinha (França). 
•	 Cabra cega / to play blindman’s bluff  (Alemanha/ Estados Unidos). 
•	 Pato, pato, ganso (Estados Unidos). 
•	 Telefone sem fio / to play telephone or Chinese whispers  (Estados Unidos). 

“Topfschlagen” (Alemanha). 
“Topfschlagen” (em tradução livre, “acerte o pote”) é uma brincadeira infantil 

que ainda é amplamente praticada na Alemanha. Para jogar, uma criança fica com 
os olhos vendados e com uma colher de cozinha. Você deve esconder um prêmio 
(geralmente doces ou um pequeno brinquedo) dentro de uma panela ou um pote 
e colocá-lo no chão, longe da criança vendada. Ela deve mover-se pela sala, apoia-
da nas mãos e nos joelhos, batendo no chão com a colher para tentar encontrar 
o “prêmio”. Os outros participantes devem dar as direções e quando a criança 
vendada encontrar o pote, ela pode ficar com o prêmio. A brincadeira continua 
da mesma forma até que todos tenham sido vendados. 

“Sardinen” (Alemanha). 
Traduzido como “sardinhas”, essa brincadeira alemã assemelha-se ao esconde-

-esconde. Uma criança é escolhida para esconder-se, enquanto as demais contam 
até 20 (para aumentar o desafio, ensine-as a contar em alemão). Após a contagem, 
as crianças devem tentar encontrar a que está escondida. Quando uma das crian-
ças encontrar a que estiver escondida, ela deve esconder-se com ela no mesmo lo-
cal, mesmo que tenham que se espremer como sardinhas. O jogo termina quando 
todas as crianças descobrirem o esconderijo.
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Avaliação
•	 Verificar se os alunos participaram da atividade. 
•	 Verificar se houve respeito entre os colegas. 
•	 Perceber se os alunos entenderam as diferenças culturais e diferenças entre 

as brincadeiras das crianças de cada país e em seguida comparar com o Brasil. 

Relatório após intervenção
Os vídeos selecionados foram apresentados aos alunos na sala de audiovisual. 

No início, os alunos demonstraram-se muito dispersos e agitados por conta da 
troca de ambientes, mas, em seguida, quando observaram que seria uma proposta 
diferente, começaram a ficar mais calmos e isso fez com que nossa aula fluísse 
como havíamos planejado.

No intervalo entre os dois planos de aula foram desenvolvidas nove sessões, 
tendo como motivo “descobrindo o mudo”. O tema surge em razão de deman-
da do grupo para conhecer as diferenças na igualdade provocadas incialmente 
pelo tema bulliyng. Como projeção, a leitura foi o exercício de encadeamento 
para a compreensão do mundo, pelos motivos de diferenças e semelhanças dos 
costumes e cultura de cada região; foi explorada música de países escolhidos 
pelo grupo, explorou-se mapa físico/mapa-múndi em busca da leitura de um 
mapa, diálogo sobre as imagens apresentadas e suas características particula-
res, conhecimento das brincadeiras típicas entre outras atividades.

Plano de Aula
Tema: Brincadeiras mais votadas pelas crianças, de cada região do Brasil

Região Centro-Oeste: 
Corre cutia: tradicional brincadeira que já conhecemos. Crianças sentadas em 

roda, alguém passa por trás com um objeto e todos cantam a música (uma nova, 
cantada no Centro-Oeste): “Corre cotia, de noite e de dia, comendo farinha na casa 
da tia, corre cipó, na casa da avó, lencinho na mão caiu no chão, moça bonita do meu 
coração. Pode jogar? Pode! Ninguém vai olhar? Não!”. Depois todos olham e a pes-
soa que está com o objeto atrás dela corre atrás de quem estava de pé. 

Galinha, pintinho e raposa: nesse pega-pega, uma criança é a raposa, uma 
é a galinha e os outros são os pintinhos. A criança que é a galinha fica no meio 
(estilo barra-manteiga) e chama os outros: “Venham cá, meus pintinhos!”; e eles 
respondem: “Temos medo da raposa!”. Eles devem correr até o outro lado. Ga-
nha quem chegar do outro lado sem ser pego pela raposa (uma criança que fica 
de fora, que tenta pegar as crianças assim que elas começam a correr). 
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Chocolate inglês: igual à “adoleta”. Sentadas no chão, as crianças cantam: 
“Chocolate inglês, tá na boca do freguês, de primeira qualidade conta 1,2,3!” 

Região Nordeste: 
Sete pecados: uma pessoa é escolhida e vai ao centro. Todas as crianças ficam 

em pé, em volta dessa pessoa. Quem está no meio joga a bola para o alto e diz o 
nome de alguém que está na quadra. A pessoa que foi chamada agarra a bola e diz: 
“Parem!”. Todos permanecem em estátua, e a criança que está com a bola olha ao 
seu redor quem está mais próximo dela e dá sete passos, então tenta queimar com 
a bola a outra pessoa próxima a ela. 

Região Norte: 
Curupira: todas as crianças de pé. Uma fica no centro da roda e é vendada com 

algum pano ou casaco. Ela deve pedir coisas às crianças, qualquer item, qualquer 
coisa (sapato, objetos). Se ninguém tiver, a criança tira a venda e corre tentando 
pegar quem estiver em sua frente. Quem for pego vira curupira na próxima rodada. 

Região Sudeste: 
Barra-manteiga: tradicional que conhecemos, barra manteiga. “Barra mantei-

ga na fuça da negra, 1, 2, 3.” Dois times ficam em fileira (em número proporcional) 
e uma pessoa de um time vai até o outro e canta, batendo na mão das crianças. Se 
conseguir dar uma palmada na mão do amigo, a sua equipe ganha e o amigo entra 
em sua equipe, mudando de lado. 

Região Sul: 
Taco: a criança precisa derrubar um objeto do time adversário. Se ela derrubar, 

ganha um ponto. Os jogadores do outro time devem defender. O time que com-
pletar cinco pontos ganha. 

Materiais necessários: 

– objetos diversos; 
– bola; 
– pano ou casaco. 

Relatório após intervenção
Estava previsto para a aula de hoje um plano com brincadeiras relacionadas 

com o que foi visto na última aula, sobre as diferentes brincadeiras das regiões 
do Brasil. Porém, percebendo, junto com a supervisora Ozélia, que o tempo seria 
curto para realizar o próximo plano do projeto: Intercâmbio com Angola.
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Para dar início ao plano, leu-se para a turma o livro: “Na Angola tem? No Brasil 
também!” As crianças interagiram, adoraram a aula. Houve diálogos com as pibistas 
e alunos sobre a história lida, pois a história compara as culturas do Brasil e de Ango-
la, explicando sobre diferentes conhecimentos da África. A aula foi muito produtiva.

Plano de Aula
Tema: Intercâmbio de ideias!

Objetivos
•	 Realizar com os alunos a introdução de um intercâmbio, com o país Angola. 
•	 A partir de atividade, os alunos poderão perceber as diferenças e possíveis 

semelhanças de Angola com a cultura do Brasil.

Tempo estimado
•	 45 minutos. 

Recursos materiais
•	 Folhas e lousa. 

Desenvolvimento
Explicou-se que, visando um intercâmbio de cultura e hábitos escolares diá-

rios, existem crianças que estudam em uma Escola em Angola, com a mesma 
idade dos alunos do 3º C, que também falam português. E então, junto com a sala, 
será realizada a produção e escrita de uma carta em conjunto para enviar a esses 
alunos, facilitando o diálogo entre eles. 

Avaliação
•	 Verificar se os alunos participaram da aula. 
•	 Verificar se os alunos entenderam a proposta de intercâmbio com alunos 

da mesma idade deles, de outro país distante. 

Relatório após intervenção
Iniciamos na aula de hoje a produção da carta destinada aos alunos de uma 

escola pública angolana com os quais nós e os alunos desejamos realizar um in-
tercâmbio de hábitos e culturas. 

Por meio de uma escrita coletiva, registrou-se em papel kraft colado na lousa 
a produção. Todos os alunos tiveram a oportunidade de expressar suas ideias e 
sugestões, além de assinarem ao final.
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A proposta conseguiu deixar os alunos extremamente envolvidos com a ideia 
e ansiosos pela resposta o mais rápido possível. Finalizamos a aula com uma foto 
oficial ao lado da carta original.

Plano de Aula 
Tema: Encerramento do Ciclo 

Objetivos
•	 Apresentar o blog para os alunos verem a carta produzida, pelo 3° C, para 

a escola de Angola e registros sobre essa atividade, apresentando o modo 
que a escola angolana foi conectada. 

•	 Fechamento do projeto de intercâmbio com Angola. 
•	 Encerramento com duas brincadeiras “Tamanduá e as formigas” de origem 

angolana e a outra de escolha livre, brasileira. 

Tempo estimado
•	 90 minutos – duas aulas. 

Recursos materiais
•	 Computadores da sala de informática e giz para brincadeira no pátio. 

Desenvolvimento
Os alunos do 3° C irão à sala de informática, junto com as bolsistas do PIBID, 

para visita ao blog e terem conhecimento de todas as aulas realizadas no semestre. 
A carta produzida em conjunto com toda a turma do 3° C está no blog da turma 
e os alunos verão juntos a carta e fotos registradas desse momento. Por fim, ob-
servação por meio de um relato escrito no programa Word sobre o que os alunos 
acharam do processo. 

Avaliação
•	 Verificar se os alunos participaram da aula. 
•	 Verificar se os alunos gostaram do blog e das atividades feitas por eles, 

vistas e postadas virtualmente. 

Relatório após intervenção – O contexto de apoio
Iniciamos a aula com os alunos no laboratório de informática apresentando 

o nosso blog do começo ao fim. Registrou-se o que os alunos haviam achado 
sobre o blog e sobre o intercâmbio com a escola de Angola. Em seguida, fomos 
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para o pátio realizar as brincadeiras que as crianças angolanas brincam em seu 
país. Entregamos ao final uma lembrancinha para cada aluno e nos despedimos 
das crianças que tanto contribuíram para o nosso aprendizado. 

Em todas as intervenções buscamos estratégias que estimulassem as habili-
dades cognitivas, como a atenção, a memória e a organização, e os resultados 
superaram nossas expectativas. 

O processo de aprendizagem necessariamente envolve compreensão, assimilação 
(memória), atribuição de significado e estabelecimento de relações entre o conteú-
do 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). 

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, apropriando-se da palavra, dos conceitos envol-
vidos 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 traba-
lho procurou se embasar na “educação para a paz” como método de prevenção 
(Fante, 2005), que incentiva os bons valores de convivência de forma marcante, 
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).

Cada pedacinho da unidade ficou sob a responsabilidade de um grupo.
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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 re-
servado ao desenho foram constantes as referências àqueles cartazes, e o uso in-
tensivo de sinais, como “!!”, “!!!”, reforçando claramente a mensagem.

A escolarização e a introdução de técnicas de alfabetização podem inibir o processo 
de desenvolvimento gráfico infantil. Verifica-se, na maioria dos casos, uma dimi-
nuição 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 necessidade de se expressar vi-
sualmente, 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 “ma-
peamento” humano: vídeos representativos de diferentes culturas foram exibidos, 
o que requisitou a observação de vestimentas, danças, gestos e idiomas. Um aluno 
(João) identificou a Alemanha no momento em que a criança da cena vestia a ca-
misa 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 (Júliana).

Material individual de uma das pibidianas que foi usado em sala.

Na mesma intervenção, mostramos fotos de cartões-postais do Brasil. Nin-
guém teve dúvidas quando viu o Cristo Redentor, porém se manifestaram sur-
presos 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?”).
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Finalmente, quando ouviram o trecho de uma música sertaneja de raiz, com 
sotaque carregado do interior paulista, e acreditaram ser “música nordestina”, 
convenceram-se 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-múndi, os países vizinhos, e se empolgaram além-
-mar: “O que é a Groelândia?”.

“Descobrindo” Portugal.

Então, após as explorações orientadas e livres, decidimos propor que votassem 
nos lugares que mais gostariam de conhecer. Houve votos para todos os locais 
(desde a Austrália até Madagascar, passando pela Turquia, pela 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 Esta-

dos 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 in-
finitamente 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 
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para não subestimar quaisquer condições (idade, classe social etc.) por falta de 
“upgrade” da nossa própria parte. Nossos alunos são participantes 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 mu-
çulmano é “terrorista”? Uma das inúmeras reflexões que deixamos “no ar”.

“Viagem” à Alemanha sem sair da escola.

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 improvisações (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 dez alunos chegou a acertar “100%” 
a qual país pertencia o quê, sendo que os outros não deixaram nada a desejar!

Equipe autodenominada “Detonadora” durante a gincana.
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Ferramentas diferentes, objetivos iguais.
No retorno às intervenções, no segundo semestre de 2015, os primeiros mo-

vimentos foram pautados no escritor brasileiro Monteiro Lobato. Através de um 
diagnóstico inicial, identificamos o conhecimento prévio dos alunos sobre esse 
importante autor de nossa literatura, que tanto prezou pelo público infantil. 

Um aluno foi mais longe e afirmou que “ele é o inventor do folclore” nacional. 
De fato, a associação entre Monteiro Lobato e sua contribuição às nossas histórias 
tradicionais é outro elemento de valor que se soma à sua obra e justifica nossa 
escolha, pois revaloriza a “cultura popular através de suas raízes orais, uma das 
vertentes do modernismo enquanto busca de valores nacionais trazidas por Loba-
to para a literatura infantil” (Sandroni, 2011). 

Propusemos, então, um intercâmbio de ideias, discutindo o assunto, acrescen-
tando informações sobre a trajetória de vida do escritor, seus personagens, adap-
tações para a televisão etc. Essa etapa foi finalizada com uma dinâmica em que 
as crianças, divididas em grupos de até cinco integrantes, receberam “recortes” 
sobre a biografia de Lobato, em que data de nascimento, local, principais obras, 
entre outros, deveriam ser organizados respeitando a ordem de tempo cronológica 
dos acontecimentos. 

“Recortes” da biografia de Monteiro Lobato.

Para uma leitura interativa, optamos pelo livro “O Saci” – cujo enredo é fami-
liar à maioria – e realizamos a atividade na sala de artes da EMEF. A mudança de 
ambiente deixou os alunos empolgados e curiosos, proporcionando a disposição 
que desejávamos. “Entregar ao aluno um texto, um livro e exigir que saia lendo, 
alegre, feliz, que responda a questões, que faça relações, esquemas, resumos, é 
o mesmo que abandonar sozinho na quadra, nosso jogador de tênis” (Braga; 
Silvestre, 2015). 
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Seguindo na mesma linha de estimular o imaginário infantil e auxiliar a tur-
ma no diálogo com o autor, direcionamos os alunos a pensar no Sítio do Picapau 
Amarelo (o casarão, jardim de flores da Dona Benta, árvores do pomar, passa-
rinhos etc.) e, posteriormente, desenhar essas imagens de acordo com a apro-
priação individual dos cenários. Tão gratificante quanto as belas produções que 
“colhemos”, com certeza é o feedback imediato e espontâneo: “não tem nenhuma 
aula de vocês que a gente não goste” – Álvaro (estudante, 8 anos).

Produção de aluno(a) sobre o Sítio do Picapau Amarelo.

Para formar cidadãos capazes de compreender os diferentes textos com os quais se 
defrontam, é preciso organizar um trabalho educativo de modo a permitir que experi-
mentem e aprendam isso na escola, principalmente se os alunos não têm um contato 
sistemático com bons leitores. Quando não participam de práticas em que ler é indis-
pensável, essa pode ser a única oportunidade desses alunos interagirem com textos 
cuja finalidade não seja apenas a resolução de problemas do cotidiano (Brasil, 1998).

A essa altura das intervenções, grande parte dos alunos já identificava ele-
mentos característicos do trabalho de Lobato, bem como se sentiam à vontade em 
compartilhar opiniões sobre o mesmo. 

Por outro lado, a estratégia da leitura em voz alta exige um preparo cuidadoso 
do educador: entonação, ritmo, ênfase e, claro, familiaridade com o texto. O fator 
tempo também é importante, já que as crianças podem se dispersar com igual 
facilidade com que são conquistadas/envolvidas.

Prosseguindo com o planejamento, elaboramos tarefas para aprofundar e ex-
plorar o contato com “O Saci” e “Sítio do Picapau Amarelo”. 
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Partindo do pressuposto de que a reescrita é uma “atividade de reprodução4 
de relatos retidos na memória” (Teberosky, 1989), os alunos foram desafiados 
com folhas coloridas, porém em branco. Coube a eles toda a organização espacial. 
Alguns definiram claramente as linhas, como no caderno; muitos reservaram uma 
área inferior para ilustrar o texto (O Saci).

Produção de aluno(a) sobre O Saci.

O exercício ulterior foi a montagem de um “livrinho” com receitas típicas do 
interior do estado de São Paulo, em analogia ao Sítio do Picapau Amarelo, em que 
novamente os alunos encontraram liberdade de expressão, mas em um formato 
estético predefinido.

Construção do livrinho de receitas.

4. “Reprodução” pode ter uma conotação pejorativa devido ao seu uso histórico na edu-
cação, porém nossa abordagem encontra-se vinculada aos cognitivistas, como é o caso 
da própria Teberosky.
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O compromisso de disponibilizar conteúdo de boa qualidade literária assumi-
do na primeira parte desse semestre, com enfoque particularmente em facetas da 
cultura brasileira, teve como uma de suas metas situar as crianças de seu patrimô-
nio e, simultaneamente, prepará-las para o entendimento de outra “nova” cultura.

No semestre anterior os alunos votaram em três países; naquela mesma época 
nós já tínhamos escolhido uma quarta nação para ir um pouco mais longe: con-
cretizar a tentativa de intercâmbio – agora através do blog da turma, algo que pre-
cisava sair do papel desde que o PIBID foi implementado no curso de Pedagogia 
da PUC/SP (outubro de 2010).

Por razões diversas, nós voltamos para a chamada “Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa”, e escolhemos Angola, que se tornou independente da opres-
são colonial em 1975 (sendo o Brasil o primeiro Estado a reconhecer).

Através do livro “Em Angola tem? No Brasil também!”, da FTD, introduzimos 
a temática, partindo das semelhanças entre nossos povos. O passo subsequente, 
a redação coletiva de uma carta destinada à estudantes angolanos, contou com a 
participação ativa dos nossos alunos, que fizeram um resumo verbal e escrito dos 
hábitos mais comuns da turma. Essa carta em papel kraft, assinada por cada um, 
foi fotografada para o blog, juntamente com sua digitalização, e um e-mail das 
pibidianas enviado para instituições de ensino daquele país. 

Classe orgulhosa da produção coletiva!

Durante o processo de conclusão de 2015, levamos o 3º ano C para visualizar 
o blog Escola Blog@da – <http://esmeraldablogada.blogspot.com.br> – , no labora-
tório de informática. Em duplas e trios, digitaram suas impressões e sentimentos 
da “retrospectiva virtual” no Microsoft Word. 
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Laboratório de informática: espaços distintos de trabalho.

No último encontro, nós nos divertimos numa das quadras da EMEF com 
brincadeiras de Angola, e as crianças receberam uma lembrancinha. 

Agora somos todos parte da história da EMEF!

Os desafios da ação docente são proporcionais às suas irrevogáveis funções, 
“um profissional responsável, entre outras coisas, pela manutenção da memória 
social. [...] Como agente de memória, o professor é capaz de realizar interações 
e intercâmbios entre linguagens, espaços, tempos e conhecimentos (pontes tem-
porais, sociais, tecnológicas)”. Vani Moreira Kenski (2001) também destaca as 
funções: “agente de valores” e “agente das inovações”. 
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Por intermédio do PIBID vivenciamos processos criativos, e concluímos que, 
se almejamos uma sociedade mais justa e igualitária, às vezes é necessário ques-
tioná-la: que aspectos valorizados pela cultura de um grupo, em um determinado 
momento, devemos “transmitir” e proteger?

Não acreditamos em uma resposta pronta, porém construída no dia a dia da 
escola pública. O PIBID é imprescindível na formação de educadores. É o “lugar” 
do discente pesquisador que intervém na realidade contextualizada, permite ser 
impactado e impactar incessantemente. 

Finalizando, qual a síntese possível dos acréscimos provocados pelo PIBID? 
Na formação inicial:
•	 O desenvolvimento dos subprojetos oportunizou perceber “o pensar dife-

rente”, e “o pensar certo”. O pensar das alunas por meio da teoria, obtida 
através da academia, permitiu que se colocassem na prática conhecimentos 
fundamentais no exercício do magistério. Por meio dos planos de aulas, 
demonstraram fundamento teórico crítico importante para a efetivação das 
práxis educativas, o que, igualmente, exigiu deslocamentos dos saberes 
dominados para outro saber, o da produção da intervenção, um saber in-
clusive que demandou ser buscado em uma prática distinta do fazer diário, 
um exercício de metaconhecimento e metalinguagem. 

•	 O desenvolvimento das atividades exigiu acurado processo de tomada de 
decisão e escolha entre alternativas a fim de adequar a intervenção, ade-
quação essa que, em geral, exige reformulação na proposição inicial.

•	 Acompanhar o processo de descobertas das alunas, diante da realidade/
contingência da escola pública, e das experiências que elas puderam ter 
nesse percurso, põe em outro patamar a práxis educativa de formação ini-
cial e definição dos conteúdos formadores.

•	 Elevação da qualidade na formação inicial em nível superior para a educa-
ção básica, através do diálogo entre teoria/pesquisas e construção do co-
nhecimento na área prática, isto é, a ação direta, projetando a construção da 
qualidade da educação.

•	 Contribuição para a valorização do magistério pela materialização do sen-
tido desse que fazer.

•	 Inserção no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcio-
nando oportunidades de criação e participação em experiências metodoló-
gicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdiscipli-
nar que busquem a superação de problemas identificados no processo de 
ensino-aprendizagem.

Na Unidade Escolar:
•	 Mobilização dos professores como coformadores dos futuros docentes e tor-

nando-os protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério.
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•	 Fortalecimento da comunicação e atualização de futuros e atuais profes-
sores da rede pública de ensino, enriquecendo o diálogo das pesquisas e 
descrições científicas e prática de todos envolvidos.

•	 Contribuição para ampliar a qualidade na formação dos alunos da escola 
que participam das intervenções.

Conforme os participantes, não houve dificuldades que impedissem o de-
senvolvimento dos trabalhos. As dificuldades da execução e a sua revisão foram 
entendidas como parte do processo de intervenção favorecendo a aprendizagem 
dos participantes. A escola, os integrantes da direção e a equipe de professoras fa-
voreceram o desenvolvimento dos trabalhos do Programa. No caso da ampliação 
do Projeto inicial de Letramento para Letramento Digital e construção do Blog 
Esmeralda: a escola conta com laboratório de informática onde os alunos pude-
ram, com o acolhimento da professora do laboratório, desenvolver as atividades 
previstas. As atividades programadas pelos bolsistas foram revistas como parte da 
avaliação contínua do projetado.

Relacionam como restrição a dificuldade de aplicar recursos para a obtenção 
de material/ desenvolvimento de atividade extraescolar, implementação de mate-
rial para o desenvolvimento de rotina das intervenções; o custo de sobrevivência 
na cidade de São Paulo e a ambivalência da intenção e a motivação para participar 
do PIBID e a angústia da sobrevivência econômica e locomoção.

O desenvolvimento e execução do PIBID cumpre plenamente seu objetivo 
de inserir o futuro professor na situação de uma escola em funcionamento ex-
plicitando e fortalecendo a compreensão do que é isso uma escola em funciona-
mento e os desafios da realização da tarefa educativa no seu interior. O PIBID 
precisará se tornar comum à formação de todos os professores da maioria da po-
pulação brasileira. O PIBID tem como qualidade própria produzir a consciência, 
na formação inicial, do que é isso ser professor, inclusive fortalecendo vocações 
iniciais para a profissão pela significação que é encontrada na profissão pela 
vivência e inteligência dos ensaios das ações docentes projetadas e aplicadas.
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O PIBID e a formação de professores de 
Francês Língua Estrangeira (FLE): a parceria 
PUC/SP – Centro de Estudo de Línguas (CEL) 
da Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira – 
São Paulo – Capital

Profa. Dra. Vera Lúcia Marinelli
Coordenadora de área de Letras: Francês

Profa. Dra. Neide de Aquino Noffs
Coordenadora Institucional do PIBID-PUC/SP

Profa. Ms. Riviane Medino Rocha
Supervisora

Apesar de não constar da matriz da Educação Básica, o Francês como língua 
estrangeira, doravante FLE, é oferecido aos alunos das escolas públicas da rede 
estadual paulista por intermédio do projeto CEL – Centro de Estudo de Línguas, 
atividade desenvolvida em mais de duzentas unidades escolares no estado de São 
Paulo, com o objetivo de oferecer formação linguística em língua estrangeira aos 
discentes da referida rede.

Neste artigo, vamos destacar as ações formativas na área de FLE, no âm-
bito da parceria estabelecida entre a PUC/SP e o CEL da Escola Estadual Prof. 
Mauro de Oliveira, com o apoio da CAPES ao Projeto Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência – PIBID-PUC/SP – entre março de 2014 e novembro de 
2015, parceria essa que teve como objetivos aperfeiçoar a formação inicial dos 
licenciandos do curso de Letras: Língua Francesa/Língua Portuguesa da PUC/SP, 
aproximando-os da escola pública, e oferecer formação linguística diferenciada 
em FLE aos estudantes do CEL. Para tanto, vamos responder às seguintes ques-
tões: qual o impacto do PIBID na formação dos estudantes de Letras: Francês 
da PUC/SP e dos alunos do CEL da Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira? 
Qual importância do acompanhamento da formação dos pibistas, realizada pela 
coordenadora de área (curso de Letras: Francês da PUC/SP) e pela supervisora 
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(professora de FLE do CEL da Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira) no pla-
nejamento e orientação das atividades na escola? Para atingir nossos objetivos, 
destacaremos as ações desenvolvidas no referido CEL, no âmbito do subprojeto 
do PIBID-PUC/SP, A construção de ações para o aprimoramento do ensino de Fran-
cês – língua estrangeira – nas escolas estaduais de São Paulo: contribuições ao Pro-
jeto CEL – Centro de Estudo de Línguas das Escolas Estaduais de São Paulo. Tais 
atividades, além de propiciarem uma formação de excelência aos licenciandos, 
favoreceram a aproximação universidade-escola pública na área de FLE, o que 
só foi possível com o apoio das bolsas PIBID-CAPES1.

A seguir, vamos apresentar o espaço escolar no qual o subprojeto supracitado 
foi implementado, as ações formativas desenvolvidas pelos bolsistas – que tive-
ram como objetivo refletir sobre sua prática na ação e sobre a ação (Schon, 1992) 
– e os impactos dessas para os alunos do CEL.

O CEL da Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira

A unidade supracitada funciona na escola de mesmo nome e está atrelada ao 
projeto CEL – Centro de Estudos de Línguas. Na sequência, faremos um breve 
histórico sobre sua criação.

O Projeto CEL foi criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, 
no final da década de 1980, mais precisamente pelo Decreto 27.270, com o in-
tuito de oferecer aos alunos da rede de escolas estaduais do estado de São Paulo 
formação linguística exclusivamente em língua espanhola (Resolução SE 271, de 
20/11/1987), em razão da conjuntura política da época – criação do Mercosul. No 
ano seguinte, novas medidas foram adotadas pela Secretaria de Estado da Educa-
ção (SP) para atender à demanda dos alunos pelo ensino de francês. Como aponta 
Martins Godoy (2012, p. 27).

A informação sobre a inclusão do Francês no CEL de Sorocaba é confirmada [...] 
pelo ofício enviado pelo então diretor da escola Senador Luiz Nogueira Martins, 
Francisco Evangelista Galvão, ao Secretário da Educação, informando-lhe que o 
CEL foi implantado letivamente em de 20 de fevereiro de 1989, ministrando ini-
cialmente aulas de Língua Espanhola e de Língua Francesa, nos três turnos dis-
poníveis, comportando doze turmas, sendo essas divididas em sete para a Língua 

1. Tantos os licenciandos quanto a coordenadora de área e a supervisora na escola rece-
beram bolsas para o desenvolvimento do subprojeto.
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Francesa e cinco para a Língua Espanhola, contando com número de dez a vinte 
alunos por turma, conforme sugestão da CENP2.

O CEL da Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira está localizado na Rua 
Pedro Soares de Almeida, 134, Vila Anglo Brasileira, na Vila Madalena. Pertence 
à jurisprudência da Diretoria Centro/SP e iniciou suas atividades em 1989 – Re-
solução S.E. 84, de 05 de abril de 1989. Sua reorganização e funcionamento são 
regidos pela Resolução S.E. 81, de 04 de novembro 20093. Além da língua france-
sa, este CEL oferece cursos de língua espanhola e italiana.

Ao longo desses trinta anos de existência do projeto CEL, a legislação que 
regulamenta seu funcionamento passou por várias alterações. Entre as mais sig-
nificativas está o número de alunos para a composição das turmas. Contudo, a 
carga horária e sua organização em diferentes níveis e estágios manteve-se estável: 
Nível I, com três estágios de 80 horas-aulas cada um e Nível II, também com três 
estágios de 80 horas-aulas cada um.

Durante o período do desenvolvimento da parceria PIBID-PUC/SP no CEL da 
Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira, a organização das turmas era regida pela 
Resolução SE 44, de 13 de agosto de 2014, que, em seu artigo 7º, apresenta as se-
guintes diretrizes:

I – no estágio de curso de nível único e no 1º estágio dos demais cursos: turmas de, 
no mínimo, 25 e, no máximo, 35 alunos;
II – nos demais estágios e níveis: turmas de, no mínimo, 20 alunos.
§ 1º – A Diretoria de Ensino poderá autorizar o funcionamento de turmas com o 
mínimo de 15 (quinze) alunos, somente quando se tratar de estudos do último 
estágio do Nível II, para fins de conclusão do curso.
§ 2º – Excepcionalmente, a Diretoria de Ensino poderá autorizar a constituição, a par-
tir do segundo estágio do Nível I, de turma com número reduzido de alunos, de diferen-
tes estágios, desde que os estudos não sejam iniciais ou únicos e se destinem a garantir 
a continuidade e/ou a conclusão do curso. (grifo nosso).

Destacamos o § 2º, pois ele trata da composição das turmas multisseriadas que 
reúnem, em um único grupo, alunos de diversos estágios cujas turmas não atin-
giram o número mínimo de alunos proposto pela resolução, de modo a garantir a 

2. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, órgão da Secretaria de Educação 
(SE) responsável pela gestão pedagógica do CEL, à época de sua criação.

3. A época do desenvolvimento das ações do PIBID, a direção da escola estava a cargo da 
Profa. Donizete José da Silva, e a coordenação do Centro de Estudos de Línguas a cargo 
da Profa. Caroline Soares Corrêa.
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continuidade e /ou a conclusão do curso pelos discentes. Turmas que exigem do pro-
fessor metodologia diferenciada para lidar com a diversidade de faixa etária e conhe-
cimentos linguísticos no idioma. Nesse contexto, a atuação dos pibistas da PUC/SP 
trouxe uma contribuição muito relevante para o desenvolvimento das competências 
e habilidades em FLE para os alunos matriculados nessas turmas, materializada na 
oferta de oficinas temáticas (ateliers), conforme apresentaremos a seguir.

Os pibidianos FLE da PUC/SP

No final de 2013, o curso de Letras–Francês da PUC/SP foi convidado, pela 
então coordenadora do PIBID, Profa. Dra. Neide de Aquino Noffs, a integrar o 
Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, pois o novo edital da CAPES4 
permitia a inclusão de novas áreas da licenciatura no projeto institucional da 
PUC/SP. Foi com grande entusiasmo que a coordenação e os alunos do curso de 
Licenciatura em Língua Francesa/Língua Portuguesa abraçaram a ideia de parti-
cipar do PIBID. Foram selecionados sete alunos do 3º e 4º ano da Licenciatura 
em Letras–Língua Francesa da PUC/SP para participar do projeto como bolsista 
PIBID. Nem todos puderam permanecer os quatro semestres de vigência do sub-
projeto de Francês (2014-2015), pois muitos concluíram o curso em 2014 e foram 
substituídos, em 2015, pelos colegas que vieram a concluir o curso no final de 
2016. No segundo grupo de licenciandos (2015), contamos com a participação de 
seis bolsistas PIBID.

No primeiro semestre de 2014, os pibistas dedicaram-se a aperfeiçoar suas compe-
tências orais e escritas em FLE, a aprofundar seus conhecimentos didático-pedagógi-
cos referentes ao ensino de idiomas, de modo a terem um suporte teórico-prático que 
os auxiliasse a ministrar com mais segurança as oficinas aos alunos do CEL (em sua 
maioria implementadas na escola a partir do segundo semestre de 2014). Nesse pe-
ríodo também foram concebidas as oficinas e testados muitos dos materiais didáticos 
que, posteriormente, serviram de insumo para a realização das atividades. A formação 
em foco foi feita por intermédio de encontros preparatórios semanais (oficinas e mi-
nicursos) realizados na PUC/SP, desenvolvidos pela coordenadora de área de francês 
do PIBID na PUC/SP – Profa. Dra. Vera Lúcia Marinelli. Além da participação dos 
alunos, esses encontros contaram ainda com a presença da Profa. Mestre Riviane Me-
dino Rocha, à época responsável pelas aulas de FLE no CEL da Escola Estadual Prof. 

4. Edital PIBID 061 de 2013. 
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Mauro de Oliveira e que assumiu a função de supervisora dos bolsistas na referida 
instituição, o que foi muito positivo, pois tiveram assim, seu primeiro contato com a 
escola. As atividades realizadas pelos licenciados na escola no primeiro semestre de 
vigência da bolsa (1º semestre de 2014) limitaram-se à observação de aulas, incursões 
na biblioteca de francês e alguns plantões de dúvidas para os alunos do CEL (em con-
sonância com as orientações da CAPES para a implementação do PIBID).

No segundo semestre de 2014, foram desenvolvidas as primeiras atividades 
de intervenção, com a oferta das oficinas aos discentes de FLE do CEL: cinema, 
jogos e músicas. Por se tratar de um primeiro contato com a sala de aula, a maioria 
das oficinas foi ministrada por duplas de pibistas, de modo a garantir-lhes mais 
segurança no desenvolvimento das intervenções.

O subprojeto PIBID-FLE

 A construção de ações para o aprimoramento do ensino de Francês – Língua 
Estrangeira – nas escolas estaduais de São Paulo: contribuições ao Projeto CEL – 
Centro de Estudo de Línguas das Escolas Estaduais de São Paulo

Partindo dos objetivos do projeto institucional da universidade, a coordena-
ção de área de Francês no PIBID formatou o subprojeto supracitado, que teve 
como objetivos:

a) desenvolver novas formas de expressão linguística e curricular;
b) realizar oficinas com o intuito de desenvolver e/ou aperfeiçoar as habilida-

des orais;
c) contribuir para a internacionalização do CEL.
Para que tais objetivos fossem alcançados, foram concebidas pelos licencia-

dos – com a supervisão da coordenadora da área de francês no PIBID-PUC/SP e 
da professora de FLE do CEL (que assumiu a função de supervisora do PIBID na 
escola) – oficinas temáticas fora do horário de aulas dos alunos, de modo a enri-
quecer a formação linguística dos discentes, a partir de atividades diferenciadas, 
que despertaram a sua motivação para o aprendizado de francês, tais como cine-
ma, jogos, música e teatro.

A oficina de cinema foi implementada no segundo semestre de 2014 e congre-
gou alunos das turmas multisseriadas. Em uma das atividades houve a exibição, 
sem áudio, de um trecho do filme La chinoise, de Jean-Luc Godard, em que os 
alunos deveriam fazer hipóteses, em francês, sobre o conteúdo das cenas que lhes 
foram apresentadas. Após assistirem novamente ao trecho, dessa vez com áudio, 
descobriram a situação original apresentada: tratava-se de uma música. Os alunos 
analisaram a letra e cantaram a música Mao mao. A análise foi bem detalhada, pois 
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a maioria dos discentes que participaram da oficina provém de escolas técnicas 
e possuem grande senso crítico. Além disso, o filme e a atividade motivaram os 
estudantes para o aprendizado.

As demais ações propostas nessa oficina tiveram como tema o cinema contem-
porâneo a partir de grandes nomes de diretores francófonos, trazendo temas atuais, 
como política, dificuldades em sala de aula, diferenças da sociedade francesa para a 
sociedade brasileira etc. Os alunos desenvolveram também sinopses dos filmes es-
tudados apenas baseados nos traillers e, depois de conhecerem todo o filme, viram 
as dissemelhanças – o que imaginavam para o que realmente ocorria. Por fim, fo-
ram organizados debates nos quais conheceram um novo universo, a francofonia.

Como aponta Maga:

Documentos autênticos, os filmes permitem, com efeito, expor os alunos à rea-
lidade sonora da língua que estão aprendendo, apresentam pessoas em interação 
linguageira, são uma fonte de informação sobre as realidades sociais, culturais e 
civilazacionais de um país etc.5

Conforme apresentaremos mais adiante, em razão dessa experiência, os alu-
nos do CEL foram melhor preparados para participar de um concurso.

As oficinas de jogos foram oferecidas aos alunos do CEL da Escola Estadual 
Prof. Mauro de Oliveira (principiantes) nos três semestres de atividades PIBID-
-FLE na instituição (segundo semestre de 2014 e primeiro e segundo semestres de 
2015). Os jogos tiveram por objetivo favorecer a socialização dos estudantes das 
diferentes turmas de FLE, revisar conteúdos vistos em sala de aula, aperfeiçoar 
a fonética e a prosódia dos alunos, entre outros aspectos linguístico-discursivos. 
Foi um trabalho exitoso, tanto para os que dele participaram – alunos principian-
tes em FLE – quanto para os pibistas que o ministraram.

Como aponta Silva:

[...] ao prazer dos aprendentes ao participar de uma atividade lúdica bem conduzi-
da e organizada, pode-se acrescentar o prazer do professor ao constatar que intro-
duziu o jogo com sucesso no âmbito de uma atividade pedagógica personalizada, 
livre dos caminhos determinados pelos livros didáticos [...].6

5. Tradução livre nossa. No original: “Documents authentiques, les films permettent en 
effet d’exposer les élèves à la réalité sonore de la langue qu’ils apprennent, présentent 
des personnes en interaction langagière, sont une source d’information sur les réalités 
sociales, culturelles et civilisationnelles d’un pays, etc.” 

6. Tradução livre nossa. No original: “Au plaisir que peut prendre l’apprenant durant une 
activité ludique bien menée peut s’ajouter celui que peut prendre l’enseignant lorsqu’il 
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A oficina de músicas também aconteceu ao longo dos três semestres anterior-
mente citados. Exigiu das pibistas ministrantes mais tempo de pesquisa e prepara-
ção. A primeira delas teve como objetivo apresentar um pouco da música francesa 
e francófona atual.

Como aponta Ressouches, “é importante selecionar canções que seduzam os 
aprendentes, em particular, o público adolescente. Se as músicas forem do seu 
agrado, os jovens vão ouvi-las e aprender com prazer e estarão aprendendo fran-
cês sem mesmo se darem conta”.7

Além de grupos que fazem sucesso entre os jovens, os alunos conheceram 
estilos musicais de outros países de língua francesa (Mali, Canadá etc.), tendo 
assim uma “imersão” na diversidade cultural da música em língua francesa e fran-
cófona, que, muitas vezes, aproxima-se da música brasileira. Nessa perspectiva, as 
oficinas trabalharam questões de interculturalidade, como aponta Jacob:

Somos um povo cuja cultura é extremamente musical e ensinar a língua por inter-
médio da canção é uma estratégia que muito nos convém. [...] Para nós brasileiros 
que conhecemos de perto a miscigenação, nada de mais atraente do que a canção 
francesa que também se miscigenou.8

Pelo fato de um dos pibidianos responsável pelas oficinas ser musicista, além 
de ouvirem as canções, os alunos beneficiaram-se de momentos nas quais foram 
trabalhados os diferentes ritmos, a voz e a expressão corporal. Tais atividades 
prepararam os alunos para a organização de um pequeno coral no qual cantaram 
a canção “Le temps de l’amour” acompanhados ao violão pelo pibidiano9.

constate qu’il a inscrit le jeu avec profit au cœur d’une démarche pédagogique per-
sonnalisée, libérée des chemins balisés des manuels mais tout à fait libre d’y revenir”. 
SILVA, Haydée. Le jeu, um outil à part entière pour la classe de FLE?

7. Tradução livre nossa. No original: “Il est important de choisir des chansons qui séduisent 
les apprenants, en particulier le public adolescent. Si elles leur plaisent, ils l’écouteront 
et l’apprendront avec plaisir et travailleront leur français sans même s’en apercevoir.” 
RESSOUCHES, Elodie. In: Pourquoi faire découvrir aux élèves la chanson francophone?. 

8. Tradução livre nossa. No original: “Nous sommes un peuple dont la culture est très 
musicale et enseigner la langue à travers la chanson est une démarche qui nous con-
vient tout à fait. [...] Pour nous Brésiliens qui connaissons de près ce que c’est que le 
métissage, rien n’est plus attrayant que cette chanson francophone qui est devenue 
métissée” Idem.

9. Atividade registrada em vídeo que integrou o telejornal realizado pelos alunos.
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Em 2015, foi oferecida uma nova oficina aos alunos do CEL: teatro, a partir 
da sugestão de um dos pibistas em apresentar um pouco de literatura francesa aos 
discentes, tomando por base o século XVII. Além da contextualização histórica, foi 
feito um estudo do teatro da época, com a leitura da peça “Le bourgeois gentilho-
me”, de Molière. Em razão dos conhecimentos linguísticos dos alunos participantes 
(conhecimentos intermediários do idioma), foram lidos excertos da peça, acompa-
nhados de vídeos de representações teatrais da referida obra, com o intuito de facili-
tar a compreensão do texto. Entre os excertos mais conhecidos, está a cena da lição 
de fonética do senhor Jourdain (burguês que queria ser nobre e, para tanto, contrata 
um filósofo para ensiná-lo a pronunciar bem as palavras e adquirir as boas maneiras 
de um nobre da corte da época). A situação cômica apresentada pela cena, associa-
da ao seu conteúdo – bem acessível e de conhecimento dos alunos – a pronúncia 
das vogais em francês – entusiasmou muito os participantes da oficina, levando o 
licenciando a propor a dramatização da cena – o que foi muito bem e prontamente 
aceito pelos discentes. O sucesso foi tão grande que a dramatização foi integrada ao 
telejornal produzido pelos alunos (a ser apresentado neste relato).

Trabalhar com o teatro com esses adolescentes favoreceu a aquisição do FLE – já 
que a cena trata da boa pronúncia das vogais em francês. Ademais, propiciou a inte-
ração e a socialização entre os participantes e ativou a motivação dos alunos. Como 
aponta Payet (2010, p. 13): “Os aprendentes, tornando-se atores de sua própria apren-
dizagem, investem mais no curso. Daí resulta uma alta de motivação e dinamismo nas 
atividades orais. Nesse sentido, o teatro é um excelente gerador de motivação”.10

O êxito das atividades realizadas pelos pibistas, e que contaram com forte 
adesão dos alunos do CEL, só foi possível graças ao trabalho de acompanhamento 
realizado pela coordenação de área e pela supervisora do PIBID na escola, como 
veremos a seguir.

A coordenação de área e a supervisão das atividades na escola: a formação/
preparação dos pibistas para a docência

O projeto PIBID/CAPES prevê que as atividades de formação dos pibidianos 
sejam preparadas/acompanhadas por um(a) coordenador(a) de área da instituição 
de ensino superior, no caso, um(a) professor(a) dos cursos de Letras–Francês da 
PUC/SP e por um(a) supervisor(a) das atividades na escola, no caso, a professora 
de FLE da Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira. Trata-se de um diferencial 
formativo importante, pois a maioria dos alunos que participaram das atividades 

10. Tradução livre nossa. No original: “Les aprennants, devenant acteurs de leur propre 
apprentissage, s’investissent davantage dans le cours. Il en resulte naturellement une 
hausse de motivation et de dynamisme dans les activités de l’oral. En ce sens, le théâtre 
est un formidable moteur de motivation”.
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não possuía prática docente em francês. Conforme consta do Decreto – 7.219, de 
24 de junho de 2010, artigo 2º, inciso IV, que dispõe sobre o PIBID, são da respon-
sabilidade do(a) coordenador(a) de área as seguintes atividades:

a) planejamento, organização e execução das atividades de iniciação à docência em 
sua área de atuação acadêmica;
b) acompanhamento, orientação e avaliação dos bolsistas estudantes de licencia-
tura; e
c) articulação e diálogo com as escolas públicas nas quais os bolsistas exerçam suas 
atividades.

Assim, praticamente todo o primeiro semestre de vigência do PIBID-PUC/SP 
Francês no ano de 2014 foi dedicado à formação dos pibistas. Conforme destaca-
mos anteriormente, foram desenvolvidas oficinas para o aperfeiçoamento linguís-
tico dos alunos, seminários com o intuito de discutir como se dá a aquisição de 
uma língua estrangeira, planejamento das aulas, seleção/elaboração de material 
didático e pretestagem deste último. E os três semestres subsequentes foram dedi-
cados não apenas à formação, mas também ao acompanhamento das oficinas im-
plementadas no CEL da Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira. Estabeleceu-se 
assim um processo de reflexão-ação-reflexão (Schon: 1992), no qual os bolsistas 
preparavam as atividades, discutiam-nas com a coordenação da área, implemen-
tavam-nas em oficinas (reflexão na ação), com o acompanhamento da supervisora 
da escola (e, muitas vezes, também com o acompanhamento da coordenadora) e, 
posteriormente, discutiam os resultados obtidos com a coordenadora de área e 
com a supervisora da escola (reflexão sobre a ação).

Conforme as diretrizes do PIBID, a professora de francês do CEL foi integrada ao 
projeto como supervisora das atividades desenvolvidas pelos pibidianos na escola.

Com o objetivo de conhecer a escola e os alunos, ocorreram reuniões da su-
pervisora com os bolsistas, com o intuito de prepará-los para ministrar as oficinas. 
Nessas reuniões foram apresentadas: a infraestrura da escola, o espaço reserva-
do ao CEL e ao Francês, bem como o perfil dos alunos. A supervisora orientou 
também a adequação das atividades ao público-alvo, levando-se em consideração 
gostos e preferências pelas temáticas e adequação à faixa etária dos alunos.

Contar com a supervisão foi um diferencial importante na formação dos 
licenciandos, principalmente nos momentos de “reflexão na ação” (acompa-
nhamento das atividades oferecidas aos alunos do CEL) e de “reflexão sobre a 
ação” (discussões realizadas com os bolsistas, logo após a ministração das ofi-
cinas). Como aponta Nóvoa (2012, p. 20), é fundamental contar com a parti-
cipação de professores experientes na formação de professores mais jovens, ou 
seja, “dar aos professores um maior peso na formação dos seus futuros colegas 
e dos seus pares”.
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Há também a questão de enriquecimento do trabalho do professor supervisor, 
pois também adquire/aprende quando participa/observa a construção das diversas ofi-
cinas. É possível realizar uma reflexão acadêmica além “dos muros da universidade”, 
ou seja, o conteúdo entra em consonância com a “práxis”. Assim, professor supervi-
sor tem uma visão ampliada do processo de formação dos pibidianos e dos alunos.

O produto final do subprojeto FLE: montagem de um 
telejornal11

O PIBID propiciou atividades diferenciadas aos alunos do CEL participantes 
das oficinas ministradas pelos pibistas. Tais resultados culminaram na realização, 
pelos alunos do CEL participantes do PIBID-FLE, em parceria com os pibidianos, 
de um telejornal que sintetiza as principais atividades desenvolvidas.

A concepção do telejornal demandou um grande trabalho de organização por 
parte dos alunos e dos licenciandos: seleção dos temas a serem abordados, reda-
ção dos textos de abertura e de fechamento das reportagens, roteiro de entrevistas, 
gravação e montagem em vídeo do telejornal. Com a supervisão da professora de 
francês do CEL, os pibistas auxiliaram na redação dos textos e, principalmente, 
da montagem em vídeo para posterior apresentação do telejornal aos colegas do 
CEL. Tais atividades permitiram que os alunos refletissem sobre a organização do 
discurso telejornalístico, além de aperfeiçoarem as competências comunicativa e 
linguístico-discursiva em FLE. Além disso, os discentes ficaram muito motivados 
e entusiasmados pelo fato de produzirem um gênero televisual.

Considerações finais

O PIBID propiciou uma melhor formação aos professores-bolsistas da Licen-
ciatura em Letras: Língua Francesa/Língua Portuguesa da PUC/SP (processo de 
ação-reflexão-ação), bem como aos alunos do CEL participantes das oficinas.

A bolsa PIBID permitiu fidelizar os licenciandos na escola, o que trouxe muitos 
benefícios tanto para os bolsistas quanto para os alunos do CEL. Para os primeiros 

11. Com o intuito de preservar a imagem dos alunos e em consonância com o ECA – Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, já que a maioria dos participantes era menor de 
idade, o telejornal não foi divulgado em espaços presenciais e/ou virtuais públicos.
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foi uma oportunidade de conhecer o funcionamento de uma escola pública (no 
caso, o CEL), vivenciar o cotidiano escolar, conhecer como se dá a gestão de uma 
unidade escolar, intervir na sala de aula, promovendo a formação linguística e 
cultural dos alunos.

Os licenciados do curso de Letras–Língua Francesa/Língua Portuguesa que 
tiveram a oportunidade de participar do PIBID estão hoje mais bem preparados 
para atuar em diferentes contextos escolares. 

Tais licenciados vão preencher a lacuna existente na área de Francês, pois há 
uma demanda crescente de professores de FLE, mas a área carece de profissionais 
bem formados.

Para os segundos, alunos do CEL, foram diferentes momentos ao longo de 
dois anos nos quais puderam aprender o FLE com atividades diferenciadas, co-
nhecer novos falantes da língua francesa, enriquecer seu repertório referente à 
língua e à cultura francesa e francófona.

Esse projeto contribuiu também para a internacionalização dos alunos da es-
cola pública estadual de São Paulo. Os alunos que possuem formação em francês 
terão mais chances de participar de programas de internacionalização por ocasião 
de seu ingresso na universidade, uma vez que o aprendizado recebido no Centro 
de Estudo de Línguas (CEL) – que atende a demanda de alunos do Ensino Funda-
mental (do 7º ao 9º ano) e do Ensino Médio – os posicionará melhor no momento 
da seleção dos bolsistas, uma vez que terão três anos de aprendizado de francês ao 
se candidatarem para bolsa em universidades francófonas.

As atividades desenvolvidas nas oficinas temáticas propostas pelos pibidianos 
da PUC/SP, em particular nas oficinas de música e cinema, contribuíram para que 
um grupo de alunos do CEL, liderado por uma aluna que ganhara uma bolsa do 
governo francês, fosse premiado em um concurso. Tais alunos participaram de 
uma olimpíada entre os estudantes de Língua Francesa e Espanhola na qual os 
alunos deviam criar uma situação baseada em músicas. A aluna sugeriu ao grupo 
uma cena de revolução juvenil conjuntamente com uma versão da Marseillaise. 
Com essa apresentação, o grupo de Francês ganhou a Olimpíada, o que se consti-
tui num estímulo aos alunos para que continuassem os estudos em FLE.
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Na sequência, serão apresentados dois relatos de experiência de bolsistas que 
desenvolveram atividades diferenciadas – oficinas temáticas, aos discentes do CEL 
da Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira no âmbito do subprojeto PIBID-Letras: 
Francês. Expressam o diferencial formativo propiciado às alunas da Licenciatura em 
Letras–Língua Francesa/Língua Portuguesa pelas bolsas do PIBID. Expressam tam-
bém as repercussões positivas na formação dos discentes do CEL, não apenas no 
desenvolvimento de competências e habilidades em francês, mas também em sua 
formação como cidadãos, pois além de conhecer novas culturas, o aprendizado de 
línguas estrangeiras proporciona uma melhor compreensão de nossa própria cultura.

Oficina FLE: Le journal télévisée
Bolsista: Emilly Louise Barbosa Castro
Neste relato apresentaremos o trabalho desenvolvido como bolsista PIBID 

(PIBID-PUC/SP-CAPES), subárea Letras–Francês, no âmbito de nossa interven-
ção no CEL Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira, com o grupo de alunos da 
unidade inscritos no curso Francês (todos os níveis oferecidos).
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A oficina de Telejornal, que ministramos ao longo do segundo semestre de 
2016, teve como principal foco apresentar aos alunos outras formas de interação 
e aprendizagem de língua estrangeira, nesse caso, a língua francesa. Além disso, 
compreender o processo de produção de um telejornal, de modo que os estudan-
tes pudessem organizar e participar assiduamente das atividades. 

O compromisso com esse projeto, desde o início, foi contribuir com os pro-
cessos de aquisição de língua francesa dos alunos do Centro de Estudo de Línguas 
– Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira, localizado no bairro de Vila Anglo, em 
São Paulo, e sobretudo, com minhas práticas como futura docente de FLE (Francês 
como Língua Estrangeira). A ministração e elaboração das oficinas que levaram ao 
produto final – um telejornal concebido pelos alunos do CEL em questão – foram 
acompanhadas pelas professoras Dra. Vera Lúcia Marinelli (PUC/SP) e Profa. Me 
Riviane Medino Rocha (CEL da Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira), respec-
tivamente coordenadora da subárea de Letras–Francês e supervisora do PIBID no 
CEL. Tal atividade contou com uma contribuição muito significativa dos alunos e 
desenvolveu-se num processo colaborativo muito intenso, como veremos a seguir.

A ideia de oferecer aos alunos a oficina de construção de um telejornal sur-
giu com o objetivo de ampliar as possibilidades dos alunos de mesclarem outras 
linguagens (verbal, televisual, digital, entre outras), numa perspectiva de multile-
tramentos, de modo que o aprendizado se tornasse mais prazeroso, em que cada 
participante pudesse contribuir com o que melhor se identificasse. 

A oficina teve quatro etapas – a primeira se deu na investigação feita pelos 
alunos, na busca de temas que queriam abordar no telejornal; a segunda, na pro-
dução de roteiro; a terceira, nas entrevistas, e, por fim, as gravações. 

O tema escolhido pelos alunos do CEL, como foco principal do jornal, foi a 
respeito das novas imigrações, isto é, pessoas provenientes de países francófonos. 
Acordado isso, os alunos pesquisaram, trouxeram textos e discutiram a temática 
entre si. Na sequência, o grupo se dividiu para elaborar um roteiro e gravar as 
entrevistas. Na ocasião, foram entrevistados um haitiano, vendedor ambulante, 
e uma jovem imigrante do Oriente Médio que estudava em escola pública e era 
falante de língua francesa devido a seus pais. 

Com o intuito de enriquecer o repertório dos alunos sobre imigração, eu os 
acompanhei numa visita ao Museu da Imigração, situado no bairro do Brás, em 
São Paulo. Durante o encontro, os alunos puderam aprofundar e discutir mais a 
respeito do tema, orientados por um educador do próprio museu. Aproveitaram 
também a visita para fazer algumas gravações em vídeo que foram utilizadas para 
ilustrar uma das matérias do telejornal.

Após a essas etapas de investigação, trocas e aprofundamento do tema, os 
alunos elaboram um roteiro de entrevistas em língua francesa, para apresentação 
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do jornal. Outros alunos que não se sentiram mais à vontade na entrevista dos 
convidados contribuíram na organização dos roteiros e do cenário de gravação. 

Outro fator de grande relevância na construção do jornal foi a organização dos 
alunos, pautada em escolhas democráticas nos encaminhamentos da produção, 
por exemplo, os temas que iriam ser abordados, o tema do jornal, a divisão dos 
grupos e das funções de cada um. Tudo foi discutido e acordado de forma muito 
igualitária.

As oficinas tiveram duração de três meses, dispostas em dois encontros por 
semana de duas horas e meia. Durante esse período, os alunos puderam aos pou-
cos perceber e se apropriar do processo de aprendizado no qual estavam inseridos. 
A divisão em grupos, a organização destes, a visita ao museu, as pesquisas, além 
da sociabilização e trocas, foram fundamentais para o processo de construção do 
telejornal. 

As atividades elaboradas e ofertadas aos alunos pelas oficinas do PIBID propu-
seram uma reflexão a respeito não somente do uso da língua, mas, sobretudo, do 
contexto cultural que abarca outros países francofonos, e não unicamente a Fran-
ça. Tal contexto levou em consideração os imigrantes existentes que chegaram ao 
Brasil nestes últimos anos. 

Assim, a oficina cumpriu sua função, uma vez que os alunos puderam olhar 
para o entorno e contemplar os imigrantes francófonos que vivem como ambulan-
tes nas ruas, ou nos filhos de imigrantes que estão, em grande parcela, matricula-
dos nas escolas públicas do estado de São Paulo. 

Além dessa contribuição para os alunos do CEL, esse projeto teve uma contri-
buição bastante importante para mim, enquanto futura docente. Em suma, pude 
perceber que o processo de aprendizagem se dá não apenas em elaborar planos de 
aulas e aplicá-los de forma sistemática, mas também em compreender a necessi-
dade de mesclar outras linguagens no ensino de língua estrangeira e áreas afins, 
favorecendo um acesso ao conhecimento mais prazeroso. 

Oficina FLE: Les jeux
Bolsista: Stella Martins Rielo
Nosso relato tem por objetivo fazer uma síntese dos ateliês Jeux (jogos) minis-

trados, como bolsista no projeto PIBID (PIBID-PUC/SP/CAPES), subárea Le-
tras–Francês, no âmbito de nossa intervenção no CEL da Escola Estadual Prof. 
Mauro de Oliveira, com o grupo de alunos da unidade inscritos no curso Fran-
cês. As referidas oficinas ocorreram no segundo semestre de 2014 e no primeiro 



126 OFICINAS PIBID-PUC/SP E ENSINO-APRENDIZAGEM DE FRANCÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (FLE) 

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

e segundo semestres de 2015. Foram acompanhadas pelas professoras Dra. Vera 
Lúcia Marinelli (PUC/SP) e Profa. Me Riviane Medino Rocha (CEL da Escola 
Estadual Prof. Mauro de Oliveira), respectivamente coordenadora da subárea de 
Letras–Francês e supervisora do PIBID no CEL.

Os alunos com os quais trabalhamos faziam parte de duas turmas, uma de 
nível básico e a outra de nível intermediário. E a faixa etária dos participantes 
variava de 14 a 17 anos. 

A proposta de ministrarmos tais oficinas foi definida em comum acordo com a 
supervisora do projeto no CEL, Profa. Riviane e com o acompanhamento da coor-
denadora, Profa. Vera. A introdução de jogos foi ponderada pensando-se em in-
troduzir atividades diferenciadas, que motivassem e despertassem os alunos para 
o aprendizado do FLE, ainda mais que a maioria dos participantes era composta 
de alunos principiantes no idioma. Os jogos podem propiciar também aos apren-
dentes um melhor conhecimento de suas capacidades e limitações, estimulando 
para que tentem superá-las com o tempo. Ademais, as atividades lúdicas deixam 
os alunos menos tímidos e os levam a uma maior interação nas aulas.

O emprego dos jogos em sala de aula cria não só uma atmosfera de descontra-
ção, favorecendo o aprendizado, mas também incentiva os alunos a participarem, 
desenvolverem a criatividade, explorarem novos saberes, socializarem e, claro, se 
divertirem. A seguir, daremos alguns exemplos de jogos utilizados nessas oficinas.

O “Jogo da forca” é um desafio no qual o jogador tem que advinhar qual é a 
palavra proposta, tendo como dica o número de letras e o tema ao qual a palavra 
está ligada. Se o aluno erra a letra, desenha-se uma parte do corpo do “enforca-
do”. O jogo termina quando o jogador acerta a palavra ou com o preenchimento 
de todas as partes do corpo do “enforcado”. Tal atividade adapta-se muito bem 
a alunos principiantes, quando estes estão aprendendo a conhecer o alfabeto e a 
soletrar as palavras em língua francesa. 

O “Papelito” é um jogo em que cada jogador tem que escrever seis palavras 
em pequenas tiras de papel e todas são colocadas dentro de um pote para serem 
misturadas. Um jogador de um dos grupos inicia pegando uma tirinha de papel 
de forma aleatória de dentro do pote e fazendo mímica da palavra encontrada no 
papel.O jogador tem apenas um minuto para fazer a mímica, quanto mais rápido 
o grupo acertar mais papéis coletaram. Conta-se o número de papéis que foram 
adivinhados para cada grupo e o que tiver mais é a equipe vencedora. O jogo 
propiciou aquisição de vocabulário em francês e, ao mesmo tempo, insistiu na 
disciplina e no respeito ao outro, pois uma das regras é que somente um aluno 
poderia se manifestar após ouvir a sugestão de outro colega.

O “Quem eu sou?” é um jogo em que cada jogador tem que escrever o nome 
de um personagem histórico, um animal, uma série ou filme, entre outras coisas, 
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em um post-it e o cola na testa do amigo que está sentado ao lado. A cada rodada, 
o jogador deve fazer perguntas como “eu sou um animal?”, os demais integrantes 
só podem responder sim ou não; na sequência, o jogador deve formular perguntas 
que o leve a descobrir quem ele é, como “eu tenho patas?”, “eu sou mamífero?”, 
“eu vivo na água?” etc. Conforme os jogadores forem acertando quem são, eles 
saem do jogada. O jogo termina quando todos acertarem o que está no post-it. Foi 
interessante trabalhar esse jogo, pois ele possibilitou a integração dos alunos com 
diferentes níveis de conhecimento em francês, promovendo a interação entre os 
alunos de diferentes turmas de FLE.

As dinâmicas/estratégias utilizadas para a realização dessas atividades envolve-
ram diferentes formas de organização em grupos. Na “forca”, foram constituídos 
grupos de 2 a 4 estudantes; no “papelito”, a classe foi dividida em dois grupos, e 
no “Quem sou eu?”, trabalhamos com o grupo todo de alunos inscritos na oficina.

Ensinar uma língua por meio de jogos é uma maneira eficaz de ajudar os alu-
nos a aprender e se divertir ao mesmo tempo. A vantagem se encontra em fatores 
ligados à motivação, no entusiasmo e na curiosidade dos alunos em aprender de 
forma prática e rápida.

Os jogos são uma excelente ferramenta de aprendizagem que permite ao pro-
fessor transformar suas aulas em algo dinâmico e proporcionar aos alunos uma 
maneira diferente e divertida de aprender o alfabeto, os números, um vocabulário 
específico e até mesmo a conjugar os verbos regulares e irregulares, além de con-
tribuir para a socialização dos conhecimentos em FLE.

O jogo foi um facilitador no trabalho com uma turma tão heterogênea, em 
que os alunos puderam se conhecer melhor e observar as diferenças e, ao mesmo 
tempo, as semelhanças entre eles. 

Ao apresentar o jogo do dia para os alunos é necessário fazê-los entender bem 
as regras para que possam respeitá-las, e principalmente, respeitarem os outros 
alunos que também participarão da brincadeira. É importante salientar que é na-
tural a competividade e as frustrações em alguns desafios durante os jogos, toda-
via, devemos deixar claro aos alunos que o importante é aprender e aprimorar o 
conhecimento do FLE.

Introduzir os jogos em sala de aula não é uma tarefa fácil, pois requer planeja-
mento e pesquisa sobre quais os jogos melhor se encaixam no contexto da sala de 
aula e adequá-los para alunos de níveis diferentes.

Para o planejamento de cada aula, tivemos encontros semanais com as pro-
fessoras Vera e Riviane. Nesses encontros, nós apresentávamos os relatórios de 
atividades, partilhávamos nossas experiências de como éramos recepcionadas 
pelos alunos, quais foram os pontos positivos e negativos, quais os aspectos 
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motivacionais das atividades, e assim, éramos aconselhadas no que poderíamos 
mudar, melhorar e implementar para os próximos ateliês.

Finalizando, gostaria de destacar as contribuições da bolsa PIBID para a minha 
formação.

Dei início ao programa de iniciação à docência no segundo semestre de 2014 
e fui pibidiano por um ano e meio. Durante esse período eu tive a oportunidade e 
a honra de conhecer a Profa. Riviane Medino, responsável pelo ensino de Língua 
Francesa no CEL – Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira e de trabalhar com a 
minha coordenadora e Profa. Dra. Vera Lucia Marinelli, o que foi de grande inspi-
ração e aprendizado para mim. 

Durante três semestres, fui a bolsista responsável pelo ensino da Língua Fran-
cesa por meio de jogos. Foi um grande desafio, mas também muito gratificante, 
pois pude aprender a cada dia mais com os alunos, e assim melhorar minha per-
formance nos ateliês ministrados. 

Estar em contato com as professoras Vera e Riviane, juntamente com os alunos 
do CEL – Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira, permitiu que eu desenvolvesse 
habilidades de relacionamento pessoal, planejamento de conteúdo programático, 
elaboração de material didático, avaliação dos alunos e acompanhamento de aulas 
de modo dedicado e prazeroso. Além de terem me presenteado com grande enri-
quecimento cultural no decorrer dos encontros diários.

Atualmente, sou professora de línguas estrangeiras e a formação que obtive 
como bolsista PIBID agregou um diferencial à minha atuação profissional – hoje 
marcada por comprometimento, responsabilidade, criatividade e bom-humor – 
mas também como pessoa e cidadã. 

O PIBID me desenvolveu profissionalmente – adquiri conhecimentos referen-
tes ao uso dos jogos em aulas de francês, em particular, e de línguas estrangeiras, 
em geral. Trouxe-me também experiências que transformaram meu percurso e 
teve desdobramentos nos meus interesses devido à intensidade dos desafios e 
afetos vivenciados dentro e fora da sala de aula.
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Podemos notar, como docentes de Filosofia, a dificuldade encontrada para fazer 
com que os alunos do Ensino Médio leiam textos filosóficos e elaborem suas pró-
prias ideias a respeito dos assuntos tratados em aula. Sabemos que compreender e 
memorizar o pensamento de um filósofo torna-se um conhecimento estéril, se tais 
pensamentos nos parecerem distantes do mundo em que vivemos. Os alunos, nesse 
caso, apenas repetirão o que ouviram do professor, sem conseguirem dizer o que o 
conhecimento adquirido significa em relação ao mundo, à história, ao cotidiano, o 
que tem nele de verdade ou falsidade, se concordam ou discordam, em uma pala-
vra, será uma aquisição acrítica de informações. O esforço de intelecção das ideias 
filosóficas pode acrescentar algo ao espírito e transformar o modo de ver o mundo, 
quando o ensino de Filosofia não apenas abre perspectivas desconhecidas, mas tam-
bém possibilita pensar por si mesmo e empreender tentativas de explicação dos pro-
blemas filosóficos. Porém, nossa pergunta é: como prover os alunos com uma base 
conceitual a partir do estudo da História e da tradição da Filosofia, sem que tal leitu-
ra seja “mais uma” obrigação que o aluno tem que realizar no estudo das disciplinas?

As tentativas de elaboração conceitual dos alunos são imprescindíveis do pon-
to de vista de sua própria aquisição e reflexão. Essa atividade de elaboração e a 
invenção são características fundamentais do intelecto humano. Para compreen-
der a realidade e para atuar nela, utilizamos representações do mundo por meio 
de diversas linguagens, sendo uma delas a de interpretação do mundo mediante 
conceitos, a linguagem filosófica. Isso significa que essa atividade tem variados 
graus, desde a linguagem e utilização de imagens menos formal até a linguagem 
mais específica do especialista.



130 ENSINO DE FILOSOFIA: REFLEXÃO E EXPERIÊNCIAS DO PIBID-PUC/SP

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

Consideramos por isso que essa prática não é específica do filósofo “profissio-
nal”, embora este, dotado de muitas ferramentas, seja capaz de se utilizar de um 
espectro amplo de expressões e conceitos que facilitam sua expressão, mas muitas 
vezes a tornam de difícil compreensão pelo não especialista.

É, por isso, importante promover atividades de pensamento que estimulem os 
alunos a formular pontos de vista individuais, de esboços de explicação e de inte-
lecção da realidade em que se vive, bem como de problemas teóricos. É por meio 
de tal atividade que os alunos poderão alcançar autonomia para julgar os fatos e 
as ideias com base em um entendimento próprio e, consequentemente, espera-se, 
para agir com consciência. Assim como Ranciére, consideramos imprescindível 
que nosso interlocutor seja emancipado, e isso significa que ele possa formular, 
de maneira própria, a partir dos pressupostos adquiridos de sua experiência pes-
soal, conceitos que deem sentido a essa experiência. A escola, então, pode ser 
esse lugar no qual eles possam exercitar essa autonomia, e nós, professores de 
Filosofia, temos um papel no sentido de proporcionar nas aulas um espaço para 
esse exercício.

Uma vez que não apresenta ao aluno um saber finalizado, o ensino de Filosofia 
tem a possibilidade de formar o espírito não somente para perceber, mas também 
para estabelecer nexos e ligações entre as ideias e entre estas e o mundo. Lidar 
com os conceitos da Filosofia e observar sua transformação histórica, sua capaci-
dade de explicar e de dar sentido ao mundo fornece a eles um exemplo, ou modos 
de colocar essa capacidade em exercício. Se a educação não tem como finalidade 
apenas a transmissão do resultado a que chegaram as pesquisas dos especialistas 
das diversas disciplinas, embora isso seja importante, mas deve também buscar a 
formação de pessoas aptas à investigação, autônomos e críticos, então o ensino de 
Filosofia tem de ser pensado dessa forma. Entendida desse modo, a Filosofia tem 
de ser cultivada desde os primeiros anos de estudo, aproveitando a ausência de 
hábitos instalados e de ideias preconcebidas, para estabelecer entre a criança e o 
mundo uma relação inquisitiva.

Dito isso, consideramos que há muitas maneiras de levar o aluno a refletir so-
bre temas filosóficos, e aqui apresentamos algumas ponderações sobre a reflexão 
por temas, e a prática dessa concepção no PIBID-PUC/SP.

A primeira questão é a de saber como deve ser feita a construção da reflexão 
filosófica, isto é, como conseguir que os alunos a alcancem. A História da Filoso-
fia está materializada nas obras dos grandes pensadores e nos impactos históricos 
que tiveram, porém, o modo como elas são transmitidas dá a impressão de que 
chegaram prontas na cabeça dos filósofos. Refletir sobre o processo de formação 
dessas ideias e conceitos é, para o aluno do Ensino Médio, perceber o processo 
dessa formação. É saber que tais ideias chegam a uma formulação passando pelo 
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processo de inquirição que se faz o pensador acerca das formas presentes em seu 
mundo. É certo que só se pode entender o sentido de uma obra ou ideia filosófica 
quando se compreende seu lugar no desenvolvimento histórico dos problemas, 
mas não só, pois os problemas filosóficos não são exclusivamente filosóficos. Por 
isso o ensino de Filosofia pode prescindir em alguns momentos da apresenta-
ção do problema específico e partir de problemas atuais cuja discussão não será 
apenas circunstancial, mas que levará o aluno a refletir sobre o lugar que de-
terminado problema ocupa no mundo atual. Naturalmente, a Filosofia se refere 
a problemas e questões que fazem parte, em menor ou maior grau, do mundo 
concreto. É preciso que os alunos percebam isso e, mais ainda, que façam uso 
da reflexão filosófica para compreender seu cotidiano. E isso pode certamente 
ser feito de modo a que a filosofia apareça de maneira superficial. A História da 
Filosofia aparece para nós na prática docente num momento posterior em que, 
após se dar conta do alcance de um determinado problema, o aluno será levado 
a perceber que tal problema foi analisado e discutido por diferentes pensadores. 
Consideramos que não há o risco de que as aulas de Filosofia não forneçam aos 
alunos uma das maiores contribuições à sua formação, qual seja, a possibilidade 
de apropriação da base conceitual da cultura ocidental.

Por outro lado, pensar a presença da Filosofia no Ensino Médio significa também 
pensar a formação do professor. Foi após a reforma curricular do curso de Filosofia 
na PUC/SP que pudemos fazer algumas observações que nos levaram a refletir sobre 
o ensino de Filosofia tanto no nível médio quanto no superior. São estas as obser-
vações: 1) a situação em que se encontra a disciplina no Ensino Médio, detectada 
pelas discussões em sala de aula das questões trazidas pelos alunos de Licenciatura 
em Filosofia ao realizar as horas de estágio obrigatório bem como na supervisão aos 
pibistas; 2) a importância de que tais questões tenham peso na formação do docente 
na área. Certamente que a situação geral da educação pesa sobre essas duas questões, 
mas ela não está, no entanto, nesse momento, no alcance desta discussão.

Tais questões nos levaram a pensar sobre o lugar da Filosofia, principalmen-
te nas instituições de ensino: sobre onde ela deve estar e de que maneira. Essas 
reflexões devem partir da identificação dos elementos limitadores da educação e 
passam pela reflexão sobre o ensino da Filosofia na Universidade, pela recepção 
pelos alunos dessa disciplina e a contribuição que os meios de comunicação po-
deriam dar para a educação. Desse modo, podemos encontrar indicações que nos 
permitam dar alguns passos no sentido de detectar as concepções subjacentes aos 
programas oficiais de filosofia elaborados para serem ministrados nas escolas. Tais 
programas têm em vista, apesar de sua diversidade, uma única ideia: a da pro-
dução de uma filosofia “em massa” cujo objetivo é somente o de compor certas 
estatísticas que deverão mostrar índices alheios ao que significa educar.
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Trata-se de buscar estabelecer alguns parâmetros para definir o seu papel na 
educação, que coincide com o papel que ela deve desempenhar na elucidação das 
formas culturais privilegiadas pela sociedade na qual está inserida, e na propo-
sição de formas de emancipação da qual devem participar, necessariamente, as 
outras disciplinas.

Essa tarefa não pode ser realizada abordando-se apenas um dos lados do pro-
blema. É necessário estabelecer um programa de discussão em que tanto a realida-
de da educação, e a da filosofia enquanto disciplina ministrada no Ensino Médio, 
quanto a da formação do profissional, e a dos cursos superiores de Licenciatura 
em Filosofia, sejam abordadas como elementos que compõem a questão.

No entanto, um olhar ao modo como se realiza a educação no mundo contem-
porâneo nos mostra tanto que a educação não promove valores como autonomia e 
emancipação, e nos perguntamos se esse ainda é seu objetivo, visto que tais valores 
se tornaram artigos de vitrine – e, ainda que espremida como se encontra entre os 
diversos produtos dos meios de comunicação, está impermeável a uma proposta 
em que se pretenda restaurar, ou reeditar, a discussão sobre tais conceitos pelos 
mesmos motivos. Nossas afirmações acerca de tal situação encontram-se fundadas 
em estudos publicados, como também nas observações feitas por nós e pelos esta-
giários do curso nas escolas.

Apresentamos aqui algumas indicações que resultam de nossas reflexões acer-
ca do ensino de Filosofia – tanto no Ensino Médio quanto no Ensino Superior – e 
que podem ser estendidas para o ensino em geral. Consideramos, em primeiro 
lugar, 1) que o ensino de Filosofia deve introduzir o estudante no universo da 
problemática filosófica, fazendo ver que esse é o universo das possibilidades. A 
discussão filosófica permite que o caminho traçado inicialmente, de um programa 
e/ou temas a serem perpassados, possa ser modificado de acordo com o ritmo do 
surgimento das questões que de repente mobilizam alunos e professor. O surgi-
mento de tais questões leva em conta a percepção que podem ter os estudantes 
de algo que não pode ser explicado pelas regras que definem nossas atitudes diá-
rias, mas que é o seu pressuposto; 2) consideramos ainda importante a atitude, 
decorrente dessa primeira, de não ter pressa. Uma atitude que se opõe ao ritmo 
apressado da produção e do ensino que busca metas e resultados. No ensino da 
Filosofia (e talvez de mais disciplinas se ousarmos pensar melhor), a paciência e a 
lentidão são virtudes do pensar. Significa ainda dar o tempo necessário para que o 
estudante possa acessar suas experiências e refletir sobre elas. Em termos de didá-
tica de ensino, significa permitir que a discussão entre os estudantes possa ocorrer 
sem a pressa de se chegar a um determinado resultado; 3) consideramos ainda, em 
termos de ensino, não usar os escritos filosóficos como doutrinas, verdades abso-
lutas, mas ver neles o resultado de uma busca, e, como tal, sujeitos à discussão. 
Ao mesmo tempo, não submeter a escolha dos temas ao que está na moda, mas 
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usar a moda para discutir os imperativos estabelecidos pelo mundo do consumo 
e da cultura de massa; 4) e, por último, também decorrente do anterior, valorizar 
o exercício diário, posto em prática pelo professor em sala de aula, da escuta. Em 
primeiro lugar, no sentido dos estudantes entre si: aprender a ouvir e respeitar o 
outro sem que isso signifique ter de aceitar tudo o que o outro diz; saber discutir 
as opiniões a partir de referências que não sejam pessoais. E, em segundo lugar, 
no sentido da relação do professor com os estudantes: deixar claro que propõe 
uma discussão em torno de uma perspectiva escolhida, que ela não é a única, e 
deixar de impor o seu ponto de vista como forma de “pôr um fim” à discussão.

Essas reflexões estão de alguma forma presentes na proposta do PIBID de Filoso-
fia durante os anos de 2014-2015. E ela está baseada em discussões feitas a partir da 
análise da prática docente por parte de alunos da Licenciatura em Filosofia da PUC/SP. 
Essa observação nos fez pensar numa proposta que, depois de formulada, percebemos 
estar em consonância com a de Silvio Gallo (2008), e que se constitui de quatro eta-
pas: 1) Sensibilização; 2) Problematização; 3) Conceituação; 4) Investigação, na qual 
se coloca o aluno em contato com temas e autores da história da filosofia.

A etapa da Sensibilização consiste em pôr o aluno em contato com o tema 
escolhido através de artifícios que vão desde filmes, músicas, textos até histórias. 
O objetivo de tais estratégias é o de levar o aluno a identificar a presença do tema 
em sua própria experiência, para que possa a seguir problematizá-lo. Trata-se, 
portanto, de fazer com que os estudantes sintam na pele o problema filosófico. A 
segunda etapa, a Problematização, consiste em discutir o tema de maneira a que 
ele seja encarado como um problema passível de ser solucionado; em outras pa-
lavras, o tema deverá ser visto como porta de entrada para elucidar e questionar 
pressupostos. O papel do professor aqui é o de guiar os alunos nos emaranhados 
da discussão. A terceira etapa, a Conceituação, consiste na elaboração, por parte 
dos alunos, de uma síntese das discussões realizadas de modo a que percebam os 
fios que unem o seu próprio modo de pensar e suas determinações. A última etapa 
é a da Investigação, na qual consideramos ser importante o papel da história da 
filosofia como uma espécie de depositária de conceitos – que podem ou não servir 
para a solução do problema eleito – e de elementos – que podem possibilitar a 
criação de um conceito próprio. O recurso à história da Filosofia é feito a partir do 
que foi discutido nas etapas anteriores, e não a partir de um programa préestabe-
lecido. É certo que essa forma de encarar a presença da Filosofia no Ensino Médio 
exige uma reflexão sobre as Licenciaturas em Filosofia, que, na sua maioria, se 
fundam nos critérios de ensino voltado para a pesquisa (Bacharelado).

As atividades realizadas durante o ano de 2014 na EEEM Zuleika de Barros, e 
em 2015 na Escola Estadual Ermano Marchetti basearam-se nessas concepções, 
tendo sido adaptadas à realidade da escola e dos alunos que participaram das 
oficinas.
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Vamos aqui apenas sintetizar o conteúdo e a prática das oficinas. As oficinas 
foram realizadas em horário distinto das aulas na EMEF Zuleika de Barros, e em 
horários de aulas determinadas na Escola Estadual Ermano Marchetti. Os temas 
eram apresentados aos alunos a partir de imagens e textos literários, e trechos 
de textos de filósofos que se relacionavam aos temas. Instaurava-se então uma 
discussão entre os alunos coordenada pelo professor que conduzia e orientava a 
conversa na direção de temas filosóficos e seu aprofundamento conforme os ques-
tionamentos apresentados pelos alunos. Em seguida, na mesma oficina ou em 
uma atividade posterior, os alunos produziam textos a partir do que discutido e 
que foi suscitado por meio das propostas levadas pelo professor. A etapa seguinte, 
então, era a de levar a eles textos nos quais as questões levantadas apreciam pro-
blematizadas por filósofos. Na EMEF Zuleika de Barros o fechamento das oficinas 
foi feito a partir de um fragmento da “Ética a Nicômaco”, de Aristóteles, para 
sintetizar a discussão acerca do consumismo. Opunha então à supervalorização 
dos objetos a valorização da amizade pelo filósofo estagirita. 
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