


SOBRE O LIVRO

Esta obra, resultado de um trabalho contemporâneo, faz 
circular relatos de práticas e de experiências formativas no 
PIBID/UFRN nos mais diferentes campos do saber. As dimen-
sões das reflexões adensam-se no desafio de comportar o saber 
teórico com o saber prático. Os trabalhos desenvolvidos suscitam 
uma renovação da epistemologia das práticas formativas iniciais 
no âmbito da docência e trazem uma série de contribuições, 
desde o debate histórico-crítico que se centra em: 1) relatar 
a prática de ações coordenadas, por um conjunto de professores 
formadores que constituem verdadeiras matrizes de intelecção 
desse tempo determinado; 2) os escritos se situam numa região 
mediana entre teoria e experiência, e determinam estes dois 
campos de atuação, Universidade e Escola; 3) expressão de que 
as matrizes formativas no âmbito das licenciaturas se desen-
volvem atualmente com êxito de grandes transformações, que, 
ao longo desses anos, têm moldado e modificado a configuração 
do saber docente. Isso faz com que o professor, nesses espaços 
formativos, assuma diferentes camadas de discursos e práticas 
que se superpõem (uma vez que são produtos da influência 
de diferentes matrizes enunciativas), o que torna possível que 
estas obras sejam estratos, posteriores, de uma arqueologia 
do saber. Os livros se compõem deste modo de variações e expe-
riências formativas distintas que revelam percepções vividas 



e associadas a teorias, com estatuto de cientificidade. 
Sem utilizar os critérios de causalidade histórica tradicional, 
estas obras, apresentam, de forma não exaustiva, uma descrição 
de diferentes configurações de saber, que se apresentam em 
contextos variados.
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APRESENTAÇÃO

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
UFRN tem participado do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência – PIBID desde o ano de 2007, sendo 
contemplado nos editais do referido ano e ainda nos editais 
de 2009, 2011, na primeira ampliação em 2012 e no edital de 2013 
para implementação em 2014. Essa participação proporcionou 
a consolidação de uma equipe coesa de trabalho nas diversas 
áreas. Atualmente, compõem o programa, no âmbito da UFRN, 
26 Cursos de Licenciatura (21 presenciais e 05 a distância), 
809 licenciandos, 74 escolas, 107 supervisores, 47 coordenadores 
de área, 4 coordenadores de gestão e 1 coordenador institucional, 
além de mais de 16 mil alunos da rede básica atendidos. As ativi-
dades do PIBID têm se refletido em uma valorização dos cursos 
de formação inicial de docentes para a educação básica, o que 
representa uma das metas do Programa. Também é evidente 
a valorização do PIBID no cotidiano das escolas da rede pública. 
Se, por um lado, a formação inicial dos futuros professores 
tem se fortalecido a partir das experiências e ações realizadas 
no âmbito do PIBID, as atividades desenvolvidas nas escolas têm 
contribuído para a formação continuada dos supervisores e para 
a melhoria da qualidade do ensino realizado nesses espaços.

O Programa tem funcionado a partir do planejamento 
de metas incorporadas aos projetos pedagógicos. Ao longo 
da implementação desses projetos, as equipes realizam 
ações de naturezas diversas, a saber: estudos formativos; 
diagnóstico da realidade das escolas; planejamento coletivo 
e elaboração de projetos de ensino; complementação de estudos 
escolares; interação com a comunidade; desenvolvimento 



e aplicação de metodologias inovadoras de ensino-aprendizagem; 
criação de materiais didáticos; apresentação de trabalhos 
em eventos científicos; elaboração de trabalhos acadêmicos 
a partir das experiências do PIBID, tanto na graduação como 
na pós-graduação; publicação de 7 livros com produções 
de supervisores, licenciandos e coordenadores de área, a partir 
das experiências no PIBID/UFRN; realização de diversos eventos, 
como os Encontros Integrativos, os Encontros de Coordenadores 
de Área em articulação com as demais instituições signatárias 
do programa no estado (como a Universidade Federal Rural 
do Semiárido – UFERSA, Universidade Estadual do Rio Grande 
do Norte – UERN e Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte – IFRN) e eventos específicos de cada subpro-
jeto para divulgação das atividades realizadas; entre outros. 
Nessa direção, são impactos relevantes alcançados pelo PIBID/
UFRN: aumento e/ou melhoria da autoestima dos licenciandos 
e supervisores; maior valorização dos cursos de licenciatura; 
melhoria do rendimento acadêmico dos licenciandos, refletida 
em diminuições de taxas de evasão, reprovação e trancamento 
de disciplinas; formação mais qualificada, em função do estrei-
tamento da relação teoria/prática e universidade/escolas; 
produção de conhecimentos, por meio da pesquisa-ação; 
integração entre ensino, pesquisa e extensão, ref letida 
na produção de artigos, pôsteres e comunicações orais apre-
sentados em eventos; aumento do interesse por programas 
de pós-graduação; aprovação de ex-bolsistas em concursos 
públicos; melhoria da qualidade das ações dos supervisores; 
busca por cursos de formação continuada; instalação de grupos 
de estudo e clubes de leitura; aumento da motivação e dimi-
nuição do índice de faltas e de atrasos nas escolas; melhoria 
do rendimento escolar; aumento do interesse dos estudantes 



pelas disciplinas nas áreas de atuação do PIBID; melhoria 
da qualidade das aulas; valorização, interna à escola, dos 
supervisores e das disciplinas por eles ministradas; aprovação 
de estudantes no vestibular/SISU (Sistema de Seleção Unificada) 
para entrada na UFRN, especialmente, nas áreas atendidas pelo 
PIBID; maior envolvimento da comunidade escolar, entre outros. 

As ações realizadas nas diversas áreas evidenciam a busca 
pela melhoria da qualidade da educação básica e do ensino 
superior. A formação docente, tanto inicial quanto continuada, 
foi favorecida pelas atividades e experiências realizadas 
no desenvolvimento do Programa. Portanto, o PIBID/UFRN 
conquistou um espaço inequívoco no conjunto de licenciaturas 
da UFRN, contribuindo efetivamente para a melhoria da quali-
dade da formação inicial de professores e da escola pública, assim 
como para uma maior articulação entre os níveis e modalidades 
de ensino da educação em todo o estado.

Diante do exposto, este livro apresenta relatos de expe-
riências realizadas no âmbito do PIBID/UFRN, sendo composto 
por dez capítulos divididos em grandes áreas: Parte I – Artes 
e corporeidade com os subprojetos de Artes Visuais e Dança; 
Parte II – Ciências Humanas e Sociais com os subprojetos 
de Geografia – Natal, Geografia – Caicó e História – Natal; Parte 
III – Ciências Humanas e Letras com os subprojetos de Pedagogia 
– Caicó, Filosofia e Letras Português – EaD; e, Parte IV – Ciências 
Naturais e Exatas com os subprojetos Matemática – Natal 
e Interdisciplinar de Ciências.

Lucrécio de Araújo Sá Júnior
Cynara Teixeira Ribeiro

Marta Aparecida Garcia Gonçalves
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Parte I  
Artes Visuais e Dança



PIBID/ARTES VISUAIS 

DIÁRIOS GRÁFICOS COMO RECURSO 
PEDAGÓGICO INTERDISCIPLINAR

Laís Guaraldo 

Introdução

Este capítulo propõe uma contribuição para o ensino 
da linguagem visual nas escolas, apontando o potencial que há 
na prática de registro em diários gráficos nas rotinas escolares 
como ferramenta pedagógica interdisciplinar.

A equipe do PIBID/Artes Visuais da UFRN atualmente está 
implantando um projeto de utilização do diário gráfico na Escola 
Estadual Walfredo Gurgel, em Natal/RN. Compreendemos 
que esse recurso pedagógico tem grande potencial cognitivo 
e abrange diferentes áreas, pois está na sua natureza o registro 
e a seleção de dados perceptivos, a experimentação, o espaço 
íntimo de reflexão e amadurecimento de temas e projetos. 
Nossa intenção, portanto, é apresentar aqui uma reflexão sobre 
a natureza desse tipo de prática, compreendendo que o desenho 
está no coração desses registros, mas não está sozinho.
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Do que tratamos exatamente? O que são diários gráficos? 
Poderíamos também nomeá-los como cadernos de criação 
ou diários de bordo. São diversos os termos que fazem refe-
rência à utilização de cadernos para registro e armazenamento 
de dados sensíveis, sejam esses dados desenhados, pintados, 
escritos ou colados. Os antropólogos e biólogos utilizam o termo 
“caderno de campo”, desenhistas chamam de sketchbooks 
ou “cadernos de artista”, viajantes chamam de “diário de bordo” 
ou “caderno de viagem”. O arquiteto Le Corbusier chamava-os 
de “cadernos de procura paciente”.

Essa variedade de termos é indicadora da diversidade 
de funções exercidas por cadernos de anotações. Destaca-se 
nesse tipo de produção a intenção de armazenamento de dados 
perceptivos, para posterior utilização ou simplesmente como 
registro de memória de algum acontecimento. Também 
é notável a possibilidade de diálogos entre imagens e textos, 
assim como a natureza discreta dos cadernos, o território para 
registro e experimentação em formato de bolso. O que há em 
comum entre eles é o formato de pequeno porte, a sequenciali-
dade das páginas, a sua manifestação discreta, a possibilidade 
de fechá-los, deixá-los guardados, não expostos, como materiais 
de gaveta, bolsa ou mochila.

O termo “Diário Gráfico”

O professor português Lagoa Henriques, que por muitos 
anos lecionou desenho e incentivou grande parte de seus alunos 
a usarem o caderno, era quem utilizava o termo “Diário Gráfico” 
nas salas de aula.
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O Diário Gráfico é qualquer coisa que nós, na medida do possível, 

escrevemos todos os dias sobre a realidade que nos cerca. 

É o risco inadiável em que o desenho é realmente prioritário, 

mas a palavra também aparece, porque tanto o desenho 

quanto a palavra escrita são caligrafias. O Diário Gráfico 

acontece, não deve ser uma obrigação, deve ser uma necessi-

dade, deve ser qualquer coisa que faz parte da nossa própria 

existência. E acontece sempre, digamos, desde que o homem 

existe. (HENRIQUES apud SALAVISA, 2008, p. 142).

A propagação do termo “Diário Gráfico” se deve em grande 
parte pelo trabalho de Eduardo Salavisa. Este, que já havia sido 
aluno de Lagoa Henriques, na escola de Belas Artes de Lisboa, 
tornou-se desenhista e professor de Artes e Design e, em 2002, 
colocou no ar o site diariografico.com, com a seguinte chamada:

Este site pretende ser um ponto de encontro de pessoas 

que desenham de maneira sistemática e quase obses-

siva no seu quotidiano. Esses registos diários são feitos 

em pequenos cadernos portáteis, que se podem designar 

por Diários Gráficos. Mostra registos do seu autor, Eduardo 

Salavisa (ver Viagem e Retratos), e de outros autores que 

ele gosta e que também desenham diariamente, de experi-

ências feitas em escolas, além de bibliografia que vai sendo 

recolhida sobre este assunto. É, também, um receptáculo 

para quem queira acrescentar algo sobre Diários Gráficos. 

Toda esta informação é frequentemente actualizada. 

(DIARIOGRÁFICO.COM, documento online sem paginação).

Esse site possibilitou o encontro de desenhistas que 
tinham o caderno de desenho como hábito e não se conheciam, 
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o que resultou na publicação de vários livros, eventos e 
experiências pedagógicas em Portugal e Espanha. Em 2008, 
Salavisa editou o livro Diários de Viagem – desenhos do quoti-
diano, com depoimentos de 35 desenhistas sobre suas relações 
com os cadernos. No âmbito educacional, Salavisa passou a 
ser uma referência em Portugal sobre a importância dessa 
prática para a formação em geral, não apenas dos artistas. Na 
ocasião, formou-se uma rede também de professores de arte 
e seus estudantes, todos compartilhando o hábito compul-
sivo de desenhar e suas experiências nas redes sociais, com 
a finalidade de incentivar o desejo e o hábito de desenhar, 
tendo ou não sucesso.

A equipe do PIBID/Artes Visuais da UFRN vem adotando 
o termo “diário gráfico” pelo fato de considerarmos ser esse 
termo o que melhor valoriza a abrangência das operações cogni-
tivas envolvidas nessa prática de registro cotidiano. O termo leva 
em consideração o hibridismo de linguagens presente nesses 
suportes, verbal e visual, unificadas na ação de grafar.

O termo “gráfico” é proveniente do grego graphein: 
escrever, inscrever. Sugere, portanto, ações como grafar, 
desenhar, e encontra-se na passagem entre a imagem e o texto, 
pois é na mão que traça que está a origem comum da escrita 
e do desenho. Esse aspecto da grafia, da anotação que passeia 
entre o texto verbal e o texto imagético (muitas vezes com 
a mesma caneta), pode ser considerado uma das características 
mais expressivas dos registros realizados e armazenados em 
cadernos. Com o termo gráfico, foram formuladas as palavras 
fotografia (grafia da luz), cinematografia (grafia do movi-
mento), grafismo, grafite, geografia, tipografia, topografia.

Embora o termo seja mais comumente associado 
hoje em dia a processos de impressão, recorremos a sua origem 
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para valorizar o trânsito entre linguagens – verbal e visual – 
que ele sugere, e também o armazenamento de informações 
das mais distintas origens que a grafia sempre possibilitou.  
Por isso, a pertinência do “diário gráfico” como termo adequado 
para nomear uma gama ampla de registros.

O desenhista e professor de artes português João 
Catarino comenta:

Foi há vinte anos que apanhei o “vício” e, como grande parte 

dos vícios se apanham com as companhias e nas escolas, 

fui também eu contaminado pelos meus amigos da Escola 

de Belas Artes de Lisboa. [...]. Contagiaram-me essa vontade 

permanente de fixar as coisas, as pessoas e os lugares, naquele 

formato de bolso que, de início, me pareceu de dimensões 

ridículas. Em breve, porém, vi que o mundo parecia caber ali 

(CATARINO apud SALAVISA, 2008, p. 116).

Esse mundo que parece caber ali interessa-nos como 
material pedagógico. Se a prática de registro e armazenamento 
de dados for incentivada nas escolas, que tipo de informações 
serão selecionadas pelos alunos, trazidas de seus cotidianos? Qual 
é o recorte de mundo que ali será armazenado pelos estudantes?

Vamos apresentar a seguir algumas características 
encontradas nesse tipo de material, que também indicam 
diferentes experiências.
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Território livre e construção de subjetividade

O semioticista russo Iuri Lotman observa que, nos “diários 
íntimos”, o indivíduo é destinador e destinatário da infor-
mação, o que confere um aspecto temporal singular a essa 
autointerlocução: “A informação não é transmitida no  espaço, 
mas no tempo, e serve como meio de auto-organização da 
personalidade” (LOTMAN, 1978, p. 36).

A natureza introvertida, portátil e ágil dos registros 
feitos em cadernos é, provavelmente, aquilo que mais desperta 
a atenção e o interesse entre aqueles que se dedicam a confec-
cionar um caderno ou a pesquisá-lo. É considerado um “ateliê 
de bolso” pelos artistas; um companheiro, pelos viajantes; um 
suporte para anotações, para qualquer estudante ou profissional.

Nesse processo de auto-organização da personalidade 
por meio de registros e necessidade de armazenamento e arti-
culações de signos, o que fica evidente, ao longo da ocupação 
das páginas, são certas recorrências daquilo que por algum 
motivo foi escolhido ser anotado e como foi registrado 
(um tema, uma técnica, uma estratégia expressiva, uma sequ-
ência de ações, uma metodologia para recolher informações, 
uma preocupação formal ou social). Trata-se de um recorte 
diante do infinito da percepção, e a análise da seleção efetuada 
dá pistas para a compreensão de certa tendência (ainda que 
inconsciente). Para o próprio autor do caderno, rever suas 
páginas é uma oportunidade de tornar consciente essas recor-
rências, localizar sínteses expressivas ou caminhos ainda pouco 
trilhados, mas promissores.
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Registros de memórias

Esse aspecto de ferramenta para autointerlocução coloca 
em evidência a função mnemônica desses registros. A intenção 
de armazenar e, posteriormente, de ressignificar experiências 
sensíveis encontra no caderno um prático suporte.

O pintor E. Delacroix realizou uma viagem ao Marrocos 
em 1832 e confeccionou na ocasião sete cadernos. Assim que ele 
chegou ao continente desconhecido, escreveu uma carta para 
seu amigo Pierret em que afirmava estar como um homem 
que sonha e vê coisas que teme que lhe escapem. Nesses 
sete cadernos, Delacroix desenhou compulsivamente (como 
propõe Salavisa), muitas vezes em cima de cavalos, no meio 
de uma longa travessia pelo deserto. O pintor utilizou as memó-
rias dessa experiência de viagem em diferentes quadros, 
pintados posteriormente em Paris. O que se nota, então, 
é a necessidade de armazenar dados sensíveis, lembranças 
de sensações experimentadas no lugar ou simplesmente 
o registro de dados visuais, tais como vestimentas, comidas, 
hábitos, a exemplo do fazem os etnógrafos.

Filtros culturais participam dessas operações de 
percepção e de seleção. Ao registrar o Marrocos em seus 
cadernos, Delacroix selecionou as informações com os parâme-
tros de um enviado diplomático do governo francês, empenhado 
na documentação de um mundo e de uma maneira de viver 
considerada “exótica” para um europeu, numa evidente 
experiência de estranhamento cultural. Mais do que revelar 
o Marrocos, os cadernos de Delacroix revelam o olhar de um 
francês no Marrocos.
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Armazenamento e experimentação

A essência da proposta de preencher cadernos com 
informações gráfico/visuais indica a necessidade de arma-
zenamento de dados. Podem ser registros públicos, secretos, 
isolados, produtos de um instante, um insight, ou articulados, 
com a intenção de alimentar algum projeto em andamento. 
Muitas vezes, os registros podem ser relativamente aleató-
rios, mas posteriormente poderão servir para algum projeto. 
O conjunto de páginas preenchidas em diferentes épocas 
de uma vida possibilita observar processos de aprendiza-
gens, encontros de métodos, de recursos plásticos. Também 
essa análise retrospectiva aponta para recorrência de temas 
presentes nos cadernos, realizados sem que se tivesse consci-
ência dessa recorrência.

E junto com o armazenamento, experimenta-se. 
São colocadas em cheque diferentes estruturas compositivas, 
organizações espaciais, técnicas, estéticas. O caderno é terri-
tório de risco e campo de testagens de hipóteses plásticas 
(SALLES, 1999). Muitas vezes, esse armazenamento de dados 
é bruto. Outras vezes, no próprio caderno, os registros apontam 
para projetos ou sistematizam alguma produção. Encontramos 
a produção da própria vida cotidiana, que se mistura ao projeto 
poético e invade com dados de agenda, números de telefone, 
contas a pagar. São registros que parecem dizer que a poesia 
não vive em estado puro e as certezas sensíveis, às vezes, 
precisam lutar por seu espaço num território cheio de preo-
cupações pragmáticas.
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Proposições

O exercício cotidiano de registro pode também adquirir 
um papel propositivo. O portador do caderno tem a oportuni-
dade de determinar ações para fazer com ele: pintar as árvores 
de uma região, as pontes de uma viagem, colar guardanapos 
de lugares públicos por onde passou, desenhar as pessoas que 
dormem nos ônibus ou que passam apressadas em uma praça, 
anotar dados sobre as vestimentas de uma cultura diferente, 
as vitrines de uma cidade, as expressões verbais curiosas, 
as tipografias do caminho, as padronagens de uma estampa, 
as paisagens, as aves, os alimentos, a ocupação humana 
de um lugar etc.

No site “diário gráfico”, há um campo denominado 
“escolas” com uma série de propostas realizadas por estu-
dantes e algumas páginas resultados das atividades1. Algumas 
propostas sugeridas são: percurso da casa para a escola; 
o próprio quarto em dois diferentes pontos de vista; partes 
do corpo, portas e janelas; diálogo escrita/imagem; profissões; 
colagens; modos de registro/registros rápidos; sapatos velhos; 
usos de imagens preexistentes, entre outras.

A título de exemplificação e estímulo para profes-
sores, destacamos também as ações propostas por José 
Louro (destinada a um grupo mais avançado, composto por 
vários ilustradores e professores de artes) no simpósio do 
Urban Sketcher em Lisboa (SKETCHERS, 2012). A proposição 
era apreender o espírito de uma praça de Lisboa com a diretriz 

1 Para maiores informações, consultar o site: <http://diariografico.com/htm/
escolas.htm>. Acesso em: 22 maio 2017.

http://diariografico.com/htm/escolas.htm
http://diariografico.com/htm/escolas.htm
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de simplificação das linhas e cores, evitando o excesso, tendo 
atenção para a escolha do essencial. Algumas recomendações:

a. Equacionar o micro e o macro: pequenos detalhes 
em contraste com o plano geral.

b. Equacionar primeiro plano com plano de fundo, dando 
a sensação de profundidade de campo.

c. Concentrar-se nas pessoas e acrescentar apenas 
o necessário para colocá-las no contexto.

d. Identificar sinais e símbolos no desenho.

e. Trabalhar com gama reduzida de cor para ganhar 
tempo e equilíbrio no desenho.

São inúmeras as possibilidades e cabe aos educadores 
que trabalham com diários gráficos formularem proposições, 
para deixar claro aos estudantes a infinidade de recursos 
e também o desafio de cada a fim de estabelecer as suas 
próprias regrasdo jogo.

Olhar com vagar

O exercício de recolher dados aos poucos evidencia 
o caráter ativo da percepção. Percebemos os detalhes de uma 
arquitetura, as curvas de uma tipografia, as escamas de um peixe, 
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o ritmo da vegetação na topografia da paisagem, o design 
de uma cultura.

Se a fotografia permite o registro de uma série de dados 
em um clique, o desenho possibilita outra experiência: o olhar 
atento e demorado, a seleção dos dados, a permanente escolha 
entre análise e síntese das informações. Os olhos investigam 
como um scanner e anotam aquilo que por algum motivo 
foi considerado relevante. Para desenhar é preciso ver com 
os olhos, e não com a câmera. E nessas práticas de ver, selecionar 
e registrar, experimentamos diferentes relações com o mundo.

O geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan comenta que 
a palavra “experienciar” vem da raiz latina per (através de, 
acima de, muito), que originou também experimento, esperto, 
expertise, perito, perigoso. A partir disso, a ideia de que “para 
experienciar no sentido ativo é necessário aventurar-se no desco-
nhecido e experimentar o ilusório e o incerto” (TUAN, 1983, p. 10).

Entre desenhistas, há uma frase que diz: “desenhar 
é fácil, é só correr o risco”. Notamos em tal dizer a ideia de se 
colocar em movimento, permitir a instância empírica, a expe-
riência sensível que ajuda a construir os conceitos.

O reconhecimento sensível do 
ambiente, a portabilidade

No livro Topofilia, Tuan aborda os sentimentos de apego 
das pessoas a ambientes naturais ou construídos, explorando 
a ideia de topus, palavra grega que significa lugar, e filo, que 
significa amor, amizade, afinidade. Tuan (2012) propõe 
encontrar elementos universais de percepções e valores sobre 
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o ambiente e a identificação de respostas comuns a todas 
as pessoas em diferentes povos. Esse exercício de identificação 
com a humanidade e também com aquilo que é singular em cada 
cultura vem sendo pesquisado por antropólogos e sociólogos há 
vários séculos e não há dúvida de que o exercício de campo, 
de perceber e registrar é considerado fundamental.

Também esse exercício pode proporcionar um sentimento de 
ocupação e apropriação do espaço público e, portanto, de respon-
sabilidade e de pertencimento. Ao observar o entorno, nota-se 
suas condições, a maneira como o espaço nos acolhe ou nos repele,  
o hábito das pessoas, dos animais, da vegetação. E o regimento 
desse ecossistema.

Da mesma maneira que fotografias e vídeos realizados 
com celulares permitiram o advento da captação e da veiculação 
de inúmeras imagens cotidianas ou acontecimentos inespe-
rados, proporcionada pela portabilidade do aparelho, o hábito 
de desenhar nas ruas é também um exercício de apropriação 
sensível do espaço público, de pertencimento e de identidade 
com o mundo que se vê e se experimenta com todos os sentidos.

Essa disposição para desenhar em qualquer lugar, sobre-
tudo nas ruas, exige algumas estratégias. Salavisa comenta 
sobre as frequentes más condições, contrabalanceadas pela 
disponibilidade mental de ser curioso e observador.

Tento andar sem nada nas mãos e tudo o que tenho 

de transportar levo nos bolsos. O bloco e as canetas. As 

cores, aquarelas, aplico-as depois à noite no hotel, ou onde 

estiver alojado. Permite-me relembrar o dia, escrever alguma 

coisa que acho que devia ser lembrada, colar algum bilhete 

ou outra coisa do gênero (SALAVISA, 2008, p. 80).
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Diversidade de recursos

É notável a variedade dos registros realizados por 
diferentes profissionais em seus respectivos cadernos. Há fotó-
grafos, cineastas e escritores que desenham, artistas plásticos 
que escrevem e guardam fotografias e recortes de jornais. O que 
vale é a intenção de armazenamento de informações.

Uma vasta produção de cadernos é feita com anota-
ções exclusivamente verbais ou exclusivamente visuais. Vale 
observar a frequência com que essas anotações transitam entre 
códigos. Podem-se encontrar, além de textos, diagramas, signos 
gráficos, fotografias, desenhos, pinturas, colagens, números, 
contas, listas, discretas intenções de diagramação da infor-
mação. O que se destaca, nessa produção, é a presença constante 
do diálogo entre a produção verbal e a produção imagética – 
que é o que caracteriza a linguagem gráfica.

Em relação à ordenação de informações, não vamos 
esquecer que cadernos não armazenam apenas desenhos 
e textos. Também a colagem é um procedimento recorrente 
na produção contemporânea, o que potencializa associações 
complexas, inusitadas e estruturas compositivas mais despren-
didas do sistema de perspectiva renascentista.

Elaboração de um projeto

Cecília Salles, no livro Gesto Inacabado (1999), propõe 
a expressão “trajeto com tendência” para se referir a esse misto 
de vagueza e intenção que é inerente ao trabalho criativo.
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É claro que a utilização de diários gráficos não ocorre 
apenas entre artistas plásticos, uma vez que o registro sensível 
e perceptivo, o armazenamento de dados, a formulação 
e testagem de hipóteses e produção de projetos não é prerro-
gativa das artes plásticas. Cadernos também são utilizados por 
biólogos, antropólogos, designers, arquitetos.

O antropólogo português Manuel João Ramos utiliza 
o caderno portátil para realizar “apontamentos desenhados” 
para suas pesquisas e disponibiliza em seu blog acadêmico2 um 
link para seus cadernos de viagem. Nesse blog, Ramos observa 
que viajar como desenhador não é diferente de viajar como 
antropólogo. De um modo ou de outro, o que se faz é olhar, 
interpretar, questionar e despertar curiosidade. E avalia 
a capacidade do desenho de ordenar as informações de maneira 
menos caótica que a fotografia.

Desenhistas em rede

Desenhistas que escolhem postar as páginas de seu 
caderno em um blog de imediato transformam o espaço 
discreto e miúdo em uma exposição internacional. Essa inter-
nacionalização da experiência perceptiva sem intermediação 
de curadores é talvez o aspecto mais curioso do cenário 
contemporâneo. Muitos desenhos estão sendo postados e, 
com isso, há uma revitalização do “desenhar”, tão sem prestígio 
nas mostras internacionais de arte contemporânea.

2 Para maiores informações, consultar o site: <http://iscte.pt/~mjsr/html/
Desenhos.htm>. Acesso em: 22 maio 2017.
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O discurso crítico contemporâneo, no entanto, coloca em 
evidência a convivência, a troca de experiências, as utopias em 
relação às maneiras de estar no mundo. Desenhar o cotidiano, 
a cidade onde se vive ou passeia é, sobretudo, um espaço mental, 
uma oportunidade de tempo para a contemplação e o exercício 
da seleção de dados perceptivos, do entendimento e assimi-
lação do seu entorno. Aquilo que é registrado da paisagem 
sinaliza aquilo que se pretende selecionar de um infinito de 
estímulos sensoriais e toda seleção é um filtro do mundo. 
Como dizia o fotojornalista José Medeiros sobre fotografia (e 
vale também para o desenho de observação): “a fotografia é 
aquilo que vemos, porém o que vemos depende de quem somos” 
(MEDEIROS apud ALVES; CONTANNI, 2008, p. 142).

Pela inclusão de diários gráficos e do ensino de 
desenho expressivo nas práticas educacionais

Os conteúdos escolares são formulados a partir de dire-
trizes que teoricamente pressupõem formação humanista, 
desenvolvimento do ser e inserção social. No entanto, é notável 
como a educação brasileira no geral ainda desconsidera 
a contribuição da área de artes como campo de conhecimento 
indispensável para a formação do cidadão.

A significativa maioria das escolas brasileiras suprime 
as aulas de artes dos seus currículos (em particular no ensino 
médio), como se não fosse necessária a educação para o mais 
amplo espectro de linguagens e suas respectivas experimenta-
ções e formulações sensíveis. A linguagem verbal e numérica 
é trabalhada nas escolas. Mas o que dizer da linguagem visual, 
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sonora, corporal, multimidiática? Os futuros arquitetos, ilus-
tradores, quadrinistas, diagramadores, designers, estilistas, 
marceneiros, vitrinistas, decoradores, fotógrafos, artistas plás-
ticos, cenógrafos, topógrafos, cineastas, geógrafos, paisagistas, 
biólogos, antropólogos, programadores visuais etc não teriam 
o direito de acesso à transmissão de conhecimentos relacio-
nados com fundamentos da linguagem visual tanto quanto um 
engenheiro precisa da matemática?

Hitchcock planejava a construção do suspense de seus 
filmes desenhando. Darwin esboçou desenhos que o ajudaram 
a formular a teoria da evolução das espécies. Por que o desenho 
no Brasil é uma competência condenada ao autodidatismo? 
Por que ainda persiste na mentalidade brasileira a ideia 
de que a linguagem visual só deve ser exercida por aqueles 
que nasceram com talento, portanto não é necessário ser 
ensinada e exercitada?

Nesses tempos de inflação de selfies, quando as câmeras 
repetidamente se voltam para os fotógrafos, a necessidade 
de problematizar de maneira ampla sobre aquilo que se registra 
e o discurso inerente às escolhas e estruturações dos registros 
é indispensável. Vivemos em um contexto em que a denúncia 
da manipulação midiática é cotidiana, mas poucas oportuni-
dades são oferecidas, no ambiente escolar, para reflexões sobre 
a produção imagética.

Defendemos as práticas do desenho e o caderno 
como recursos simples e acessíveis porque acreditamos que 
os mecanismos cognitivos que desencadeiam, no sentido 
de proporcionar que cada um seja criador de seu próprio 
discurso verbo-visual, são extremamente poderosos. Resta essa 
necessidade de desenvolvimento cognitivo ser compreendida 
e respeitada pelas instituições escolares.
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Considerações finais: por fim, por que diário?

Porque tocar um instrumento se aprende tocando, 
do mesmo modo que a aprendizagem do desenho exige prática. 
Na escassez de aulas destinadas às práticas artísticas nas 
escolas, os diários gráficos podem ser mais do que compa-
nheiros. São estímulos para o exercício cotidiano e podem ser 
incorporados como convite diário potencial para conhecer 
o mundo e conhecer a si mesmo.
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PIBID/DANÇA

PIBID/DANÇA UFRN:  
DESAFIOS E POÉTICAS NO ENSINO 

SUPERIOR E NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Karenine de Oliveira Porpino

Introdução

O presente capítulo tem como objetivo refletir sobre 
as relações entre o ensino da dança na escola e a formação 
do professor de dança em nível superior, tendo como foco 
as ações realizadas pelo Subprojeto PIBID/Dança da UFRN 
no ano de 2014. As reflexões são geradas a partir de situações 
que articulam a educação básica e a superior, no âmbito 
da licenciatura, e apontam desafios diversos para pensar 
o ensino da dança em ambos os contextos.

Partimos de algumas questões que têm marcado nossas 
ações docentes na licenciatura, frente às situações em que 
o licenciando se aproxima da realidade escolar da rede 
pública de ensino, a exemplo dos estágios supervisionados, 
projetos de extensão e, mais recentemente, o PIBID/Dança. 
São as seguintes: Como o professor de arte ensina dança na escola? 



50

PIBID/DANÇA UFRN: DESAFIOS E POÉTICAS NO ENSINO SUPERIOR E NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Karenine de Oliveira Porpino

PIBID/DANÇA

Como a comunidade escolar reconhece a dança? Como 
fomentar o estabelecimento de relações efetivas e afetivas 
entre os licenciandos em dança e as escolas? Como realizar 
um trânsito significativo entre os conhecimentos em dança 
produzidos nas instituições da educação básica e nas institui-
ções de ensino superior?

Questões dessa natureza se fazem presentes quando pers-
pectivamos a formação de um profissional apto a compreender 
as demandas locais do ensino da dança, pois consideramos que 
é papel da licenciatura fomentar uma relação promissora entre 
o licenciando e as instituições de ensino, e que essa relação 
se faça pelo reconhecimento das demandas, fragilidades 
e potencialidades dos contextos educativos, para que nele 
se possa atuar de forma responsável.

Embora tenhamos a necessidade de responder essas 
questões a partir de um olhar para nosso contexto escolar, 
no município de Natal/RN, sabemos que essas indagações não 
são somente nossas, mas estão presentes e marcam as refle-
xões de outros professores e pesquisadores pelo Brasil afora, 
os quais têm contribuído para a discussão em torno do ensino 
da dança e da formação dos professores nos cursos de licen-
ciatura em dança (STRAZZACAPPA, 2006, 2012; MATOS, 2011; 
PELLEGRIN, 2011).

No contexto do ensino superior, temos desafiado, 
constantemente, os licenciandos a ultrapassarem algumas 
impressões desalentadoras que, muitas vezes, se estabelecem 
ao pisarem pela primeira vez numa escola pública ou ao retor-
narem a ela não mais como alunos, mas com a responsabilidade 
de serem seus futuros professores. A falta de condições físicas 
apropriadas para dança, a visão da dança restrita ao diverti-
mento ou a ausência dela na escola e o quadro de violência 
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ou vulnerabilidade social dos alunos são alguns motivos 
que levam os graduandos a colocar em dúvida sua permanência 
no contexto da licenciatura. No entanto, entrar em contato 
com essa realidade, por vezes impactante, é imprescindível 
para que possamos fomentar a criação de práticas pedagó-
gicas a partir do modo como a realidade escolar se configura, 
não a partir de uma situação educacional ideal que não existe.

No que se refere especificamente à dança, compreen-
demos que é preciso considerar sua presença recente na escola 
como um conteúdo do ensino de arte, pelo menos no contexto 
educacional natalense, embora seja possível considerar outras 
formas de presença da dança na escola e com as quais é possível 
dialogar1. Portanto, temos a responsabilidade de construirmos, 
alunos e professores, esse espaço promissor da dança como 
conteúdo da Arte nas instituições educacionais de nosso 
contexto educacional, não esperamos encontrá-lo já pronto.

Para uma melhor compreensão desse quadro, é perti-
nente lembrar que a formação do profissional da dança em 
nível superior começou, no Brasil, com o surgimento do Curso 
de Dança da Universidade Federal da Bahia – UFBA, em 1956. 
No entanto, foi no início do século XXI que a quantidade 
de cursos se multiplicou em decorrência de novas perspectivas 
da formação em arte implantadas pelo Ministério da Educação 
– MEC. As antigas habilitações dos cursos generalistas em arte, 
antigos cursos de Educação Artística, passaram a ser pensados 
na perspectiva de cursos específicos (MATOS, 2011; PORPINO, 
2014). Em 2004, tivemos a aprovação das Diretrizes Nacionais 

1 Faz-se referência aqui a várias situações: a dança como conteúdo da 
Educação Física, a dança nas festas juninas e em outras festividades da escola, 
a dança em projetos sociais ou educacionais etc.
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do Curso de Graduação em Dança pelo Conselho Nacional 
de Educação – que orientou a criação dos novos cursos 
e reorientou os cursos antigos (BRASIL, 2004). Nesse contexto, 
muitos cursos de licenciatura em Dança foram criados, entre 
eles, o Curso de Dança da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – UFRN, que foi implantado em 2009.

Com a proliferação dos cursos superiores de dança 
no Brasil, surgiu a necessidade de ampliar a discussão sobre 
a formação dos profissionais da dança, uma vez que, estando 
os cursos situados em instituições diversas e tendo eles perfis 
diferenciados e recentes, foi preciso dialogar e aprender com 
a experiência e perfil dos outros cursos, a fim de se concretizar 
objetivos e formas de organização acadêmica que ainda não 
estavam dadas. A viabilização desses objetivos foi e tem sido 
fomentada pelo Fórum Nacional de Cursos Superiores de Dança, 
que, desde suas primeiras edições, tem incentivado a partici-
pação dos cursos de licenciatura no Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. Além do fórum, 
a ampliação das referências bibliográficas sobre o tema também 
viabiliza os objetivos referenciados, a exemplo de textos, como 
os de Matos (2011), Strazzacappa (2012), Mundin, (2014), Wosniak 
(2009), entre outros.

Alguns desafios se colocam para um Curso de Dança 
numa instituição de ensino superior, tais como formar profis-
sionais aptos e competentes para contribuírem, ampliarem e 
aprofundarem as ações em dança já existentes em seu contexto2, 

2 Aqui cabe considerar as ações já desenvolvidas por professores de Educação 
Artística que trabalham com o conteúdo dança, as ações em dança nos 
projetos de ensino, como também as ações desenvolvidas por outros profis-
sionais na escola, a exemplo do professor de Educação Física e do professor 
das séries iniciais que ensinam a dança como um conteúdo. 
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criarem e fomentarem novas perspectivas de atuação ainda não 
realizadas e viabilizarem o trânsito entre os conhecimentos em 
dança produzidos no âmbito acadêmico e os conhecimentos 
produzidos em outros contextos sociais. Dessa maneira, o ensino 
da dança no contexto da formação profissional de nível superior 
requer necessariamente a identificação do seu contexto social 
como parceiro da formação; sem essa articulação, muitos crité-
rios de reconhecimento e avaliação dos cursos pelas instituições 
reguladoras sequer podem ser atendidos.

No caso de um curso de licenciatura, essa articulação se dá 
com as instituições de ensino, especialmente (mas não exclusi-
vamente) com as escolas da rede de ensino público da educação 
básica. Podemos pensar a formação na licenciatura como um 
ensino que ensina a ensinar. Os meios pelos quais se concretiza 
esse objetivo primeiro são inúmeros, no entanto, a valorização 
e o reconhecimento do ensino público formal como um campo 
de atuação possível para o licenciando é uma ação pedagógica 
e política indispensável para pensarmos o papel de uma licen-
ciatura em uma instituição pública de ensino superior.

As questões e contextos que acabamos de mencionar são 
imprescindíveis para que passemos a refletir sobre as relações 
entre o ensino de dança na escola e a formação do professor 
de dança em nível superior, tendo como foco o subprojeto 
PIBID/Dança da UFRN.

Desafios e perspectivas

O subprojeto PIBID/Dança da UFRN foi delineado e implan-
tado no início de 2014, momento em que o Curso de Dança 
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desfrutava do prazer de ver seus primeiros egressos 
no mercado de trabalho, no entanto, ainda não concursados 
na rede pública de ensino. Naquele momento, o PIBID/Dança 
trouxe uma significativa oportunidade, como traz até hoje, 
de ampliar as ações já desenvolvidas pela licenciatura em dança, 
no sentido de promover uma articulação efetiva e afetiva entre 
a formação do professor de dança na universidade e o ensino da 
dança nas escolas da rede pública de ensino, com o intuito de 
atender ao seu objetivo de formar professores capazes de atuar 
na educação básica. Algumas ações já vinham sendo realizadas 
pelo Curso de Dança nesse sentido, a exemplo dos Programas 
Escambo de Saberes e Programa Continuum, a partir dos quais 
podíamos perceber as significativas trocas de experiências 
pedagógicas de professores ligados ao estágio supervisionado 
obrigatório e a capacitação dos docentes da rede pública 
de ensino pela universidade, respectivamente.

Nossa aproximação com a rede pública de ensino em ações 
já citadas anteriormente nos mostrou que o ensino de dança 
nas escolas em Natal, embora tímido, tendia a se ampliar 
a partir das ações do Curso de Dança, da Pós-graduação em Artes 
Cênicas, e principalmente a partir de novos concursos a serem 
realizados com abertura de vagas específicas para o professor 
de dança, como já havia sido realizado em 2011. O PIBID, nesse 
contexto, seria mais uma oportunidade de investir nessa 
aproximação tão salutar. Além de favorecer as articulações 
já iniciadas entre universidade e escola pública, poderia ampliar 
as perspectivas de desenvolvimento das competências profissio-
nais previstas no Projeto Pedagógico do Curso de Dança, tendo 
como foco o reconhecimento da escola pública como espaço 
parceiro na formação do professor de dança.
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Passamos, assim, a considerar os seguintes objetivos do 
subprojeto PIBID/Dança:

a. Elaborar e viabilizar projetos de ensino e de produção 
artística de dança na escola, considerando o perfil 
sociocultural da instituição e seus envolvidos.

b. Promover espaços de reflexão e discussão sobre 
a dança e seu ensino, tendo como foco a articulação 
entre professores, pesquisadores e comunidade escolar.

c. Organizar e socializar produções acadêmicas 
e artísticas referentes à dança que possam fomentar 
a ampliação das perspectivas para o ensino da dança 
na escola.

d. Favorecer a melhoria das perspectivas de formação 
do graduando do curso de licenciatura em Dança por 
meio da valorização da escola pública como campo 
de experiência na formação do profissional.

e. Socializar as experiências vividas pelos alunos no PIBID 
como possibilidade de contribuir para a implemen- 
tação de processos formativos baseados na realidade 
educacional local e para a atualização do Projeto 
Pedagógico de Curso.

f. Colaborar para a melhoria da qualidade de ensino das 
escolas participantes.
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g. Incentivar as ações colaborativas e a abertura de 
diálogo entre alunos, professores e áreas específicas de 
formação para a produção de projetos interdisciplinares.

h. Fomentar o desenvolvimento de ações visando 
à formação de público de dança no contexto escolar, 
com enfoque no reconhecimento da arte de dançar 
como patrimônio cultural e como conteúdo curricular.

Os primeiros desafios se mostraram na busca por escolas 
cujos professores de Arte ministrassem o conteúdo de dança, 
dentre os profissionais atuantes nas escolas da rede pública, 
em sua maioria formada nos antigos cursos de Educação 
Artística. Iniciamos as ações do PIBID/Dança em 2014.1, em duas 
escolas públicas da rede municipal de ensino: Escola Municipal 
Professora Zeneide Igino de Moura e a Escola Municipal 
Nossa Senhora da Apresentação. No segundo semestre 
de 2014, migramos para a Escola Municipal Antônio Campos, 
em decorrência da transferência da professora supervisora para 
a referida escola. Contamos com duas supervisoras, a primeira 
com formação em Educação Artística na UFRN e mestrado 
em Artes Cênicas, e a segunda com formação em Dança pela 
UFBA. No que se refere aos bolsistas de iniciação à docência, 
realizamos a primeira seleção em março de 2014 e completamos 
o quadro de 15 licenciandos do Curso de Dança.

Para viabilização dos objetivos, projetamos cinco grandes 
blocos de ações: o reconhecimento dos espaços escolares, 
a preparação da equipe para lidar com o conhecimento da dança 
na educação formal, a realização de projetos artístico-pe-
dagógicos nas escolas, a produção de material didático para 
o ensino da dança e a socialização do trabalho desenvolvido 
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pelo PIBID em eventos dentro e fora da UFRN. Nesse caminho, 
priorizamos inicialmente conhecer as escolas onde iríamos 
atuar. Traçar um diagnóstico para que fosse possível conhecer 
suas especificidades e organizar as ações a serem realizadas 
pelos bolsistas de iniciação à docência junto às supervisoras. 
Queríamos conhecer não somente os espaços físicos e as pessoas 
que faziam a comunidade escolar mas também o entorno das 
escolas, as dinâmicas socioculturais significativas, os modos 
pelos quais a dança se configurava dentro e fora dos muros esco-
lares. Imagens, anotações em diários, entrevistas com diretoras, 
coordenadoras e alunos, entre tantos outros registros, ajuda-
ram-nos a traçar um perfil das escolas parceiras e a vislumbrar 
os primeiros passos que poderíamos dar naquele novo ambiente 
de aprendizagem. Logo de início, os licenciandos perceberam 
o interesse dos alunos das escolas pela dança, mas também 
as parcas condições dos espaços físicos escolares para as aulas.

Concomitantemente, iniciamos os Encontros de Aprofun- 
damento que dariam suporte à equipe do trabalho. Realizamos 
encontros com professores (da UFRN e de outras instituições) 
com artistas, além da discussão de textos e vídeos sobre o ensino 
da dança. Essa ação teve como objetivo dar condições à elabo-
ração de projetos a partir da discussão de temáticas sobre dança 
a serem abordadas ao longo do ano. Destacamos como ações 
realizadas nesse contexto os encontros com os professores 
Marcia Strazzacappa (Unicamp), Patrícia Leal e Marcílio Vieira 
(UFRN), como também a participação na Formação Continuada 
de Professores de Artes do Município de Natal e na VI Semana 
de Licenciatura em Dança, a partir da qual pudemos comparti-
lhar as ações realizadas no PIBID com outros professores, alunos 
do Curso de Dança e da pós-graduação.
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No que se refere aos projetos artístico-pedagógicos 
a serem desenvolvidos nas escolas pós-diagnóstico, partimos 
de três ações que assim denominamos: Vivências em 
Dança na escola, Dança em Trânsito e Festivais de Dança. 
A primeira contemplava as ações em dança, como laboratórios 
de composição coreográfica, oficinas, mostras de vídeos de 
dança, palestras e outras atividades a serem realizadas paula-
tinamente no decorrer do ano, conforme a abordagem dos 
conteúdos pelas professoras supervisoras, bem como de acordo 
com as oportunidades que surgiam em decorrência do interesse 
e da curiosidade da comunidade escolar perante a presença 
dos licenciandos na escola. Embora fossem ações esporádicas, 
todas tinham o propósito de dar visibilidade à dança como 
um conhecimento e como possibilidade de formação estética 
da comunidade escolar (PORPINO, 2006).

Essa forma de pensar a dança, que articula processo 
e produto coreográfico, também esteve presente na segunda 
ação: Dança em Trânsito, a partir da qual possibilitamos o trân-
sito estético entre vários campos de produção da dança: a escola, 
a universidade e os espaços culturais da cidade ocupados pelas 
produções dos artistas locais.

Nesse contexto, relacionada à terceira ação, oportuni-
zamos apresentações dos alunos do Curso de Dança nas escolas, 
dos alunos das escolas no âmbito da UFRN e também levamos 
as crianças das escolas ao Teatro Alberto Maranhão para 
participação no Encontro Nacional de Dança, oportunidade 
ímpar para a maioria das crianças que nunca tinham entrado 
em um teatro. Outras ações se fizeram também presentes em 
2014, como a organização de material didático para o ensino 
da dança (arquivo de vídeos, textos, slides etc.) e a socialização 
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do trabalho realizado em eventos da área de educação e dança 
(produção de resumos, artigos, banners, slides etc.).

Impressões e reflexões

No que se refere às ações previstas, constatamos a invia-
bilidade da realização de algumas, a exemplo dos Festivais 
de Dança e do Banco de Imagens de Dança, tendo como motivos 
o curto tempo de trabalho do grupo, a necessidade de melhor 
qualificação deste, como também as condições e/ou limitações 
colocadas pelas instituições parceiras. Outra dificuldade encon-
trada foi a rotatividade dos bolsistas de iniciação à docência, 
situação já esperada em decorrência de o projeto exigir 
a disponibilidade para demandas de trabalho ainda pouco 
conhecidas pelos alunos. Destacamos também a necessidade 
de maiores investimentos com relação à leitura e à produção 
de texto, à elaboração de projetos e planos de aula, como 
também à produção de material didático para a dança, ações 
que requerem formações complementares adicionais ao apro-
fundamento em questões referentes à dança e ao seu ensino.

Percebemos que o PIBID/Dança tem contribuído substan-
cialmente para o estabelecimento de relações mais estreitas 
e estéticas dos alunos da graduação em Dança com as escolas 
públicas de ensino, principalmente abrindo perspectivas de uma 
ação mais qualificada e contextualizada desses alunos em 
formação. O contato mais próximo e frequente com os alunos, 
professores e funcionários das escolas permite maior visibilidade 
das possibilidades de atuação do professor de dança, tanto para 
os bolsistas de iniciação à docência quanto, paulatinamente, 
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para outros alunos do Curso de Dança, quando passam a 
frequentar as escolas parceiras ou têm acesso às ações realizadas 
pelos colegas do PIBID/Dança. A frequência e o tempo prolon-
gado de permanência dos bolsistas na escola têm apontado 
para a licenciatura em Dança uma possibilidade importante de 
formação que situa o aluno no mercado de trabalho antes de sua 
inserção profissional nele. Essa inserção permite uma relação 
afetiva com o ambiente escolar, capaz de superar o impacto 
negativo causado pela falta de melhores condições para o ensino.

Outro ponto a destacar é a criação de uma dispo-
nibilidade e interesse dos bolsistas em discutir, registrar 
e apresentar o trabalho desenvolvido em eventos científicos, 
ações anteriormente compreendidas como de competência 
exclusiva dos bolsistas de iniciação científica. Embora ainda 
sejam necessários mais investimentos no que concerne 
à leitura e à produção de textos, é notório o reconhecimento 
de que o PIBID pode contribuir com a formação de competên-
cias anteriormente pensadas como competências somente 
do pesquisador e que as ações de escrever textos, pesquisar 
e apresentar trabalhos em eventos também é uma perspectiva 
de formação do professor para ampliar e manter sua qualifi-
cação profissional. Essa formação de competências referida 
também tem incentivado investimentos na formação conti-
nuada pelas supervisoras.

Percebemos, também, uma ampliação das vivências 
e compreensões sobre a dança nas escolas parceiras. A presença 
dos pibidianos na escola tem despertado a comunidade escolar 
para a prática da dança e para a apreciação estética. A reali-
zação de vivências em dança, não somente com os alunos mas 
também com os pais e os funcionários da escola, aponta para 
uma melhor compreensão e valorização do trabalho realizado 
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pelo PIBID/Dança por parte da comunidade escolar, como 
também tem ampliado as perspectivas de formação de público. 

Por sua vez, algumas ações, como o projeto Dança 
em Trânsito, têm contribuído para diminuir as distâncias entre 
o artístico e o pedagógico, no sentido de ampliar as leituras 
de mundo do professor em formação, seja inicial, seja conti-
nuada. O trânsito entre as escolas e os alunos da UFRN que vão 
até essas instituições apresentar seus trabalhos coreográficos 
tem permitido uma formação estética dupla, uma vez que 
os alunos das escolas apreciam o que é realizado na UFRN, 
como também os estudantes da universidade têm a oportu-
nidade de estabelecer trocas estéticas com as escolas da rede 
de ensino. Nesse contexto, destacamos a necessidade de discutir 
sobre a dicotomia entre a dança que se faz na escola e a dança 
que se faz fora dela, incluindo aqui também a universidade 
como escola. Vislumbramos a formação de um professor que 
possa reconhecer e ser competente para perceber que a dança 
que se faz no âmbito educacional não precisa ser “dancinha” 
e que o próprio licenciando, futuro professor, pode e deve ser 
capaz de produzir sua própria dança, além de possibilitar 
a produção de tantas outras a partir do compartilhar da sua 
própria experiência do dançar (PORPINO, 2015).

Considerações finais

Instaura-se, nesse contexto, o desafio constante de opor-
tunizar situações para uma formação estética marcada pela 
amplitude do olhar, pela diversidade e pelo alargamento 
dos modos de apreciação e produção da própria dança. 
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Uma formação que seja capaz de promover uma aproximação 
e uma conexão entre o aluno, a dança e os diversos espaços 
de produção artística e lugares de ensino. Referimo-nos a uma 
formação estética que esteja mais próxima do arrebatamento 
do que da perfeição, mais próxima do encantamento pela singu-
laridade compartilhada do que pela adequação do corpo a 
padrões de beleza (PORPINO, 2006, 2015).

Reconhecemos que essa abertura estética é importante 
para que o professor em formação possa vislumbrar e organizar 
sua própria produção em dança e suas possibilidades de atuação 
profissional nas instituições de ensino. Para que ele possa 
pensar a dança como conhecimento na educação institucio-
nalizada frente à multiplicação e reconfiguração dos espaços 
de apreciação artística, à multirreferencialidade de técnicas 
e estéticas das produções atuais, assim como à diminuição 
da distância entre o artista e seu público.

A formação estética nessas linhas diz respeito não 
somente à produção ou ensino do objeto artístico propriamente 
dito, no caso a dança, mas também inclui o sensibilizar-se 
com o mundo em que se vive, para questioná-lo e modificá-lo. 
Cabe aqui a expressão usada por Guattari (1998), um descen-
tramento estético de pontos de vista, cuja existência passa pela 
desconstrução de códigos vigentes, interpelando fortemente 
as sensações para uma “recomposição” do mundo e criação de 
novos metabolismos e de novos modos de viver.

Entendemos que a compreensão da arte pelo professor 
pressupõe um reconhecimento e uma escolha (nem sempre 
intencional) de modos históricos e vividos de compreender 
a arte como produção cultural, mas também, e principalmente, 
uma relação estética com o seu entorno, com suas sonoridades, 
seus perfumes e odores, suas gestualidades, suas virtualidades, 
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suas territorialidades. Esses muitos modos de fruição estética 
não são exclusividade da arte, mas a nutrem, assim como são 
nutridos por ela, a exemplo do que discutem alguns pesquisa-
dores em dança, como Leal (2012), Miller (2012), entre outros.

Compreendemos que, para ensinar dança, é preciso 
conhecer e transitar pelos vários modos de produção da própria 
dança, assim como pelas várias referências estéticas e maneiras 
de ensinar e aprender que delas demandam (PORPINO, 2006). 
No entanto, isso ainda não é suficiente. É imprescindível que 
o professor se reconheça como indivíduo que percebe o mundo 
em suas diversas possibilidades de encantamento e sofrimento 
e que, ao percebê-lo, encontre modos de ser afetado e afetar 
o outro dançando, ou seja, para a criação de uma poética 
no sentido dado por Laurence Louppe (PORPINO, 2014). 
Para Louppe (2012, p. 27):

A poética procura circunscrever o que, numa obra de arte, 

nos pode tocar, estimular a nossa sensibilidade e ressoar no 

imaginário, ou seja, o conjunto das condutas criadoras que 

dão vida e sentido à obra.

A emergência de poéticas do movimento como refe-
rência para o ensino da dança na escola como também para 
a formação contínua do professor coloca-se como desafio, uma 
vez que ultrapassa a visão ainda valorizada do ensino da dança 
como manutenção de algumas estéticas por meio do ensino 
de movimentos previamente organizados (PORPINO, 2015).  
Embora o PIBID/Dança tenha pouco mais de um ano de existência, 
e somente agora possamos ter melhores condições de avaliação 
do subprojeto, compreendemos que afetar e afetar-se pela 
experiência do dançar, seja qual for a preferência estética, 
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põe-se não apenas como um desafio mas também um motivo 
para a continuidade das ações já realizadas, pois isso dá mobi-
lidade ao ensino da arte e o torna significativo para quem dele 
usufrui, seja o aluno, seja o professor.
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Introdução

O conjunto de transformações de cunho político, econô-
mico, social e cultural, comumente denominado globalização, 
representa o atual estágio em que se encontra a sociedade brasi-
leira, e traz para seu interior novos arranjos organizacionais 
e estratégicos que determinam o modo de ser e agir de pessoas, 
empresas e instituições, entre elas a escola, que vem sendo 
constantemente questionada quanto ao seu papel enquanto 
instituição social educativa (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSHI, 2005). 

Nas últimas décadas, a reestruturação da escola frente às 
novas demandas sociais e de mercado, pautada no novo modelo 
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de produção e concepção ideológica, exige que todos os 
agentes nela atuantes acompanhem o processo de mudança, 
principalmente os professores, em seu papel de formadores 
de opinião e mediadores do conhecimento. Não é sem motivo 
que a formação docente tem se tornado um tema tão frequente 
nas reformas educacionais no Brasil e nas discussões sobre 
o novo panorama educacional para o século XXI.

É nesse sentido que Cortez (2012) afirma que:

À medida que a sociedade se desenvolve e torna-se mais 

complexa, a preocupação com o preparo do professor, 

não apenas como um sujeito que possui uma cultura mais 

abrangente, mas também conhecimentos pedagógicos que 

o tornam capaz de exercer com eficiência a função docente, 

no seio de uma sociedade em progressiva mudança, passa 

a ser uma constante. (CORTEZ, 2012, p. 38).

Embora a formação de professores no Brasil tenha tido 
início por volta do ano de 1835, com a criação das escolas 
normais, e no Rio Grande do Norte nos anos de 1873 (CORTEZ, 
2012), os descompassos entre o modelo de escola que buscamos 
e aquele que encontramos no cotidiano ainda são muito 
grandes, sendo responsáveis diretos por esse processo: o Estado, 
como entidade gestora, e os professores, que estão em contato 
direto no dia a dia com os alunos, realizando a difícil tarefa 
de ensino-aprendizagem no exercício da sua docência.

Por isso, o Estado deve entender que a criação de 
políticas educacionais e programas de formação continuada 
de valorização docente é fundamental para a qualificação e 
melhoria dos indicadores da educação, sendo meta primor-
dial para o desenvolvimento do sistema educacional tanto 
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na educação básica como no ensino superior. Segundo Roitman 
(2010 apud CORTEZ, 2012, p. 58),

nenhum sucesso será alcançado se não valorizarmos o 

professor, o que implica em uma formação inicial de quali-

dade, uma formação continuada, salários dignos, valorização 

da carreira e condições de trabalho.

Dentro dessa concepção, corroboramos a importância 
da criação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência (PIBID), concebido sob a ótica da valorização 
e do fortalecimento da carreira docente, da melhoria da quali-
dade de ensino e servindo como ponto de partida para as futuras 
modificações no processo educativo, tendo em vista sua atuação.

O PIBID foi criado em 2007 pelo Ministério da Educação, 
em consonância com o Edital MEC/CAPES/FNDE Nº 1/2007, sendo 
gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – CAPES, vinculado à Diretoria de Educação 
Básica Presencial, submetido à Secretaria de Ensino Superior 
– SESu e financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE (CAPES, 2012).

São objetivos do PIBID: incentivar a formação 
de professores a partir da inserção dos bolsistas nas escolas 
de atuação, ainda no período de formação do curso de 
licenciatura; aprimorar a qualidade da educação básica das 
escolas públicas brasileiras e valorizar a profissão docente, 
em todas as suas áreas de atuação curricular. Desde sua 
criação, o PIBID tem desempenhado um papel preponderante 
na formação inicial de professores, contribuindo no processo 
de qualificação da educação pública do país, ao passo que 
estimula os licenciandos a continuarem na carreira docente, 
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desenvolvendo atividades que envolvem as dimensões de 
ensino, pesquisa e extensão, ao mesmo tempo em que desperta 
no aluno da educação básica um novo olhar frente às disciplinas 
do currículo por meio das diferentes formas de se aprender 
os componentes curriculares, desenvolvendo competências 
e habilidades que lhes permitem ler o mundo em suas diferentes 
escalas: local, regional e global.

Desde a década de 1990 até a atualidade, a formação 
de professores tem sido direcionada por uma política educa-
cional centrada em um ideário de educação voltada para 
o mercado de trabalho e para que o cidadão saiba ler o espaço 
em que vive, por isso, o Estado vem investindo fortemente 
na aprovação e execução de programas e projetos com esse fim.  
Como documento norteador desse processo, o Ministério 
da Educação lançou o Plano Nacional de Educação (PNE) que 
se configura como um dos principais eixos norteadores para as 
ações da educação nos próximos anos.

Em consonância com essa abordagem, a alteração na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 12.796, 04/04/2013, em 
seu artigo 62, fortaleceu a temática da formação de professores 
para que se torne cada dia mais efetiva. A lei prevê que:

§ 5º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios 

incentivarão a formação de profissionais do magistério 

para atuar na educação básica pública mediante programa 

institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, 

nas instituições de educação superior. (BRASIL, 2013).

Nesse sentido, o PIBID torna-se um programa indis-
pensável na condução do processo formador docente, 
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fortalecendo o papel das licenciaturas e ajudando a ampliar, 
cada vez mais, a busca pelos cursos de formação, elevando 
a qualidade da educação por meio de suas práticas, oferecendo 
novas perspectivas tanto para o licenciando em seu processo 
formativo, quanto para o professor que atua na escola, 
assim como para os alunos das escolas conveniadas.

Nesse sentido, Martins e Pernambuco (2011) destacam que:

O enorme déficit de professores da Educação Básica pública, 

no Brasil, acrescido da desvalorização da profissão de professor, 

torna o PIBID uma das mais importantes iniciativas no campo 

das políticas públicas destinadas à melhoria da qualidade 

da escola e da formação de profissionais qualificados para nela 

atuarem [...] (MARTINS; PERNAMBUCO, 2011, p. 8).

Assim, o PIBID se constitui como um marco histórico 
no processo de formação de professores, tendo em vista que 
proporciona um novo olhar sobre os componentes curricu-
lares e a própria escola, valorizando as relações humanas 
e os processos de aprendizagem concernentes a cada indivíduo.

Arcabouço teórico-metodológico 
e suas implicações na prática do 
PIBID/Geografia – Natal

Uma das primeiras preocupações do educador, ao pensar 
a execução de sua prática, deve ser a associação desta com a(s) 
teoria(s) que a sustenta(m), para que ambas caminhem juntas 
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na busca por proporcionar momentos de aprendizagem que sejam 
valorativos para todos os envolvidos no processo educativo.

Nesse sentido, o PIBID/Geografia – Natal da UFRN vem, 
ao longo dos anos, empenhando-se em embasar sua prática 
pedagógica em teorias consistentes, reconhecidas e que sejam 
capazes de fornecer suporte necessário para a efetivação 
de práticas educativas que ofereçam ao aluno a oportunidade 
de tornar-se agente direto de sua formação educacional.

Tal desafio inicia-se a partir das ações de planejamento 
realizadas entre os componentes do programa por meio 
de leituras e de reflexões realizadas sobre como ocorre 
o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes. Optou-se 
por embasar o projeto partindo das análises da teoria piage-
tiana socioconstrutivista, responsável pelas concepções sobre 
indivíduo enquanto ser biológico e o meio. Para Jean Piaget, 
criador da teoria, o conhecimento se constrói de forma grada-
tiva e de acordo com as interações estabelecidas entre o sujeito 
cognoscente e os objetos do seu meio, ou seja, sua inteligência 
é aguçada a partir das influências que recebe do entorno e do seu 
próprio desenvolvimento biológico (PIAGET, 1999).

Dessa forma, a busca por trazer a realidade do aluno 
para cada vez mais perto do ambiente escolar tornou-se 
uma prioridade na elaboração dos planejamentos e nas apli-
cações das atividades realizadas pelos bolsistas nas escolas 
conveniadas. Autores da Geografia, como Straforini (2008), 
Castrogiovani (2003), Carlos (2006), Kaercher (1997, 2000, 2003, 
2007), Callai (2001), Pontuschka (2009), entre tantos outros, 
ajudam-nos a perceber a importância do resgate da realidade dos 
alunos, estabelecendo relações dessa com os conteúdos minis-
trados em sala de aula, tentando aproximá-los cada vez mais  
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e proporcionando a interação necessária para alcançar 
a compreensão dos conhecimentos geográficos.

Tais autores têm contribuído de forma significativa 
na construção de metodologias e estratégias a serem traba-
lhadas nas aulas e na confecção dos mais variados objetos 
geográfico-pedagógicos, na busca da construção de caminhos 
que transcendam o uso exclusivo do livro didático – embora esse 
auxilie nas práticas – bem como forneça concepções valorativas 
para pensarmos o exercício da docência de forma cidadã.

Diante desse contexto, o papel do professor é indiscu-
tivelmente necessário, assim como sua função de mediador 
entre o conhecimento e o aluno, como nos ensina Vygotsky, 
importante teórico russo que, por suas valiosas contribuições 
de pesquisas no campo da educação, constitui-se como refe-
rência no atual plano de trabalho do PIBID/Geografia – Natal 
da UFRN. Corroborando esse pensamento, Piaget afirma 
que o docente é um facilitador do conhecimento no âmbito 
do processo educativo e destaca a importância da relação entre 
o indivíduo, o meio e as trocas que esses realizam.

Tendo em vista essa última análise, uma das preocupa-
ções centrais do PIBID/Geografia – Natal tem sido a discussão 
da atual condição da formação e do trabalho docente, enxer-
gando as conquistas alcançadas nos últimos anos, mas também 
as inúmeras dificuldades que ainda necessitam ser vencidas 
na constituição de uma escola mais democrática e equitativa, 
bem como a valorização profissional almejada.

Pensadores, como Freire (1981, 1996), Libâneo, 
Oliveira e Toshi (2005), Morin (2000) e os próprios autores 
da Geografia, já citados nesse capítulo, que se debru-
çaram sobre o estudo das dificuldades docentes e das 
possíveis soluções para a equação de algumas delas,  
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têm sido fundamentais nas discussões e na elaboração dos 
planos de ação do PIBID/Geografia – Natal.

Outro viés de grande reflexão no programa está contem-
plado nas visões de Monbeig (1954); Almeida e Casagrande 
e Gomes (2010); e Lima (2001), que destacam a importância 
da aliança entre a teoria e a prática, na busca por uma geografia 
mais reflexiva e disposta a tornar a realidade vivenciada 
no dia a dia cada vez mais presente na sala de aula, refletida 
a partir da atuação dos licenciandos nas escolas conveniadas. 
Essa aliança entre teoria e prática se constitui como um dos 
principais desafios/dificuldades entre a classe docente, tendo 
em vista que muitos desacreditam que aquilo que está escrito 
possa ser aplicado gerando resultados positivos.

No que diz respeito às ações realizadas pelo PIBID/
Geografia – Natal, esse casamento (teoria e prática) tem sido 
posto em prática de acordo com a maturidade dos atores 
envolvidos e das características de cada escola conveniada. 
As dificuldades encontradas nas escolas partem dos mais 
diversos pontos, como: estrutura física, formação do corpo 
docente, perfil dos discentes e gestão escolar. Cabe destacar 
que os planejamentos construídos propõem integrar teoria 
e prática, porém, no dia a dia, nem sempre tem sido possível 
realizá-los na íntegra.

Conhecendo o PIBID/Geografia 
– Território e Cidadania

O Subprojeto PIBID/Geografia – Natal: Território e Cidadania, 
contemplado no Edital CAPES 02/2009, inicialmente atuava na 
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Escola Estadual Desembargador Floriano Cavalcante (FLOCA), 
 com a participação de 20 bolsistas de iniciação à docência e dois 
professores supervisores. Passados dois anos, foram acrescidas 
10 vagas para bolsistas de iniciação à docência, sendo necessário 
vincular mais uma escola ao projeto. Para tanto, foi escolhida a 
Escola Estadual Jerônimo Gueiros (EEJG), tendo como professor 
supervisor um ex-bolsista do PIBID, agora concursado do estado 
e docente da nova escola conveniada. Em 2013, por meio do 
Edital 061, foram incorporadas mais 15 bolsistas de iniciação 
à docência e, por consequência, mais duas novas escolas foram 
conveniadas: a Escola Estadual Mascarenhas Homem e a Escola 
Estadual Imperial Marinheiro. Atualmente, o PIBID/Geografia 
– Natal conta com 3 professores coordenadores de área, um 
professor colaborador, 4 escolas públicas de educação básica 
conveniadas, 45 bolsistas de iniciação à docência e 5 professores 
supervisores de área.

As atividades desenvolvidas pelos alunos do PIBID/
Geografia – Natal contemplam três momentos distintos que, 
agregados, compreendem 20 horas semanais de trabalho. 
O primeiro ocorre na própria universidade e envolve o plane-
jamento das atividades do semestre, a elaboração e discussão 
dos planos de aula e das atividades problematizadoras, além 
da participação nas oficinas e minicursos planejados para 
os bolsistas. O segundo é realizado na sala do PIBID, na biblio-
teca central ou setorial e até mesmo em casa, onde o bolsista 
elabora seus planejamentos, lê os artigos relacionados à ciência 
geográfica e ao ensino de Geografia propostos para discussão 
(como os PCNs, por exemplo) e/ou escreve artigos científicos 
voltados para sua ação no programa que serão submetidos em 
eventos científicos. O terceiro compreende todas as atividades 
efetuadas nas escolas, desde a observação das turmas nas quais 
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o bolsista irá realizar sua prática pedagógica até a realização 
da atividade de docência.

Assim, com o objetivo de fomentar a formação inicial 
e continuada de futuros professores do curso de Geografia para 
atuarem no âmbito da educação básica, de estimular o desenvol-
vimento do espírito científico e acadêmico, de desenvolver ações 
de qualidade na escola que se reflitam na formação dos alunos 
e de aproximar a escola e a universidade, destacamos a seguir 
seis ações que são realizadas pelo projeto nos diferentes níveis.

Ação 1 – Planejamentos baseados 
no método socioconstrutivista para 
ações de intervenção na escola

Os planos de aula desenvolvidos para intervenção nas 
escolas parceiras do PIBID/Geografia – Natal foram formulados 
a partir do método socioconstrutivista que enfatiza a interação 
e o trabalho em equipe. Os licenciandos foram orientados 
a elaborar seus planejamentos utilizando, de maneira inter-
disciplinar, os componentes curriculares necessários para 
o desenvolvimento de competências e habilidades pertinentes 
ao tema a ser trabalhado por meio de problematizações 
partindo do cotidiano de seus alunos.

As ações de planejamento são realizadas no início de 
cada semestre e buscam definir coletivamente os grandes 
temas que serão desenvolvidos ao longo do projeto durante 
aquele período. Um exemplo definido e desenvolvido no 
semestre 2013.2 foi o trabalho com o tema Grandes Eventos,  
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no qual a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 foram 
os mais visados. Essa escolha foi discutida e aprovada pelos 
professores coordenadores de área, pelos bolsistas de iniciação 
à docência e pelos professores supervisores.

A partir do grande tema, os alunos foram divididos por 
escola, em duplas, e juntamente com seu supervisor e com 
orientação dos professores coordenadores de área, passaram 
a definir os componentes curriculares a serem trabalhados, 
a estruturar os planos de aula, a elaborar as atividades 
de problematização de cada componente, além de construir 
os recursos didáticos que iriam utilizar em sala de aula para 
trabalhar os componentes definidos. Após esse planejamento 
inicial, ocorre uma etapa de apresentação por dupla de bolsistas 
dos planejamentos e discussão com toda a equipe para conheci-
mento de cada proposta, reformulações que sejam necessárias 
para sua posterior aplicação na escola.

O momento descrito anteriormente é fundamental, pois 
envolve uma reflexão teórico-metodológica com os estudantes 
e supervisores; utiliza estratégias para tornar a equipe hábil 
no uso de novas tecnologias educativas; habilita a equipe para 
o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de ensino 
de Geografia; busca uma reflexão sobre o processo de avaliação 
da aprendizagem; e prioriza a articulação entre a teoria 
e a prática (ação/reflexão/ação), sempre considerando as 
demandas, as potencialidades e as fragilidades de cada escola. 
Destaca-se que, nesse processo, é valorizado o espaço da escola 
como campo de experiência da prática docente.

Com tal proposta, buscou-se romper com o academicismo 
e o tradicionalismo que caracterizam a prática de um número 
significativo de alunos e professores quando da sua prática 
docente na escola.
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Ação 2 – Alfabetização cartográfica

Os alunos na escola apresentam enorme dificuldade 
no domínio de operações matemáticas fundamentais ao racio-
cínio cartográfico, especialmente na construção da noção 
de escala e nas diversas formas de representação espacial. 
Para intervir frente a essa fragilidade, a ação do PIBID/Geografia 
– Natal na escola se efetivou por meio de algumas oficinas ofere-
cidas aos alunos e, como produto dessa ação, foram construídos 
e discutidos recursos didáticos envolvendo a cartografia, tais 
como: maquetes, croquis, mapas, globo terrestre, relógio solar, 
pluviômetro, instrumentos para mensuração de escala etc. 
Destaca-se que, nesse processo, o pátio da escola foi utilizado 
como campo de experiência da prática docente.

Ação 3 – Instrumentação para 
o ensino de Geografia

A instrumentação para o ensino de Geografia foi outra 
ação desenvolvida no sentido de construir e utilizar instru-
mentos pedagógicos aplicados no ensino dessa disciplina, 
valorizando os momentos de interatividade entre os alunos 
universitários e os alunos da escola.  A construção de instru-
mentos, como o pluviômetro, permitiu o acompanhamento 
do processo de precipitação e de perda de umidade na cidade 
de Natal ao longo de um ano; a construção do relógio solar 
permitiu aos alunos se orientarem espacialmente; os jogos 
lúdicos permitiram ao aluno aprender geografia de uma 
maneira prazerosa; a pista de orientação permitiu a realização 
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de uma atividade prática no pátio da escola; e o uso das novas 
tecnologias permitiu aos alunos o contato frequente com o labo-
ratório de informática da escola e a aprendizagem da geografia 
por meio da utilização de diversos softwares educativos.

Ação 4 – Formação continuada

Quanto à formação continuada, os licenciandos são 
estimulados a se inserir em projetos de pesquisa voltados para 
a temática de ensino. Essa ação é de fundamental importância, 
pois cria, para os alunos do Programa, uma rotina de envolvi-
mento com a pesquisa, caracterizando o professor como um 
contínuo pesquisador. A definição de problemáticas de pesquisa, 
a construção de hipóteses, a elaboração de objetivos, a escolha 
de métodos e do referencial teórico constituem elementos 
fundamentais que nossos alunos aprendem ao longo do desen-
volvimento dos projetos. Fruto dessa ação são as produções 
de resumos, resenhas, artigos científicos e capítulos de livros 
publicados nos últimos anos.

Ação 5 – Divulgação das produções do PIBID

A divulgação das produções técnicas e científicas do 
PIBID/Geografia – Natal tem sido realizada em eventos regionais, 
nacionais e internacionais com a produção de resumos e artigos 
científicos, exibição de banners e apresentação oral. O subpro-
jeto também tem participado e contribuído efetivamente 
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nos eventos ocorridos dentro da UFRN, que contemplam 
o envolvimento da comunidade natalense em geral, por meio 
da Mostra de Profissões, da CIENTEC e dos encontros inte-
grativos. Nas escolas conveniadas, a ação ocorre por meio de 
oficinas pedagógicas ofertadas à comunidade escolar.

Ação 6 – Realização de oficinas

As oficinas planejadas e executadas ao longo do ano 
de 2013 foram desenvolvidas sob os mais diversos temas como: 
aplicação de softwares do IBGE, construção de instrumentos 
cartográficos, orientação espacial, leitura e interpretação 
de textos, análise de livros didáticos e utilização do Prezi. 
Esta ação objetiva a capacitação dos alunos bolsistas e sua 
instrumentalização para uso e confecção de recursos didáticos 
aplicáveis ao ensino de geografia.

Assim, entende-se que as seis ações descritas e realizadas 
pelo PIBID/Geografia – Natal da UFRN apresentam uma conso-
nância com o desejo de melhoria da qualidade de ensino tanto 
na formação universitária quanto na formação escolar. Segundo 
Dantas (2012), um dos grandes desafios do processo educativo 
e também do PIBID acentua-se quando reparamos o descom-
passo existente entre as exigências do saber/fazer escolar e um 
método capaz de suprir tais demandas.
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Práticas e estratégias desenvolvidas a partir 
de diferentes recursos didáticos

Com base nos textos e discussões teóricas realizadas 
durante as reuniões semanais, e partindo de temáticas consi-
deradas importantes, o PIBID/Geografia – Natal da UFRN tem 
adotado estratégias para trabalhar com diferentes componentes 
curriculares, fortalecendo as ações de ordem prática.

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas nas escolas 
sempre estiveram pautadas em temas presentes no dia a dia 
dos alunos, dos professores, e dos próprios bolsistas. Estudo 
de temas como geopolítica, regionalização e realização 
de grandes eventos (Olimpíadas e Copa do Mundo) foram 
alguns dos temas que serviram como ponto de partida para 
as discussões e os planejamentos de ações que visam articular 
a geografia acadêmica e a geografia escolar.

A abordagem e a escolha das metodologias têm como foco 
facilitar o aprendizado dos alunos e a própria prática docente 
realizada pelos bolsistas do Programa. Assim, a seguir, são 
descritas algumas práticas que foram significativas tanto para 
os bolsistas como para os alunos das escolas conveniadas, pois, 
além de facilitarem o processo de aprendizagem, propiciaram 
a elaboração de artigos, a construção de oficinas e minicursos 
apresentados em eventos acadêmicos, especialmente nos 
âmbitos locais e regionais.
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1 – Utilização do xadrez e do Jogo War®  
na temática de Geopolítica

As partidas de xadrez e de War® entre alunos da Escola 
Estadual Floriano Cavalcanti (FLOCA), durante os anos de 2011 
e 2012, foram responsáveis pelo levantamento de questões sobre 
disputa e anexação de novos territórios dentro do contexto 
mundial, tomada de poder, além dos conceitos de povo, sobe-
rania, nação e Estado.

Essa ação resultou em dois produtos significativos para o 
PIBID/Geografia – Natal. Um deles foi a criação da Sala de Xadrez 
do FLOCA, um ambiente próprio para a realização das partidas 
em horários extraclasses, o que resultou na inserção de outros 
alunos de diferentes séries participando dessa atividade. 
A outra ação foi a publicação dos resultados dessa prática no 
14º Encontro de Geógrafos da América Latina, em Lima, no Peru, 
por uma das integrantes do PIBID do grupo de xadrez na escola.

2 – Quiz sobre Cartografia

A dificuldade de compreensão dos alunos da educação 
básica em torno da temática Cartografia foi constatada nas 
atividades de sondagem e diagnóstico realizadas pelos bolsistas, 
demonstrando que os alunos sequer conseguiam interpretar 
dados simples dos mapas, ou apontar o bairro em que moravam, 
em que zona da cidade ele estava localizado, ou até mesmo em 
qual região do país.

Nessa perspectiva, um dos grupos de atuação do 
PIBID/Geografia – Natal desenvolveu uma atividade lúdica 
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de aprendizagem para abordar o tema Alfabetização 
Cartográfica e aplicou para os alunos da Escola Estadual 
Jerônimo Gueiros. A atividade visava trabalhar a partir de dife-
rentes escalas, desde a local até a global, ou seja, identificando 
desde um bairro específico de Natal (local) até o enquadramento 
de determinado lugar em uma escala diferenciada (global). Para 
tanto, o grupo fez uso de mapas e elaborou questões problemati-
zadoras para que os alunos identificassem os lugares requeridos 
nas questões. As indagações trabalhavam com os conceitos de 
orientação espacial (norte, sul, leste e oeste), continente, país, 
localização, região metropolitana, entre outros.

Um dos destaques dessa prática foi sua repercussão 
na escola, pois alunos de outras turmas que não tinham contato 
com as ações do PIBID solicitaram ao professor de Geografia que 
a atividade fosse desenvolvida com eles também.

3 – Megaeventos

A iniciativa de trabalhar com os megaeventos se deu especial-
mente pela escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 
2014 e das Olimpíadas de 2016. Nesse intuito, segundo o bolsista 
organizador do trabalho sobre megaeventos, o objetivo é:

Conscientizar o aluno a respeito do caráter político, ideoló-

gico e estratégico de eventos de grande porte, promovidos 

através das ações de instituições públicas e privados, bem 

como entender sua relevância cultural, e suas consequências 

no espaço geográfico (BEZERRA, 2013, p. 2).
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A prática se desenvolveu em torno de quatro atividades 
abordando conceitos, como lugar e evento para a geografia, 
assim como envolveu uma revisão de literatura sobre 
as consequências e benesses dos mundiais anteriores em seus 
respectivos países-sede. O grupo fez uso de um texto específico 
para o tratamento das questões teóricas que envolvem o tema, 
gerando a discussão entre os alunos sobre os resultados dos 
investimentos e da ocorrência da Copa e das Olimpíadas no 
Brasil, especificamente na cidade de Natal, local de residência 
dos alunos. Foram também discutidos os aspectos positivos e os 
impactos ambientais causados pela construção do estádio Arena 
das Dunas, em Natal/RN.

Por fim, a temática Geopolítica também foi contemplada 
devido ao evento ter também um caráter político. Nessa ativi-
dade, o grupo lançou a seguinte proposta:

[...] os alunos farão uma pesquisa voltada para a distribuição 

espacial das sedes de corporações patrocinadoras da copa do 

mundo de 2014, para em seguida transpor essas informações no 

mapa, montando uma visão panorâmica das relações de poder 

político e econômico no mundo atual (BEZERRA, 2013, p. 3).

Os resultados obtidos foram significativos, pois os alunos 
perceberam que as sedes das corporações patrocinadoras 
se localizam em países desenvolvidos e que são compostas 
por grandes multinacionais, assim estabelecendo uma relação 
de poder desigual com o local que sedia o evento.



86

REFLEXÕES SOBRE O PIBID/GEOGRAFIA – NATAL DA UFRN: FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES, DESAFIOS E PRÁTICAS EDUCATIVAS NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN

Adriano Lima Troleis/Elisabeth Cristina Dantas de Araújo

PIBID/GEOGRAFIA - NATAL

A prática docente do PIBID/Geografia – Natal: 
publicações e apresentações de trabalho

Nos últimos anos, inúmeros eventos relacionados com 
a temática “ensino” têm ocorrido por todo o Brasil e o PIBID/
Geografia – Natal tem utilizado tais momentos para ampliar 
o espaço de discussão das práticas realizadas na escola pelo 
subprojeto. Tais discussões têm sido realizadas em mesas 
redondas, palestras, seminários, grupos de trabalho e/ou 
espaços de diálogos.

Dessa forma, o PIBID vem se constituindo como objeto 
de análise e reflexão, as quais têm se materializado em artigos 
e trabalhos apresentados por seus coordenadores, supervisores, 
atuais e ex-bolsistas, em que o foco da discussão tem sido os resul-
tados alcançados por meio das diversas ações do subprojeto nas 
escolas, enfatizando a sua importância na formação inicial dos 
futuros professores, na formação continuada dos professores 
supervisores, na formação dos alunos nas escolas e, sem dúvida, 
na divulgação da ciência geográfica no contexto escolar.

Durante o período compreendido entre 2010 e 2013, 
o  PIBID/Geografia – Natal, por intermédio de seus professores, 
supervisores e bolsistas, esteve presente em diversos eventos 
do âmbito local até o internacional, com publicações de artigos 
e apresentações de trabalho tanto na modalidade comunicação 
oral como em pôster e também na forma de oficinas e/ou 
minicursos organizados a partir das práticas do programa nas 
escolas conveniadas.

O Quadro 1 reflete algumas participações dos integrantes 
do PIBID em eventos nos últimos anos.
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Nome do Evento Local Âmbito Ano

XVII Encontro Estadual de 
Geografia do RN

Caicó/RN Estadual 2010

II Encontro Institucional 
do PIBID na UFERSA

Mossoró/RN Local 2011

XVIII Encontro Estadual de 
Geografia do RN

Pau dos 
Ferros/RN

Estadual 2011

XIX Encontro Estadual de 
Geografia do RN Mossoró/RN Estadual 2012

XX Encontro Estadual de 
Geografia do RN Natal/RN Estadual 2013

14º Encontro de Geógrafos 
da América Latina Lima/Peru Internacional 2013

12º Encontro Nacional de 
Práticas de Ensino João Pessoa/PB Nacional 2013

65ª Reunião da Sociedade 
Brasileira para o Progresso 
da Ciência

Recife/PE Nacional 2013

VIII Ensigeo e II Encontro 
PIBID Ourinhos Ourinhos/SP Local 2013

I Encontro de Práticas de 
Ensino de Geografia da 
Região Sul

Porto Alegre/RS Regional 2013

Quadro 1 – Demonstrativo de participação do PIBID/
Geografia – Natal em eventos acadêmicos.
Fonte: PIBID/UFRN.

Destaca-se que tais eventos contemplaram, em suas 
programações, a discussão sobre as práticas e desafios da escola 
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no século XXI. Estas discussões são fundamentais, pois podem 
ressignificar algumas práticas equivocadas ou servir como 
exemplo para futuras ações dos subprojetos nas escolas conve-
niadas ao PIBID.

Considerações finais

O presente capítulo trouxe, no primeiro momento, 
algumas ref lexões sobre o papel do Estado no sistema 
educacional, destacando algumas políticas públicas de desen-
volvimento voltadas para a educação e, especificamente, tratou 
do Programa de Iniciação à Docência (PIBID), tendo como foco 
a formação de professores.

No segundo momento, foi apresentado o arcabouço 
teórico metodológico adotado e suas implicações nas práticas 
pedagógicas realizadas, além de terem sido enfatizadas as estra-
tégias desenvolvidas a partir de diferentes recursos didáticos.

Em um terceiro momento, apresentou o PIBID/Geografia 
– Natal: Território e Cidadania, e também foram descritas as 
transformações que ocorreram a partir das ações do subprojeto, 
com destaque para a formação inicial e continuada de profes-
sores, bem como para a formação dos alunos das escolas 
conveniadas. Além disso, foram descritas as principais ações 
desenvolvidas pelo programa de Geografia – Natal.

Por fim, tratou-se da prática docente do PIBID/Geografia 
– UFRN com ênfase nas publicações e apresentações de trabalho 
realizadas em grandes eventos. Atividades desenvolvidas que 
podem servir como exemplo para outros subprojetos, além 
de permitir a ressignificação de algumas práticas realizadas.
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Finalizamos o presente capítulo destacando que 
a proposta metodológica, a qual articula teoria e prática 
do PIBID/Geografia – Natal, busca qualificar tanto a formação 
dos discentes na universidade e na escola quanto dos professores 
supervisores. Tal proposta se consolida dia a dia por meio das 
discussões coletivas realizadas desde os planejamentos iniciais 
até o compartilhamento das vivências adquiridas na escola 
durante o período de atuação dos bolsistas no projeto.
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Isabel Cristina dos Santos

Introdução

A formação inicial de professores é uma questão central 
para a escolarização da sociedade brasileira, em especial 
no contexto da redemocratização política desta sociedade. 
A ambas, formação e escolarização, se impõem desafios próprios 
das transformações socioeconômicas e culturais transitadas 
no mundo hodierno, o que é muito próximo às preocupações 
epistemológicas da Geografia: compreender a sociedade 
a partir das práticas espaciais. O ensino desta área do saber, 
ademais como qualquer outra área, presencia, nos últimos anos, 
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mudanças significativas, tais como a avaliação e a escolha 
qualitativa de livros didáticos, reformas curriculares, novos 
parâmetros legislativos e a inovação das práticas escolares.

Tendo em vista esse contexto dinamizador, o presente 
capítulo apresenta, a partir da reflexão sobre a experiência 
e o cotidiano enquanto dimensões das práticas escolares 
de geografia e da formação inicial de professores, as realizações 
didáticas e formativas referentes ao Subprojeto de Geografia 
no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), situado no Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
sobretudo no ano de 2014.

A experiência e o cotidiano como forma de 
representação e significação do saber geográfico

Uma ideia muito antiga, condizente à experiência, tem 
dado sustentação paradigmática à reflexão sobre o ensino 
de Geografia enquanto mediação da aprendizagem desta 
disciplina, a saber:

Não se pode duvidar de que todos os nossos conheci-

mentos começam com a experiência, porque, com efeito, 

como haveria de exercitar-se a faculdade de se conhecer,  

se não fosse pelos objetos que, excitando os nossos sentidos, 

de uma parte, produzem por si mesmos representações, 

 e de outra parte, impulsionam a nossa inteligência a compa-

rá-los entre si, a reuni-los ou separá-los, e deste modo 

à elaboração da matéria informe das impressões sensíveis para 
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esse conhecimento das coisas que se denomina experiência? 

No tempo, pois, nenhum conhecimento precede a experiência, 

todos começam por ela (KANT, 2010, p. 7).

Nesta obra, Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant, 
no contexto do Iluminismo, rompia a teoria do conhecimento 
em relação aos milenares pensamentos grego e cristão, partici-
pando da construção de outra era, a moderna. Para os gregos, 
o mundo era da ordem de um universo cósmico, ordenado, pleno 
de verdades em si, bastando contemplá-lo, e este era o método 
para se construir o conhecimento capaz de induzir os cami-
nhos humanos. Daí que o primeiro entendimento da Geografia 
Antiga fosse descrever a Terra, apropriando-se de um espaço 
geográfico material, vazio do homem e de sua história. Para os 
cristãos, a concepção de mundo era uma realidade dada pela 
verdade revelada. Não se abstendo do risco da simplificação, 
pressupostos dessas estruturas de pensamento, mesmo vencidos 
pela modernidade, mas ainda em parte sustentados por elas, 
o ensino brasileiro de Geografia nasceu, se formou e se propagou 
(SILVA, 2012) como um conteúdo árido, obrigatório, isolado do 
viver cotidiano, dogmático enquanto didática, ancorado na 
aparência de um mundo cindido em natureza, população e 
economia (VLACH, 1990, 1991).

Há pelo menos 30 anos, a Geografia procura caminhos 
novos, cercando a realidade social com diferentes instrumen-
tais e concepções, e ao seu lado igualmente caminha o ensino 
de Geografia, não sem dificuldades, ciente da insuficiência 
da modernidade, procurando compreender o mundo atual, 
isto é, o mundo da desterritorialização do tempo e do espaço 
(IANNI, 1992), em que se acentuam e se expandem possibilidades 
renovadas de ser, agir, pensar e imaginar em horizontes libertos; 
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em que há um desencaixe desse mesmo tempo e espaço, 
no sentido do “[...] deslocamento das relações sociais de 
contextos locais de interação e sua reestruturação através de 
extensões indefinidas de tempo-espaço” (GIDDENS, 1991, p. 29); 
em que há uma compressão do tempo-espaço

[...] caracterizado pela aceleração do ritmo de vida [...em um 

mundo] que venceu as barreiras espaciais em tal grau que 

por vezes o mundo pareceu encolher numa ‘aldeia global’ 

(HARVEY, 1989, p. 19).

Que mundo é este? Este é nosso questionamento, e 
certamente nossa análise começa pelos atributos de um mundo 
pós-industrial, pós-capitalista, pós-moderno, informacional, 
técnico-científico, com peculiares contradições socioeconô-
micas e fraturado, cultural e politicamente e, em nosso caso, é 
o ponto para problematizarmos a pequena cidade onde vivemos 
e atuamos, Caicó, na região do Seridó potiguar, que vivencia 
esses processos globais entrelaçados a outros modos ainda 
tradicionais e mesmo arcaicos de produção espacial.

Mais de perto, temos visto, dentre as dificuldades 
do ensino de Geografia, a tentativa de romper com o aluno 
tradicional, passivo, ávido por modelos e fórmulas, no amplo 
contexto da formação inicial, isto é, no curso de Licenciatura 
do Departamento de Geografia (CERES/UFRN). E, entre estas 
tentativas, ressaltamos duas: a de fazer o professor aprendiz 
perceber-se como sujeito (que diz, pensa e faz) do seu processo 
de aprendizagem e, por conseguinte, do processo de atuação 
profissional (VLACH, 1990, 1991), e a de considerar o cotidiano ou a 
experiência, como coração e pulsão de suas práticas e das práticas 
geográficas dos alunos da educação básica (CAVALCANTI, 1998).
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É, portanto, a partir daquela multicentenária percepção 
de Kant – a experiência como uma das formas de conhecer 
e criar representações do mundo –, retrabalhada indiretamente, 
é certo, no debate atual do Ensino de Geografia, que desen-
volvemos concepções de ensino e de práticas com as quais 
construímos significativamente nossa participação no PIBID, 
no subprojeto Geografia do CERES. Nosso sentido teleológico é 
indicar uma escola na qual o aluno é portador de saberes signifi-
cativos que podem, e devem ser problematizados e reorientados 
para uma compreensão complexa do mundo, problematizando 
e reorientando, consequentemente, a educação para a vida 
participada no ensino formal da escola. Que os professores 
aprendizes compreendam a aula de Geografia, ou os espaços 
de práticas geográficas, como encontro entre o saber do coti-
diano e o conhecimento científico, no qual o aluno entra com 
noções do que é uma árvore, uma rua, um bairro, uma cidade 
e construa representações de arborização, mobilidade urbana, 
circuito superior e inferior da economia e tantas outras formas 
de compreensão geográfica do mundo.

A equipe do Subprojeto Geografia – Caicó

Organizada com duas coordenadoras, quatro super-
visores e 40 bolsistas, a equipe do Subprojeto de Geografia 
– Caicó atuou, no ano de 2014, em quatro escolas da cidade, 
trabalhando com um universo direto de 640 alunos e, indire-
tamente, com um total próximo de 5.000 alunos, considerando 
a comunidade geral das quatro escolas, conforme quadro 
a seguir. A atuação tem sido no âmbito do ensino médio, 
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 à exceção da Escola Estadual Zuza Januário (ZUZA), onde traba-
lhamos no Ensino Fundamental II.

Nome da escola IDEB
Número total 
de alunos na 
escola/INEP

Número 
de alunos 
da escola 

envolvidos 
no projeto

Escola Estadual 
Professor Antônio 
Aladim (EEAA)

3,0 1.233 150

Escola Estadual 
Professora Calpúrnia 
Caldas de Amorim 
(EECCAM)

4,2 1.298 150

Escola Estadual Zuza 
Januário (ZUZA)

3,8 1.200 90

Centro Educacional 
José Augusto (CEJA)

3,9 1.210 250

Quadro 1 – Dados das escolas participantes do projeto.
Fonte: Pesquisa (2014).

O projeto realizado

Dentre as ações prioritárias do Subprojeto Geografia – 
Caicó e as realizações coordenadas a partir delas, centradas na 
formação do professor e orientadas para a formação comple-
mentar do aluno da educação básica, destacamos as seguintes: 
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1 – Que é a docência em Geografia

Nessa linha de ação, procura-se promover encontros 
formativos sobre a profissão docente, perpassando pelos funda-
mentos éticos, teóricos, metodológicos e legais sobre o ensino 
de Geografia na educação.

É preocupação constante das coordenações de área 
compor uma “escuta” para as fragilidades formativas da fase 
inicial dos professores aprendizes, direcionada para a leitura 
e discussão de textos, debates e elaboração de textos reflexivos 
que compõem, inclusive, a fundamentação teórico-metodológica 
dos trabalhos autorais para divulgação em eventos e do plane-
jamento das atividades interventivas nas escolas.

No sentido de aprofundar essas discussões, propôs-se uma 
disciplina optativa no próprio curso de graduação, intitulada 
Teoria e Método da Geografia, em que se procurou analisar os funda-
mentos conceituais da ciência geográfica aplicados a concepções 
do ensino de Geografia, com participação de todos os bolsistas.

2 – O ensino/aprendizagem de Geografia 
nas escolas sedes do subprojeto

Para compreender a profissão docente, necessariamente, 
deve-se compreender a escola como lugar empírico de atuação. 
Dessa forma, a edição 2014 do projeto orientou a realização 
de quatro diagnósticos, um em cada escola participante, para 
conhecer e documentar a infraestrutura física, as equipes admi-
nistrativas e pedagógicas, os recursos disponíveis e, sobretudo, 
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caracterizar as necessidades didático-pedagógicas no campo 
de atuação da Geografia nas escolas sedes do subprojeto.

Esta ação foi indispensável para conhecer as contra-
dições da educação básica da cidade de Caicó, bem como 
as potencialidades do trabalho interventivo, subsidiando 
as proposições didáticas empreendidas pelos alunos ao longo 
do ano letivo de 2014.

3 – Planejando a ação docente

Em decorrência das ações anteriores, trabalhou-se 
o planejamento de projetos de ensino em atenção a problemas 
de ensino/aprendizagem em Geografia identificados nas escolas 
sedes do subprojeto. Enfatizou-se, para isso, o planejamento 
e a realização de cerca de 30 trabalhos distribuídos em três 
linhas: oficinas sobre tecnologias educacionais contemplando 
o uso de objetos tecnológicos, os estudos sobre as linguagens, 
inclusive a cartográfica, e as características técnicas na pers-
pectiva de inseri-las no ensino de Geografia, visando produzir 
objetos educacionais de suporte ao ensino de Geografia; 
atividades experimentais aplicadas ao ensino de Geografia em 
cada uma das escolas sedes do projeto; e identificação e monito-
ramento de eventos sociais, econômicos, culturais ou naturais 
do campo de atuação da Geografia na educação básica nas áreas 
em torno das escolas sedes do projeto.

Linha mestra do subprojeto, a coordenação dessas 
ações esteve dentre as mais frutíferas, perfazendo atividades 
de campo para estudar as paisagens urbanas do entorno 
das Escolas; a discussão da mobilidade urbana em termos 
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do transporte público; o conhecimento das formas de cres-
cimento urbano, bem como as diferenças do uso e ocupação 
do solo urbano; foram resgatados conhecimentos populares 
sobre o uso de jardins, hortas e quintais para o plantio de ervas 
medicinais, produzindo-se uma horta para esse fim; abordou-se 
a formação social da identidade seridoense, a partir dos lugares 
que constituem os alunos como sujeitos e também por meio 
de exposição de utensílios de uso cotidiano e da culinária 
regional; compreendeu-se a importância do uso das tecno-
logias para a compreensão do espaço, bem como a aprender 
a produzir, artesanalmente, materiais de orientação espacial, 
tal como bússolas e documentos cartográficos; discutiu-se 
com os alunos a importância da reciclagem e da coleta sele-
tiva de resíduos descartados, construindo-se objetos a partir 
da reutilização de materiais, a exemplo de latas coletoras de lixo 
recicláveis; problematizaram-se as causas e as consequências 
da poluição hídrica, principalmente no que concerne ao Rio 
Seridó no perímetro urbano de Caicó/RN; implementou-se 
a organização e a textualização de fatos importantes do mundo 
e da comunidade escolar de duas escolas, transformando-as 
em notícias no formato de jornais, editados pelos alunos das 
escolas; compreensão e exposição de aprendizagens relacio-
nadas aos tipos de clima e formações vegetais, em forma de 
seminários; discussão da globalização, do comércio mundial 
e dos blocos econômicos, bem como os meios de transportes na 
conexão planetária; construção de  maquetes e análises de suas 
representações a partir do tema relevo; entre outras.
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4 – Sequências didáticas

Essa ação compreende inúmeras ações de ensino das 
turmas/séries de Geografia nas escolas sedes do subprojeto: 
seminários, trabalhos em grupo, visitas técnicas, atividades 
de campo, oficinas, rodas de conversas, entre outras realizadas, 
sobretudo, no âmbito do ensino médio, no Programa Ensino 
Médio Inovador, com o propósito de auxiliar os estudantes a se 
preparem para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

As sequências didáticas revelaram-se essencialmente 
como um laboratório para estudar o planejamento de 
aulas e sua execução, bem como a orientação e proposição 
de resolução de exercícios e atividades de aprendizagem. 
Dentre os temas destacados nessas aulas, esteve a discussão 
dos Complexos Regionais e seus estereótipos; a consolidação 
de aprendizagem sobre as relações entre clima e vegetação; 
a discussão histórico-geográfica da formação industrial 
brasileira; a discussão da relação entre as questões ambientais 
e o desenvolvimento sustentável; a discussão da globalização 
e sua inserção no cotidiano escolar; a discussão da migração 
a partir de representações cartográficas etc.

5 – Curta UFRN

Também no âmbito do ensino médio, figuraram rodas 
de conversas sobre o ensino superior com ex-alunos de escolas 
públicas, hoje graduandos dos cursos de graduação ofere-
cidos pelo CERES/UFRN e alunos do ensino médio acerca 
do ingresso na UFRN.
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6 – Aqui é meu lugar

Tratou-se da documentação por imagens de aspectos 
particulares dos lugares onde vivem os alunos das escolas sedes 
do subprojeto. As atividades decorrentes permitiram o estudo 
de temas como lugar, paisagem e região.

Considerações finais

O PIBID possibilita impactos em diferentes grupos acadê-
micos e escolares: na coordenação do projeto, nos bolsistas, 
nos professores escolares envolvidos e nos alunos da educação 
básica, tudo isso a partir do acompanhamento e condução 
de atividades relacionadas ao cotidiano escolar, por meio 
de práticas didáticas diferenciadas.

Para os alunos bolsistas, a formação docente é amplamente 
beneficiada com sua inserção no cotidiano escolar, pois essa 
inserção permite a eles conhecer a infraestrutura e o funcio-
namento da instituição escolar e sua realidade contextualizada, 
além da inserção de práticas didáticas que potencializaram 
a iniciação à docência em Geografia, promovendo a articulação 
entre a agência formadora docente e o campo de trabalho, qual 
seja, as escolas sedes do subprojeto.

Nas escolas participantes, perceberam-se melhorias, 
diversificação e atualização das bases do ensino de Geografia 
a partir da implementação de metodologia e recursos didáticos, 
de fontes e de objetivos diversos dos até então praticados, 
com retorno manifesto pelos próprios alunos da escola, 
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com grupos que aumentavam em número a cada atividade, em 
face das repercussões que as atividades geravam no meio escolar.

Na educação básica, houve a promoção de reflexões 
sobre a necessidade de atualizações, mudanças, permanências 
na base curricular do curso de licenciatura em Geografia, tais 
como os conceitos estruturantes, objetivos e as práticas meto-
dológicas. Observou-se que houve mudanças na perspectiva 
e percepção da realidade vivenciada, por parte dos alunos 
envolvidos. Além de se observar uma maior interação entre 
conhecimento científico e saber escolar.

No âmbito da escola, os alunos bolsistas convivem com os 
futuros colegas, tanto administrativa quanto pedagogicamente, 
podendo conviver com o cotidiano funcional da instituição 
escolar, usufruindo da oportunidade de preparar aulas, 
ministrá-las e corrigir atividades. Para o professor-aprendiz, 
é importante aprender a fazer planejamentos, ou seja, vislumbrar 
os caminhos possíveis para sua ação docente. Muitos aspectos 
que poderiam ser traumáticos a sua iniciação docente, tais como 
a indisciplina dos alunos, a falta de interesse por parte de muitos 
alunos, a quantidade excessiva de alunos/sala, são minimizados, 
pois eles passam a conviver com essas dificuldades, diminuindo 
o estranhamento que elas causam.

As práticas e resultados alcançados pelo Subprojeto 
Geografia – Caicó, ao longo do ano de 2014, podem ser sinteti-
zados como positivos e muito significativos para os bolsistas, pois 
se percebe um amadurecimento na perspectiva da docência e da 
formação geográfica por parte destes, inclusive com uma parcela 
dessas experiências refletida na produção de banners, resumos 
e artigos, apresentados em alguns eventos científicos, incluindo 
um trabalho premiado em um evento estadual da Geografia.
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O PIBID lida com dificuldades próprias da educação básica 
pública, tais como os baixos IDEBs, as paralisações de classe cons-
tantes, a indisciplina e a desmotivação dos alunos nas escolas, 
que convivem, às vezes, com o estranhamento do PIBID no espaço 
escolar. Mas qualquer dificuldade sempre pode ser contornada 
por meio do diálogo e do planejamento: é o que a experiência 
vem demonstrando. É inquestionável a relevância do Programa 
para todos os sujeitos envolvidos: os professores universitários, 
envolvidos na coordenação e na participação do projeto (por 
se aproximarem da realidade escolar), os bolsistas (por de fato 
redimensionarem suas experiências de formação), os professores 
supervisores (por ampliarem suas possibilidades de trabalho 
escolar), e para os próprios alunos.
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O PIBID E O ESPAÇO ESCOLAR COMO 
FORMADORES DE PROFESSORES 

DE HISTÓRIA: 
OS DESAFIOS PARA JUNÇÃO 

TEORIA E PRÁTICA

Margarida Maria Dias de Oliveira
Wendell de Oliveira Souza

Introdução

Em um instigante livro, publicado pela primeira vez 
na década de 1950, por meio das cartas de uma preceptora 
alemã, se revelam as dificuldades e o aprendizado de uma 
estrangeira em terras brasileiras. Logo em uma das primeiras 
cartas, chama a atenção o seguinte trecho:

Querida Grete!

Você sabe quem afundei hoje nas profundezas mais profundas 

de minha mala? O nosso Bormann, ou melhor, suas quarenta 

cartas pedagógicas que não têm aqui a menor utilidade.  
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E confiava tanto nelas! Durante a viagem, quando me assaltava 

o receio de não chegar a um entendimento com meus alunos 

brasileiros, lembrava-me sempre do livrinho prestimoso, 

entre meus apetrechos de viagem, e sentia-me logo mais 

calma, dizendo-me: “faça assim”!...E agora? Grete: creio que 

o próprio Bormann não saberia muitas vezes como agir aqui... 

Sinto-me desnorteada entre tantas coisas inatingíveis, mas 

patentes e sempre presentes! (BINZER, 1994, p. 22).

A afirmativa de Binzer sobre a inutilidade das cartas 
pedagógicas de Bormann, guardadas as especificidades 
de cada contexto, não é muito diferente das assertivas que 
sistematicamente recorrem os licenciandos para se referirem 
à distância entre o que é estudado na universidade e o que 
é vivenciado na escola.

Este capítulo tem por objetivo discutir se essa afirmativa 
se sustenta em confronto com as pesquisas sobre o ensino 
de História – seja na perspectiva dos objetivos deste ou na pers-
pectiva da formação de professores. Além disso, busca apontar 
os desafios postos ao Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – PIBID, no sentido de ser, de fato, um 
espaço de reflexão sobre o ensino de História para a formação 
de docentes e, por isso, agregador de teoria e prática.

Três conjuntos de problemas: 
multiplicidade de desafios

O argumento utilizado pelos formandos em licencia-
tura, de que haveria um distanciamento entre o que se ensina 
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na universidade e o que faz na escola, parte de situações que 
revelam problemas na formação de professores.

Uma primeira situação diz respeito à relação hierarqui-
zada entre universidade e escola. Infelizmente, ainda é muito 
comum, no ambiente universitário, olhar para a escola apenas 
como reprodutora do conhecimento científico ou como simpli-
ficadora dos conhecimentos produzidos na academia.

A segunda situação – referimo-nos especificamente 
à graduação em História – é a afirmativa, já lugar-comum, de que 
o conhecimento histórico serve, antes de tudo, para criticar 
a sociedade, interpretado pelos graduandos, como o exercício 
de negar a sociedade existente e, mais que isso, procurar siste-
maticamente os “culpados” pelos problemas sociais, dentre eles 
os do ensino de História.

A terceira situação é o reconhecimento das dificuldades 
por que passa a formação de professores, inclusive os de História. 
Se por um lado esse reconhecimento é importante para supe-
rarmos os problemas, por outro, ele tem levado à contínua 
afirmação de que a universidade não forma o professor. 
Mas o que isso de fato quer dizer? (OLIVEIRA; FREITAS, 2013).

Esses três conjuntos de problemas requerem a nossa 
análise e a construção de soluções para as quais o PIBID pode 
e deve ser um grande espaço para experimentá-las.

O papel da universidade e o papel da escola

Entender os objetivos de cada um desses espaços e o 
estudo deles se constitui em um desafio nas licenciaturas.
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Mas, por quê? Porque os espaços acadêmico e escolar 
foram naturalizados a tal ponto que são tratados como se fossem 
óbvias e sabidas por todos, suas funções.

Nos cursos de graduação em História, marcados pela 
dicotomia “disciplinas de conteúdo” x “disciplinas pedagógicas”, 
é comum a perspectiva de que na escola se faz, apenas, a dida-
tização das pesquisas realizadas pela academia e, portanto, o 
estudo destas é o suficiente para a formação de professores.

Nas disciplinas ditas pedagógicas, os estudos relativos 
à legislação educacional, saberes profissionais no que concerne 
a teorias educacionais, planejamento, avaliação, entre outros, 
exatamente porque vistos de forma separada em relação aos 
conteúdos históricos, não proporcionam a reflexão sobre como 
os dois blocos de disciplinas são basilares para o exercício 
da profissão docente.

Esse diagnóstico não é novo e a solução desse problema requer 
variadas ações, contudo, nos limites impostos por este capítulo, 
é forçoso que nos detenhamos nas possibilidades do PIBID em 
contribuir para uma inovadora configuração das licenciaturas.

Consideramos que uma das contribuições mais signi-
ficativas é a indução da discussão sobre esse problema para 
a internalidade das chamadas disciplinas de conteúdo, dada 
à amplitude do Programa – tanto pela quantidade de alunos 
envolvidos quanto pelo fato de atingir todas as licenciaturas. 
É importante destacar também, a partir da vivência na escola, 
a constatação que outros saberes envolvem o exercício docente, 
que não se esgota na simplificação dos conhecimentos cien-
tíficos e que há pesquisa (diferente da acadêmica, mas nela 
fundamentada) e que a especificidade de um saber produzido 
na e pela escola requer reflexão sistemática.
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Para que serve o ensino de História?

Um passo importante para reinventarmos a escola 
é definir qual cidadão queremos formar; quais conhecimentos 
são necessários para alcançar esse objetivo; e qual tipo de escola 
se coaduna com essa proposta.

Alguns documentos do Ministério da Educação apontam 
para a necessidade de se debater e repensar os tempos, 
os espaços e os currículos escolares. A publicação do docu-
mento Ensino Fundamental de nove anos – Orientações gerais, em 
2004, levanta uma série de questionamentos sobre a estrutura 
espacial da escola, currículos e programas escolares e o tempo 
escolar; em 2007, o documento Indagações sobre o currículo – 
composto por cinco cadernos – teve a intenção de debater em 
âmbito nacional as concepções de currículo e seus processos 
de elaboração; em 2009, o ProEMI apontava para a necessidade 
de se reorganizar os tempos e os espaços escolares de forma 
a contextualizar os conhecimentos apreendidos e efetivar 
a interdisciplinaridade. Isso fica ainda mais evidente quando 
o governo assume o compromisso de implantar

[...] políticas indutoras de transformações significativas 

na estrutura da escola, na reorganização dos tempos e dos 

espaços escolares, nas formas de ensinar, aprender, avaliar, 

organizar e desenvolver o currículo, e trabalhar com o conhe-

cimento, respeitando as singularidades do desenvolvimento 

humano (BEAUCHAMP; PAGEL; NASCIMENTO, 2007, p. 5).

O esgotamento do modelo fabril de escola, que ainda 
persiste nos nossos dias, é patente. Temos uma instituição 
que possui enormes dificuldades para acompanhar as rápidas 
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transformações sociais e históricas e, por isso, sofre com 
frequentes ataques que questionam a sua eficácia na sociedade.

Ao democratizar o acesso à escola, o Brasil deu um salto 
significativo, rompendo visceralmente com o histórico elitista 
do acesso ao ensino no país.

A ampliação do Ensino Fundamental obrigatório de oito 
para nove anos é mais um desses passos que mexem com 
a estrutura de funcionamento da própria instituição. A proposta 
de ampliar o Ensino Fundamental para nove anos permite 
aumentar o número de crianças incluídas no sistema educa-
cional, garantindo o direito à educação. Essa proposta beneficia, 
sobremaneira, as classes populares, haja vista que as crianças 
da classe média ou das elites já se encontram incorporadas 
ao sistema educacional com seis anos. É a garantia do acesso 
ao mundo letrado mais cedo.

O Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) é outra ação 
do Estado que questiona os currículos e os tempos de aprendi-
zado no ensino médio, propondo a mudança nos currículos 
e ampliando a carga horária. A ampliação das vagas na educação 
básica, principalmente no ensino médio, elevou as taxas de 
evasão escolar (sejam por abandono ou por reprovação), além 
disso, a taxa de evolução negativa das matrículas e as questões 
relacionadas à qualidade do ensino levaram os órgãos compe-
tentes a refletirem acerca do novo perfil discente que compõe 
o ensino médio, atualmente criando mecanismos que garantam 
não só o acesso, mas a permanência dos alunos na escola.

Desde a década de 1980, os índices de analfabetismo vêm 
sendo reduzidos, mas o desafio de manter crianças e adoles-
centes na escola, bem como fazer esta instituição cumprir 
seus objetivos, tem se mostrado extremamente complexo. 
É o que aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Em 1986, a taxa de analfabetismo era de 20%. Em 2012, após 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a taxa 
havia recuado para 8,7% (IBGE, 2014). Apesar do histórico 
recente de conquistas ser bastante otimista, a Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) aponta que o Brasil é o oitavo país com mais adultos 
analfabetos no mundo (SENADO, 2014).

A força da tradição que permeia os agentes escolares e o 
imaginário social e suas demandas em relação à escola têm 
feito com que experiências inovadoras sejam pontuais, às vezes 
parciais, e a escola vivencie sempre avanços e retrocessos 
que demonstram o esforço de convencimento e as disputas 
que caracterizam o trabalho coletivo.

Se, na França, a obrigatoriedade da “história”, em 1880, 
para o Ensino Fundamental, exigiu um repensar sobre os métodos 
e os objetivos da disciplina, que atendessem a nova clientela 
(PROST, 2012), o Brasil passa por uma situação semelhante com 
a democratização do acesso à escola, no século XXI.

O ensino de História em uma sociedade democrática, 
assim, atende a multiplicidade de demandas, tal como apon-
tado por Freitas (2014). Os lugares-comuns que afirmam que 
o objetivo do ensino de História é formar o cidadão crítico 
e que o papel do profissional de História é criticar a sociedade, 
contraditoriamente, têm se tornado em camisas de força que 
impedem o avanço das reflexões nas graduações em História 
sobre para que(m) se ensina e para que se estuda História.

Compreendemos que a diversidade social e a pluralidade 
cultural dos agentes sociais demonstram para os bolsistas 
do PIBID que a crítica só se faz quando detemos informa-
ções e que é muito mais amplo que a negação do status quo. 
Quando era o Estado autoritário, a negação pura e simples 
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podia ser uma bandeira ampla para envolver muitos, mas essa 
não é a realidade social brasileira atualmente.

Em uma democracia que luta para sua permanência e para 
a ampliação da cidadania, formar o cidadão crítico inclui uma 
miríade de direitos, inclusive, o direito ao passado. E, por isso, 
estamos entendendo o conjunto de referenciais espaço-temporais 
que seriam de direito e dever do cidadão aprender na disciplina 
História para que pudesse suprir suas carências de orientação 
no tempo (RÜSEN, 2001). Dito de outra forma,

[...] o que, do ponto de vista do conhecimento histórico, em cada 

etapa, é essencial que o aluno-cidadão aprenda. Essa definição 

não tem nada de uma tutoria dos historiadores em relação 

aos cidadãos, mas a clareza da necessidade dessa definição 

por quem constrói e sabe (ou deve saber) como se constrói 

esse conhecimento e, portanto, a reflexão da possibilidade de 

aprendizado a partir das fases de crescimento do ser humano, 

definidos pela psicologia cognitiva [...] (OLIVEIRA, 2011, p. 183).

Por outro lado, ao professor cabe a difícil tarefa de conciliar 
os seus direitos e os direitos dos alunos, sem com isso apresentar 
a “análise pronta” e correr o enorme perigo de fazer doutrinação.

Entendemos, portanto, que apossados da prática e cientes 
de que o atendimento da diversidade cultural na escola requer 
novos e múltiplos saberes, os bolsistas PIBID poderão ser 
elementos fundamentais para reunir as discussões realizadas 
em disciplinas como História da África, Memória e Patrimônio 
Histórico, Museologia, entre outras, às demandas sociais 
presentes nas escolas, o que proporciona aos alunos da educação 
básica perspectiva histórica, contribuindo decisivamente para 
a ampliação da experiência espaço-temporal.
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A Didática da História

Teoria é uma abstração da realidade. Teorizar sobre algo 
é uma capacidade humana de elaborar e reelaborar processos 
mentais de uma ação futura sem precisar executá-la.

É comum ouvir entre os alunos da graduação que “a teoria 
que nós aprendemos na universidade não serve pra nada ou não é 
aplicável na realidade da escola”. Daí podemos retirar duas hipó-
teses: ou os alunos não compreenderam a importância da teoria 
enquanto elemento de identidade da profissão; ou partem 
da ideia de que o real deveria sempre corresponder à teoria.

Vamos à primeira hipótese. A Teoria da História possui um 
papel fundamental na constituição da profissão do historiador. 
É ela quem dá identidade de grupo ao conjunto de homens 
e mulheres que ao longo do tempo se reconheceram e se consi-
deram “historiadores”. É ela quem identifica Leopold Von Ranke, 
Jörn Rüsen, Marc Bloch, Michel de Certeau, Eric Hobsbawm, 
Edward Carr, Carlo Ginzburg, Pierre Vilar, Josep Fontana, John 
Lewis Gaddis, Carlos Aguirre Rojas, Antônio Nóvoa, Fernando 
Novaes, Ângela Gomes, Itamar Freitas, Joana Neves, enquanto 
pertencentes a um mesmo grupo social: os historiadores.

[...] Esse grupo, por sua vez, diversificado, compreendendo 

essencialmente professores e pesquisadores, está unido por 

uma formação comum, uma rede de associações e de revistas, 

assim como pela consciência nítida da importância da 

história. Além de compartilhar critérios de julgamentos [...], 

ele está unido por normas comuns, a despeito de previsíveis 

clivagens internas [...] (PROST, 2012, p. 33, grifo nosso).
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Ao falar sobre a profissão do historiador, elencando, entre 
outros aspectos, a formação comum e o compartilhamento 
de normas comuns, Prost destaca – indiretamente – a Teoria 
da História enquanto elemento primaz que nos transforma 
de amantes da História em profissionais de História. Assim, 
a Teoria da História possui papel fundamental na formação 
docente, no reconhecimento profissional entre os pares 
e na legitimidade da profissão frente à sociedade que nos ouve 
sobre algum tema relevante, compra os nossos livros e paga 
os nossos salários.

O PIBID de História, enquanto um espaço privilegiado de 
exercício reflexivo da profissão docente constitui-se como locus 
singular para o aprendizado da Teoria da História, enquanto 
elemento de iniciação do grupo, e como um espaço de reflexão 
sobre a historicidade dos métodos da história e sua relação com 
a sociedade. Aprender uma profissão é conhecer minimamente 
seus rituais de iniciação, suas tradições, seus conflitos e inte-
resses internos e externos.

A segunda hipótese, ideia predominante entre os 
graduandos de que a teoria não serve para nada, já que o real 
nem sempre corresponde à teoria, parte da não compreensão 
da teoria enquanto um tipo ideal, um quadro de pensamento, 
ou seja, a capacidade de o historiador movimentar sua análise 
da sociedade para os indivíduos e vice-versa, sem perder 
de vista as especificidades dos indivíduos diante da multidão 
e nem tornar a análise impossível diante das singularidades 
desses indivíduos. Max Weber apontava esse tipo ideal enquanto 
um quadro de pensamento a serviço de nossa investigação, 
capaz de orientar o pesquisador no trabalho de determinar 
o distanciamento ou a aproximação entre o quadro teórico 
e a realidade observada:
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[...] O tipo ideal é um quadro de pensamento e não a realidade 

histórica, nem, sobretudo, a realidade ‘autêntica’; tampouco 

serve de esquema mediante o qual fosse possível ordenar 

a realidade a título de exemplar. Sua única significação 

consiste em ser um conceito limite puramente ideal, pelo 

qual se avalia a realidade para clarificar o conteúdo empírico 

de alguns de seus elementos importantes e com o qual ela 

é comparada. Esses conceitos são imagens em que constru-

ímos relações, utilizando a categoria de possibilidade objetiva 

que nossa imaginação, formada e orientada de acordo com 

a realidade, julga adequada (WEBER apud PROST, 2012, p. 123).

A Didática da História seria o elemento conciliador da 
práxis histórica, envolvendo teoria e prática. Aprender e ensinar 
história não são movimentos naturais, portanto, é preciso 
saber como as pessoas aprendem história, para saber como se 
deve ensiná-las. O PIBID de História, enquanto um laboratório 
de experimentação profissional, deve estimular o exercício de 
análise amparado na Teoria da História e a relação de ensino-
-aprendizagem da História amparada na Didática da História. 
É nesse sentido que podemos afirmar que a produção do conhe-
cimento histórico está determinada pela sua função social, 
seja a de ampliar as experiências dos homens no tempo (RÜSEN, 
2001), seja a de libertá-los do esquecimento (GADDIS, 2003).

O espaço escolar torna-se, assim, espaço de formação 
de professores à medida que, estimulando a junção entre teoria 
aprendida e prática exercitada, cria condições para refletir 
o grau de distanciamento ou de aproximação entre o quadro de 
pensamento histórico profissional aprendido no curso de gradu-
ação e verticalizado no PIBID confrontado com o conjunto 
de saberes e práticas inerentes aos alunos na instituição escolar.
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Essa junção se faz necessária para que possamos 
responder com propriedade a incômoda pergunta: mas, afinal, 
para que serve a história? Respondê-la significa, aqui, ter 
consciência de que suas finalidades e objetivos só são legítimos 
diante dos usos sociais.

É possível fundamentar o ensino 
de História na Teoria da História?

A fundamentação teórica do ensino na ciência de referência 
(no nosso caso, a História) deve ser princípio e objetivo da formação 
inicial do professor. É um exercício desejável que orienta não 
somente nossos planejamentos, mas também as avaliações que 
se deve fazer quanto ao trabalho realizado. Ou seja, saber o que faz 
um historiador ao produzir ou ensinar conteúdo histórico é um 
conhecimento básico para que todo profissional de história seja 
capaz de avaliar e autoavaliar-se constantemente, vislumbrando 
alternativas de qualificação do seu trabalho e em suas atividades, 
na pesquisa ou em presença dos alunos.

Em julho de 2014, alguns bolsistas do PIBID/História 
– Natal planejaram e desenvolveram uma atividade em uma 
das turmas do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual 
Desembargador Regulo Tinoco, Natal/RN, sob supervisão 
da professora de história responsável pela turma. A aula tinha 
por objetivo desenvolver a consciência histórica dos alunos 
por meio da ampliação de suas experiências espaço-temporais 
e da  reflexão sobre apropriação do passado, pelo presente, 
e projeção do futuro, a partir do conhecimento histórico 
aprendido. Uma versão de análise sobre esta experiência 
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foi apresentada por Souza (2014) durante o VI Encontro Estadual 
de História da Associação Nacional de História – Seção Rio Grande 
do Norte (ANPUH/RN), na cidade de Assu/RN, em julho de 2014.

A atividade consistiu em problematizar as represen-
tações que nossa sociedade construiu sobre a Grécia Antiga, 
a partir de variados vestígios encontrados em nosso cotidiano: 
músicas, desenhos infantis e filmes. Após motivar a investigação 
do passado, por meio da problemática, justificando o estudo 
dessa sociedade reapropriada e ressignificada pelo presente, 
procedeu-se a investigação por meio de uma segunda problemá-
tica, a respeito de como os compositores musicais e produtores 
de desenhos e filmes reconstruíam um período que não viveram. 

Neste momento, introduziu-se a noção de fonte histórica 
como elemento central do trabalho do historiador e único capaz 
de nos “ligar” do presente ao passado. Após convencê-los de que a 
história é conhecimento por vestígios, introduzimos uma terceira 
questão, a saber: qual o legado da Grécia Antiga para o Ocidente?

Evidentemente, a ideia de legado, aqui, não obedece 
a padrões lineares de estabilidade ao longo do tempo, mas, 
como o nosso presente tem reproduzido “mitos de origem” 
(das noções de cidadania política e democracia; da filosofia, 
das olimpíadas), legitimado e justificado o estudo dessas socie-
dades, ditas “clássicas”, como fundamento da nossa própria 
sociedade. Tem sido comum o estudo da Antiguidade pela via 
da identidade, ou seja, a partir daquilo que nos liga pelas seme-
lhanças. Todavia, é preciso questionar estas representações 
e tomá-las como elemento de alteridade, que pode ser cons-
truído a partir da diferença, do estranhamento com o outro, 
da definição daquilo que não somos, do que perdeu – em nossa 
sociedade – o significado pela distância espaço-temporal.
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A conclusão da aula foi uma proposta de ação que reunisse 
os conhecimentos apreendidos durante aquele momento e que 
tornasse o estudo dessas sociedades mais prazeroso e significa-
tivo. Propusemos a criação, na escola, de um espaço de exibição 
de filmes, previamente selecionados pelos professores e alunos, 
que constroem algum tipo de representação sobre o passado.

A escola, dispondo de recursos materiais, poderia exibi-los 
no contraturno como mais uma ação em busca de um ensino 
integral e que repensasse o seu currículo, seus tempos e espaços.

Considerações finais

Partimos da nossa experiência como coordenadora 
e bolsista do Subprojeto PIBID/História – Natal para elencar 
questões que consideramos importantes a serem resolvidas 
durante a formação dos futuros professores de História.

Elas não são as únicas, mas, se utilizarmos o espaço que 
o PIBID oferece para solucioná-las, com certeza serão signifi-
cativos os avanços na formação dos docentes.

Atendem, principalmente, a busca por minorar e, 
se possível, dissipar a dicotomia entre a formação específica 
e a formação pedagógica e para interligar a primeira aos conhe-
cimentos básicos do futuro professor.

A ampliação do quantitativo de bolsas nos PIBID tem 
aumentado as oportunidades dos licenciandos vivenciarem, 
observarem e analisarem o espaço escolar em todas as suas 
contradições e o trabalho docente enquanto uma profissão 
de interações humanas (TARDIF; LESSARD, 2007) durante 
o curso de graduação, compreendendo-o como
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[...] lugar organizado, espacial e socialmente separado 

dos outros espaços da vida social e cotidiana [...] espaço 

social que define como o trabalho dos professores é repartido 

e realizado, como é planejado, supervisionado, remune-

rado e visto por outros [...] produto de convenções sociais 

e históricas que se traduzem em rotinas organizacionais 

relativamente estáveis através do tempo. É um espaço socioor-

ganizacional no qual atuam diversos indivíduos ligados entre 

si por vários tipos de relações mais ou menos formalizadas, 

abrigando tensões, negociações, colaborações, conflitos 

e reajustamentos circunstanciais ou profundos de suas rela-

ções [...] programas, disciplinas, matérias, discursos, ideias, 

objetivos, etc. que são realidades primeiramente cognitivas 

ou discursivas, com as quais os docentes devem agir e lidar 

para atingir seus fins. No mesmo sentido, os objetivos desse 

trabalho são vastamente simbólicos – e, portanto, mate-

rialmente intangíveis – porque elas tratam de concepções 

socioculturais da criança, do adolescente e do adulto, ou seja, 

de como eles devem ser, fazer e saber enquanto membros 

educados (socializados e moralizados) e instruídos de uma 

determinada sociedade (TARDIF; LESSARD, 2007, p. 55).

O PIBID torna-se, além do que já foi argumentado ante-
riormente, um diferencial para a reflexão sobre a complexidade 
do espaço escolar, que ultrapassa a dimensão física e arquite-
tônica, e sua relação com a formação docente ao estimular 
o debate sobre os documentos que norteiam a educação brasi-
leira e as pesquisas de ponta – dissertações e teses – produzidas 
no país sobre legislação educacional, currículos, identidade 
profissional, livros didáticos e, é claro, formação de professores. 
O contato proporcionado pelo Programa, ao colocar lado a lado 
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professores da educação básica (supervisores) e do ensino supe-
rior (coordenadores de área) em momentos diferentes de suas 
carreiras profissionais, e licenciandos em momentos diferentes 
do curso, estimula o compartilhamento de experiências positivas 
no estudo e no ensino – de história – e converge o olhar para 
analisar o espaço de atuação profissional, seja a escola em si ou a 
profissão, e propor soluções para os problemas diagnosticados.

Concluímos afirmando que Teoria da História, 
Historiografia e produção do conhecimento histórico 
nos variados temas têm contribuições significativas a oferecer 
na formação dos docentes de História no que diz respeito à sua 
identidade profissional, no entendimento sobre a especifici-
dade de experiência espaço-temporal que o ensino de História 
proporciona, na metodologia de produção de conhecimento e, 
consequentemente, do seu ensino e, por fim, para o empodera-
mento de informações que dê condições aos cidadãos de escolher, 
disputar e construir sua proposta de futuro. E essa proposta 
passa pelo debate sobre qual passado seria de direito cognoscível 
de todo cidadão brasileiro, discussão que deveria ser travada 
no âmbito da formação de professores a fim de se construir 
os referenciais de orientação dos homens no tempo.

Em nada serve o discurso desconstrucionista que esti-
mula a completa destruição destes referenciais ou impede a sua 
elaboração. A negligência dos historiadores – seja no espaço 
da formação profissional, em revistas especializadas ou asso-
ciações – do debate sobre estes referenciais influenciou, 
sobremaneira, a criticidade incapaz de reconhecer o movimento 
e a dinâmica dos processos históricos nas sociedades, marcados 
por avanços e recuos.

Esta criticidade, a do cidadão revoltado contra 
“tudo o que está aí”, não consegue realizar uma análise coerente 
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do contexto no qual está inserido porque não possui elementos 
para comparar e identificar em que pontos avançamos, onde 
precisamos melhorar e como as sociedades no passado enfren-
taram situações similares. E neste último ponto teremos muito 
a contribuir se houver um debate sério e democrático sobre 
estes referenciais. É o que nos aponta Gaddis (2003), ao ressaltar 
o caráter libertário que a história possui, ao liberar os indiví-
duos das opressões impostas pelas representações do passado 
– nossas narrativas – e impedir que os sujeitos sejam esquecidos 
(por mais que possamos aprisioná-los em nossas representações 
particulares). A tarefa do historiador é liberar os homens do 
presente eterno e, aparentemente, imóvel, além de

[...] mostrar que da mesma maneira que a maioria das formas 

de opressão têm sido construídas, elas podem ser descons-

truídas; demonstrar que o que é agora nem sempre foi dessa 

maneira no passado e, portanto, não precisa ser no futuro. 

O historiador deve, nesse sentido, ser um crítico social; 

pois é por meio dessa crítica que o passado libera, assim como 

oprime, o presente e o futuro [...] (GADDIS, 2003, p. 165).

O criticismo presentista, nefasto por ser um discurso 
fácil, feito sem a devida reflexão, que reproduz o senso comum 
e o pensamento hegemônico de grupos alheios a sua realidade, 
se contrapõe à crítica social aventada por Gaddis. Este falso 
criticismo, assim como os estereótipos e preconceitos disse-
minados na sociedade e inerentes a todos nós, deve ser um 
dos objetos de análise do PIBID, já que se encontra presente 
também no microcosmo social alvo de atuação do programa: 
o espaço escolar.
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Defender e reconhecer a necessidade do debate sobre 
os referenciais espaço-temporais na formação docente é, 
também, evitar que se caia nas armadilhas da qual nos alertava 
E. Carr: “elogiar um historiador por sua exatidão é o mesmo 
que elogiar um arquiteto por usar a madeira mais conveniente 
ou o concreto adequadamente misturado” (CARR, 2011, p. 46).
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Parte III 
Ciências Humanas e Letras



PIBID/PEDAGOGIA - CAICÓ

ARTE E A CULTURA POPULAR NA 
AUTOFORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

UMA EXPERIÊNCIA DO PIBID 
NO SERTÃO DO SERIDÓ

Fernando Bomfim Mariana

Introdução

A experiência do Subprojeto Pedagogia do Centro de 
Ensino Superior do Seridó (CERES) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) no Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) iniciou, durante o ano 
de 2014, o redimensionamento de suas ações voltadas para 
a formação de professores na região do sertão do Seridó, a partir 
do fortalecimento da arte e da cultura popular em dinâmicas 
de autoformação de seus participantes.

A região do sertão do Seridó encontra-se marginalizada 
artística e culturalmente pelos condicionantes sociopolíticos 
e econômicos da atualidade. O acesso a um espetáculo de dança, 
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um concerto musical, uma exibição pública de filme, uma 
exposição de arte, por exemplo, são praticamente inexistentes.

Em contrapartida, o entretenimento da cultura de massa 
comercial por meio da televisão e de ampla divulgação de um 
estilo musical deturpado do “forró” representa as principais 
possibilidades de vivências culturais da população sertaneja. 
Ao mesmo tempo, exceto em situações de apropriação consciente 
da população, as novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) também fortalecem o quadro de alienação artística 
e cultural. A esmagadora maioria da população não tem acesso 
a expressões artísticas de qualidade – notadamente aquelas que 
compõem com excelência o amplo e diversificado Patrimônio 
Cultural da Humanidade (nas dimensões clássicas e populares), 
e obviamente bastante diferenciadas daquelas veiculadas desen-
freadamente pelos meios de comunicação de massa.

Nesse sentido, as ações dos vinte discentes bolsistas do 
Subprojeto PIBID/Pedagogia – Caicó estiveram desenvolvidas 
no sentido de aproximar as atividades pedagógicas de leitura 
e escrita e algumas perspectivas de arte e cultura voltadas para 
a emancipação humana nas escolas participantes do Programa: 
Escola Municipal Ivanor Pereira e Escola Municipal Severina 
Ernestina Abigail.

Ressalto que as cooperações advindas de outros 
Programas e Projetos fortaleceram as ações do PIBID. O Grupo 
de Arte e Cultura “Travessia...”, o Laboratório Internacional de 
Movimentos Sociais e Educação Popular (LAMPEAR) e a Incu-
badora de Cooperativas AFESOL (vinculados à Pró-Reitora 
de Extensão Universitária da UFRN) apoiaram, mediante 
articulação das ações acadêmicas em curso e da própria 
infraestrutura física (cursos de formação, debates, mate-
riais pedagógicos, salas, computadores, entre outros), 
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todas as atividades do Subprojeto PIBID/Pedagogia – Caicó.  
O projeto “Educação Popular, Trabalho e Direitos Humanos”, 
do Programa Novos Talentos/DEB/CAPES, auxiliou diretamente 
na dinamização dos eixos de autoformação dos professores para 
os direitos humanos de crianças e adolescentes – enfocando 
prioritariamente as ações de arte e cultura popular.

Fundamentação teórica

A primeira referência teórica utilizada para as ações 
de arte e cultura popular do PIBID/Pedagogia – Caicó são 
as diversas concepções de sertão e sertanejo advindas da obra-
-prima da literatura brasileira: Grande Sertão: Veredas, de João 
Guimarães Rosa. A pluralidade social desenhada por Guimarães 
Rosa e toda sua filosofia da condição humana desenvolvida 
nesta obra fundamentam uma relação indissociável entre 
ser humano e natureza. As acepções de educação popular, 
as inflexões acerca da natureza do mal (e da violência), as visões 
de humanidade, a sexualidade sertaneja, enfim, toda temática 
derivada da obra do autor influencia diretamente as buscas – 
muitas vezes infindas – das ações de arte e cultura.

A fotografia de Cartier-Bresson, cujo “reaprender o olhar 
do mundo” encontra direta ressonância com as ideias de eman-
cipação social, consegue imprimir renovadas possibilidades 
de registros audiovisuais nas ações do PIBID/Pedagogia – Caicó, 
assim como o cinema antropológico de Rouch, que sustenta 
novos olhares sobre a importância da visibilidade histórica 
dos povoados e das comunidades sertanejas.
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Dentre os referenciais contemporâneos de arte, 
destacamos as contribuições de Beuys e de Haacke, ambos 
representando importante expoente para o aprofundamento 
teórico da equipe, uma vez que cristalizam, por meio da arte, 
as filosofias de autonomia social na atualidade – tanto 
o pensamento crítico radical de Beuys em relação à sociedade 
capitalista e às institucionalidades prementes para sua supe-
ração via autogestão, como também toda a incursão de Haacke 
pela arte conceitual oferecem ancoradouro para nossas ações 
pedagógicas, uma vez que tais ações estiveram orientadas pela 
desconstrução da alienação social a partir da arte. E no sentido 
específico da reestruturação do cotidiano para alcançar a utopia 
da arte indissociada da vida, assimilamos algumas contribuições 
do coletivo da Internacional Situacionista.

Todas as ações elencadas anteriormente estiveram 
embasadas nas metodologias dialógicas e coletivas de auto-
formação, visando subsidiar a reflexão sobre a criatividade 
potencial do ser humano em reestruturar seu cotidiano para 
superar as contradições da condição humana. As metodologias 
do PIBID/Pedagogia – Caicó fundamentam-se no pensamento 
crítico de Freire (1983; 1996; 2005), em que a dialogicidade do 
espaço público de discussão é o foco da educação popular. 
Ainda nas concepções de educação popular de Paulo Freire, 
todas as ações estiveram em concordância com a realidade das 
populações sertanejas participantes das intervenções.

Em relação às metodologias de trabalho de campo, 
tais como a pesquisa-ação e os diários de campo artísticos, 
incorporamos as sugestões de Whitaker (2002), tendo em vista 
que toda a área de conhecimento da sociologia rural torna-se 
fundamental para garantir os elementos da sociedade em que 
vivemos e almejamos transformar na região do sertão do Seridó.
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Finalmente, visando agregar recentes orientações de 
processos autoformativos de professores em projetos educa-
cionais inovadores, exercitamos certos aspectos da autogestão 
educacional (MARIANA, 2003) e da contribuição de Pacheco 
(2008) a partir da experiência da Escola da Ponte (Portugal), nota-
damente no que se refere às dinâmicas dos círculos de estudo, 
nas reelaborações culturais de Projetos Pedagógicos das escolas 
e na definição plural de perfis na formação do docente.

Dinâmicas autoformativas de professores

O tema “Amor à palavra escrita” foi a base dos processos 
autoformativos do grupo, e a partir desse tema, pudemos 
exercitar a construção do conhecimento acerca da arte 
e da cultura popular. A construção coletiva de todas as ações 
do PIBID/Pedagogia – Caicó, em conjunto com as comunidades 
escolares que incorporam as famílias dos educandos em todo 
o processo, representa não apenas a certeza de que a conexão 
entre os saberes acadêmicos e populares são possíveis, mas 
também imprescindíveis para a construção de um conheci-
mento inovador no campo das artes e da cultura.

Os processos autoformativos do Subprojeto 
Pedagogia PIBID/CERES/UFRN incidiram nos seguintes eixos 
propostos coletivamente:

a. Literatura Clássica: a primeira ação de autofor-
mação foi a leitura coletiva de obras clássicas da 
literatura universal. Escritores e poetas como João 
Guimarães Rosa, Manoel de Barros, Eduardo Galeano, 
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Julio Cortázar, Fiódor Dostoiévski, George Orwell, 
Gabriel García Marquez, Miguel de Cervantes, Nikolai 
Gogol, Mia Couto, entre outros, procuraram estimular 
o princípio filosófico do “Amor à palavra escrita”.

b. Desenho e criatividade: após a primeira etapa 
de autoformação, realizamos um exercício de “desenho 
e criatividade”. Os alunos desenharam uma cena 
ou uma imaginação de situações das obras clássicas 
lidas, e escolheram um excerto do texto para ilustrar 
gramaticalmente o desenho.

c. Cineclube “A Colméia”: outra dimensão autoforma-
tiva foi estabelecida a partir  das sessões do Cineclube 
“A Colméia” que, em cooperação com o Projeto do Grupo 
de Arte e Cultura “Travessia...” (CERES/UFRN), propiciou 
debates sobre as linguagens artísticas cinematográficas 
de importantes cineastas, tais como Godard, Fellini, 
Werzog, Win Wenders, Buñuel, Almodóvar, entre outros, 
visando ampliar a sensibilidade audiovisual nas práticas 
de iniciação à docência.

d. Iniciação ao jogo cênico: o processo de auto-
formação foi aprofundado durante o I Encontro 
Integrativo do PIBID/CERES, notadamente durante 
as oficinas propiciadas aos bolsistas. No caso do 
PIBID/Pedagogia – Caicó, a oficina “Iniciação ao Jogo 
Cênico”, embasadas nos pressupostos do Teatro do 
Oprimido de Augusto Boal, propiciou o exercício de 
dinâmicas teatrais a partir da encenação das relações 
entre opressores e oprimidos na instituição escolar. 
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Foram improvisadas situações coletivas cotidianas 
encontradas nas escolas da região, e os participantes 
puderam perceber a importância do teatro no desen-
volvimento de percepções críticas acerca da Educação.

e. Cordel: a última etapa de autoformação dos profes-
sores foi contemplada com uma oficina de Literatura 
de Cordel, ministrada por Djalma Mota, um dos mais 
importantes cordelistas do Seridó. Durante as ativi-
dades, exercitamos os preceitos básicos de rima e prosa 
no Cordel, além dos múltiplos significados que podem 
ser atribuídos ao Cordel pelas práticas pedagógicas 
voltadas para o Ensino Básico.

f. Gincana Ecológica: o processo de autoformação dos 
professores, em que todos os participantes decidiram 
os eixos prioritários da capacitação coletiva, foi coroado 
com a realização de uma Gincana Ecológica no campus 
de Caicó do CERES/UFRN. A Gincana Ecológica abarcou 
quatro atividades principais: I. Torneio de Futebol 
Arte: a Matemática do Empate; II. Cinema 3D: Histórias 
da Linguagem; III. Trilhas no Santuário Ecológico 
do CERES; IV. Esconde-esconde das Letras na Biblioteca. 
Os alunos da Educação Básica das escolas parceiras 
do Programa foram descentralizados em grupos de três 
educandos, monitorados por um bolsista que participou 
ativamente das atividades da Gincana. Ao entardecer 
foi realizado um lanche coletivo e, em seguida, uma 
grande roda na frente do portão principal do CERES: 
de mãos dadas agradecemos a força da natureza, 
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no Dia do Meio Ambiente, pelos maravilhosos momentos 
lúdicos de aprendizagem.

Grupos de Trabalho

Concomitantemente aos processos autoformativos,  
o coletivo dos bolsistas dividiu-se em cinco Grupos de Trabalho 
(GTs) nas duas Escolas Municipais participantes do projeto: 
a Escola Municipal Severina Ernestina Abigail e a Escola 
Municipal Ivanor Pereira, que receberam os Grupos de Trabalhos 
“Brinquedoteca”, “Biblioteca”, “Música”, “Cordel” e “Teatro”.

Os GTs foram escolhidos a partir das temáticas demandadas 
pelos alunos da Educação Básica participantes do PIBID, pesqui-
sadas durante o processo de diagnóstico dos perfis de alunos das 
Escolas Municipais parceiras do Programa e das características 
pedagógicas encontradas nas instituições – e em consonância com 
as dinâmicas metodológicas autoformativas de professores.

Os GTs “Brinquedoteca”, “Biblioteca” e “Música” atuaram 
na Escola Ivanor Pereira. O Grupo de Trabalho “Música” 
procurou instituir dinâmicas de alfabetização musical para-
lelas às atividades de leitura e de escrita de letras de músicas.  
Nesse sentido, as escolhas das músicas trabalhadas versaram 
sobre a diversidade cultural e regional, e priorizaram a análise 
dos conteúdos e significados plurais decorrentes de suas 
letras. Os GTs “Biblioteca” e “Brinquedoteca” revitalizaram 
os espaços reservados para tais atividades na escola, desde as 
pequenas reestruturações de infraestrutura até o embeleza-
mento dos espaços (pinturas e desenhos nas paredes, enfeites 
das mesas, murais com temáticas pedagógicas, e outros). 
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Além disso, os bolsistas atualizaram, reorganizaram e catalo-
garam os acervos da biblioteca e da brinquedoteca. Finalmente, 
a invenção de jogos e o desenvolvimento de brincadeiras também 
compuseram o quadro de intervenções do GT “Brinquedoteca”.

Os Grupos de Trabalho “Cordel” e “Teatro” atuaram 
na Escola Severina Ernestina Abigail e, devido às especificidades 
da escola, desenvolveram os trabalhos pedagógicos articulada-
mente, em especial na criação de atividades cênicas e de leituras 
e confecções de literaturas de cordel. A utilização de bonecos 
de fantoches (desde a preparação dos bonecos até os ensaios 
e apresentações das peças) foi amplamente difundida por meio 
das ações dos bolsistas, e representou a maior inovação peda-
gógica na escola a partir do PIBID.

Ressalto, ainda, a participação de todos os bolsistas no 
V Encontro Nacional de Licenciaturas (ENALIC) e IV Seminário 
Nacional PIBID, realizados em dezembro de 2014 no município 
de Natal-RN, ocasião em que puderam expor, a partir de seus 
trabalhos científicos, as especificidades das ações do PIBID/
Pedagogia – Caicó.

Considerações finais

Os impactos das ações do PIBID/Pedagogia – Caicó alcan-
çaram dimensões não apenas na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e nas escolas participantes do Projeto, 
mas também em toda a área da Educação no sertão do Seridó e nas 
instituições parceiras durante o desenvolvimento das atividades.

Inicialmente, destacamos importantes ecos na formação 
de professores na Educação Básica. Todos os vinte bolsistas 
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do Subprojeto, somados aos graduandos colaboradores em diversas 
ações, e todos os professores da Educação Básica impactados pelas 
práticas pedagógicas desenvolvidas ao longo do ano de 2014, 
obtiveram carga horária de trabalho permanente durante todas 
as semanas de execução do Projeto, decorrendo, assim, maior 
assimilação das metodologias propostas. Além dos aspectos de 
desenvolvimento de metodologias a partir de programas educa-
cionais no Ensino Básico, salientamos as questões formativas aos 
professores e futuros professores em relação aos processos inte-
grados das dinâmicas autoformativas (principalmente nos eixos 
supracitados) e nas intervenções pedagógicas junto às escolas 
parceiras por intermédio dos Grupos de Trabalho.

Paralelamente a tal processo, as ações do PIBID/Pedagogia 
– Caicó corroboram e solidificam as tendências de compreensão 
da Universidade enquanto polo de produção e socialização 
de um conhecimento integrado e indissociável entre a Educação 
Básica e o Ensino Superior, onde a práxis pedagógica está 
alicerçada na coadunação de conteúdos programáticos 
de certas disciplinas das licenciaturas envolvidas no Programa 
(no caso específico desta experiência, as disciplinas “Projeto 
Educacional I”, “Projeto Educacional II” e “Educação Ambiental” 
do Departamento de Educação do CERES) com conteúdos 
programáticos da Educação Básica – encontrando concretudes 
cotidianas para o fortalecimento da autonomia social por meio 
do campo da Educação.

O alcance do PIBID/Pedagogia – Caicó na região do sertão do 
Seridó do Rio Grande do Norte possibilitou ampla troca de conhe-
cimentos entre as escolas da Educação Básica e a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, incluindo a participação 
de diversos segmentos da sociedade civil que, direta e indi-
retamente, propiciaram melhor articulação institucional 



140

ARTE E A CULTURA POPULAR NA AUTOFORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
UMA EXPERIÊNCIA DO PIBID NO SERTÃO DO SERIDÓ

Fernando Bomfim Mariana

PIBID/PEDAGOGIA - CAICÓ

para a implementação das ações e atividades previstas e não 
previstas. Dentre as ações previstas nos sete eixos prioritários do 
Projeto (“Conhecimento da realidade dos sujeitos envolvidos”; “A 
leitura e a escrita como prioridade”; “Planejamento e ação docente”;  
“A pesquisa como aprendizagem”; “A criatividade como princípio 
educativo”; “Socialização do trabalho”; “Eventos e produtos”), 
as Associações de Pais, as Casas de Cultura e os Laboratórios 
da UFRN propiciaram importante incremento para o alcance 
integral dos objetivos previstos. Dentre as ações não previstas 
e recontextualizadas pelas dinâmicas de implementações das 
ações, destacamos o fortalecimento das iniciativas de cineclubes, 
hortas orgânicas, trilhas ecológicas e, em especial, construção de 
espaços públicos de debates sobre a Educação Básica e a Iniciação 
à Docência – oferecendo grande contribuição para a consoli-
dação de um dos princípios elementares do PIBID.

Ressaltamos, finalmente, que o tema inspirador das ações 
do PIBID/Pedagogia – Caicó, qual seja “Amor à palavra escrita”, 
propiciou aspectos filosóficos elementares para reflexões acerca 
do papel da arte e da cultura popular para exercícios e vivências 
pedagógicas no sertão do Seridó – possibilitando, inclusive, 
inspirações diversas para a compreensão dos processos de auto-
formação de professores da Educação Básica enquanto campo 
infinito para exploração de saberes interdisciplinares voltados 
para formas plurais de emancipação humana.
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PIBID/PEDAGOGIA - NATAL

REFLETINDO SOBRE A PRÁXIS 
PEDAGÓGICA NO PIBID/

PEDAGOGIA – NATAL DA UFRN

Elda Silva do Nascimento Melo
Erika dos Reis Gusmão Andrade

Introdução

A busca por uma educação de qualidade tem como mola 
propulsora políticas públicas de valorização das escolas e univer-
sidades, bem como do docente e de sua carreira. Nesse contexto, 
a região Nordeste e, mais especificamente, o Rio Grande do Norte 
têm empreendido grandes esforços para reverter os índices 
referentes à educação ofertada, os quais demonstram um baixo 
desempenho em relação ao país, se for considerado como 
parâmetro o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 
IDEB. De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), 
nas últimas avaliações, o RN tem apresentado certo crescimento 
no referido índice. Na primeira etapa do Ensino Fundamental, 
passou de 3,2, em 2007, para 3,8 em 2011; na segunda etapa desse 
nível, o crescimento foi mais tímido, passando de 2,8, em 2007, 
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para 3,0 em 2011. Com relação ao ensino médio, em 2007, o índice 
era de 2,9, passando para 3,1 em 2011. Entretanto, considerando 
os índices alcançados pelo país, o RN ficou abaixo em todos 
os níveis, em todos os anos observados. A média brasileira, que, 
em 2007, era de 4,0, em 2011, passou para 4,7 nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental; nos anos finais, foi de 3,5 para 3,9, 
e no ensino médio, saiu de 3,2 para 3,4.

Além da defasagem de aprendizagem verificada no contexto 
escolar, insere-se na problemática da qualidade da educação 
de modo geral e do RN, em particular, a desvalorização da carreira 
docente tanto no que diz respeito ao status financeiro quanto 
ao status social. Assim, as licenciaturas abrigam, em sua 
maioria, discentes de classes menos favorecidas, que necessitam 
de incentivos, inclusive financeiros para permanecer nesses 
cursos. Ademais, são eminentemente teóricos, tornando lacunar 
a consolidação dos conhecimentos didático-pedagógicos.

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
– PIBID surge no âmbito dessas políticas como uma grande opor-
tunidade de avançar nessa direção, posto que alia a valorização 
e o incentivo à carreira do magistério e o desenvolvimento 
de ações na escola básica, o que possibilita aos alunos desse 
nível de ensino uma complementação de estudos de forma 
dinâmica e criativa.

O PIBID/Pedagogia – Natal tem atuado em escolas da rede 
pública de Natal/RN desde o início de 2009. Tais ações, efeti-
vadas por meio de projetos de ensino e sequências didáticas, 
possibilitaram trabalhar diversos temas na perspectiva do 
letramento (com alunos dos níveis de alfabetização e siste-
matização da leitura e escrita), da inclusão social (nas classes 
de aceleração de ensino, especialmente nos quintos anos), 
e qualificação no que tange à formação para o magistério  
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(nas classes de formação de professores de nível médio) 
contemplando desde o ensino infantil até o nível médio, 
neste caso, modalidade normal, por se tratar de campo de 
atuação dos pedagogos.

Considerando a relevância desse programa, buscamos, 
neste trabalho, contextualizar as ações desenvolvidas no âmbito 
do PIBID/Pedagogia – Natal e relatar experiências profícuas, 
assim como o impacto destas para a formação dos licenciandos. 
Subjacente ao relato das experiências, adotamos como referencial 
teórico os estudos de Tardif (2002); Nóvoa (1995); Perrenoud (2000); 
Contreras (2002); Libâneo (1996, 2010); Fazenda (1994); entre outros.

Este trabalho traz uma breve apresentação do Programa 
em sua concepção, ou seja, como foi pensado pela equipe 
de especialistas do Ministério da Educação e, posteriormente, 
explicita uma reflexão sobre as experiências vivenciadas 
nas escolas e na UFRN pelos licenciandos do curso de Pedagogia 
participantes do Programa.

PIBID – política de formação e de 
valorização do magistério

O PIBID visa apoiar a iniciação à docência de estudantes 
de licenciatura plena tanto de instituições federais como esta-
duais de educação superior, buscando aprimorar a formação 
dos docentes, valorizar a carreira do magistério e contribuir 
para a elevação do padrão de qualidade da educação básica 
(BRASIL, 2010). Nessa direção, o Programa tem como pilares 
incentivar a formação de docentes em nível superior para 
a educação básica; contribuir para a valorização do magistério; 
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elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 
de licenciatura, promovendo a integração entre educação 
superior e educação básica; inserir os licenciandos no cotidiano 
de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes 
oportunidades de criação e participação em experiências meto-
dológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador 
e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem; incen-
tivar escolas públicas de educação básica, mobilizando 
seus professores como co-formadores dos futuros docentes 
e tornando-os protagonistas nos processos de formação inicial 
para o magistério; e, ainda, contribuir para a articulação entre 
teoria e prática, necessária à formação dos docentes, elevando 
a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.

O Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010, que dispõe 
sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
reforça, no art. 3º inciso IV, que o Programa visa também propor-
cionar aos futuros professores a participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 
inovador e interdisciplinar buscando a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2010).

Esse Programa distingue-se de outras políticas ante-
riormente implementadas por permitir um maior intercâmbio 
entre os diversos atores sociais ligados à educação pública.  
A configuração do Programa exige que alunos e professores 
da escola básica, mediados por um supervisor, também 
pertencente à escola, interajam continua e sistematicamente 
com estudantes e professores de cursos de licenciaturas do 
ensino superior. Essa dinâmica propicia uma relação mais 
consolidada do que aquelas ocorridas durante a realização 
de estágios supervisionados ou de ações extensionistas que, 
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apesar de sua importância, são prejudicadas pela dificuldade de 
acompanhamento contínuo. A continuidade no desenvolvimento 
das ações pensadas para a realidade específica de cada escola 
permite um investimento qualitativo baseado na pesquisa 
colaborativa, na qual o lócus da intervenção estrutura e é estru-
turado, beneficia e é beneficiado, criando um círculo virtuoso 
capaz de desconstruir as dicotomias historicamente postas: 
escola – universidade; teoria – prática; professor – pesquisador.

Ao financiar bolsas de iniciação à docência, o PIBID 
assume papel fundante na diminuição da evasão nos cursos 
de licenciatura, assim como no aumento da demanda por tais 
cursos e na valorização da carreira docente. Complementarmente, 
o Programa contribui para elevação da qualidade da educação 
básica, posto que permite o trânsito de saberes entre escola 
e Instituições de Ensino Superior. Esse trânsito é salutar para 
a escola uma vez que, como afirma Perrenoud (1993, p. 33),

a escola, por sua própria natureza, é uma confluência entre o 

velho e o novo, tanto para as pessoas quanto para o sistema e, 

por isso, está no centro do debate que sempre renasce entre 

antigos e modernos.

Nesse sentido, Tardif (2002) ressalta a importância dos 
diversos saberes que devem compor o repertório docente, 
mesclando entre aqueles adquiridos na academia e aqueles 
próprios da escola, tais como: saber da formação profissional, saber 
disciplinar, saber curricular e saber experiencial. Estes saberes são 
balizadores da formação no âmbito do Programa.

O PIBID prevê a concessão de bolsa de iniciação à 
docência nas seguintes modalidades: para professor coor-
denador institucional; para professor coordenador de área; 
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para professor supervisor; e para os estudantes de licenciatura 
plena. Tal configuração permite o acompanhamento mais 
estreito das atividades desenvolvidas tanto no âmbito das 
instituições formativas como nas escolas.

Os critérios de escolha das escolas para receber um grupo 
de bolsistas do PIBID baseiam-se no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica – IDEB, quando este está abaixo da média da 
região/estado, e também naquelas que tenham experiências bem 
sucedidas de trabalho pedagógico e de ensino-aprendizagem, 
de modo a apreender diferentes realidades e necessidades da 
educação básica e de contribuir para a elevação do IDEB, aproxi-
mando-o do patamar considerado no Plano de Metas Compromisso 
Todos pela Educação, previsto no Decreto Presidencial n. 6094/07.

A atuação dos bolsistas é acompanhada cotidianamente 
por meio de encontros de estudos, planejamento e avaliação 
das ações. Tais procedimentos devem contribuir para que 
as instituições formadoras e as escolas públicas aperfeiçoem 
seus processos e tecnologias de ensino e aprendizagem com 
repercussões positivas para a formação profissional.

O PIBID no curso de Pedagogia/UFRN

A formação do pedagogo pensada de acordo com os para-
digmas atuais (LIBÂNEO, 1996; MORIN, 1996) deve possibilitar 
uma visão global do fenômeno educativo, bem como o desen-
volvimento de capacidades diversificadas e mais abrangentes 
para atuação/intervenção nos diversos contextos educacionais. 
O pedagogo assume múltiplas funções no seu fazer educativo, 
o que implica a construção de conhecimentos múltiplos 
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e contextualizados, articulados ao cenário de transformações 
sociais e às novas demandas socioeducativas.

Nesse ideal de uma formação abrangente para o pedagogo, 
alguns fatores se figuram como elementos a serem considerados. 
Esses fatores centram-se não só em uma sólida formação teórica 
sobre conhecimentos científicos, biopsíquicos, histórico-cul-
turais, ético-políticos, lúdicos e estéticos, mas também no 
desenvolvimento de conhecimentos práticos, em procedimentos 
de ensino e de aprendizagem que permitam uma profícua relação 
entre teoria e prática na formação do pedagogo. Essa perspectiva 
denota uma abordagem de estudos que ultrapasse a simples 
preparação para o exercício de uma função específica, vindo 
a concentrar-se em saberes que oferecem uma ampla capacidade 
de construção e reconstrução de ações e práticas diversificadas, 
bem como essenciais ao fazer educativo. Assim, a formação 
do pedagogo deverá propiciar a produção de conhecimentos 
em educação e a intervenção competente nos processos peda-
gógicos, com base em concepções de sociedade, de ser humano, 
de escola, de currículo, de ensino e de aprendizagem.

Outra dimensão a considerar nessa formação é a relação 
que se estabelece entre ser humano e conhecimento, a partir 
das novas formas de organização e gestão dos processos sociais. 
Essa relação não privilegia apenas a memorização e a repe-
tição de procedimentos, mas exige atividades intelectuais 
e competências cognitivas que se desenvolvem em situações 
de aprendizagem interativas, dialógicas e dinâmicas envolvendo 
o aprendiz e os objetos de conhecimento. Essa perspectiva forma-
tiva traz novas exigências que em muito superam o patamar 
existente hoje, implicando uma reinvenção da profissão docente,  
indo ao encontro do que defende Fazenda (1994) quando afirma que 
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a sala de aula deve ser um ambiente em que o autoritarismo 
seja trocado pela livre expressão da atitude interdisciplinar.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Graduação em Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006, p. 1), 
orientando-se por essa perspectiva, explicitam as seguintes 
exigências como centrais na formação do pedagogo:

Art. 3º. O estudante de Pedagogia trabalhará com um reper-

tório de informações e habilidades composto por pluralidade 

de conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 

proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se 

em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensi-

bilidade afetiva e estética.

Parágrafo Único. Para a formação do licenciado em 

Pedagogia é central:

I – o conhecimento da escola como organização complexa 

que tem a função de promover a educação para e na cidadania;

II – a pesquisa, a análise e a aplicação de resultados de 

investigações de interesse da área educacional;

III – a participação na gestão de processos educativos e na orga-

nização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino.

Tal complexidade formativa se deve ao campo de atuação 
do pedagogo englobando o conhecimento que deve ser tratado 
na Educação Infantil (socialização, introdução ao mundo 
da leitura e escrita, desenvolvimento biopsíquico e motor, 
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desenvolvimento dos aspectos lógico-matemáticos da estru-
turação do pensamento), no Ensino Fundamental (continuando 
a trabalhar os aspectos no nível anterior tratados, além 
do ensino sistematizado das diferentes áreas do conhecimento 
para os anos iniciais: Língua Portuguesa, Matemática, História, 
Geografia, Ciências Naturais, Artes e Educação Física, trans-
versalmente e também, nos anos finais, as questões relativas 
ao meio ambiente e à saúde, à pluralidade cultural, à ética 
e à orientação sexual, além da gestão e coordenação pedagó-
gica, que inclui o acompanhamento dos professores das áreas 
específicas), e no ensino médio (com o ensino das disciplinas 
de formação pedagógica nos Cursos de Magistério).

Na UFRN, a formação de professores tem sido uma 
preocupação constante, evidenciando-se no esforço institu-
cional de promover projetos que envolvam pesquisa, ensino 
e extensão nos cursos de graduação e pós-graduação, a exemplo 
dos Projetos PRODOCÊNCIA (Programa de Consolidação 
das Licenciaturas, cujos objetivos são promover a inte-
gração entre os diversos cursos de formação de professores 
de Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Educação de 
Jovens e Adultos e Ensino Médio dos Campi da UFRN, as Escolas 
dos Sistemas Estaduais e Municipais pertinentes, com o fim 
de melhorar a formação docente e a qualidade desses níveis 
de ensino) e PROCEEM (Programa Complementar de Estudos 
para Alunos do Ensino Médio), que se propõe a atuar junto à 
rede de escolas que ministram o ensino médio, desenvolvendo 
ações que estimulem a interlocução com estudantes, visando 
ao acesso à universidade; ao estímulo dos alunos das licen-
ciaturas, como parte da sua formação docente, a lecionar no 
ensino médio, entrando em contato com outros contextos e 
com alunos reais; ao desenvolvimento de atividades de ensino 
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relacionadas aos componentes curriculares relativos ao ensino 
médio, entre outras ações).

Especificamente, o Curso de Pedagogia do Campus Natal,  
que obteve nota máxima no último ENADE, articula-se a um 
Programa de Pós-Graduação em Educação (também nível 
05 CTC/CAPES). Os docentes desse Curso e do Programa 
estão vinculados ao Centro de Educação, formado por 
um corpo docente efetivo com aproximadamente 95% 
de professores com titulação em nível de doutorado. 
Outra característica desse esforço é assegurar a participação 
ativa dos licenciandos em projetos de pesquisa, ensino e extensão, 
além da preocupação do Colegiado do Curso em estar atento 
às novas demandas da área.

O PIBID/Pedagogia – Natal surge nesse contexto, 
assumindo fundamental importância, pois, se por um lado 
propicia uma oxigenação na dinâmica da escola, cujo espaço 
torna-se palco para operacionalizar metodologias inovadoras, 
sem perder de vista os saberes sistematizados, postos nos planos 
oficiais de ensino, por outro lado, busca melhorar as condições 
de formação dos alunos dessa Licenciatura, cujo perfil socioe-
conômico exige atenção, por se tratar, na sua maioria, de alunos 
das camadas populares com baixo poder econômico. Portanto, 
além da formação enriquecida pelas experiências vivenciadas 
no Programa, os licenciandos podem permanecer no curso, 
tendo em vista não precisarem adentrar precocemente no 
mercado de trabalho para poder manter-se.

A condição socioeconômica dos estudantes de Pedagogia 
da UFRN pode ser verificada a partir dos dados fornecidos 
pelo Observatório da Vida do Estudante Universitário (OVEU), 
um centro de informações estatísticas sobre os estudantes 
que ingressaram na UFRN e de documentos de referência 
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sobre o acesso ao ensino superior que possibilita o cruza-
mento de diversas variáveis informadas no ato da inscrição 
do vestibular, permitindo caracterizar o perfil socioeconô-
mico dos estudantes. De acordo com o OVEU, 89,23% dos pais 
dos alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia, turno vesper-
tino, não possuem nível superior. No turno noturno, são 92,33% 
que não acessaram esse nível de ensino. No que diz respeito 
à renda familiar, 80,81% dos alunos do referido curso que 
estudam no período da tarde recebem até 05 salários mínimos, 
e dos que estudam no período da noite são 85,33% que estão 
nessa situação. O meio de transporte mais utilizado por esses 
alunos é o ônibus coletivo, sendo 87,77% daqueles que estudam 
à tarde e 85,53% dos que estudam à noite.

A realidade das escolas da zona urbana de Natal/RN 
também foi impactada com a presença do PIBID Pedagogia. 
As escolas selecionadas foram a Escola Estadual Prof. Luiz 
Antonio (IDEB 3,4); a Escola Municipal Professor Ulisses de Góis 
(IDEB 3,1); a Escola Municipal Juvenal Lamartine (IDEB 3,4), 
ambas oferecendo Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e EJA; além do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI 
José Alves Sobrinho, ofertando Educação Infantil.

Tal conjunção de atuação nos oferece um campo rico 
para execução do PIBID, buscando colaborar com a qualidade 
do ensino em seus diferentes campos: a educação infantil, 
com crianças de três a cinco anos; o ensino fundamental, 
com crianças de seis aos onze anos de idade, matriculadas nos 
anos iniciais, e crianças e jovens com idade entre doze e dezesseis 
anos, alunos dos anos finais do ensino fundamental, e jovens 
e adultos no ensino médio, modalidade normal. Essa realidade 
tão diversificada e rica nas escolas favoreceu o desenvolvi-
mento de um trabalho formativo com os licenciandos da UFRN, 
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os quais se envolveram em diferentes campos de atuação do peda-
gogo, incluindo o campo da gestão e da coordenação pedagógica.

Outro fator que concorreu para tal escolha se deve ao fato 
dessas escolas se localizarem em áreas centrais e atenderem 
a alunos das mais diversas regiões de Natal. Além disso, apre-
sentavam IDEB abaixo da média dos municípios brasileiros 
(4,4), do estado do Rio Grande do Norte (3,9) e de Natal (3,7). 
Ainda como critério de escolha dessas escolas, foi considerada 
a adesão da direção da escola em colaborar com o trabalho a ser 
desenvolvido pelo PIBID e a diversidade de modalidades educa-
tivas oferecidas, promovendo a formação do pedagogo em seus 
diferentes campos de formação; a capacidade de absorção dos 
bolsistas; as possibilidades de desenvolvimento das atividades; 
bem como a facilidade de acesso pelos bolsistas por se localizarem 
em regiões atendidas pela malha viária do município.

PIBID Pedagogia/UFRN – experiências e impacto 
na formação docente e na realidade escolar

O PIBID/Pedagogia – Natal tem possibilitado a ampliação 
do campo formativo dos licenciandos além do contexto de sala 
de aula na universidade, colocando-os em constante confronto 
com a multiplicidade da prática que a atuação profissional 
envolve, desenvolvendo no discente o compromisso ético-político 
e técnico que esperamos de um profissional bem formado. 
Além disso, desenvolve a capacidade de reflexão crítica a partir 
de uma articulação da teoria com a prática de forma situada, 
pois, como afirma Nóvoa (1995), as decisões pedagógicas devem 
ocorrer com base no processo de reflexão que o professor leva 
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a cabo sobre sua própria ação. Ademais, o Programa busca 
fomentar a carreira do magistério e contribuir para a articu-
lação teoria-prática, permitindo que o licenciando em pedagogia 
se familiarize com os espaços escolares, propiciando uma 
formação mais sólida, com vistas à melhoria da qualidade 
da educação ofertada nesses níveis de ensino.

Há um efetivo acompanhamento e orientação acerca 
da participação dos alunos nas diferentes atividades nas escolas, 
como: semanas pedagógicas, reuniões de planejamento, ativi-
dades recreativas e pedagógicas dentro e fora do espaço escolar, 
atividades das secretarias de educação no espaço escolar (pales-
tras, reuniões, campanhas), assembleias profissionais (tendo em 
vista que passamos por um período de greve em ambas  as redes 
de ensino) etc. Tais vivências têm proporcionado uma ampliação 
da perspectiva profissional dos envolvidos, no sentido de consi-
derar as diversas dimensões que atravessam a carreira docente. 
Identificamos a consolidação de uma visão mais participativa e 
interventiva diante dos desafios do cotidiano escolar, no sentido 
de não apenas apontar os problemas a serem enfrentados, mas 
construir, coletivamente, estratégias de superação.

O enfrentamento das questões político-econômicas 
inerentes à profissão no espaço público, emergidas mais 
fortemente nos períodos de greve pelos quais passamos, levou 
os licenciandos a uma reflexão mais rigorosa sobre as políticas 
de carreira, cargos e salários das redes de ensino e sobre como 
a categoria se organiza e pensa as estratégias de busca da conso-
lidação dos seus direitos.

A metodologia usada para o desenvolvimento dos trabalhos 
no Programa, com base na investigação participativa, tem levado 
os discentes a consolidar práticas de busca de soluções coletivas, 
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bem como a um amadurecimento de como lidar com as duas faces 
desta participação, a individual e a coletiva.

No final de 2010, em conjunto com as escolas que estavam 
prestes a participar das avaliações Provinha e Prova Brasil 
(2011), decidimos proceder a um diagnóstico sobre a aqui-
sição e sistematização da leitura e da escrita nas instituições. 
Momento riquíssimo de aprendizagens, pois abrangeu desde 
a formulação dos instrumentos para cada nível de ensino, como 
sua aplicação, tabulação e proposições interventivas. Tal ação 
contou com a colaboração da Profa. Denise Maria de Carvalho 
Lopes, que coordenou o Diagnóstico da Alfabetização de Crianças 
matriculadas no 3º ano nas escolas da rede pública do estado, 
realizado pela UFRN em parceria com o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
– UNDIME, com o Fundo das Nações Unidas para a Infância – 
UNICEF e a Agenda Potiguar pela Alfabetização de Crianças 
no Estado do Rio Grande do Norte. Embasados nesse documento, 
adaptamos os nossos instrumentos e procedemos a ação.

Tal atividade, desenvolvida nas escolas ao longo do ano de 
2011, resultou em projetos interventivos nos diferentes níveis 
atendidos pelas escolas, obtendo resultados que, segundo os 
depoimentos dos professores das escolas, tornaram-se visíveis 
nas atividades de avaliação da aprendizagem no segundo 
semestre letivo. No entanto, queremos chamar atenção para 
as repercussões formativas nos licenciandos que, confron-
tados com a realidade de aprendizagem da leitura e escrita, 
condição básica de escolarização de qualidade, propuseram-se 
a enfrentar, não sem angústias, os desafios da intervenção com 
vistas à alteração do quadro.
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Tendo em vista essa proposição, foram organizados 
grupos de estudos para análise dos dados e formulação 
de atividades interventivas; realizadas reuniões nas escolas 
com os professores envolvidos, para planejamento conjunto; 
buscaram-se novas metodologias de ensino que pudessem 
colaborar com uma aprendizagem mais efetiva e superação 
das próprias lacunas conceituais sobre os processos de alfa-
betização nas crianças, nos jovens e nos adultos das escolas 
envolvidas. Tamanha mobilização resultou numa reflexão 
profunda sobre o papel do profissional de pedagogia nas escolas 
e as possibilidades e contextos de intervenção na aprendizagem 
das pessoas, a partir de diversificadas abordagens teórico-
-metodológicas, bem como na compreensão da formação para 
além do sentido de prontidão, mas numa perspectiva da busca 
continuada frente às demandas da realidade.

Reafirmamos a grande relevância desse subprojeto 
no sentido de propiciar a ampliação da realização de ações 
de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do PIBID, que venham 
a contribuir para a melhoria da formação oferecida pelo curso 
de pedagogia da UFRN, bem como para a melhoria da qualidade 
da educação nas escolas participantes do programa, tendo em 
vista que as atividades são pensadas e propostas conjuntamente 
pelos bolsistas, supervisores e professores envolvidos. Tal carac-
terística promove uma reflexão sobre as dinâmicas mecânicas 
de atuação, tão facilmente estabelecidas no espaço escolar 
devido à sua forma de organização, promovendo o interesse 
dos professores em novas estratégias de intervenção, bem como 
possibilitando a recuperação da crença nas suas capacidades de 
mudança da realidade enfrentada. Notamos que, se por um lado, 
a energia e vontade dos licenciandos contaminavam novamente 
os professores com a possibilidade de acreditar em novas ações, 
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por outro lado, a experiência e maturidade dos professores 
levavam os bolsistas a uma reflexão e aprendizagem mais 
realistas das possibilidades de atuação.

A esse respeito, Silva (2011) explicita que:

O PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência configura-se, atualmente, como uma relevante 

alternativa de potencializar a formação integral do pedagogo 

e dos demais docentes de outras licenciaturas na medida em 

que pode possibilitar a inserção do licenciando num contexto 

educacional de forma planejada, orientada e reflexiva acerca 

da sua própria e pretensa prática docente (SILVA, 2011, p. 20).

Temos observado o crescimento acadêmico e profissional 
dos bolsistas por meio da implementação dos miniprojetos 
de ensino desenvolvidos nas escolas, e também com a parti-
cipação deles em eventos locais e regionais, apresentando 
os trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto, inclusive 
com premiações, em alguns casos. É claro o desenvolvimento 
do espírito de colaboração e trabalho coletivo, do espírito 
investigativo e da capacidade de transposição dos conteúdos 
formativos do curso para uma prática de cunho reflexivo 
e ativo com vistas à solução dos desafios cotidianos encon-
trados na escola em que atuam. Esses atores têm tido uma 
participação mais ativa e crítica nos componentes curricu-
lares do curso, qualificando as discussões em salas de aula 
e possibilitando uma melhor compreensão, por parte dos 
demais discentes, por relacionarem teoria-prática com maior 
propriedade, segundo o depoimento de diferentes docentes 
do curso. Esse senso crítico é de fundamental importância, 
pois, conforme Contreras (2002), a tomada de consciência 
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dos valores e significados ideológicos implícitos na atuação docente 
e nas instituições poderia orientar uma ação transformadora 
capaz de atenuar a injustiça na instituição escolar, assim como 
o processo de reflexão crítica permitiria aos professores avan-
çarem num processo de transformação da prática pedagógica 
mediante sua própria transformação como intelectuais críticos.

Considerações finais

O PIBID, enquanto política pública de incentivo à iniciação 
à docência, atua na melhoria da qualidade da formação 
de professores, na valorização do magistério, na elevação 
do padrão de qualidade da educação básica pública brasileira 
e tem atendido a uma demanda reprimida, posto que, no âmbito 
das universidades, historicamente, as bolsas e incentivos eram 
destinados à iniciação científica. Desse modo, esse Programa 
inaugura uma nova conjuntura possibilitando a permanência 
com qualidade de alunos nos cursos de licenciatura.

O Programa tem proporcionado aos licenciandos 
o contato inicial com a atividade docente em escolas públicas, 
ainda nos primeiros anos do curso, fazendo emergir um dife-
rencial na formação dos estudantes, que só teriam tal inserção 
no período das Práticas de Ensino ou do Estágio Supervisionado. 
Dessa forma, ainda na graduação, o aluno se compromete com 
a ação docente em instituições públicas de ensino, levando 
à valorização desse espaço, entendendo-o como um palco 
de experiências que contribui para a formação do conhecimento 
e para o aperfeiçoamento da atividade docente.
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Os licenciandos experimentam a oportunidade de criar 
e desenvolver projetos a serem aplicados nas escolas públicas 
de ensino de forma a contribuir no avanço coletivo da escola, 
dos alunos e dos próprios acadêmicos. Estes projetos também 
permitem a aplicação de procedimentos metodológicos 
e de práticas docentes diferenciadas considerando a realidade 
local. Este contato direto com as escolas possibilita uma formação 
dos licenciandos mais qualificada, por meio da qual os futuros 
professores aprendem a administrar as situações cotidianas 
no contexto escolar e a perceber as necessidades existentes nas 
instituições educacionais públicas. Além disso, o Programa ainda 
contribui para romper com uma antiga sectarização entre o que 
é produzido e estudado na academia e o espaço escolar. Nesse 
sentido, reiteramos a importância desse Programa para a consoli-
dação dos cursos de licenciatura, para a melhoria da qualidade da 
formação docente e para a oxigenação das práticas pedagógicas 
ocorridas no espaço escolar.
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Introdução1

O PIBID/Filosofia funciona desde 2009 e, a partir de 2014, 
teve total reestruturação, com substituição de uma das escolas 
participantes e de seu respectivo supervisor. Houve, ainda, a reno-
vação de cinquenta por cento do grupo de bolsistas licenciandos.

Atualmente, nosso projeto está presente em duas escolas: 
Escola Estadual Mascarenhas Homem e Escola Estadual Zila 
Mamede, ambas localizadas na cidade de Natal. Temos dois supervi-
sores e vinte bolsistas licenciandos. A primeira escola está localizada 
no centro da cidade e recebe um público bastante heterogêneo, 

1 Uma versão ampliada do presente texto foi publicada no livro contendo 
os trabalhos apresentados no II Encontro Nacional do PIBID/Filosofia, ocor-
rido em São Bernardo do Campo/SP, em junho de 2015, sob responsabilidade 
do PIBID/Filosofia da Universidade Federal do ABC. 
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com estudantes de várias partes da cidade. Já a segunda escola está 
localizada em um bairro da Zona Norte de Natal e é formada 
basicamente por alunos residentes no próprio bairro onde 
a escola se localiza.

Também iniciamos em 2014 um trabalho de reaproxi-
mação de ex-bolsistas que atuam no PIBID de forma voluntária. 
A atuação desses ex-pibidianos não se dá em parceria com 
as atividades que estão sendo desenvolvidas pelos atuais 
bolsistas, mas constituem um grupo que se reúne em separado 
e discute problemas que são próprios de sua realidade atual, 
ou seja, a de professores da rede básica de ensino. Em termos 
de produção, o grupo está concentrado na elaboração de um 
livro de Filosofia para estudantes do ensino médio, conforme 
exposto no item a seguir (Monólogos Filosóficos).

No que diz respeito às ações desenvolvidas pelo grupo 
de bolsistas, podemos classificá-las em três segmentos: 
a) atuação em sala de aula (seção 2); b) atuação extraclasse, 
mas no interior da escola (seções 3 e 4); e c) ações de divulgação 
da Filosofia para um público extraescolar (seções 5 e 6).

Planejamento didático

A atividade principal do PIBID/Filosofia, a partir de 2015, 
passou a ser a atuação em sala de aula, incluindo as ações 
que vão do planejamento ao registro da aprendizagem dos 
educandos. Nossas experiências anteriores vinham mostrando 
que a organização dos conteúdos a partir da História 
da Filosofia não é o caminho que produz os melhores resultados. 
Em outra via, a abordagem temática para o ensino de Filosofia 
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também tem suas fragilidades, especialmente a possibilidade 
de se perder a oportunidade de aprofundamento das compe-
tências filosóficas que se pretende que sejam desenvolvidas 
pelos estudantes do ensino médio.

Tendo em vista as observações expostas, optamos por 
elaborar um plano de curso para as três séries do ensino médio 
centrado nas seis grandes áreas da Filosofia. A elaboração desse 
plano de curso começou com a identificação dos principais 
problemas e autores de cada área do conhecimento filosófico. 
Chegamos, então, a uma proposta de organização curricular 
dividida por semestres, cada qual reservado para o estudo 
de uma área da Filosofia e os respectivos filósofos a serem 
destacados em cada período conforme Quadro 1.

Período Área de 
Conhecimento Filósofos

1ª 
série

1º semestre
Metafísica Pré-socráticos, 

Santo Agostinho, 
Heidegger

2º semestre
Epistemologia Tomás de 

Aquino, 
Descartes, Hume

2ª 
série

1º semestre Estética Platão, Adorno, 
Sartre

2º semestre Ética Kant, Mill, 
Nietzsche
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Período Área de 
Conhecimento Filósofos

3ª 
série

1º semestre Lógica Aristóteles, 
Bacon, Russell

2º semestre Filosofia Política Maquiavel, 
Rousseau, Marx

Quadro 1 – Proposta de organização curricular dividida por semestres.
Fonte: PIBID/Filosofia UFRN.

Observando a tabela, podemos verificar que, a partir 
de uma visão não linear da História da Filosofia, é possível 
contemplar autores de todos os períodos históricos do pensa-
mento filosófico. Vale ressaltar que a escolha dos filósofos 
destacados não impede que outros pensadores sejam abordados 
durante o curso, mas é importante frisar que foram selecio-
nados como agentes principais do estudo aqueles filósofos 
considerados “clássicos” em cada período e em cada área 
de conhecimento da Filosofia. O planejamento do semestre foi 
dividido em cinco passos:

1 Problematização

Apresentação de um problema que norteará o trabalho 
do semestre todo. Inicialmente, espera-se que os educandos 
respondam ao problema usando os conhecimentos que dispõem, 
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quer sejam oriundos dos estudos de outras disciplinas quer sejam 
de seus saberes de senso comum. Ao longo do semestre, o estudo 
da Filosofia de alguns pensadores que se debruçaram sobre 
o problema proposto deve oferecer os elementos necessários para 
que os estudantes possam, ao final da etapa de estudo, reformular 
a solução para o problema apresentado no início do período 
letivo. Dessa forma, esperamos que o próprio aluno possa avaliar 
a sua evolução, realizada a partir do estudo da Filosofia.

2 Visão Geral da Área

É o momento de apresentar para os educandos os temas, 
problemas e autores principais da área de estudo do semestre. 
O objetivo é que os educandos compreendam que o problema 
proposto se insere em um contexto mais amplo da reflexão 
filosófica, sendo possível estabelecer conexões entre esse 
problema e outras inquietações próprias do existir humano. 
É nessa etapa também que os alunos entrarão em contato 
com vários pensadores que podem contribuir para a solução 
do problema selecionado. Desse modo, espera-se que os alunos 
compreendam que os problemas filosóficos – ainda que desta-
cados mais em um período da História da Filosofia do que 
em outros – guardam um sentido de permanência, ou seja, 
que tanto os autores da Antiguidade quanto os modernos 
e contemporâneos se dedicaram ao mesmo tema, ainda que 
oferecendo soluções que se relacionam com o estágio cultural 
em que cada autor está inserido.
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3 Filósofos em destaque

Esta é a etapa que provavelmente ocupará o maior tempo 
de nossos trabalhos, pois é a etapa de radicalização da problema-
tização inicial. Neste momento, serão realizados os estudos sobre 
o pensamento de cada um dos três filósofos destacados na área 
temática selecionada. Esta etapa se subdivide em duas, a saber:

3.1 Exposição geral da Filosofia 
do pensador em destaque

Alguns dos itens a serem estudados: quem é o filósofo; 
em que período da Filosofia ele se situa; quais são as influên-
cias recebidas; quais são os principais problemas abordados 
pelo filósofo; e quais são as suas teses mais importantes para 
o conhecimento filosófico em geral.

3.2. Exposição temática da Filosofia 
do referido pensador

Alguns dos itens a serem estudados: como esse filósofo 
contribuiu para a solução do problema em destaque e como 
essas contribuições se relacionam com o todo de sua Filosofia; 
e a relação das ideias do filósofo com as ideias de outros 
pensadores, tanto de sua época como de pensadores de outros 
períodos da História da Filosofia.
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Os itens 3.1 e 3.2 serão desenvolvidos em três estágios 
subsequentes, cada qual correspondendo a um dos pensadores 
destacados na área temática.

4 Outras abordagens

Apresentação da contribuição de outros pensadores (filó-
sofos ou não) para a solução do problema em debate. Por um lado, 
pretendemos que os alunos compreendam que os problemas 
da Filosofia não são exclusivos dos filósofos. Por outro lado, espe-
ramos que os estudantes ampliem seu capital cultural e sejam 
capazes de estabelecer relações entre a Filosofia e outras ciências 
(dimensão interdisciplinar do Plano de Curso).

5 Solução final do problema inicial

Espera-se que o aluno seja capaz de reformular a solução 
apresentada no início do semestre, incorporando conhecimentos 
filosóficos e demonstrando ampliação das competências refle-
xivas que marcam o fazer do filósofo.
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The Ultimate Philosophy 
Championship – U.PH.C.

Esse projeto é desenvolvido junto aos estudantes da Escola 
Estadual Zila Mamede, cujo objetivo principal é desenvolver 
a capacidade de argumentação critico-lógica dos alunos 
do ensino médio, a fim de familiarizá-los com as questões 
e dilemas filosóficos nos campos da ética e da política.

A dinâmica de funcionamento do projeto é dividida em 
duas etapas: os treinos das equipes participantes e o evento prin-
cipal, no qual acontecem os embates filosóficos e a premiação 
da equipe vencedora.

Para a realização do U.PH.C., é sugerida a criação de quatro 
equipes, sendo cada equipe composta por pelo menos três compo-
nentes e um técnico (um bolsista licenciando do PIBID/Filosofia).

Os treinos das equipes são semanais e visam capa-
citar os atletas-filósofos para o grande embate final.  
Nos treinos, são trabalhados temas e autores que servirão de 
subsídios para o embate.

O evento principal (U.PH.C.) será um embate dividido 
em três rounds, cada um com duração de dez minutos. Em cada 
round, será abordado um subtema. Na primeira edição, o tema 
escolhido foi Liberdade de Expressão e os subtemas: Eutanásia, 
aborto, justiça, democracia, representatividade política 
e maioridade penal.

Durante os treinos, os atletas-filósofos (sob coorde-
nação dos técnicos) realizaram um conjunto de atividades, 
tais como: trabalho com jogos variados (baralho, Uno, Blitz, 
dominó, dama etc.) e discussão do funcionamento de uma 
atividade lúdica (elaboração de regras, observação a essas 
regras, a emoção durante o jogo, postura dos participantes); 
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exibição de material audiovisual relacionado ao tema esco-
lhido para o debate; leitura e análise de textos filosóficos e não 
filosóficos; elaboração de argumentos filosóficos; e exercícios 
de debate oral e escrito (individual ou em grupo).

O embate (realização do U.PH.C. propriamente dito) 
se inicia com uma pergunta formulada pelo juiz principal. 
A equipe selecionada para iniciar o embate deve responder 
à pergunta, apresentando argumentos que sustentem a resposta 
oferecida. Em seguida, a equipe opositora também apresentará 
sua resposta e seus argumentos. É importante observar que 
a resposta da segunda equipe não necessariamente precisa ser 
uma visão oposta do que foi dito pela outra equipe, uma vez que 
a intenção é pontuar com argumentos, e não derrubar a visão 
do outro. O embate se desdobra com a apresentação de novos 
argumentos por parte de cada equipe, de modo intercalado.

O evento contará com quatro juízes, sendo o juiz principal 
um representante do PIBID/Filosofia e os demais, professores 
da Escola Estadual Zila Mamede. A função do juiz principal 
é coordenar os embates enquanto os juízes auxiliares são 
os responsáveis para fazer a pontuação das equipes participantes.

Ao final dos embates, os juízes se reunirão para contagem 
de pontos, e logo após, o juiz central pronunciará o resultado 
da equipe que melhor argumentou/pontuou sobre o tema, 
indicando então o vencedor do embate.

Em suas avaliações, os juízes deverão se concentrar 
na qualidade dos argumentos apresentados pelas equipes. 
A pontuação a ser feita pelos juízes obedece aos seguintes crité-
rios: argumentos inválidos: zero pontos; argumentos corretos: 
dois pontos; argumentos válidos sem fundamentação: três 
pontos; argumentos válidos e bem fundamentados: cinco pontos; 
e argumentos falaciosos (ad hominem): perda de um ponto.
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A seguir, listamos algumas ações previstas para serem 
desenvolvidas nos treinos durante a realização da primeira 
edição do U.PH.C. (2015).

1º encontro: A liberdade de expressão 

Dinâmica de apresentação/entrosamento. Coerência 
no discurso: debate como gênero textual. Vídeo exemplificador. 
Debate livre entre os alunos sobre liberdade de expressão. 
Avaliação dos técnicos. Comentários sobre os problemas encon-
trados na argumentação dos alunos.

2º encontro: Análise do discurso

Apresentação de dois vídeos para serem analisados pelos 
alunos, visando identificar os argumentos presentes. Exposição 
sobre a Lógica e a construção dos argumentos. Análise dos tipos 
de discurso. Nos treinos seguintes, os alunos deverão elaborar 
argumentos favoráveis e contrários ao subtema em discussão.

Projeto Filosofia Viva: desconstruindo conceitos

O projeto Filosofia Viva nasceu da necessidade percebida 
pelos bolsistas do PIBID de aproximar a Filosofia à reali-
dade do alunado da Escola Estadual Mascarenhas Homem. 
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Com a intenção de alcançar tal objetivo, propõem-se encontros 
interativos extraclasses somados a diversas leituras e discussões 
sobre um tema filosófico de interesse dos educandos. Após uma 
pesquisa com os alunos do ensino médio, ficou decidido que 
o primeiro tema seria sexualidade. Para tanto, a primeira edição 
do FV foi estruturada conforme a descrição a seguir.

O objetivo geral do FV é ampliar a capacidade de interpre-
tação de “si próprio”, tendo o intuito de aproximar a Filosofia 
de problemáticas que afetam os jovens, tais como a questão 
de gênero e a desmistificação do amor.

A realização da atividade ocorre durante quatro 
encontros. O primeiro encontro é destinado a uma conversa 
introdutória sobre o gênero sexual e todo o debate que esse 
tema tem gerado. Os dois encontros posteriores referem-se 
a um assunto bastante recorrente na mente dos jovens: o amor. 
No último encontro, dando encerramento, é proposto que 
os alunos façam uma exposição de trabalhos elaborados durante 
o período de realização do Filosofia Viva.

Para cada encontro, foram definidos temática, objetivos 
específicos e metodologia, conforme descrito no Quadro 2.
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Objetivos Metodologia

1º encontro – Tema: As interrogações do século: gênero e sexo

1. Motivar o aluno a compreender o 
que seja de fato a sexualidade.
2. Objetivando certa clareza no 
conceito de gênero sexual, preten-
demos mostrar as múltiplas facetas 
da sexualidade humana.
3. Fazer com que os próprios alunos 
mostrem a diferença existente entre 
o “amor” e o “sexo”. 
4. Gerar um debate instigante e 
produtivo acerca do amplo tema 
trabalhado no encontro.

1. Com a utilização do 
Biscoito de Gênero, daremos 
início à discussão sobre a 
diversidade sexual. 
2. A partir da música “Amor 
e Sexo”, da cantora Rita Lee, 
conversaremos abertamente 
sobre o tema exposto.
3. Discussão do texto 
OLIVEIRA, Raimundo 
Nonato Nogueira. Filosofia: 
Investigando a ética e a 
sexualidade. 3ª ed. Fortaleza: 
Editora Edjovem, 2011.

2º e 3º encontros – Tema: O que é o amor?

1. Levar os conceitos de amor para 
a discussão com o grupo de alunos: 
amor ideal x amor real.
2. Será exposta a temática da 
liquidez das relações humanas 
dentro da conjuntura moderna, 
utilizando como exemplo a virtuali-
dade das relações que vivenciamos 
diariamente.

1. Com a utilização de músicas 
e poemas, facilitaremos o 
debate sobre a conceitu-
ação do amor. 
2. Usando o filme Amores 
Imaginários como mecanismo 
de sensibilização, trataremos 
das relações humanas no 
presente século. 
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Objetivos Metodologia

4º encontro – Tema: Aluno: sujeito ativo, 
pensando a própria sexualidade

1. Fazer com que os alunos sejam 
ativos no concernente ao aprendido 
durante os encontros.
2. Utilizar os trabalhos elaborados 
pelos alunos para uma discussão 
construtiva do saber, introduzindo 
novos conceitos que tenham relação 
com o assunto.

1. Exposição feita pelos 
participantes do projeto de 
suas atividades. A exposição 
será feita a partir de registros 
fotográficos realizados 
pelos estudantes durante a 
realização do Filosofia Viva. 
Nesse sentido, eles deverão 
registrar imagens capturadas 
em diferentes espaços e 
situações ocorridas na cidade 
que manifestem, direta ou 
indiretamente, cenas de 
manifestação da sexualidade 
humana.

Quadro 2 – Objetivos específicos e metodologia de cada encontro.
Fonte: PIBID/Filosofia UFRN.

Consultório Filosófico

A ideia do Consultório Filosófico surgiu em meados 
do ano de 2013 como atividade para ser desenvolvida 
na semana de Ciência Tecnologia e Cultura (CIENTEC) da 
UFRN. Inicialmente, a organização do consultório filosófico 
estava sob a responsabilidade do Programa de Educação 
Tutorial (PET-Filosofia) e do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência (PIBIB/Filosofia) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A partir de 2014, 
somente o PIBID/Filosofia passou a coordenar o projeto.



176

EM BUSCA DE NOVOS TERRITÓRIOS FILOSÓFICOS

Jaime Biella/Clévio de Carvalho Lourenço/Magnun Luiz de Oliveira

PIBID/FILOSOFIA

O Consultório Filosófico é uma atividade lúdica e intera-
tiva cuja principal finalidade é propiciar reflexões filosóficas 
acerca de alguns conteúdos que permeiam a vida humana. 
Para isso, as referidas questões são tratadas a partir de um 
diagnóstico fundamentado nas “deficiências” do paciente. 
Ele poderá ser, por exemplo, diagnosticado com SLER (Síndrome 
da Liberdade Existencial Reversa) ou com outros diagnósticos 
que incluam os temas a serem abordados. Para cada paciente, 
haverá uma prescrição médica, isto é, a indicação de obras 
filosóficas do tema discutido.

A CIENTEC é um evento institucional oportuno para 
a execução do projeto, uma vez que possibilita aos visitantes 
um contato instigante com a filosofia e com seus objetos 
de investigação e reflexão. É um momento para partilharmos 
com a comunidade local o próprio curso de filosofia. Durante 
a CIENTEC 2014, os médicos-filósofos do Consultório Filosófico 
realizaram aproximadamente quinhentas consultas. O projeto 
também tem a perspectiva de se inserir nas escolas onde o PIBID 
atua, e acreditamos que, aos poucos, o Consultório possa estar 
presente em outras escolas.

Com a realização do CF, esperamos contribuir para 
a valorização e divulgação da filosofia e para o reconhecimento 
da utilidade que esse saber tem para as nossas vidas. Apesar 
das limitações, esperamos que possamos atingir nosso prin-
cipal objetivo que é ajudar as pessoas a pensarem melhor sobre 
temas tão corriqueiros e tão intrínsecos à natureza humana.

O Consultório Filosófico é realizado numa dinâmica que 
envolve duas etapas. A primeira é a abordagem do público 
em geral e serve para apresentar o Projeto e fazer a triagem 
dos pacientes. Nesse momento, as pessoas são abordadas com 
a apresentação de seis frases filosóficas. Ao escolher a frase com 
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a qual mais se identifica ou sobre a qual tem mais interesse, 
o possível paciente terá uma primeira conversa (informal) com 
os assistentes do CF, dando início ao diagnóstico das doenças 
filosóficas que podem estar afetando o indivíduo. Ao final desse 
diagnóstico, a pessoa é convidada a fazer uma consulta com um 
dos médicos-filósofos.

A segunda etapa é a consulta propriamente dita, na qual 
o paciente será diagnosticado com mais atenção e detalhes. 
Nesse momento, a atuação do médico é muito importante, 
fazendo-se necessária uma correta relação entre o inte-
resse do paciente e seu diagnóstico. Os temas apresentados 
aos pacientes na triagem serão detalhados a partir das queixas 
do paciente. É importante salientar que, para cada tema, pode 
haver mais de um diagnóstico possível. Por exemplo: o tema 
amizade pode se relacionar com mais de um diagnóstico 
a depender do questionamento e da abordagem apresentada 
pelo visitante. Após o diagnóstico do paciente (visitante), será 
sugerida uma “medicação” para o tratamento. A “medicação” que 
será receitada constitui a sugestão de leitura de um livro, trechos 
ou capítulos de livros de filosofia. Além disso, o paciente sai do CF 
com uma “amostra grátis” que corresponde a um trecho ou frase 
da obra (livro) indicada para leitura como forma de tratamento.

Em 2014, lançamos o CATÁLOGO INTERNACIONAL 
DAS DOENÇAS FILOSÓFICAS – CIDF-10, que deve orientar 
a atuação do médico-filosofo tanto no reconhecimento 
dos sintomas da doença filosófica quanto da prescrição do 
tratamento para o paciente. O Catálogo está em constante 
atualização, mas em sua primeira versão foram caracteri-
zadas vinte doenças filosóficas. Para cada doença, há uma 
descrição dos sintomas, o medicamento indicado para 
o tratamento, a prescrição para o consumo do remédio, 
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além de observações úteis sobre efeitos colaterais e cuidados a 
serem observados pelo paciente durante o tratamento. A seguir, 
apresentamos algumas doenças que constam do CIDF-10.

Doença 02 Síndrome de Liberdade 
Existencial Reversa (SLER)

Sintomas 

A síndrome de Liberdade Existencial Reversa 
é uma doença que atinge muitos indivíduos 
nesses tempos modernos. A SLER faz com que 
os pacientes não fiquem desejosos por possuir 
liberdade, uma liberdade que supera o âmbito 
material [bens materiais] e “perfura” as limita-
ções históricas e fáticas impostas pela vida em 
sociedade. Dentre outros sintomas, o indivíduo 
não consegue enxergar que a liberdade faz 
parte de sua vida; aliena sua liberdade; não 
sente a necessidade de projetar-se como futuro 
de si mesmo [o homem é o futuro do homem], 
tornando-se criador de sua liberdade. 

Medicamento 
Sartrol (O existencialismo é um Humanismo, 
de Jean Paul Sartre).

Prescrição Tomar 3 vezes por semana. 

Observação

É importante fazer a administração da leitura 
com muita calma [sem pressa], visto que a 
composição do Sartrol é muito forte, podendo 
ocasionar efeitos colaterais adversos, como 
náuseas.

Amostra grátis
Ser-se livre não é fazermos aquilo que 
queremos, mas querer-se aquilo que se pode. 

Quadro 3 – Catálogo Internacional das Doenças Filosóficas – CIDF-10.
Fonte: PIBID/Filosofia UFRN.
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Doença 14 Síndrome da Solidão Aguda por 
Falta de Amizade (SSAFA)

Sintomas

O paciente sempre se encontra sozinho e 
tem como melhor argumento que não existe 
amizade verdadeira. Ele se acha autossuficiente, 
mas tem em si um vazio enorme, parece estar 
sempre triste e ri pouco. Aparenta estar sempre 
querendo conversar, dizer algo, gritar ao mundo 
suas angústias e pensamentos, mas não tem a 
quem.

Medicamento
Senecalina (Da Tranquilidade da Alma, 
de Sêneca)

Prescrição Tomar uma dose sempre ao acordar.

Observação
Sem contraindicações. Se preferir, o paciente 
pode consumir o medicamento sempre que 
sentir necessário.

Amostra grátis

Nada, pois é mais proveitoso a uma alma 
do que uma amizade fiel e doce. Quão bom 
é encontrar corações preparados para guardar 
todo segredo. Tu temes menos a consciência 
deles que a tua própria. A conversa deles alivia a 
solidão. As sentenças deles se tornam conselhos. 
O seu gracejo dissipa a tristeza, a própria 
presença deleita!

Quadro 4 – Catálogo Internacional das Doenças Filosóficas – CIDF-10.
Fonte: PIBID/Filosofia UFRN.

Monólogos Filosóficos

Em 2014, iniciamos um processo de interação com 
ex-bolsistas do PIBID. A ideia principal que tem orientado 
essa ação é a busca da disseminação das experiências docentes 
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de ex-licenciandos e a produção de material paradidático 
para o ensino de Filosofia no ensino médio.

Nas reuniões realizadas com esses professores, verificou-se 
que uma reclamação recorrente é a dificuldade de se ensinar 
Filosofia com o uso dos livros didáticos disponíveis no mercado, 
em geral, enciclopédicos, exageradamente informativos 
e centrados numa apresentação linear da História da Filosofia. 
Essas abordagens favorecem a memorização, mas pouco 
contribuem para o desenvolvimento da competência própria 
do filosofar: a reflexão crítica.

Decidiu-se, então, pela produção de um livro paradidático 
com duplo objetivo: i) apresentar alguns dos principais repre-
sentantes da História da Filosofia, e ii) abordar alguns temas 
importantes da Filosofia, mas os relacionando com o conheci-
mento produzido em outras áreas do saber.

Na escolha, tanto dos filósofos quanto dos temas a serem 
abordados, tivemos a preocupação de abranger todos os perí-
odos históricos da produção filosófica e temas das várias áreas 
de interesse da Filosofia. Visando dar uma abordagem “menos 
dura” do texto filosófico, ficou decidido que os textos seriam 
escritos pelos próprios filósofos, em primeira pessoa, ou seja, 
monólogos filosóficos. 

Chegamos, assim, à proposta de redigir 20 monólogos, 
cada qual tratando de um filósofo e privilegiando um aspecto 
de suas obras. A seguir, destacamos alguns dos filósofos a serem 
abordados e os temas dos monólogos: Aristóteles (O pensa-
mento); Kant (O conhecimento); Maquiavel (O poder); Santo 
Agostinho (A fé); Rorty (A solidariedade); Sartre (A liberdade); 
Sócrates (A Filosofia); Voltaire (A tolerância).

O livro está sendo elaborado por quinze pessoas 
e pretendemos concluí-lo até o final de 2015. A seguir, excertos 
do monólogo escrito por Sócrates:
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O ÚLTIMO DIA DO RESTO DA MINHA VIDA

Os primeiros raios do sol atravessavam as colunas do 
Partenon quando o carcereiro entrou em minha cela. Além do copo 
de leite de cabra e do pão que o acompanharam todos esses dias, 
hoje ele trazia algo a mais, que foi logo anunciando em sua chegada. 
Trago comigo as chaves que vão libertá-lo desses grilhões, disse-me 
ele. Sim, eu sei, hoje é o último dia de minha vida – lhe respondi. Ele 
se aproximou, e pude ver em seus olhos um misto de curiosidade e de 
estranheza. Percebi que ele, por um instante, pensou em perguntar 
como eu sabia que hoje seria o dia da execução da minha sentença, 
mas, como não seria apropriado que um funcionário da justiça se 
dirigisse desse modo a um condenado a morte, ele controlou seu 
impulso, e, em silêncio, começou a destravar os grilhões de meus pés. 
Enquanto a sensação de liberdade ia substituindo a dor nos meus 
músculos já cansados, contei-lhe que ontem eu havia ouvido o som 
das trombetas anunciando a chegada do navio, vindo da ilha de Delo. 
Naquele momento – pensei comigo – tudo está chegando ao seu termo.

Há trinta dias, consumou-se meu julgamento diante do Tribunal 
de Atenas, no qual fui julgado e condenado. Porém, um dia antes 
do julgamento, o navio partira para o Festival que comemora a vitória 
de Teseu sobre o Minotauro, o monstro terrível que habitava o labirinto 
de Creta. Quando Teseu partiu em sua missão, os atenienses prome-
teram a Apolo, que todos os anos enviariam uma comitiva a Delos, 
no caso de Teseu voltar a salvo, e desde então, este ritual de agrade-
cimento ao deus tem se repetido. E como a lei de Atenas determina 
que desde os preparativos iniciais da viagem, até o retorno do navio, 
nenhum cidadão ateniense pode ser executado, tenho estado preso 
a esses grilhões no último mês.

Estava ainda a me recordar desses eventos que marcaram 
a história da minha cidade, quando ouvi a voz de minha esposa Xantipa, 
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chegando com nossos filhos para a despedida final. Logo atrás dela, 
alguns bons amigos também se aproximam. Vejo que hoje vocês acor-
daram mais cedo, digo, dirigindo-me a eles. Pois preferíamos que esse 
dia não tivesse chegado, lastima-se um deles, ao que os outros fazem 
coro. Pois, de minha parte, nada tenho a reclamar, portanto, sentem-se 
todos e aproveitemos esse nosso encontro.

[...]
Hoje, já não terei tempo para compor versos, e talvez por isso, 

algo de estranho me aconteceu. Já perto do raiar do dia, acordei recor-
dando-me de um sonho estranho, que passo a lhes contar: no sonho, 
encontrava-me em um ambiente totalmente desconhecido. Um espaço 
pequeno e frio, com suas paredes caiadas e rudes, como é comum nesses 
ambientes que servem para acolher pobres viajantes. Sob a janela, 
via-se uma mesa que fora feita com muita presteza e cuidado, posto 
que as bordas eram lisas e o tampo fazia a luz do fim de dia ref letir 
sobre todo o espaço, trazendo para dentro o cinza-azulado dos dias 
nevados. Sim, nevados. Percebi-me, de pronto, que aquela estalagem 
não se localizava em Atenas, pois, como vocês sabem, os atenienses 
nunca foram premiados com os f locos leves que uma vez por ano 
visitam os países do Norte. Diante desta introdução, um dos amigos 
presentes me perguntou se eu reconhecera em que parte do mundo 
se passava o sonho, e eu logo afirmei que nunca estivera naquele 
país. E continuei: o mais estranho naquele espaço, era a presença 
de um homem de pele alva e levemente ruborizada, como acontece 
com todos os que estão vivendo uma grande emoção. Perguntei-lhe 
o nome e a origem e ele se identificou: sou de um país que ainda há 
de surgir e meu nome é Iessienin. Logo depois, acordei e não me lembrei 
de nenhum outro detalhe, mas trago comigo, como algo que eu tivesse 
ouvido há muito tempo, as palavras que ele pronunciou antes do sonho 
terminar. Disse-me ele: Até logo, até logo, companheiro,/Guardo-te 
no meu peito e te asseguro:/O nosso afastamento passageiro/É sinal 
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de um encontro no futuro./Adeus, amigo, sem mãos nem palavras,/
Não faças um sobrolho pensativo,/Se morrer, nesta vida, não é novo,/
Tampouco há novidade em estar vivo.

Em seguida, Sócrates decide que já falaram demais da morte 
e pede aos presentes que sugiram um tema para a última conversa. 
Alguém pede que Sócrates explique uma vez mais a sua frase 
“só sei que nada sei”.  Sócrates, então, recorda que o Oráculo de 
Delfos, consultado por Querofonte, afirmou que não havia homem 
mais sábio que o próprio Sócrates, e segue recordando sua vida 
e como suas ideias filosóficas foram sendo construídas.

Considerações finais

Avaliando as ações desenvolvidas pelo PIBID/Filosofia nos 
seus cinco anos de existência, podemos afirmar que o seu impacto 
mais forte está na superação da dicotomia entre teoria e prática, 
já que as teorias são estudadas a partir de problemas reais viven-
ciados pelos bolsistas nos ambientes de aprendizagem das escolas 
onde realizam as atividades de intervenção pedagógica.

Também é importante para a obtenção desse impacto 
a interação entre os licenciandos e os supervisores, já que 
permite ao bolsista ir identificando os procedimentos adotados 
pelos professores da educação básica no desenvolvimento 
das atividades cotidianas da sala de aula. O supervisor, por um 
lado, tem a oportunidade de ter continuamente observadores 
críticos e companheiros para analisar seu trabalho e ajudá-lo 
a encontrar novos caminhos para o fazer filosófico nas escolas 
de ensino médio do RN. Por outro lado, a experiência pedagó-
gica nas escolas de ensino médio permitem aos licenciandos 
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bolsistas identificarem falhas em seus processos de formação, 
criando maior foco no processo de autoformação.

As ações realizadas no ano de 2014 forjaram uma equipe 
e trabalho mais coesa e com maior clareza dos objetivos a serem 
buscados, o que já está impactando positivamente as ações em 2015. 
Já no final desse ano, iniciamos o planejamento das próximas ações 
e o grande objetivo estabelecido é a elaboração de um programa 
de ensino de Filosofia para as três séries do ensino médio para 
ser aplicado nas duas escolas.
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PIBID/LETRAS - EAD

AÇÃO E FORMAÇÃO: 
LEITURA E LITERATURA NA 

ESCOLA: POESIA E EXPERIÊNCIA NO 
CONTEXTO DO PIBID/LETRAS – EAD

Marta Aparecida Garcia Gonçalves
Luciene de Fátima Dantas Vieira

Introdução

As expectativas dos acadêmicos recém-formados nos 
cursos de licenciatura, no que se refere à prática da docência, 
transformam-se em angústias e temores no momento da assunção 
à sala de aula, uma vez que a experiência do estágio obrigatório 
de curso não garante plenamente a formação prática do futuro 
docente. Diante desse quadro, experienciar a prática da sala 
de aula, por um período de tempo mais longo, com horários defi-
nidos, sequências didáticas elaboradas, metas de aprendizagem 
traçadas e, fundamentalmente, contato contínuo com os estu-
dantes e com a comunidade escolar, torna-se uma experiência 
promissora e referencial para a carreira do professor.
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Como solução para a problemática da formação 
docente e objetivando a promoção e a elevação da qualidade 
da formação inicial e profissional dos novos professores, nasce 
o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), que traz também, em seus objetivos gerais, incentivar 
a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica e contribuir para a valorização do magistério nas situa-
ções de ensino-aprendizagem da educação básica pública.

Em consonância com os objetivos da Portaria 260 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), o PIBID/Letras – EaD da UFRN, Polo de Currais 
Novos/RN, contribui para a formação continuada em serviço 
dos professores de Língua Portuguesa, atuando na Escola 
Estadual Capitão Mor Galvão, na mesma cidade, tornando-os 
coparticipantes do processo de formação inicial dos licen-
ciandos, como preceitua os objetivos gerais do PIBID.

Primeiros contatos: formação da equipe

A partir dos critérios de seleção estabelecidos no processo 
seletivo de bolsistas de iniciação à docência para coordenação, 
supervisão e acadêmicos do Curso de Letras – EaD UFRN, 
polo da cidade de Currais Novos/RN, deu-se início à formação 
da equipe do PIBID que, posteriormente, atuaria, de acordo com 
as exigências do edital. Nesse ínterim, a coordenadora do subpro-
jeto Ação e Formação: Leitura e Literatura na Escola compareceu à 
Escola Estadual Capitão Mor Galvão de Ensino Fundamental e 
Médio com o propósito de selecionar dois professores habilitados 
para concorrer a duas vagas de supervisor do PIBID na escola. 
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Dentre os cinco professores de Língua Portuguesa do Ensino 
Fundamental lotados na instituição e, de acordo com os 
critérios que preenchessem os requisitos necessários às vagas, 
foram selecionadas duas professoras. Concluídas as etapas de 
inscrição, seleção e classificação dos inscritos, a equipe ficou 
formada por 01 (um) coordenador, 02 (duas) supervisoras e 
15 (quinze) alunos bolsistas para o desenvolvimento de ações 
propostas pelo PIBID/Letras – EaD.

A partir do mês de março do ano de dois mil e quatorze, 
iniciaram-se, efetivamente, as atividades propostas pelo 
Programa, no auditório da UFRN, Campus de Currais Novos, 
onde coordenadora, supervisoras e pibidianos se apresentaram 
e juntos assistiram a uma videoconferência de abertura das 
atividades do PIBID, realizada no auditório da reitoria da UFRN, 
em Natal. Logo após desse momento de abertura e apresentações 
do Programa, passou-se às definições e orientações para o desen-
volvimento das atividades a serem discutidas e trabalhadas.

Em um primeiro momento, solicitou-se que as professoras 
supervisoras elencassem as frequentes dificuldades enfren-
tadas no dia a dia, na sala de aula com os alunos, tais como: 
incentivo à leitura, problemas com a escrita, fala e coordenação 
de ideias deficitárias, indisciplina, desinteresse, abandono 
familiar e carência afetiva. Estes problemas foram listados 
e distribuídos para toda a equipe PIBID/Letras – EaD, servindo 
de ponto de partida para as ações futuras do grupo. Para 
iniciar a prática em sala de aula, foram sugeridas as seguintes 
ações, tendo por base e metodologia o estudo dos gêneros 
textuais, presentes na vida do aluno: oficinas de leitura, leitura 
compartilhada, oficinas de poesia, leitura cantada, com a reali-
zação de luau e saraus, produção textual, sessões de cinema, 
encenação teatral, trabalhos com os pais, festivais de leitura, 
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feira de livros e participação na CIENTEC e exposição cultural 
ao final do período letivo.

Além disso, no primeiro semestre, foram propostas oficinas 
preparatórias para os pibidianos, como forma de motivação, 
incentivo e preparação para os primeiros contatos com a sala 
de aula. Nessas oficinas, foram trabalhados os seguintes temas:  
ética no ambiente escolar e de trabalho; motivação; a função 
educativa da leitura literária; relações interpessoais; sequências 
didáticas; e leitura e ensino de poesia. Além das oficinas, alguns 
aportes teóricos foram trabalhados em conjunto, para preparar 
os pibidianos para as ações em sala de aula, como: a leitura 
e discussão de textos que abordassem o tema da função educativa 
da leitura literária; a leitura e fichamento de livro sobre a impor-
tância do ensino de Literatura; o sentido em todos os seus estados;  
a significação artística; o valor literário; o ensinar Literatura. 
Outra questão abordada nos estudos preparatórios foi a da leitura 
do texto poético na escola, em que foram lidos textos que o refe-
renciassem nos seguintes aspectos: o texto poético; o significado 
do texto poético na sociedade; a visão do texto poético nos PCNs; 
a presença do texto poético na escola; o objeto de estudo: 
o livro didático; a utilização do texto poético no ensino funda-
mental, dentre outros.

Organização das atividades

Antes da entrada dos bolsistas na sala de aula, 
para contato direto com os alunos, as professoras supervisoras 
dividiram-nos em cinco grupos de três bolsistas cada, para 
que fossem contempladas o maior número possível de turmas, 
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de acordo com cronograma e carga horária prevista.  
Essa divisão objetivou a observação das aulas, momento em 
que os pibidianos anotaram as observações e impressões mais 
interessantes à metodologia e sequência didática a serem 
posteriormente elaboradas.

Se a observação das aulas no período de estágio num 
curso de licenciatura à docência representa um impulso inicial 
à carreira do futuro docente, na fase introdutória da experiência 
com o PIBID, a observação das aulas do professor atesta-se como 
ponto crucial para a elaboração dos objetivos a serem alcan-
çados pelo acadêmico observador. Para Lima e Pimenta (2006), 
o momento da observação “não é percebido como um apêndice 
curricular, mas um instrumento pedagógico que contribui para 
a superação da dicotomia teoria/prática”. De acordo com esse 
pensamento, a fase de observação deixa de assumir caráter 
apenas burocrático para a conclusão de cursos, mas vai além 
disso: contribui paulatinamente para a profissionalização 
do futuro docente.

O estágio sempre foi identificado como a parte prática 

dos cursos de formação de profissionais em geral, 

em contraposição à teoria. Não é raro ouvir-se dos alunos que 

concluem seus cursos se referirem a estes como ‘teóricos’, 

que a profissão se aprende ‘na prática’, que certos profes-

sores e disciplinas são por demais ‘teóricos’. Que ‘na prática 

a teoria é outra’. No cerne dessa afirmação popular, 

está a constatação, no caso da formação de professores, 

de que o curso não fundamenta teoricamente a atuação 

do futuro profissional nem toma a prática como referência 

para a fundamentação teórica. Ou seja, carece de teoria 

e de prática (LIMA; PIMENTA, 2006, p. 6).
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Os bolsistas do PIBID compareceram nos dias progra-
mados, de acordo com o cronograma elaborado pelas 
supervisoras, assim como atenderam aos itens a serem regis-
trados. Ao final desse período, cada grupo elaborou e entregou 
relatório de observação à coordenação do PIBID/Letras – EaD.

Atividades e ações

a. O trabalho com sequência didática

Se para o professor de língua portuguesa ou de qualquer 
disciplina das áreas do conhecimento, o planejamento de aula 
organizado em sequências didáticas proporciona e garante, 
se bem trabalhadas, o retorno esperado pelo professor, 
no que diz respeito às expectativas de aprendizagem do aluno, 
para o licenciando, essa elaboração de aula apresenta-se como 
uma estratégia e prática a serem seguidas, pois servem como 
material de apoio pedagógico.

Traduzidas em sequências de atividades organizadas 
e encadeadas, de acordo com os objetivos que o professor 
queira alcançar, elas envolvem atividades de aprendizagem 
de avaliação, planejadas para ensinar um conteúdo, etapa por 
etapa, tendo por função precípua a facilitação do entendimento 
sobre os gêneros textuais.

Uma sequência didática é um conjunto de atividades 

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno 

de um gênero oral ou escrito. [...] Quando nos comuni-

camos, adaptamo-nos à situação de comunicação. [...]  
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Os textos escritos ou orais que produzimos diferenciam-se 

uns dos outros e isso porque são produzidos em condições 

diferentes (DOLZ; SCHNEUWLY; NOVERRAZ apud ROJO; 

CORDEIRO, 2004, p. 97).

Assim, o trabalho com a sequência didática é, evidente-
mente, oportuno, pois ajudará o futuro professor a organizar, 
adequadamente, suas metas de ensino e aprendizagem 
no estudo da língua portuguesa e de seu contexto.

Expostos e discutidos os conceitos e procedimentos 
que envolvem a sequência didática, trabalhada em oficina 
anterior ao período de observação de sala de aula, a próxima 
fase de atividades práticas dos pibidianos desenvolveu-se com 
elaboração de sequências didáticas que abrangessem o projeto 
Ação e formação docente: leitura e literatura, proposta pela coor-
denação do PIBID/Letras – EaD.

b. O trabalho com a leitura e a literatura

A leitura de textos ou de fragmentos de obras literárias 
em sala de aula são recursos dos autores de livros didáticos 
para que a aprendizagem de conteúdos não seja descontextua-
lizada e explicada ao estudante a partir de sentenças isoladas 
que não proporcionem reflexão e análise críticas. De acordo 
com essa proposta, mais do que ensinar regras gramaticais 
e a distinção dos tipos e dos gêneros textuais e suas situações 
de uso, o trabalho com a literatura, em suas entrelinhas, 
propõe-se a despertar o interesse do discente para uma 
forma particular de linguagem, de expressão e de identidade 
que a literatura propõe, sem, no entanto, dissociar-se de 
um contexto social e cultural do processo de aprendizagem. 
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Isso sem falar no prazer que a leitura do texto literário pode 
proporcionar, uma vez que o divertimento, a satisfação e a 
emotividade da leitura de um poema, de um conto ou de um 
romance são sensações, formas e aspectos lúdicos da aprendi-
zagem que, primeiramente, atraem o leitor. Para Jouve (2012, p. 
47), “o que atrai, o que fascina no texto  literário é sempre algo 
de mais fundamental que essa ou aquela virtude da escrita”. 
Sobre o caráter artístico e multissignificativo que a leitura 
literária de um texto pode assumir, o autor acrescenta:

Se o característico de um texto literário é condensar saberes 

diversos e variados, essa riqueza cognitiva é a conse-

quência direta de seu estatuto de obra de arte, isto é, 

das condições nas quais ele foi criado. Diante da pergunta: 

‘O que é que se deve reter de um texto?’, responderíamos 

facilmente que tudo é importante. O interesse de um 

texto está justamente na multiplicidade de conteúdos que 

ele veicula, aqueles que ele transmite intencionalmente 

e aqueles que ele exprime ‘por acidente’ (JOUVE, 2012, p. 87).

Ora, posto que o PIBID/Letras – EaD objetivara em sua 
proposta a leitura e a literatura, as sequências didáticas 
elaboradas pelos pibidianos abordaram o estudo dos tipos 
e gêneros textuais que abrangem esse foco, como: gênero 
narrativo, gênero dramático e poesia, em que foram utilizados 
textos literários, tais como: o conto Os três porquinhos 
(nas turmas de 6º anos), Morte e Vida Severina, de João Cabral 
de Melo Neto, e Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. 
Apenas um grupo trabalhou com o texto de instrução “receita 
de bolo”, mas esse planejamento obedeceu ao requerimento 
da professora que foi observada, uma vez que os pibidianos 
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optaram por seguir a sequência de conteúdos então trabalhada 
em sala pela professora.

Culminância das atividades em 2014

A equipe do PIBID/Letras – EaD participou da CIENTEC 
- Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura, promovida pela 
UFRN, com duas inscrições: no VIII Encontro Integrativo 
de Supervisores e Experiência da Docência e com o trabalho 
Ação e formação: leitura e literatura na escola: poesia e experiência 
no contexto do PIBID, e com a realização de uma exposição poética 
denominada Labirinto Poético de Manoel de Barros.

O primeiro evento reuniu os professores-supervisores que 
acompanham os licenciandos em formação inicial nas escolas, 
objetivando integrá-los, ouvi-los em seus relatos de experiência 
supervisionada com os pibidianos, acompanhamento das ativi-
dades, estratégias de ação, metodologias e sistematização 
dos objetivos do PIBID.

O segundo, organizado em estande na CIENTEC, 
promoveu a exposição das poesias de Manoel de Barros 
e das iluminuras baseadas em sua obra, produzidas pela filha 
do poeta, a artista plástica Martha Barros. No Labirinto Poético 
de Manoel de Barros, em uma prática de intersemiose, buscou-se 
perceber a obra de arte poética como uma festa de cor e palavra. 
A ideia foi colocar lado a lado a arte poética e a arte pictó-
rica e observar como ambas se complementam pelos efeitos 
de sentido e presença que criam no leitor-espectador: letra e cor 
constituindo um exercício fecundo do olhar. Esse trabalho 
contou com a participação direta dos visitantes do estande, 
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quando foram convidados a ler e a escolher um poema e, 
a partir de então, produzir sua própria iluminura, que seria 
doada ao Programa e exposta durante a feira.

Segundo relatos dos pibidianos, essa experiência propor-
cionou-lhes, além de uma entusiástica proposta de ensino 
e aprendizagem, um prazeroso momento de divulgação 
e acedência da obra poética de um dos mais prestigiados poetas 
da contemporaneidade, que, embora tenha seu trabalho reco-
nhecido na literatura brasileira e no âmbito acadêmico, é ainda 
pouco conhecido entre os estudantes da escola pública e da popu-
lação em geral. Da observação quanto ao interesse do público 
no estande, pode-se afirmar que houve grande circulação de inte-
ressados em ler as poesias expostas (em forma de varal no sentido 
vertical, pendurados no teto), conhecer o autor e a obra, assim 
como participar da atividade de pintura, num processo de criação 
pictórica do poema escolhido ou de releitura das iluminuras 
também expostas.

Esse mesmo trabalho com a obra de Manoel de Barros 
foi também apresentado na I Mostra do Ensino Fundamental 
da Escola Mor Galvão, nos próprios moldes e arrumação 
do ambiente do estande da CIENTEC. O público-alvo do trabalho 
foram as turmas em que os bolsistas desenvolvem suas ativi-
dades, embora a visitação fosse aberta também às outras turmas. 
A reação dos visitantes foi a mesma: alunos, professores e demais 
participantes da comunidade escolar ficaram encantados com 
a organização da sala, com a forma que as poesias e as iluminuras 
foram expostas e quiseram, de imediato, participar daquele 
evento que descreveram como instrutivo, interessante, praze-
roso, agradável, diferente e “bonito”, como alguns comentavam.
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Considerações finais

A oportunidade de participação como bolsista em um 
programa de iniciação à docência para os acadêmicos de qual-
quer área do conhecimento representa, além do incentivo 
à atividade docente, uma possibilidade de maior êxito e segu-
rança nos primeiros contatos com a realidade do dia a dia 
em sala de aula, antes de assumir, definitivamente, a carreira 
docente.  Também o contato prévio com a comunidade estu-
dantil e suas peculiaridades de aprendizagem e comportamento 
antes do período curricular de estágio obrigatório atenuam 
as ansiedades do graduando nessa fase de conclusão do curso.

De acordo com essas considerações, as orientações 
normalizadoras do PIBID contribuíram para o desenvolvimento 
de um trabalho sistematizado, planejado e de acordo com as 
exigências de aprendizagem estabelecidas nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, que primam pelo desenvolvimento 
cognitivo dos estudantes da educação básica pública.

Especificamente na área das Linguagens, o PIBID/
Letras – EaD, por meio das orientações da coordenadora, 
das professoras-supervisoras e principalmente pela atuação 
dos pibidianos envolvidos com o projeto atuou com respon-
sabilidade e compromisso nas salas de aula da disciplina 
de Língua Portuguesa da Escola Estadual Capitão Mor Galvão. 
Nesse contexto, vale destacar que, além da chance do contato 
com a rotina dos planejamentos, estratégias de ensino e 
metas de aprendizagem estabelecidas para as aulas, os 
graduandos enriqueceram qualitativamente suas experiên-
cias, por meio do convívio com outros setores que formam a 
escola, tais como: direção, coordenação pedagógica, profes-
sores de outras disciplinas, biblioteca, sala de multimídias, 
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reuniões de planejamento e, principalmente, contato direto 
com estudantes de várias idades, com realidades sociais, 
econômicas e culturais diferentes, cada um com um histórico 
particular de aprendizagem em seu processo de desenvolvi-
mento intelectual e crítico da realidade.

Sobre esse último aspecto citado, é interessante destacar 
que a experiência com o PIBID não garante apenas a experi-
ência docente da transmissão de conhecimentos do currículo 
e a possibilidade de desenvolvimento de habilidades e competên-
cias específicas das áreas do conhecimento por parte da classe 
estudantil, mas propicia o estreitamento dos laços de confiança, 
respeito e afetividade entre estudantes das licenciaturas e alunos 
da educação básica, mesmo que seja por um período de contato 
breve entre ambos. Sob essa perspectiva, os pibidianos devem 
ater-se ao fato de que, para o discente, sua figura representa 
a mesma de um professor, contrariando o pensamento que 
porventura pense que sua participação seja efêmera.

Por outro ângulo, a sugestão que traz o PIBID em sua 
proposta de incentivo à docência oferece também apoio peda-
gógico e didático ao professor, uma vez que sua intervenção 
pode ser mais dinâmica e flexível do que as exigências curri-
culares e metodológicas estabelecidas pelo professor para 
avaliar a aprendizagem dos alunos. As atividades do PIBID 
têm as vantagens de serem mais “leves” do que a do docente 
porque não é exigida do aluno uma avaliação quantitativa dos 
conhecimentos adquiridos. Isso não quer dizer que a elabo-
ração do planejamento de aula com seus objetivos e metas não 
tenha uma finalidade objetiva de produção de conhecimento, 
servindo apenas como documento comprobatório de sua 
frequência no programa, pelo contrário, pelo compromisso 
assumido e declaradamente aceite e assinado em sua adesão, 
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da mesma maneira que o titular da sala, o bolsista precisa 
traçar estratégias coerentes com a proposta do Programa com 
o qual se comprometeu a colaborar.

Enfim, a experiência ora relatada contribuiu signi-
ficativamente para a construção de uma perspectiva séria 
e comprometida com a educação básica e com o ensino e apren-
dizagem de língua portuguesa. Além de se constituir em um 
desafio, o PIBID conduziu não apenas à vivência pontual em 
uma sala de aula do Ensino Fundamental, mas também induziu 
seus integrantes à reflexão sobre os vários sentidos da ação 
de orientar adolescentes em fase de descobertas individuais, 
em contradição ou não, com o mundo que os cerca. Espera-se 
que essa experiência ajude na formação dos jovens que mais 
tarde tornar-se-ão protagonistas ou antagonistas temáticos 
das futuras aulas.
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Parte IV 
Ciências Naturais e Exatas



PIBID/MATEMÁTICA - NATAL

UMA HISTÓRIA A SE CONTAR, 
UM EXEMPLO A SE TOMAR: 

REFLEXÕES SOBRE A EXISTÊNCIA, 
AÇÕES E RESULTADOS DO PIBID/
MATEMÁTICA – NATAL DA UFRN

Fernando Guedes Cury
Giselle Costa de Sousa

Mércia de Oliveira Pontes

Introdução

Nos últimos anos, diversos programas governamentais 
vêm investindo na formação e atualização docente no Brasil. 
Além do propósito direto de melhoria da qualidade da formação 
inicial e continuada de professores, também se pode considerar 
que há uma finalidade de valorizar o magistério. Como consequ-
ência em longo prazo, almeja-se ainda a melhoria da qualidade 
de ensino na educação básica.

O PIBID, implantado pelo Governo Federal a partir 
de 2007, tem como um de seus principais objetivos 
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contribuir com a formação de professores consideran-
do-se a aproximação entre a escola e a universidade. 
Nesse sentido, os licenciandos vivenciam situações na rede 
pública de ensino, com o intuito de oportunizar a construção de 
procedimentos didáticos a partir de articulações entre teoria 
e prática, por meio das experiências metodológicas, tecnoló-
gicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, 
com vistas a superar problemas identificados nos processos 
de ensino e de aprendizagem no cotidiano das escolas.

Os supervisores, professores das escolas que recebem 
os bolsistas da licenciatura, são grandes colaboradores 
na formação dos licenciandos, tanto nas escolas quanto 
na Universidade, estando cada vez mais presentes no âmbito 
acadêmico, dialogando com os futuros professores, discutindo 
alternativas de trabalho no planejamento de atividades 
didáticas e incorporando o uso de recursos manipuláveis 
e tecnológicos no ensino de conceitos matemáticos.

As ações do PIBID/Matemática – Natal1 enxergam o futuro 
professor não apenas como aplicador de técnicas de ensino 
pré-estabelecidas ou como mero partícipe de uma formação 
puramente teórica, mas sim como sujeito de uma formação 
realizada em um ambiente de experimentações, favorecedor 
de experiências e reflexões quanto à constituição de estraté-
gias de ensino promotoras de aprendizagens significativas. 
Nessa perspectiva, Nóvoa (2009) indica a necessidade de instituir 
as práticas profissionais como lugar de reflexão e de formação, 
ressaltando ainda a importância de que tais práticas se realizem 

1 O PIBID da UFRN tem dois subprojetos (ações próprias para um determinado 
curso de licenciatura) de Matemática: um funcionando na cidade de Caicó–
RN e outro na capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal. É apenas sobre 
esse segundo subprojeto que trataremos neste texto.
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desde um ponto de vista teórico e metodológico, dando origem à 
construção de um conhecimento profissional docente.

As ações deste subprojeto, em vigor desde o início de 2014 
(Edital 2013) dão continuidade àquelas que vinham sendo 
desenvolvidas em versões anteriores do PIBID (Editais 2007, 
2009 e 2011). Dentre os objetivos do subprojeto, destacam-se: 
desenvolver experiências metodológicas e práticas docentes 
com o intuito de superar problemas inerentes aos processos 
de ensino e de aprendizagem da Matemática; incorporar o uso de 
recursos tecnológicos no contexto de ensino e de aprendizagem 
de conceitos matemáticos; explorar materiais manipuláveis 
e jogos, de modo a dar significado a conteúdos matemáticos; 
implantar Laboratórios de Ensino de Matemática nas escolas, 
a exemplo dos já implantados nas escolas atuais; e incentivar 
o diálogo entre os futuros professores e professores atuantes 
na rede pública, colaborando para a reflexão sobre formas 
alternativas de trabalho que visem à melhoria do ensino da 
Matemática. Nesse contexto, o PIBID/Matemática – Natal 
pretende proporcionar um ambiente profícuo para a iniciação 
à docência de futuros professores no âmbito da educação básica, 
propiciando-os instrumentos para a reflexão sobre suas práticas.

Reflexão sobre as atividades/ações 

Desde o início de suas atividades, o PIBID/Matemática 
– Natal vem respaldando suas ações nas tendências 
em Educação Matemática, a saber: jogos, materiais manipu-
lativos e Laboratório de Ensino de Matemática (LEM), História 
da Matemática, Etnomatemática, Resolução de Problemas 



205

UMA HISTÓRIA A SE CONTAR, UM EXEMPLO A SE TOMAR: REFLEXÕES SOBRE A 
EXISTÊNCIA, AÇÕES E RESULTADOS DO PIBID/MATEMÁTICA –NATAL DA UFRN

Fernando Guedes Cury/Giselle Costa de Sousa/Mércia de Oliveira Pontes

PIBID/MATEMÁTICA - NATAL

e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Essas 
tendências têm, portanto, norteado as intervenções mate-
máticas em prol do ensino e da aprendizagem da Matemática 
nas escolas de atuação.

Destaca-se a implantação de LEM nessas escolas. 
Atualmente há três já inaugurados e em funcionamento e outros 
três em processo de implantação. Nessa ótica, Lorenzato 
(2006) afirma que o LEM deve ser um espaço vivo de produção 
do conhecimento matemático na escola e local apropriado para 
o profissional docente de Matemática exercer sua profissão. 
Assim, considera que um bom desempenho profissional pode 
ser favorecido pela utilização de ambiente e instrumentos 
adequados e o LEM, com seu acervo, consiste em um espaço 
cheio de possibilidades para o professor de Matemática e seus 
alunos. Dessa forma, o LEM deve ser usado como ambiente para 
realizar aulas e oficinas, produzir material, planejar, realizar 
gincanas, desafios, exposições, dentre outras atividades. 
Segundo Lorenzato (2006, p. 7):

[...] o LEM [...] é uma sala-ambiente para estruturar, orga-

nizar, planejar e fazer acontecer o pensamento matemático,  

é um espaço para facilitar, tanto ao aluno como ao professor, ques-

tionar, conjecturar, procurar, experimentar, analisar e concluir, 

enfim, aprender e principalmente aprender a aprender.

Nessa perspectiva, nos LEM já existentes nas escolas 
de atuação, no LEM do CCET/UFRN e no Laboratório 
Interdisciplinar de Formação de Professores (LIFE) da UFRN, 
realizamos periodicamente oficinas de manipulação/explo-
ração e produção de materiais, aulas, palestras, planejamentos, 
dentre outras atividades.
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Lorenzato (2006) destaca a relação das atividades e 
materiais didáticos utilizados no LEM com o antigo provérbio 
chinês: “se ouço, esqueço; se vejo, lembro; se faço, compreendo” 
(LORENZATO, 2006, p. 5). Dessa forma, recomenda ainda que os 
materiais didáticos lá presentes sejam usados em função de 
propiciarem aprendizagem relevante. 

Segundo Smole et al. (2008, p. 9):

o trabalho com jogos nas aulas de matemática, quando bem 

planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento de habili-

dades como observação, análise, levantamento de hipóteses, 

busca de suposições, reflexão, tomada de decisão, argu-

mentação e organização, as quais estão estreitamente 

relacionadas ao [...] raciocínio lógico.

A utilização de jogos tem acontecido segundo a pers-
pectiva de resolução de problemas defendida por Borin (2007), 
Smole; Diniz; Milani (2007) e Smole et al. (2008). Nessa perspec-
tiva, são levadas em consideração situações que não apresentam 
solução evidente e, portanto, exigem que o aluno mobilize seus 
conhecimentos articulando-os da melhor maneira possível 
na busca da solução.

Os jogos e os materiais manipulativos têm extrapolado 
os LEM, sendo usados em outros locais e situações de ensino 
e de aprendizagem, como a sala de aula regular, feiras de ciên-
cias, torneios matemáticos, conforme recomenda Smole e Diniz 
(2001). Dessa tendência, desdobram-se ainda outras ações, como 
a realização de oficinas, produção de objetos de aprendizagem, 
clube de matemática e realização de torneios de matemática. 

Esses torneios têm sido realizados anualmente nas 
escolas. O mais antigo, na Escola Estadual Castro Alves, 
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teve sua sexta edição em 2014. O referido evento consiste em uma 
gincana que acontece em um turno de um dia letivo com a parti-
cipação dos alunos compondo equipes que competem entre si. 
Na ocasião, são realizadas diversas atividades, por exemplo, 
provas matemáticas e/ou interdisciplinares, atividades 
culturais entre outras. A organização do evento é da respon-
sabilidade dos membros do PIBID/Matemática – Natal.  
A realização conta com a participação de toda a equipe escolar, 
pais e outros convidados, incluindo ex-bolsistas, professores 
da UFRN e representantes da Secretaria de Educação.

Podemos citar como exemplo de atividades realizadas 
nas edições já ocorridas as provas de caça ao Tangram, paródia 
e/ou versões, desfile das profissões, reconhecendo figuras 
geométricas, quiz e circuito lógico, todas relacionadas a alguma 
intervenção anterior, de modo que o evento constitui veículo 
de divulgação das ações do PIBID na escola e culminância dessas. 

Outra atividade bastante significativa e que vem anga-
riando cada vez mais adeptos no contexto do PIBID é o Clube 
de Matemática, o qual consiste em oficinas pedagógicas, 
realizadas em horários extraclasse. As atividades desenvol-
vidas nessas oficinas dão conta de diversas tendências em 
Educação Matemática, utilizam jogos e materiais manipu-
lativos, Resolução de Problemas, História da Matemática, 
Etnomatemática e TIC.

No tocante à tendência de História da Matemática (HM), 
Miguel e Miorim (2004, p. 61-62) apontam argumentos reforça-
dores das potencialidades pedagógicas do uso da HM na sala de 
aula, alegando, por exemplo, que é “fonte de busca de compreensão 
e de significados para o ensino-aprendizagem da matemática 
escolar na atualidade”, bem como “fonte que possibilita a desmis-
tificação da matemática e a desalienação de seu ensino”.
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Em relação à tendência de Etnomatemática, D’Ambrosio 
(2001, p. 44) afirma que:

[...] privilegia o raciocínio qualitativo. Um enfoque etnomate-

mático sempre está ligado a uma questão maior, de natureza 

ambiental ou de produção, e a Etnomatemática raramente 

se apresenta desvinculada de outras manifestações culturais 

[...]. A Etnomatemática se enquadra perfeitamente numa 

concepção multicultural e holística de educação.

Nessa perspectiva, devemos ofertar aos nossos alunos os 
instrumentos comunicativos, analíticos e materiais para que 
eles sejam capazes de realizar críticas numa sociedade multi-
cultural e impregnada de tecnologia. Dessa forma, segundo 
D’Ambrosio (2001, p. 46),

a proposta pedagógica da Etnomatemática é fazer da matemá-

tica algo vivo, lidando com situações reais no tempo [agora] 

e no espaço [aqui]. E através da crítica, questionar o aqui e 

agora.

Desse modo, ambas as tendências têm sido enfocadas em 
diversas ações diferenciadas realizadas no âmbito do programa, 
em especial nos momentos de iniciação à docência, nos quais 
os bolsistas desenvolvem o conteúdo matemático de modo 
a agregar novas perspectivas de aprender. Podemos citar como 
exemplo as aulas de sistema de numeração nas quais são abor-
dadas sua origem, relevância e utilidade. Nessas aulas, também 
têm sido priorizados recursos condizentes à tendência de reso-
lução de problemas, sobretudo, na perspectiva de preparação 
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para exames seletivos como, por exemplo, o IFRN, a Prova Brasil, 
o ENEM e as Olimpíadas de Matemática.

Para tanto, respaldamo-nos nas recomendações dos PCN 
(BRASIL, 1998; 1999) e OCNs (BRASIL, 2006), Polya (1977), 
Onuchic (1999), Onuchic; Allevato (2004) e Van de Walle (2009) 
que afirmam ser a resolução de problemas favorecedora do 
desenvolvimento do pensamento e, neste sentido, a situação-
-problema é ferramenta da matemática para ensinar a pensar. 
Segundo Van de Walle (2009, p. 57):

Quando os alunos se ocupam de tarefas bem escolhidas 

baseadas na resolução de problemas e se concentram 

nos métodos de resolução, o que resulta são novas 

compreensões da matemática embutida na tarefa.  

Enquanto os estudantes estão ativamente procurando 

relações, analisando padrões, descobrindo que métodos 

funcionam e quais não funcionam e justificando resultados 

ou avaliando e desafiando os raciocínios dos outros, eles estão 

necessária e favoravelmente se engajando em um pensamento 

reflexivo sobre as deias envolvidas.

As Olimpíadas de Matemática constituem ação sistemá-
tica do projeto. Os bolsistas apoiam, sobretudo, na aplicação 
e correção da primeira fase do exame. Também é reflexo do uso 
dessa tendência a elaboração de materiais didáticos, como listas 
de problemas e simulados, que são disponibilizados no site 
e usados ainda nas aulas de reforço, as quais também priorizam 
recursos de multimídia.

Nessa perspectiva, Borba e Penteado (2007, p. 12) afirmam 
que “a relação entre informática e a educação matemática não 
deve ser pensada de forma dicotômica”, tendo em vista que 
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“o acesso à informática deve ser visto como um direito” de modo 
que a educação no momento atual tem que incluir, no mínimo, 
uma “alfabetização tecnológica” (BORBA; PENTEADO, 2007, 
p. 17). Desse modo, recursos como softwares e vídeos têm sido 
usados em projetos como o Festival de Vídeo, que propõe 
a elaboração de vídeos sobre a Matemática no cotidiano.

Outro ponto relevante tem sido as frequentes oficinas 
pedagógicas para os bolsistas do PIBID (licenciandos e super-
visores). O ciclo de oficinas ocorre ao longo do semestre letivo 
e tem como objetivo proporcionar contato com jogos e materiais 
didáticos manipulativos de modo a capacitar os envolvidos 
a atualizarem de forma mais adequada esses recursos em suas 
atividades nas escolas de atuação. As oficinas são realizadas 
em parceria com o LIFE/CE/UFRN e são dinamizadas por coor-
denadores de área e/ou bolsistas (licenciandos e supervisores) 
que estejam mais familiarizados com os recursos didáticos.

Destaca-se também a participação e organização 
de eventos fora da escola, na área da Educação Matemática, tanto 
em âmbito local como regionais e nacionais. Eventos que, por sua 
vez, constituem momentos de formação com publicação de traba-
lhos. Entre eles, destacamos o Encontro Nacional de Educação 
Matemática (ENEM), o Seminário Nacional de História 
da Matemática (SNHMAT), o Encontro Regional de Educação 
Matemática (EREM), a Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura 
(CIENTEC), o Seminário de Iniciação à Docência (SID), a Semana 
de Matemática da UFRN (Natal e Caicó), o Encontro Integrativo 
do PIBID – UFRN e a Mostra de Profissões da UFRN.

Em suma, o conjunto destas ações desenvolvidas 
pelos membros do PIBID/Matemática – Natal tem contri-
buído significativamente com a formação inicial dos 
licenciandos e com a formação continuada dos supervisores. 
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As atividades desenvolvidas possibilitam que licenciandos e 
professores façam uso tanto do arcabouço teórico quanto de 
elementos ligados a questões pedagógicas.

Os futuros professores, e os professores em exercício, 

envolvem-se em situações oportunas para despertar a neces-

sidade de organizar situações de ensino que possibilitem o 

desenvolvimento da atividade intelectual de quem aprende 

matemática (SOUSA; PONTES, 2013, p. 86).

Colocar em prática as situações didáticas para o ensino 
de matemática exige dos envolvidos o domínio conceitual 
do que será ensinado, assim como o conhecimento de relações 
possíveis de serem estabelecidas entre os conceitos envolvidos 
nessas situações, os recursos cognitivos presentes nos alunos 
e a utilização de recursos didáticos.

Resultados e conclusões

Ao longo de 2015, as ações desenvolvidas pelo PIBID/
Matemática – Natal têm gerado frutos positivos que se revelam 
em resultados impactantes na formação dos atuais e futuros 
professores de matemática envolvidos no projeto, na licen-
ciatura em Matemática da UFRN e nas escolas participantes. 
Podemos listar, no âmbito da formação inicial e continuada 
assim como da pós-graduação, a aprovação de ex-bolsistas em 
concursos públicos para professor da rede pública de ensino 
como efetivos ou temporários, em seleção de escolas privadas 
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de renome na cidade, bem como em mestrados nas áreas 
de Matemática e Ensino de Matemática.

Vale ressaltar a feliz participação de ex-bolsistas como 
colaboradores em supervisão do projeto em escolas de atuação 
(E. E. Nestor Lima e E. E. Governador Walfredo Gurgel). 
Enfatizamos ainda que um de nossos supervisores atuais 
é ex-bolsista de nosso projeto e que duas de nossas ex-bolsistas 
são professoras substitutas da UFRN, inclusive, uma em nosso 
departamento na área de Educação Matemática. Há também 
ex-bolsistas atuando em universidades privadas. 

Há constante capacitação dos bolsistas (licenciandos 
e supervisores) nas edições semestrais do Programa 
de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino 
Médio (PAPMEM), promovido pelo Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada (IMPA), assim como nos minicursos e oficinas 
dos eventos científicos, dos quais são incentivados a participar. 
Por ocasião da participação nesses eventos, acontece ainda 
a publicação de trabalhos referentes às ações desenvolvidas 
no âmbito do PIBID/Matemática – Natal.

No âmbito da licenciatura de Matemática, temos 
o envolvimento do PIBID em ações no curso como a apre-
sentação na Mostra de Profissões, na disciplina de Tutoria 
e na organização de evento em comemoração ao Dia Nacional 
da Matemática, em parceria com a coordenação do curso, para 
alunos da licenciatura da UFRN na instituição e para os alunos 
das escolas de atuação. Ainda em relação à licenciatura, outro 
dado a ser destacado é o convite do Centro de Ciências Exatas 
e da Terra (CCET) para relatarmos nossas experiências para 
integrantes de um projeto de melhoria da educação básica, 
bem como para ofertarmos minicursos e oficinas para 
membros deste grupo. Além disso, temos conseguido atrair 
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alunos das escolas de atuação para o curso de Licenciatura 
em Matemática, particularmente.

Já no âmbito da educação básica e escolas participantes, 
podemos destacar melhora significativa de rendimento escolar 
relatada pelos professores supervisores e visualizada no IDEB 
das três escolas em que o subprojeto já atuava. Além disso, apon-
ta-se como resultado a extensão de nossas ações em atividades 
que atendem ao público externo às escolas e UFRN, a exemplo 
da recepção constante de grupos de alunos de escolas do estado 
no Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) do CCET/UFRN, 
atividade agendada pelos professores num serviço prestado pelo 
PIBID em parceria com o Departamento de Matemática.

O sucesso e alcance que o PIBID/Matemática – Natal 
tem alcançando nos âmbitos de atuação propostos é indiscu-
tível, sobretudo, na formação básica dos alunos das escolas, 
assim como na formação inicial e continuada de professores 
de Matemática. Por esse motivo, tem-se a necessidade de conti-
nuidade das ações devido à crescente procura de graduandos 
para participarem do projeto, até mesmo como voluntários, 
bem como a procura de professores e diretores de escolas 
solicitando a inclusão de suas instituições na lista de escolas 
atendidas pelo projeto.

Vale ressaltar o reconhecimento do projeto no Depar-
tamento de Matemática, onde inclusive temos tido cada vez mais 
espaço, sendo solicitados por várias vezes para dar palestras 
sobre o projeto para colegas do departamento que, na ocasião, 
tomam conhecimento das ações e proferem sugestões. 
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O DESAFIO DE FORMAR O(A) 
PROFESSOR(A) INTERDISCIPLINAR 
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INTERDISCIPLINARES DO 
PIBID/CIÊNCIAS DA UFRN

Midori Hijioka Camelo
Marlécio Maknamara 

Josivânia Marisa Dantas

Introdução

Muito se discute sobre a interdisciplinaridade e sobre 
as possibilidades de sua materialização no cotidiano escolar. 
Entretanto, o que se verifica no próprio cotidiano da escola é 
que ocorre uma série de equívocos teórico-metodológicos no 
que tange à interdisciplinarização do conhecimento, os quais, 
muitas vezes, terminam por distanciar a educação escolar 
de vir a se enquadrar dentro desta perspectiva em questão.

As reflexões em torno da necessidade de compreender 
a ciência a partir de um olhar mais integrado e o desafio 
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de um Ensino de Ciências de caráter interdisciplinar vêm 
acontecendo desde os meados do século passado. Os dilemas 
vividos na atualidade sobre o perfil do professor de ciências 
do Ensino Fundamental, especificamente do sexto ao nono ano, 
formados a partir das diferentes licenciaturas, quais sejam: 
Biologia, Química e Física, têm nos mobilizado para reflexões 
e propostas de intervenção que possam minimizar o caráter 
ainda fortemente disciplinar e provocar algumas mudanças 
nas velhas práticas sedimentadas nos últimos tempos.

Atendendo ao edital 01/2013 PIBID – UFRN, um grupo de 
professores advindos das três licenciaturas: Biologia, Química 
e Física submeteu um subprojeto de caráter interdisciplinar 
intitulado: “Escola, Ciência e Comunidade: um projeto inter-
disciplinar para o Ensino de Ciências”. O subprojeto teve como 
objetivo inserir os futuros professores das Licenciaturas 
de Química, Biologia e Física no contexto da Educação 
em Ciências nas escolas da rede pública de ensino, particular-
mente nas séries finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano).

O referido projeto visou ao aprimoramento da formação 
inicial e à promoção do exercício da interdisciplinaridade, visto 
que o Ensino de Ciências no Ensino Fundamental vem sendo 
desenvolvido com forte viés em Ciências da Vida (Biologia), 
ocasionando, entre outros casos, distorções quanto à perspec-
tiva de atuação dos estudantes das licenciaturas de Química 
e Física. No contexto de ensino-aprendizagem, os conteúdos 
disciplinares de Química e Física são deixados para os últimos 
anos do ensino fundamental, resultando, não raras vezes, 
na sua supressão. Diante desse contexto, notou-se a necessi-
dade de uma revisão e rearticulação na “forma e no conteúdo” 
de ciências a ser apresentado nesta etapa de formação 
escolar, bem como de uma reflexão no modo de atuação 
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dos futuros professores dessas licenciaturas. O subprojeto 
vislumbrou uma formação e atuação mais integrada e orgânica 
entre as três licenciaturas, a fim de promover uma Educação 
em Ciências de melhor qualidade.

Cientes da complexidade do que seja a compreensão 
da interdisciplinaridade, seja no seu aspecto epistemológico, 
definições ou atividades, optamos por propor alguns Momentos 
Interdisciplinares (BATISTA; SALVI, 2006), propiciados pela 
estrutura privilegiada que o Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID) possibilitou.

Descrevemos, a seguir, o contexto de aplicação do projeto, 
o entendimento da equipe sobre a interdisciplinaridade escolar, 
os momentos interdisciplinares propostos e a resposta dos estu-
dantes apresentadas por meio dos registros (caderno de registros).

O contexto para desenvolvimento do subprojeto

O subprojeto contou com a participação de 42 
bolsistas, 1 estudante voluntário, 3 professores coordena-
dores e 4 supervisores de três escolas estaduais de Natal/
RN. As três escolas envolvidas neste subprojeto pertencem 
à rede estadual de educação do Rio Grande do Norte e 
apresentam como média do IDEB1 nota em torno de 2,6. 
Os bolsistas foram distribuídos nas três escolas, nas quais 
contavam com pelo menos um professor supervisor da escola. 

1 IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e esta-
belecer metas para a melhoria do ensino.
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Todos os Momentos Interdisciplinares propostos contaram 
com a participação de bolsistas, coordenadores, supervi-
sores e, ocasionalmente, com a participação voluntária de 
um funcionário do Centro de Educação da UFRN que se 
viu despertado e interessado pela atividade desenvolvida.  
Os Momentos Interdisciplinares foram vivenciados pelos bolsistas 
e supervisores de modo a servir de subsídios ou inspirações 
para a multiplicação das ações nas respectivas escolas.

A ideia de interdisciplinaridade no subprojeto

O entendimento da interdisciplinaridade e seus 
desdobramentos, quais sejam: a transdisciplinadidade, 
a multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade, dentre outras; 
bem como as diferentes classificações e hierarquizações que 
o próprio termo interdisciplinaridade admite vêm sendo 
discutidas por especialistas, conforme apresentado por Lavaqui 
e Batista (2007), desde os anos finais da década de sessenta 
do século passado. Não é recente, portanto, a denúncia de que 
o próprio conhecimento (na forma como é produzido, veicu-
lado e gerenciado) vem passando por uma crise que atinge seu 
clímax na contemporaneidade. Japiassu (1976), há anos, já enfa-
tizava que o conhecimento vinha sendo produzido e trabalhado 
de uma maneira patológica e que era preciso configurar outra 
maneira de lidar com o saber, inclusive em contexto escolar.

A nossa ref lexão, enquanto coordenadores de um 
subprojeto interdisciplinar, girou em torno do entendi-
mento da interdisciplinaridade como ação educativa escolar, 
da interdisciplinaridade escolar, de forma que pudéssemos 
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encontrar subsídios para a adoção ou concepção de uma 
proposta de trabalho que se apresentasse como geradora 
da educação científica e factível de ser implementada levando 
em consideração as condições atuais encontradas na Escola 
[Média] (LAVAQUI; BATISTA, 2007).

A distinção entre interdisciplinaridade científica e interdis-
ciplinaridade escolar é apresentada por Lenoir (1998):

A interdisciplinaridade científica apresenta como finalidade 

‘a produção de novos conhecimentos [científicos] e a busca 

de resposta à inúmeras necessidades sociais’, ao passo que 

a interdisciplinaridade escolar apresenta, como principal fina-

lidade, a ‘difusão do conhecimento [...] e a formação de atores 

sociais’, criando condições para a promoção de um processo 

de integração de aprendizagens e conhecimentos escolares. 

(LAVAQUI; BATISTA, 2007, p. 406).

Ainda assim, a interdisciplinaridade escolar guarda sua 
complexidade, podendo buscar a integração curricular por 
intermédio de unidades didáticas integradas ou de projetos inter-
disciplinares. No entanto, diante da manutenção da estrutura 
curricular imposta pelo sistema educacional e da difícil 
tarefa de remodelar coletivamente as disciplinas no interior 
das escolas, Batista e Salvi (2006) propõem que, em momentos 
específicos do trabalho pedagógico, insiram-se momentos 
interdisciplinares como uma forma de relacionar, articular 
e integrar os conhecimentos disciplinares no processo de ensi-
no-aprendizagem, promovendo uma educação científica na 
qual o educando adquira competências para interpretar 
a complexidade do mundo atual (LAVAQUI; BATISTA, 2007).  
Isto se aproxima do pensamento de Lück (1998), 
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quando enfatiza que a perspectiva interdisciplinar no 
contexto escolar tem como objetivos propiciar o crescimento 
integral do ser humano, fazê-lo perceber um todo integrado 
a partir de partes indissociáveis e possibilitar a vivência, 
no próprio cotidiano da escola, dos problemas e situações 
tal como ocorrem em diferentes tempos e espaços da vida 
de alunos e professores.

Estudos recentes permitiram a Batista e Salvi (2006) 
classificarem as discussões em torno da interdisciplinaridade 
no âmbito educacional em: epistemológico, histórico- genealó-
gico e prático-instrumental.

Após tecer considerações sobre o desenvolvimento cientí-
fico e a necessidade de interface das pesquisas, desconstruindo 
e construindo novos limites, os autores consideram ser este devir 
científico importante aspecto a ser transposto para os processos 
de ensino e aprendizagem, de maneira cuidadosa e fluente:

Como fruto do atual momento, o conhecimento desse devir 

propiciará ao educando a competência para a interpre-

tação desse mundo hodierno. Isso não significa prescindir 

os momentos disciplinares, que continuam existindo: 

eles representam um avanço epistemológico na construção 

do saber científico. Há características em cada ciência, 

com significação bem definida em sua rede ou quadro concei-

tual, que não podem ser perdidas sob a pena de empobrecer 

a própria história de cada ciência (BATISTA; SALVI, 2006, p. 153).

Assim, posta como necessidade uma educação para 
a interdisciplinaridade no devir da ciência pós-moderna, 
os autores propõem:
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[...] a interdisciplinaridade no ensino por nós proposta não 

significa um currículo interdisciplinar, mas sim um momento 

específico no amplo ato de ensinar e aprender, trata-se de uma 

interdisciplinaridade educativa, englobando a interdisciplinari-

dade escolar formal e em ambientes alternativos (BATISTA; 

SALVI, 2006, p. 155, grifo nosso).

E a partir da reflexão sobre como atingir essa interdiscipli-
naridade, os autores apontam: “o primeiro ato necessariamente 
passa pela formação de professores, seja a inicial ou a capaci-
tação em serviço” e enfatizam: “sem isso, o movimento para 
a sua implantação é artificial e seu discurso é vazio”.

Com base na proposta sugerida por Batista e Salvi (2006), 
buscamos promover a educação para a interdisciplinaridade 
na formação inicial (bolsistas) e continuada (supervisores), 
por meio dos momentos interdisciplinares, visto que os saberes 
docentes constituídos na prática pedagógica interdisciplinar 
são e provêm de ações interdisciplinares vivenciadas.

Adiante descrevemos os momentos interdisciplinares 
propostos pelo presente projeto.

O desafio da interdisciplinaridade 
no Ensino de Ciências

A interdisciplinaridade no Ensino de Ciências é um 
desafio da área há quase duas décadas, visto que, no contexto 
educacional, este já havia sido proposto nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para a área desde 1998: 
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Questionou-se tanto a abordagem quanto a organização 

dos conteúdos, identificando-se a necessidade de um ensino 

que integrasse os diferentes conteúdos, com um caráter 

também interdisciplinar, o que tem representado importante 

desafio para a didática da área (BRASIL, 1998, p. 20-21).

A necessidade de uma interdisciplinaridade educativa 
é sinalizada pelos PCNs, visto que reconhecem que a mudança 
não poderá ocorrer somente a partir das novas teorias:

Propostas inovadoras têm trazido renovação de conteúdos 

e métodos, mas é preciso reconhecer que poucos alcançaram 

a maior parte das salas de aula onde, na realidade, persistem 

velhas práticas. Mudar tal estado de coisas, portanto, 

não é algo que se possa fazer unicamente a partir de novas 

teorias, ainda que exija sim uma nova compreensão do sentido 

mesmo da educação (BRASIL, 1998, p. 21, grifo nosso).

As “velhas práticas” a que se refere o documento ainda 
persistem, passadas quase duas décadas de sua publicação. 
No entanto, a interdisciplinaridade não deve ser tomada como 
uma “Panaceia” que, infalivelmente, irá por si só superar 
os problemas inerentes à prática docente na contemporanei-
dade. Conforme lembra Fazenda (2001), a interdisciplinaridade 
consiste, antes de tudo, numa atitude frente ao conhecimento. 
Dessa forma, a prática docente interdisciplinar só se concretiza 
no cotidiano escolar, de maneira efetiva, quando o professor 
toma consciência de como vem trabalhando, no cotidiano 
de sua prática, com o conhecimento que lhe cabe ensinar junto 
aos alunos, em parceria com os colegas de trabalho e de modo 
aberto a outros saberes e fazeres dentro e fora da escola. 
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A interdisciplinaridade continua sendo uma preocupação 
na formação inicial e continuada dos professores de ciências.  
Mas, ainda hoje, nos deparamos com os currículos, a formação 
e a prática docente sob a regência dos paradigmas2 disciplinares.

A mudança dos paradigmas disciplinares continua sendo 
um desafio, visto que estes guardam suas raízes, por um lado,  
nos processos históricos da constituição e consolidação 
dos conhecimentos da área, sendo inegável a influência 
desta na noosfera3 responsável pela Transposição Didática 
(CHEVALLARD, 2001 apud PAIS, 2008) e, por outro lado, na propa-
gação e permanência refletidas nos livros didáticos, material 
de referência exclusiva do professor na sala de aula. Sobre os 
aspectos históricos da constituição dos conhecimentos especí-
ficos, Pietrocola, Alves Filho e Pinheiro (2003, p. 3) descrevem:

A organização e o desenvolvimento dos conhecimentos 

na sociedade ocidental se desenvolveram através da formação 

e manutenção crescente de comunidade de especialistas. [...] 

De maneira mais geral, podemos dizer que o conhecimento em 

geral, e o científico em particular, se estrutura através de disci-

plinas bem definidas, contendo conhecimentos estáveis.  

A Física, a Química, a Biologia e a Matemática são formas 

de conhecimento disciplinar sistematizado por grupos 

2 “Considero ‘paradigmas’ as realizações científicas universalmente reconhe-
cidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares 
para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 1962).

3 O conjunto das fontes de influências que atuam na seleção dos conteúdos 
que deverão compor os programas escolares e determinam todo o funcio-
namento do processo didático recebeu de Chevallard o nome de noosfera, da 
qual fazem parte cientistas, professores, especialistas, políticos, autores de 
livros e outros agentes da educação (PAIS, 2008).
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de especialistas que partilham linguagem, enfoque, objetos 

e métodos de pesquisa comum (PIETROCOLA; ALVES FILHO; 

PINHEIRO, 2003, p. 3).

A continuidade e a propagação do aspecto disciplinar no 
currículo escolar estão, segundo os mesmos autores, associadas 
com a forte relação que este guarda com a área de referência:

O currículo escolar também se organiza através de disciplinas,  

que guardam uma forte relação com as áreas de referência 

no domínio dos especialistas. Grosso modo, comungam 

dos mesmos valores, dos mesmos conteúdos e dos mesmos 

métodos das áreas de referência, além de serem demasia-

damente estáveis quando comparadas a outras disciplinas 

escolares. Conteúdos, estratégias de ensino, avaliações e outros 

elementos presentes no interior das disciplinas científicas 

escolares modificam-se pouco e tendem a perenizar ao longo 

dos anos (PIETROCOLA; ALVES FILHO; PINHEIRO, 2003, p. 133).

Na transposição didática, encontramos, como um dos 
produtos desse processo, o livro didático, no qual é apresentada 
uma ciência socializada, imóvel, estruturada organicamente 
de modo a sugerir a continuidade linear e progressiva e, 
na maioria das vezes, com prejuízo da dimensão fenomenológica 
e conceitual (ROBILOTTA, 1985; BACHELLARD, 1996; CHEVALLARD; 
BOSH; GASCÓN, 2001; PIETROCOLA; ALVES FILHO; PINHEIRO, 2003).

Podemos considerar que o enfoque disciplinar do Ensino 
de Ciências se deve em grande parte ao reflexo direto da escolha 
e uso dos livros didáticos pelos professores na sala de aula.  
Por mais amplo, abrangente e contextualizado que seja 
o discurso didático do professor, afirmam Pietrocola, 
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Alves Filho e Pinheiro (2003), ele fará uso de exercícios 
e problemas do livro didático e sua avaliação terá como base 
a literatura disciplinar do livro adotado.

Inserido histórica e socialmente nessa conjuntura, 
onde e como poderão se dar as mudanças para uma formação 
interdisciplinar, ao menos no interior das áreas? Em nosso caso,  
o desafio consistiu na busca da integração entre os estu-
dantes das licenciaturas de Física, Química e Biologia visando 
à formação mais articulada para o exercício do ensinar Ciências 
de forma interdisciplinar. Para tal desafio, adotamos a concepção 
dos momentos interdisciplinares sugeridos por Batista e Salvi (2006).

Apresentamos a seguir os relatos das experiências 
dos momentos interdisciplinares desenvolvidos mediante subpro-
jeto interdisciplinar de Ciências da UFRN.

Momentos Interdisciplinares

a. Oficina de terrários

O momento interdisciplinar sugerido pela oficina de terrá-
rios consistiu em reconhecer o terrário como recurso didático 
de caráter interdisciplinar. A problematização estava em 
pensar se: a confecção e o uso do terrário poderá se constituir 
um recurso didático interdisciplinar?

No entanto, o próprio reconhecimento do que viria 
a ser um terrário consistiu um desafio inicial, visto que,  
de todo o grupo de participantes, apenas um bolsista sabia 
o que era um terrário.
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Alguns terrários prontos foram expostos como ilustração. 
Diante dos potes de vidro fechados com a planta em seu interior, 
o estranhamento era seguido pela indagação: a planta não morre? 

Curioso perceber que, embora todos eles, em algum 
momento de sua trajetória educacional, tenham estudado sobre 
fotossíntese, seres autótrofos etc., revelam suas concepções 
espontâneas quando deparam com uma situação real como 
essa, em que se observa uma planta confinada no interior de um 
recipiente fechado.

Na oficina, foi apresentado um breve histórico de como 
o fern case (frasco de samambaia), descoberto acidentalmente 
pelo médico inglês no século XIX, tornou-se o terrário em suas 
várias versões nos dias de hoje. Suas finalidades e possibili-
dades, bem como o seu potencial didático, foram discutidas num 
primeiro momento. No segundo momento, foram realizadas 
as confecções dos terrários. A partir dessa vivência, muitos 
bolsistas tornaram-se multiplicadores desta ação em suas 
respectivas escolas, enfatizando cada qual a temática adequada 
ao estudo e ao público (turma) adotado.

b. A “roda de passarinho”

Numa cena do filme-documentário de Jorge Jardim 
e Walter Carvalho, “Janela da alma”, José Saramago diz: “Se Romeu 
tivesse os olhos de águia, não teria se apaixonado por Julieta”.

Demo-nos conta, então, que nossos sentidos condicionam 
nosso modo de ver, pensar e ser. As aves têm sentidos distintos 
dos nossos, seja na acuidade visual seja na auditiva. Mas como 
adentrar no universo das aves, como conhecê-las, admirá-las 
e respeitá-las? Como vislumbrar desdobramentos pedagógicos 
resultantes de toda essa incursão em seu universo?
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A “roda de passarinho”, criada e desenvolvida por 
Gabriela Giovanka4 e Renato Rizzaro5, consiste em uma ativi-
dade que instiga a sensibilização, percepção e construção 
de conhecimentos numa perspectiva mais dialógica e sensível. 
Como o nome indica, o foco da atividade está em aprender 
a observar, reconhecer e/ou investigar as aves. Dentre outros 
aspectos, a proposta inclui o aprendizado e a atenção para 
o ver, ouvir, registrar e interagir. Promove uma aproximação 
ao universo dos apaixonados e estudiosos das aves (ornitólogos) 
e o diálogo entre seus saberes e fazeres. E nos ensina: “quando 
você avista uma ave, lembre-se: ela já te viu e ouviu bem antes 
que você saiba. Se você a vê, é porque ela está lhe permitindo...”. 

Originalmente criada para o público infantil, os autores 
da “roda de passarinhos” aceitaram recentemente experimentar 
as possibilidades de inseri-la na formação de professores para 
atuação, sobretudo em espaços não formais, com a finalidade 
de resgatar os afetos e as percepções dos educadores, sugerindo 
que se promovam vivências e atividades interdisciplinares 
no ensino de Ciências. Para tanto, a “roda” sofreu uma adaptação 
ao público adulto e com foco na organização do trabalho docente 
com o conteúdo específico de aves (observação, registro, preser-
vação); em seguida, a “roda” circulou por outros campos e se 
fez presente na forma de vivência em plena Caatinga; por fim, 
os participantes das duas atividades foram convidados a escrever 
um relato, em primeira pessoa e em tom narrativo e descritivo, 

4 Educadora Ambiental, fotógrafa da natureza, co-fomadora de ações inter-
disciplinares, proprietária da RPPN Rio das Furnas (SC).

5 Fotógrafo, Publicitário, Designer, Educador Ambiental, co-formador de 
ações interdisciplinares, proprietário da RPPN Rio das Furnas (SC).
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sobre o desenvolvimento das atividades, ressaltando aquilo que 
elas os fizeram sentir, pensar e conhecer.

c. A atividade de campo

Como continuidade do momento interdisciplinar proposto 
na “roda de passarinho”, um grupo de 20 pessoas, incluindo 
bolsistas, supervisores, coordenadores e o casal de ornitólogos, 
realizaram a vivência em campo. O local escolhido foi o entorno 
do Açude de Gargalheiras, em Acari, município da microrre-
gião do Seridó Oriental, localizada a 201 quilômetros a oeste 
da capital do estado Rio Grande do Norte. Acari tem a fama de ser 
“a cidade mais limpa do Brasil”, cuja história remonta à Primeira 
Legislatura Provincial (1835/1837), segundo Galvão (2013).

Com o objetivo de reconhecer a Caatinga e as aves 
que nela habitam, a atividade de campo foi planejada para 
ser realizada em um dia e meio. Partimos da UFRN no início 
da tarde e chegamos à pousada, situada junto ao Açude de 
Gargalheiras, no entardecer. Devidamente acomodados, 
após o jantar, houve uma aula de “como utilizar o binóculo”. 
Acertado o horário do início da atividade de observação 
das aves na manhã seguinte e contatado o guia local, todos 
se recolheram. Às 4 horas da manhã do dia seguinte, aconteceu 
a primeira chamada para saída às trilhas. Para a maioria 
dos participantes, a peculiaridade do horário de despertar 
para o início das atividades tornaria um ponto marcante 
da vivência, visto que esta era a condição imposta pelo bior-
ritmo das aves: era preciso sair antes do despertar delas. 
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De partida, o guia nos avisou: “se o mulungu6 estiver em flor, 
teremos sorte”.E tivemos. Embora sonolentos, os estudantes 
e professores puderam colorar em prática as lições sobre o uso 
dos binóculos. O mulungu florido atraía uma grande variedade 
de aves junto às encostas do Açude. O registro delas (captura 
das imagens) ficou a cargo do um dos bolsistas, que estava 
devidamente equipado com lentes especiais em sua câmera 
fotográfica. Aos estudantes coube registrar em sua memória 
e no ‘caderno de registros’ aquelas aves observadas por meio 
das lentes dos seus binóculos.

Após longa contemplação no pé de mulungu, o grupo seguiu 
as trilhas da Caatinga orientadas pelo guia local. O calor, a terra 
seca, os galhos retorcidos, a vegetação das cactáceas, a fauna de 
roedores, répteis e aves faz do conhecer a experiência sensível 
aquela mesma do saber-sentir fenomenológico de Merleau-Ponty:

O sentir é maneira de ‘saber’ os objetos sem que a consciência 

deixe de ser escapamento no mundo para ser autoafecção 

pura. Impossível, pois, descrevê-lo através da dualidade do 

em-si e do para-si. [...] O sensível é uma ‘solicitação vaga’, 

a proposição de ‘certo ritmo de existência’ ou de ‘certa vibração 

vital’, a ‘sugestão de uma forma de existência’. A sensação 

é esse deixar-ser, esse sincronizar-se com uma forma de 

existência sugerida por um sensível que não espera do juízo 

sua objetivação. Trata-se de uma comunhão em que inexiste 

agente ou paciente: como ‘coexistência’, ‘conaturalidade’,  

6 Mulungu - nome científico: Erythrina verna (International Legume 
Database & Information Service), família das leguminosas. Popularmente 
conhecida como gameleira, suinã, sananduva, sapatinho-de-judeu,  
bico-de-papagaio, dentre outros.

http://www.ildis.org/LegumeWeb/6.00/taxa/11900.shtml
http://www.ildis.org/LegumeWeb/6.00/taxa/11900.shtml
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a sensação é lugar de um nascimento conjunto7, ato comum ao 

sujeito sentiente e ao meio de existência (FONTES FILHO, 2012).

Assim, vislumbramos, na proposta do momento inter-
disciplinar, o despertar do conhecer, no sentido etimológico 
do nascimento conjunto do estar no mundo.

Considerações finais

Os momentos interdisciplinares do PIBID/Interdisciplinar 
– Natal, aqui apresentados, inserem-se na perspectiva 
de contribuir com a formação de professores de Ciências por 
meio do relato de atividades formativas interdisciplinares 
que permitam refletir sobre a formação de professores nesta 
perspectiva. Esses momentos propiciaram a vivência, troca 
de experiências e saberes entre todos os envolvidos, a saber: 
professores coordenadores do subprojeto, funcionário tercei-
rizado do Centro de Educação na confecção do terrário (com 
sua boa vontade e seu fazer prático); educadora ambiental 
e fotógrafo (com seu olhar mágico para percepção de cores, 
formas e respeito à natureza e à educação ambiental); 
pibidianos (formação, discussão e vontade de aprender e 
viver os momentos compartilhados); o guia florestal (sua 
direção e olhar apurados nas trilhas realizadas). Esta inter-
disciplinaridade se deu a partir do conjunto de pessoas 
muito distintas em  suas formações, mas com olhares,  

7 A raiz etimológica da palavra conhecer, em francês co-(n)naissance, remete 
à ideia do nascimento conjunto.
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percepções e afetos únicos, contribuindo cada qual à sua 
maneira com esses momentos interdisciplinares exitosos. 

É possível afirmar que uma prática docente só se concre-
tiza numa perspectiva interdisciplinar quando há interação 
(não no sentido mecânico da palavra) de saberes e união 
de esforços no sentido de trabalhar o conhecimento como algo 
que se constrói a partir de ligações de diferentes elementos 
que se integram numa mesma realidade. 

Ainda assim, para uma análise mais consequente acerca 
dos determinantes e interferentes da presença/ausência de uma 
perspectiva interdisciplinar na prática docente, é preciso consi-
derar o cotidiano escolar (bem como o conhecimento que nele  
é trabalhado pedagogicamente) como algo inserido num contexto 
mais amplo, marcado por rupturas, adesões e resistências 
de ordem epistemológica, social, econômica, política e cultural.
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PIBID/QUÍMICA

AÇÕES E INTERVENÇÕES DO PIBID/
QUÍMICA DA UFRN: 

NOVAS MUDANÇAS E 
NOVOS DESAFIOS

Fernanda Marur Mazzé
Márcia Gorette Lima da Silva 

Introdução

Um trabalho ref lexivo é capaz de proporcionar o 
ambiente adequado para analisarmos as nossas ações, propondo 
interferências conscientes e visando constantes melhorias. 
Assim, este trabalho tem início com um breve resgate das ações 
realizadas pelos atores envolvidos no PIBID/Química da UFRN 
no período de 2008 a 2014, analisando aspectos relativos 
à avaliação do subprojeto.

Nossa história retoma o ano de 2008, quando 
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi contem-
plada com a aprovação de 8 subprojetos no edital de 2007 do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 
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Naquela ocasião, o projeto institucional submetido previa um 
total de 8 bolsas de iniciação à docência, 1 bolsa para professor 
supervisor e 1 bolsa para professor coordenador para o subpro-
jeto de Química. Nos editais subsequentes (2009, 2011 e 2013), 
a UFRN participou com a submissão de novas propostas e sempre 
obteve aprovação dos seus projetos relativos ao PIBID, o que 
vem possibilitando a continuidade e expansão do subprojeto 
de Química até os dias atuais. No edital de 2011, refletindo 
o interesse cada vez maior dos licenciandos em participar 
deste subprojeto enquanto possibilidade de melhor formação 
acadêmica, de favorecimento de ambiente propício aos estudos 
acadêmicos e de contribuição na renda per capita familiar 
dos estudantes (SILVA; MARTINS, 2014), o PIBID/Química 
dobrou tanto o número de bolsistas de iniciação à docência 
como de escolas e professores supervisores. A partir de então, 
o PIBID/Química passa a atuar em 2 escolas do ensino médio. 
Paralelamente ao sucesso do programa, a UFRN, por meio das 
bolsas do REUNI, propõe uma modalidade de bolsa no formato 
do PIBID e, assim, são inseridos no grupo 4 novos bolsistas. Essas 
quatro bolsas foram posteriormente canceladas na ampliação do 
programa junto à CAPES. Mais uma vez, em resposta ao Edital 
CAPES no 61/2013, o PIBID da UFRN teve seu projeto aprovado 
contemplando um total de 25 subprojetos, entre eles o de 
Química, com manutenção do número de bolsas e transformação 
das 4 bolsas do REUNI em bolsas da CAPES (MARTINS, 2011).

Durante todo este período, foi possível promover situações 
de diálogo cooperativo entre professores em exercício, licen-
ciandos em Química e professor formador no contexto da escola 
pública (ZANON, 2003). As características e objetivos do PIBID 
representam uma das várias possibilidades de políticas públicas 
cujo produto final deve ser a melhoria da qualidade da educação, 
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de modo a articular universidade e escola na perspectiva 
de valorização da docência e da promoção de experiências 
significativas no âmbito da formação inicial e continuada de 
professores (BRASIL, 2010). 

O reflexo das ações do PIBID/Química na UFRN tem 
sinalizado mudanças positivas: a valorização do curso de licen-
ciatura, o estímulo ao ser professor, a interação com professores 
em exercício na escola, o desenvolvimento da criatividade etc. 
(SILVA; MARTINS, 2014). Assim, o PIBID/Química desempenha 
um papel fundamental na implementação de ações dirigidas 
ao curso de Licenciatura em Química da UFRN (SILVA, 2011), 
no sentido de: reforçar a preocupação com o papel social 
na melhoria da qualidade na preparação dos professores 
de química, na permanência dos licenciandos nos cursos 
de Licenciatura e na promoção da interface entre formação 
inicial e campo de atuação profissional. 

Além disso, a implementação e execução do PIBID/
Química junto ao curso de Licenciatura em Química da UFRN 
atuou certamente como um dos agentes promotores na mudança 
de postura do corpo docente em relação ao modo de pensar 
o curso, culminando na adequação da estrutura curricular para 
a formação de professores para a Educação Básica e em uma 
maior preocupação com a promoção de ações que viabilizem 
a permanência e o sucesso dos alunos da licenciatura.
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Aspectos gerais sobre as ações 
do PIBID/Química da UFRN

Estudos sobre a aprendizagem de conceitos na Química, 
especialmente artigos da revista Química Nova na Escola, 
da revista Experiências em Ensino de Ciências, artigos de eventos, 
como do Encontro Nacional de Química (ENEQ) e do Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), livros, 
dissertações, entre outros, têm orientado as reuniões do grupo 
no planejamento das atividades a serem desenvolvidas pelo 
PIBID/Química. O direcionamento das reuniões considera 
estudos que apontam para um consenso em relação às dificul-
dades e obstáculos de diferentes naturezas sobre a compreensão 
desta Ciência e, mesmo com o avanço dos estudos na área, 
observa-se a ênfase do ensino transmissivo na escola, o que pode 
contribuir para a frustração de alunos, professores e futuros 
professores (HARRES; WOLFFENBUTTEL; DELORD, 2013).

Nesse sentido, conhecer relatos do trabalho pedagógico 
e o desenvolvimento de estratégias inovadoras de ensino 
que rompam com uma visão baseada nas tradicionais aulas 
expositivas e práticas laboratoriais é fundamental para 
o estabelecimento de uma nova perspectiva para o ensino 
e a aprendizagem que favoreçam a formação docente. Além disso, 
os documentos legais apontam para o fato de que a inclusão 
de disciplinas científicas, como a Química, no currículo 
da Educação Básica deve proporcionar aos estudantes um conhe-
cimento mínimo que lhes permita compreender os fenômenos 
que acontecem no mundo, interpretar os avanços científicos 
e tecnológicos na vida das pessoas.

Nesse contexto, podemos destacar que as ações do PIBID/
Química da UFRN têm como objetivo geral contribuir com a iniciação 
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à docência de futuros professores de Química, promovendo 
o diálogo cooperativo destes com professores de Química em 
exercício e o professor formador que atua na escola pública, 
tendo esta como um espaço formativo para que possam 
desenvolver propostas de ação, aplicar diferentes estratégias 
de ensino e avaliar de forma reflexiva o impacto dessas ações 
tanto na formação pessoal como na do aluno.

O reflexo das ações propostas desenvolvidas e aplicadas no 
âmbito do PIBID/Química inclui sequências de ensino envolvendo 
uma proposta CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente), 
atividades baseadas na experimentação como recurso para 
a problematização, uso de atividades lúdicas, entre outras.

Dentre os objetivos específicos do PIBID/Química 
da UFRN, podemos elencar atividades de elaboração e adequação 
de estratégias, recursos e outros modelos de ensino diferen-
ciados; promoção de um espaço que permita a retroalimentação 
da reflexão das ações desenvolvidas na escola; indução de situ-
ações para bolsistas e supervisores estudarem e aprofundarem 
tendências e inovações indicadas para o ensino de Química; 
e divulgação das atividades e materiais didáticos desenvolvidos 
no portal do PIBID – UFRN, bem como em eventos.

As ações do PIBID/Química têm sido desenvolvidas para 
os alunos do ensino médio de duas escolas estaduais no muni-
cípio de Natal-RN. As atividades deste subprojeto já tiveram 
espaço nas seguintes escolas: Escola Estadual Mascarenhas 
Homem (jan/2008 a jul/2012), Escola Estadual Rêgulo Tinoco 
(jan/2012 a jul/2013), Escola Estadual Ana Julia Mousinho 
(ago/2012 a jul/2013), Escola Estadual Professor Francisco Ivo 
Cavalcanti (ago/2013 até os dias atuais) e Escola Estadual Edgar 
Barbosa (ago/2013 até os dias atuais).
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Inicialmente, as ações do PIBID/Química no ambiente 
escolar aconteciam no contraturno, o que gerava por vezes 
baixa participação dos alunos da escola e, em algumas situ-
ações, espaços fornecidos pelo docente responsável. A partir 
de 2013, com a implantação do Programa Ensino Médio Inovador 
(ProEMI) em escolas da rede pública estadual do Rio Grande 
do Norte e do diálogo com a Secretaria de Educação do Estado 
do RN, as ações do PIBID/Química passaram a ser priorita-
riamente desenvolvidas nos chamados “sextos horários”, 
por entendermos que a criação deste espaço vem ao encontro 
das propostas pedagógicas do PIBID.

Esse redesenho dos currículos do ensino médio 
descrito no documento orientador do ProEMI visa ampliar 
o tempo na escola e a diversidade de práticas pedagógicas, 
introduzindo um currículo dinâmico e flexível a fim de atender 
às necessidades e expectativas dos estudantes do ensino médio. 
Registramos aqui que, a partir do desenvolvimento das ações 
do PIBID/Química nas escolas vinculadas ao projeto no horário 
do ProEMI (sextos horários), observamos um aumento expres-
sivo da participação e frequência dos alunos das escolas 
nas nossas atividades. Antes de atuarmos no espaço destinado 
ao ProEMI, tínhamos a participação de uma média de 100 
alunos, de cada uma das escolas, por semestre. Quando nossas 
atividades passaram a ser desenvolvidas nos sextos horários, 
tivemos inicialmente um pequeno incremento no número 
de participantes, algo em torno de 120 a 130 alunos de cada 
escola por semestre. Atualmente, este número tem sido de apro-
ximadamente 200 alunos. Embora, em certas situações, sejam 
relatadas algumas dificuldades relacionadas ao grande número 
de participantes nas atividades desenvolvidas nas escolas, são os 
próprios ‘pibidianos’ (como se autodenominam) que defendem 
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de forma unânime a manutenção deste número “irrestrito” 
de alunos da escola em suas atividades, argumentando que 
o interesse destes alunos pode ser despertar para novas possi-
bilidades dentro do espaço escolar e que este é um dos objetivos 
da criação do PIBID.

Algumas das ações desenvolvidas pelo PIBID/
Química da UFRN ao longo destes anos

Durante todos estes anos, uma grande diversidade 
de atividades foi realizada pelos participantes do PIBID/Química 
da UFRN à luz das discussões atuais da Didática das Ciências: 
oficinas temáticas; clubes de ciências; atividades experimentais; 
plantão de dúvidas; atividades pontuais no horário das aulas 
do professor da escola; feiras de ciências; visitas de campo; 
visitas guiadas ao Instituto de Química da UFRN; exposições; 
grupos de estudos direcionados às atividades acadêmicas; 
apresentação de seminários e discussões em grupo sobre 
temas de interesse relacionados ao Ensino de Química; retroa-
limentação das atividades nas reuniões semanais; participação 
em eventos nacionais; redação de resumos, resumos expan-
didos e artigos científicos; elaboração de materiais didáticos, 
como jogos e sequências de ensino; dentre outros.

Pela impossibilidade de detalharmos neste espaço cada 
uma dessas atividades, que estão descritas nos relatórios 
parciais e finais do PIBID/Química da UFRN e disponíveis 
na nossa página na web (acessar o link do PIBID no endereço 
http://www.prograd.ufrn.br), elegeremos apenas algumas delas 
para relatar os resultados alcançados pelo nosso subprojeto.

http://www.prograd.ufrn.br
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a. Atividades experimentais

A ação foi intitulada pelos bolsistas como “Qui-curioso” 
e aborda temas variados e curiosos envolvendo aspectos do coti-
diano. Em geral, as atividades experimentais foram realizadas 
preferencialmente durante os intervalos entre as aulas no início 
dos semestres, com o objetivo de inserir os bolsistas na escola 
de uma forma descontraída e de despertar nos alunos da escola 
a curiosidade e o interesse pela Química e pelas atividades 
do PIBID/Química. Algumas atividades experimentais foram 
também realizadas durante as intervenções em sala de aula 
e em eventos como as feiras de ciências promovidas pelas 
escolas e na Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN. 

Essa ação vem sendo trabalhada desde o primeiro subpro-
jeto do PIBID/Química, buscando a reflexão sobre as atividades 
experimentais como um dos recursos que favorece a interação 
entre os alunos, mas que não reflita uma visão distorcida 
da Química. Outras vezes, tais atividades eram propostas para 
auxiliar a visualização ou exemplificação de conceitos químicos 
trabalhados pelo professor na escola. Assim, uma gama de experi-
mentos foi realizada com títulos variados, a saber: “Arte com leite”; 
“Água dura”; “Pasta de elefante”; “Vela que atrai água”; 
“Sopro mágico”; “Teste do leite”; “Copo suado”; “Tensão super-
ficial da água com glitter”; “Teste da chama”; “Identificação 
ácido-base com extrato de repolho roxo”; dentre outros. 
Os roteiros, obtidos de sites da internet da revista Química Nova 
na Escola e de livros didáticos, podem ser acessados no portal 
do PIBID da UFRN. Estas atividades experimentais sempre 
tiveram boa aceitação dos alunos da escola e acreditamos ter 
alcançado os objetivos propostos.
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b. Oficinas temáticas

No decorrer das nossas oficinas temáticas, o PIBID/
Química buscou trabalhar com conceitos químicos 
de forma contextualizada, a partir do desenvolvimento 
de atividades inovadoras em uma perspectiva que rela-
cionasse a Ciência Química à Tecnologia e à Sociedade.  
Foi a partir do estudo dos documentos do ProEMI que o grupo 
decidiu pela adoção desta estratégia.

Os temas foram definidos coletivamente com a parti-
cipação dos supervisores. Dentre as oficinas temáticas 
desenvolvidas até o momento, podemos destacar: “Para onde 
vai à água que sai da sua casa?”, “Recicle sabão e sabonetes”, 
“Horta Escolar”, “Transgenia à luz da ciência”, “Tabela Periódica”, 
“Meio Ambiente”, “Luz e Ciência”, “Produção de perfumes 
a partir de óleos essenciais”, “A arte da Química e vice-versa” etc. 

Os planejamentos dessas oficinas foram elaborados 
visando à utilização de estratégias diversificadas de ensino, 
sendo realizadas atividades experimentais, apresentação 
de vídeos, leitura em grupo, júri simulado, visitas de campo 
e confecção de diversos produtos, tais como artesanato com 
materiais reciclados, construção de uma tabela periódica, 
construção de um berçário de plantas, pintura de quadros, 
dentre outros. Gostaríamos aqui de registrar que alguns 
alunos das escolas em que atuamos no ano de 2014 e os nossos 
bolsistas relataram que alguns dos conteúdos disciplinares 
trabalhados nas oficinas do PIBID/Química foram abordados 
na prova do ENEM de 2014 e que suas participações nas oficinas 
auxiliaram os alunos das escolas na resolução dessas questões. 
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Muitas imagens relacionadas às oficinas temáticas, bem 
como a outras atividades desenvolvidas pelo PIBID/Química, 
estão disponíveis para visualização na nossa página na internet. 

c. Clubes de ciências

A partir do ano de 2014, nas nossas reuniões anuais 
de planejamento, os bolsistas do PIBID/Química trouxeram 
a proposta de trabalharem com clubes de ciências como forma 
de discutirem variados temas de interesse dos alunos na pers-
pectiva interdisciplinar das Ciências Naturais, Matemática 
e suas Tecnologias. Essa ação, mais uma vez, teve origem não 
somente na leitura dos documentos que orientam o ensino 
médio nas reuniões de estudo do grupo, mas também em razão 
da participação de alguns alunos em eventos.

Desse modo, foi criado um clube de ciências em cada uma 
das nossas escolas de atuação. Os temas a serem trabalhados 
foram escolhidos pelos alunos da escola a partir de uma lista 
de sugestões organizada pelos bolsistas. Foram trabalhadas 
as seguintes temáticas: “Robótica”, “Astronomia”, “Drogas” 
e “A Química na Cozinha”.

As atividades relacionadas aos clubes de ciências trou-
xeram grandes desafios ao grupo PIBID/Química, especialmente 
no que diz respeito a dois aspectos. Primeiro, porque estávamos 
à frente de uma nova sistemática de trabalho, na qual não 
tínhamos controle sobre os vieses temáticos, diferentemente 
do que em geral acontecia nas oficinas, uma vez que as atividades 
dos clubes de ciências exigiam uma participação ainda mais 
ativa dos alunos que deveriam sempre pesquisar sobre os temas 
em discussão. Era uma nova forma de agir e atuar do aluno 
que influenciava diretamente um novo agir do licenciando, 
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do professor supervisor, do professor formador, diferente do que 
não estavam acostumados. O segundo aspecto referia-se aos 
temas selecionados para trabalhar sob a ótica interdisciplinar, 
que trazia no âmago da discussão uma proposta que rompia 
com uma visão disciplinar. Assumimos, então

a interdisciplinaridade como um movimento de discussão, 

criação e recriação de novas aproximações ou combinações 

em um mesmo grupo de informações. Quer dizer, refere-se 

à maneira como cada um vê, depende da vivência, do envol-

vimento, do conhecimento etc. (SILVA; NEVES, 2008, p. 18).

Esta “nova postura” constitui um grande e estimulante 
desafio para todo o grupo, mas reflete a essência assumida 
pelo PIBID/Química.

Um resultado relevante a se destacar é que observamos, 
no decorrer dos clubes de ciências, uma maior desenvoltura 
e independência dos nossos bolsistas na execução das ativi-
dades, atribuindo isso ao fato de que, em diversas situações, eles 
tiveram que buscar ajuda junto aos profissionais e estudantes 
de diferentes áreas do conhecimento.

Estudos no grupo do PIBID/Química: 
diferentes olhares

Como dito anteriormente, o planejamento e execução 
das atividades do PIBID/Química da UFRN têm sido norte-
ados em grande parte pela leitura de pesquisas referentes ao 
campo da Didática das Ciências, dos relatos de experiências 
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de sala de aula, dos documentos legais, dentre outros. 
A leitura e discussão desses textos ocorrem durante as reuniões 
semanais em dias distintos para os participantes (bolsistas e 
professor supervisor) de cada uma das escolas. A opção por 
essa metodologia se deve ao fato de que cada escola apresenta 
um contexto distinto, com demandas e anseios próprios dos 
atores escolares. 

Considerar tal especificidade favorece dinâmicas dife-
rentes, de acordo com o interesse do grupo. Em alguns casos, 
procedemos uma discussão em grupo de um artigo escolhido 
anteriormente, geralmente mediada por dois bolsistas 
(iniciação à docência e/ou supervisores) que são eleitos durante 
a reunião de estudo. Em outros, há a apresentação individual 
de um artigo na forma de seminário, com posterior discussão. 
É interessante observar que os bolsistas participam ativamente 
dessa atividade, enriquecendo as discussões com aprendizados 
anteriores normalmente adquiridos no decorrer do curso 
de Licenciatura, especialmente nos componentes curriculares 
relacionados ao Ensino de Química.

Esta troca de experiências é muito valiosa, ainda mais 
se levarmos em conta que alguns bolsistas estão nos períodos 
iniciais do curso de graduação e que, mesmo ainda não tendo 
cursado muitas dessas disciplinas, começam a ter contato com 
o referencial teórico de algumas práticas pedagógicas como, 
por exemplo, o planejamento de atividades de ensino apoiadas 
na perspectiva da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 
(CTSA), que é abordado no curso quando o licenciando 
se encontra no 4º período. Outro aspecto positivo das reuniões 
de leitura e discussão de textos vem ao encontro de um dos obje-
tivos do PIBID, expresso em seus editais, que é desenvolver 
estratégias para que o bolsista aperfeiçoe o domínio da língua 
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portuguesa, incluindo leitura, escrita, fala, de modo a promover 
a capacidade comunicativa do licenciando.

Dentre os temas abordados no ano de 2014, podemos citar 
relatos de intervenção de diferentes propostas de ensino; artigos 
que abordam a transposição didática; o uso da experimentação 
no ensino, particularmente baseado na problematização; 
aspectos relacionados à importância da alfabetização cientí-
fica; alguns fundamentos teóricos sobre a abordagem CTSA 
(Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente); o papel e o uso 
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); aspectos 
relacionados às terminologias químicas por meio da linguagem 
em LIBRAS; conhecimento do documento orientador sobre 
o Programa Ensino Médio Inovador; discussão sobre o papel 
do PIBID na formação dos licenciandos; uso de jogos no ensino 
de Química; entre outros.

Considerações finais

Em linhas gerais, podemos sinalizar que o subprojeto 
PIBID/Química da UFRN tem alcançado, em alguma medida, 
os objetivos propostos inicialmente no que se refere ao desen-
volvimento de ações acadêmicas voltadas à formação inicial 
e continuada de professores de Química. A atuação dos bolsistas 
nas escolas conveniadas tem sido além do esperado, apesar 
dos desafios e alegrias que a profissão docente nos traz. Isso se 
deve, principalmente, ao entusiasmo dos bolsistas e à parti-
cipação e empenho dos professores supervisores. O papel 
e envolvimento do professor supervisor como ator responsável 
pela coformação dos bolsistas e pela sua própria formação 
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vem se fortalecendo na escola por meio do desenvolvimento 
de ações para tentar melhorar o ensino básico.

Como reflexo dessas ações, espera-se poder alcançar 
uma melhoria na qualidade do ensino nas escolas da rede 
pública, valorizando este espaço como sendo de fundamental 
importância na formação do futuro professor e propiciando 
oportunidade de retorno do professor em serviço problema-
tizando e compartilhando sua experiência docente. É a partir 
das necessidades e da realidade da escola, a qual os bolsistas 
caracterizam inicialmente, que o planejamento das atividades 
e estratégias de ensino de Química a serem desenvolvidas 
é orientado, bem como os estudos e aprofundamentos sobre os 
temas são selecionados, e são planejadas a produção de materiais 
e atividades para implementação na escola. Neste particular, 
chama-se a atenção para o número significativo de materiais 
desenvolvidos e ações realizadas na escola e em outros espaços 
pelo PIBID/Química desde seu primeiro grupo em 2008.

Além disso, deve ser considerada a valorização e dimensão 
que o curso de Licenciatura em Química alcançou na comunidade 
acadêmica por meio da visibilidade do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência. Soma-se a este aspecto outro 
ponto de extrema importância que se refere ao papel social 
de contribuir com a permanência no ensino superior de licen-
ciandos das classes menos favorecidas economicamente.  
O desempenho desses licenciandos foi observado não apenas 
em termos qualitativos do curso de Licenciatura, tais como 
a eliminação completa de reprovações em disciplinas, o aumento 
das notas nas disciplinas, o desenvolvimento da criatividade 
e autoestima dos licenciandos, mas também no aspecto do caráter 
de colaboração e socialização com os alunos na escola, sinali-
zando sua identificação por serem oriundos de escolas públicas 
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com enorme interesse de contribuir com o crescimento do ensino 
dos menos favorecidos (SILVA; MARTINS, 2014). Este ponto, talvez 
o mais significativo na avaliação deste projeto, está implícito 
nas metas do Programa PIBID. Entretanto, novos e agradáveis 
desafios emergem desse emaranhado de ações que nos motivam 
diariamente a contar e se envolver com ações desta natureza.
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