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APRESENTAÇÃO

No I Seminário de Iniciação à Docência (SEMID) da Universidade Federal
do Maranhão que ocorreu nos dias 29, 30 e 31 de agosto, no Auditório Central da
UFMA, foi uma iniciativa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
da Universidade Federal do Maranhão PIBID/UFMA. O I SEMID teve uma
oportunidade de conhecer, socializar, discutir e repensar as proposições e ações dos
Subprojetos de Licenciatura da UFMA, além de avaliação dos impactos no interior
das escolas envolvidas no Programa. As atividades do SEMID incluíram mesaredonda, apresentações de Banners, grupos de discussão e apresentação cultural.
O II SEMID, cuja temática foi "Trabalho Docente na Educação Básica:
Velhos Dilemas, Novos Desafios", se apresentou como uma oportunidade que
fomentou o debate e a reflexão sobre as políticas de formação docente para a
educação básica, bem como as novas experiências que estavam sendo
desenvolvidas nas Universidades e nos Institutos Federais de Educação na sua
articulação com as escolas públicas. Houve, também, a possibilita de dos bolsistas
do PIBID/UFMA e os profissionais de Educação básica discutirem a política de
formação dos licenciados tendo em vista as novas demandas da Educação básica,
para além de contemplar os currículos formativos, os processos avaliativos e o papel
das licenciaturas nas Universidades e Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia.
Os participantes do II SEMID, estudantes dos cursos de licenciaturas e
profissionais da educação básica, participaram de conferências, mesas redondas e
minicursos ministrados pelos docentes das IES participantes. Durante a realização
do evento, aconteceram apresentações de trabalhos e relatos de experiências nas
modalidades de painel e de comunicação oral, assim como houve uma ampliação de
suas atividades oferecendo aos alunos da educação básica uma mostra das
profissões e das oficinas que foram ministradas pelos graduandos dos cursos de
licenciaturas. O evento foi realizado de 11 a 13 de setembro na Universidade Federal
do Maranhão (UFMA), no Campus de Codó.
IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:
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O III SEMID, aconteceu no período de 17 a 19 de dezembro de 2014 e
teve como tema "Escola e Educação: concepções, trajetórias e desafios", no
Auditório do Centro Pedagógico Paulo Freire. O evento, deu oportunidade para o
debate e reflexão das políticas de formação docente, bem como das novas
experiências desenvolvidas nas universidades em sua articulação com as escolas
públicas e contou com professores convidados da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).
No III SEMID, os alunos debateram e apresentaram seus trabalhos
realizados, participaram das conferências e mesas-redondas ministradas pelos
docentes das instituições de ensino superior (IES) participantes. Os temas discutidos
foram acerca de políticas de inclusão social, discussões de raça, gênero e religião e
a educação para uma boa conduta na escola, com a ideia de bons valores e a paz.
O SEMID é uma atividade desenvolvida pela UFMA desde 2009 afim de
proporcionar um espaço de discussão sobre a escola da atualidade e expor, avaliar
e propor debates dos projetos desenvolvidos por bolsistas do Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e do Programa Residência Pedagógica
(RP). Neste ano de 2019 a temática proposta para discussão no evento é a
"FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE: TRAJETÓRIAS, CONCEPÇÕES E
DESAFIOS SEMINÁRIO UNIFICADO PIBID E RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA"
ocorrendo no período de 04 a 06 de dezembro de 2019 no auditório Central da
Reitoria, Cidade Universitária Dom Delgado, contou com 467 inscritos e 117
trabalhos apresentados que socializaram as experiências dos programas PIBID e RP
em nossa instituição.
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PROGRAMAÇÃO

Calendário de atividades do evento
Quarta 04/12/2019
14:00 - 18:00

Credenciamento
Local: Hall do Auditório Central da Reitoria

18:00 - 20:00

Conferência de Abertura: FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE: TRAJETÓRIAS,
CONCEPÇÕES E DESAFIOS
Local: Auditório Central da Reitoria

Quinta 05/12/2019

08:00 - 12:00

Comunicações Orais (Pibidianos e Residentes)
Local: Bloco F - CCSO

14:00 - 16:30

Roda de Conversa PIBID e a escola: socializando experiências.
Local: Auditório Central da Reitoria

16:30 - 18:00

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:
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Mesa 1 – “O PIBID e a formação docente: limites e possibilidades na formação
inicial”
Local: Auditório Central da Reitoria

Sexta 06/12/2019

08:00 - 12:00

Comunicações Orais
Local: Bloco F - CCSO

14:00 - 16:30

Roda de Conversa Residência Pedagógica e a escola: socializando
experiências
Local: Auditório Central da Reitoria

16:30 - 19:00
Mesa 2 – “A Residência Pedagógica e o estágio supervisionado: diálogo
possível? ”
Local: Auditório Central da Reitoria

19:00 - 19:30
Encerramento Avaliativo
Local: Auditório Central da Reitoria

19:30 - 20:30
Programação Cultural
Local: Hall do Auditório Central da Reitoria

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 10 | 400

Programação Apresentação de Trabalhos
Dia: 05.12.2019 Local: Bloco F - Sala 101 CCSO Horário: 8h às 12h
Título

Nome do autor e co-autor(es)

Carlos Antônio Diniz Abreu,
GERATRIZ AFRICANA: PIBID E
Gleyce Rafaely de Araújo Reis,
CONTEÚDOS EM ÁFRICA ATRAVÉS
Maria
Joaquina
Colins
DE ARTE, CULTURA E HISTÓRIA
Magalhães
Emanuelle
Mirasol
Santos
Laboratório de Física do LICEU - MA
Gomes, Regina Célia de Sousa
Rayssa Santos Silva, Lana
RELATO DE EXPERIÊNCIA: USO DE
Rayana da Silva Gomes,
MATERIAL
MANIPULATIVO
Samuel Souza Ferreira, Luciana
TANGRAM EM SALA DE AULA
Coelho
JOSE RIBAMAR GARCÊS
A RELEVÂNCIA DO PROGRAMA
NASCIMENTO
JUNIOR,
RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA
NA
jurandir borges carvalho, Jaime
FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL
do nascimento, Maria Veríssimo
DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA:
Da Silva, Paulo Marcos Rocha
RELATOS DE EXPERIÊNCIA.
Santos
Alice Santos de Araújo, Bárbara
Brenda Santos de Oliveira,
CLUBE DA OBMEP
Gabrielle
Ferreira
França,
Jhonata Cutrim Costa
Leudyenne Pacheco de Abreu,
RELATO DE EXPERIÊNCIA EM
Michele Maria de Oliveira,
TURMAS
DE
ENSINO
Leonardo de Jesus Santos,
FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA
Otávio Carvalho Sousa, Luciana
PÚBLICA DE SÃO LUIS
de Paula Silva
A IMPORTÂNCIA DA PRESENÇA DO Ticyana Silva Franco, Anita dos
PIBID
EM
SALA
DE
AULA: Anjos Beims, Hyago Augusto B.
EXPERIÊNCIAS COM OS 9 ANOS DO Rodrigues, Raíssa R. de Sousa
FUNDAMENTAL
DO
COLÉGIO Queiroz, Profa. Dra. Marize
UNIVERSITÁRIO – COLUN
Helena de Campos
GABRIEL VINICIUS CAMARA
Uso de Simulações no Ensino de Física
COELHO, Elisiany dos Santos
do Ensino Médio
Brito
ELABORAÇÃO
DE
MATERIAIS Tony Anderson dos Santos
DIDÁTICOS TÁTEIS-VISUAIS PARA O Costa, Maria Consuelo Alves
ENSINO DE ELETRICIDADE E Lima, Elisiany dos Santos Brito
MAGNETISMO PARA DEFICIENTES
VISUAIS
Alberth Amorim Sousa, Larissa
Fernanda Lima Nascimento
LITERATUDO: A Importância do
Mendes, Leudenir Pereira e
Projeto de Intervenção no CESC
Silva, Rayane Silva Martins,
Fábia Elina Araújo

Área temática
PIBID
Licenciatura em
História
PIBID em Física
RP em
Matemática

RP em Filosofia

RP em
Matemática

RP em
Educação Física

PIBID
Licenciatura em
História

PIBID em Física

PIBID em Física

RP em LetrasPortuguês
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Programação Apresentação de Trabalhos
Dia: 05.12.2019 Local: Bloco F - Sala 102 CCSO Horário: 8h às 12h
Título
NAS ENTRANHAS DO ENSINO: UMA RELAÇÃO
ENTRE PIBIDIANOS E ALUNOS NO ENSINO
PATRIMONIAL NA SALA DE AULA INVERTIDA.
QUEBRANDO O TABU AO TRABALHAR
SEXUALIDADE DE FORMA LÚDICA NA
ESCOLA ESTADUAL CENTRO DE ENSINO
JOÃO PAULO II SÃO LUÍS – MA
ENERGIA EÓLICA - FONTE DE ENERGIA
RENOVÁVEL

A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA E
DESAFIOS NO ENSINO MECANIZADO.

OFICINA PEDAGOGICA
OSSOS DE NAPIER

DE

SEUS

MATEMATICA:

PROBLEMATIZANDO AS REPRESENTAÇÕES
INDÍGENAS NO CENÁRIO SOCIAL PARA O
COMBATE AO RACISMO

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: EXPERIÊNCIAS
DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA
PRÁTICA PEDAGÓGICA DE DSICENTES DO
CURSO DE ESTUDOS AFRICANOS E AFRO –
BRASILEIROS NA EDUCAÇÃO BÁSICA.
SOB
AS
LENTES
DA
HISTÓRIA:
APONTAMENTOS DA PARTICIPAÇÃO DO
PIBID – HISTÓRIA NA CONSTRUÇÃO DO
ACERVO HELBER MACAMBIRA (IFMA –
CENTRO HISTÓRICO)
METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DA
QUÍMICA: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
PEDAGÓGICA NO ÂMBITO DO PIBID

Nome do autor e coautor(es)
Arisa Diniz Sakamoto, João
Felipe Pereira, Laís Ingrid
Santos Oliveira, Thiago
Lima Santos
Johnathan
Rodrigues
Pereira,
Elvis
Presley
Vicente
Silva,
Éricles
Ferreira Moraes, Willyam
Witychel Silva Souza, Lúcia
Tereza Pinto Tugeiro
George Ramos Barrozo,
Elisiany dos Santos Brito
Tatielle Efigênia Morais
Rocha, Vivian Saminez
Franco, Ivana Francisca
Rodrigues
Souza,
Raphaelle Garcês da Silva,
Tatiana Cleudmar Santos
de Jesus
Jackeline Barbosa Souto,
Mariano
Lopes
Matos
Junior, Miqueias Viana da
Costa
Anderson Henrique Lopes
Santos,
Andréa
Lucia
Coelho de Almeida, André
Martins Coimbra, Vanessa
Cristina
Leandro
dos
Santos
Márcio
José
Teixeira
Barros, Airuan Silva de
Carvalho, Adeilma da Silva
Matos de Holanda, Patrícia
Oliveira Gouveia Silva,
Cidinalva Silva Camara
Neris
Gustavo Teixeira de Moura,
André
Luis
Cordeiro
Campos, Joelberte da
Costa Pinheiro, Tamires de
Jesus R. Nascimento
Ubirael Ribeiro Serra

Área temática
PIBID Licenciatura em
História

RP em
Física

Educação

PIBID em Física

RP em Filosofia

RP em Matemática

RP em História

RP Interdisciplinar em
estudos Africanos e
Afro-brasileiros

PIBID Licenciatura em
História

PIBID em Química
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Programação Apresentação de Trabalhos
Dia: 05.12.2019 Local: Bloco F - Sala 103 CCSO Horário: 8h às 12h
Título

Nome do autor e co-autor(es)

Área temática

EXPERIÊNCIAS DAS AÇÕES DE
FORTALECIMENTO
DA
PRATICA
PEDAGÓGICA DE DISCENTES DO
LIESAFRO
METODOLOGIAS
COMPLEMENTARES:
IMPACTOS
POSITIVOS PARA OS PIBIDIANOS,
PROFESSORES E ALUNOS

Carolina da Silva Lopes, Jadiel
Santos da Luz, Marcos Aurelio da
Silva Fontes, Cidinalva Camara
Neres

RP Interdisciplinar em
estudos Africanos e Afrobrasileiros

Grazielle Fernandes, Allana Leis,
Brenda Serra, Liviane Oliveira,
Rodrigo Gomes

PIBID em Artes Visuais

QUAL DEVERIA SER A ESCOLA DO
SÉCULO XXI?

QUAL DEVERIA SER A ESCOLA DO
SÉCULO XXI?
A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA
INFANTIL
AFRICANA
E
AFROBRASILEIRA NO PROCESSO DE
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NOS
ANOS
INICIAIS
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
À
LUZ
DAS
CONTRIBUIÇÕES DAS EXPERIÊNCIAS
NO PIBID
BINGO DAS QUATRO OPERAÇÕES
DESAFIOS ENTRE APRENDER E
ENSINAR:
A
PARTIR
DE
EXPERIÊNCIAS NO PIBID
O USO DO JOGO DE TRILHA COMO
FERRAMENTA FACILITADORA PARA O
ENSINO APRENDIZAGEM DE ÁREAS E
VOLUMES.
CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DO
INSTRUMENTO DE PANTOGRÁFICO
PARA DEMONSTRAÇÃO MATEMÁTICA
EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA:
RELATO DAS EXPERIÊNCIAS NO
PROGRAMA
RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA

Antonio Flavio de Almeida Pereira
Junior;
Inglyd
Maria
Alves
Resplandes
Miranda;
Karina
Almeida Costa; Milena Gomes
Machado.
Karina Almeida Costa, Inglyd Maria
Alves Resplandes Miranda, Antonio
Flavio de Almeida Pereira Junior,
Milena Gomes Machado
Aylana Braga Nogueira, Galdina
Jucyney Oliveira Teixeira, Olenir
Silva Feitosa.

RP em História

RP em História

PIBID em Pedagogia

Ana Flávia Martins de Sá, Marcos
Vinícius Melo Praseres, Frederico
Oliveira dos Santos

RP em Matemática

Adriana Costa, Louise Gonçalves,
Henrique Lopes, Marina Vieira

PIBID em Artes Visuais

Carmem Valeria Cabral Dos Santos

PIBID em Matemática

Antenor Policarpo Lima Junior,
Lucas Costa Vieira, Victor Thiago
Monroe Furtado
Márcio
Guilherme
Conceição
Almeida, Eduardo Willken Costa
Ferraes, Isabele Chaves Costa,
Francisca das Chagas Oliveira Elias

RP em Matemática

RP em Educação Física
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Programação Apresentação de Trabalhos
Dia: 05.12.2019 Local: Bloco F - Sala 104 CCSO Horário: 8h às 12h
Título

Nome do autor e co-autor(es)

EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO Hellen di Paulla Correa, Stefany
PIBID/PEDAGOGIA: LETRAMENTO E Nogueira, Lara Beatriz Nogueira
NUMERAMENTO COM ÊNFASE NAS
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
João Emanuel Moreno Bezerra,
JOGO "ÉGUAS, DOIDO!": ASPECTOS Emanuele
Pinto
da
Paz,
DIDÁTICOS E METODOLÓGICOS
Joanderson Sousa Ferreira, Lucas
Silva Lima
A
REALIDADE
DA
VIVÊNCIA Emanuel Barros Lamar, Juliana da
ESCOLAR E OS DESAFIOS NO C. Oliveira, Senilson Soares
ENSINO DA HISTÓRIA INDÍGENA
Macedo
A CRISE NA EDUCAÇÃO E OS
Sandy Ellen Sousa dos Reis,
DESAFIOS NA SALA DE AULA: UMA
Antonio José Silva Lima, Yasmin
ANÁLISE A PARTIR DO OLHAR DE
Ferreira do Nascimento
HANNAH ARENDT
A FORMAÇÃO ESCOLAR EM ARTES Valéria Marinho dos Passos,
VISUAIS: CONSIDERAÇÕES SOBRE Gregório
Jansen
Cutrim,
O APRENDIZADO E AVALIAÇÕES Fernando Henrique de Lima Silva,
DOS ALUNOS DO IFMA E DO CINTRA Thaynara Nazareno Borges
Alice Ferreira Aragão, Jamile Ieda
LEITURA DE LITERATURA NA Alves Caldas, Janine Cantanhede
ESCOLA
Paixão, Patrícia Farias Gomes,
Izabel Gomes da Silva
Epha Ellen Nunes Silva, Andrezza
PIBID-PEDAGOGIA/UFMA:
UMA Costa dos Santos de Sousa
PROPOSTA
DE
PRÁTICA Maciel, Atatiana Pereira, Carla
PEDAGÓGICA ANTIRRACISTA NA Bianca dos Santos Costa,
PERSPECTIVA DA LEI Nº 10.639/03
Yandara
Andresa
Nogueira
Veloso
Aurea Simone C. S. Dourado,
A IMPORTÂNCIA DA RESIDÊNCIA
Daphne Jardim Sampaio, Danielle
PEDAGÓGICA NA CONSTRUÇÃO
Cunha Rocha, Hariana Conceição
SOCIOCULTURAL DO PROFESSOR
Benicio, Izabel Gomes da Silva
Sarah Cristina do Rêgo Santos,
RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA
NO Nadson Oliveira da Silva, Ianne
ENSINO MÉDIO: UM RELATO DE Costa Reis, Alice Menezes
EXPERIÊNCIA
Gonçalves, Luciana de Paula
Silva
EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO Hellen di Paulla Correa, Stefany
PIBID/PEDAGOGIA: LETRAMENTO E Nogueira, Lara Beatriz Nogueira
NUMERAMENTO COM ÊNFASE NAS
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

Área temática
PIBID
Pedagogia

em

PIBID em Teatro

RP em História

PIBID
Filosofia

em

PIBID em Artes
Visuais

RP em LetrasPortuguês

PIBID
Pedagogia

em

RP em LetrasPortuguês

RP
em
Educação Física

PIBID
Pedagogia

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:
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em

Programação Apresentação de Trabalhos
Dia: 05.12.2019 Local: Bloco F - Sala 105 CCSO Horário: 8h às 12h
Título

Nome do autor e co-autor(es)

CONSTRUINDO
UMA
PRÁTICA
PEDAGÓGICA
DE
COMBATE
AO
RACISMO: POSSIBILIDADES DO PIBID
NA ESCOLA
QUÍMICA
EXPERIMENTAL:
UM
ALINHAMENTO ENTRE TEORIA E
PRÁTICA

Omnyrá Prazeres Farias, Abilene
Farias Rodrigues, Leila Iria Cabral
Barreto

BRINCANDO E APRENDENDO NAS
REGÊNCIAS
DA
RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA
PIBID E A EDUCAÇÃO PARA AS
RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS:
REFLEXÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA
COM A LITERATURA INFANTIL
“APRENDER FAZENDO”: NOTAS SOBRE
A EXPERIÊNCIA DO PIBID NO COLÉGIO
UNIVERSITÁRIO - UFMA
ENSINANDO E (RE) APRENDENDENDO
A FILOSOFAR NO ENSINO MÉDIO:
REFLEXÕES SOBRE A ATUAÇÃO DO
SUBPROJETO DO PIBID EM FILOSOFIA
DA UFMA
O
USO
DA
ROLETA
COMO
FERRAMENTA FACILITADORA PARA O
ENSINO
E
APRENDIZAGEM
DE
PERÍMETROS, ÁREAS E VOLUMES.
O RESIDENTE E A GESTÃO DE SALA:
ESTRATÉGIAS DESENVOLVIDAS PARA
ASSEGURAR A APRENDIZAGEM
CICLO DE SEMINÁRIOS DO PIBID
BIOLOGIA COMO FERRAMENTA DE
DISCUSSÃO SOBRE AS DIFICULDADES
NO ENSINO DE CIÊNCIAS
OFICINAS PRÁTICAS COMO FORMA DE
SUPRIR
O
DÉFICIT
DE
INFRAESTRUTURA DA ESCOLA: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Geyza Costa Cardoso, Ubirael Ribeiro
Serra
Nathália Martins Brandão Oliveira,
Carmem Cely Barroso Corrêa, Priscila
dos Santos Pestana, Roseane
Socorro Lima Martins
Lourrane Mafra Viégas da Silva, Maria
Clara Passos Cutrim, Rayssa de
Kassia Magalhães Moraes, Samires
do Nascimento Andrade, Jucimária
Pereira Amorim
Thiago Lima dos Santos, Raimundo
Inacio Souza Araujo, Ticyana Silva
Franco, Domenica de Campos
Antonio
Davi Galhardo Oliveira Filho, Luciana
Martins Matos Medeiros

Jacqueline Cecilia Silva da Silva,
Yasmin Kellen Louzeiro Ferreira,
Ozéas Rodrigues Lobato Filho
Francinete Borges da Silva, Jéssica
Silva Costa, Arlene Souza Menezes,
Gardênia Silva Ferreira
Geovane Ferreira da Silva, Laís
Araújo Souza Wolff, Monica Correa de
Sousa
Luana Pheifer de Oliveira Lira,
Eduardo Felipe Mendes Anchieta,
Pedro Ivo Almeida Valle, Thais Nunes
Lemos, Lucia Tereza Pinto Tugeiro

Área temática
PIBID
Pedagogia

em

PIBID
Química

em

RP em Pedagogia

PIBID
Pedagogia
PIBID
Licenciatura
História

em

em

PIBID
Filosofia

em

PIBID
Matemática

em

RP em Pedagogia
PIBID
Ciências
Biológicas

em

RP em Educação
Física

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:
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Programação Apresentação de Trabalhos
Dia: 05.12.2019 Local: Bloco E - Sala 101 CCSO Horário: 8h às 12h
Título
DOCÊNCIA: QUANDO ATÉ OS MATERIAIS
DE APOIO TRAZEM DESAFIOS AO ENSINO
DE TEATRO.
DIFICULDADES E DESAFIOS DA PRÁTICA
DOCENTE, DENTRO DE COMUNIDADES
CARENTES E DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
GESTÃO DE SALA DE AULA: AS
EXPERIÊNCIAS
VIVENCIADAS
PELOS
RESIDENTES NA UEB HENRIQUE DE LÁ
ROQUE ALMEIDA EM SÃO LUÍS - MA
O PIBID E O DESAFIO DE INSERIR A
CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA
NO
CONTEXTO
ESCOLAR:
UMA
ABORDAGEM A PARTIR DO USO DO
CINEMA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE SÃO
LUÍS – MA.

Nome do autor e coÁrea temática
autor(es)
Mônica Batista Moretti, João
Emanuel Moreno Bezerra, PIBID em Teatro
Emanuele Pinto da Paz
Roberto
Rodrigues
Fernandes Lima
RP em História
Rafael Oliveira Moreira,
Walquiria de Jesus França RP
Martins
Pedagogia
Cristiane Cabral Raposo
Sampaio, Aparecida de
Jesus Melo Lobato Costa, PIBID
Diego Lopes Ribeiro
Pedagogia

Guilherme
Leite
Alves,
NA
Eliane Leite da Silva, Laila
DE
Ribeiro Pereira Caxias,
Grazielle dos Santos Souza
Renata Bianca do Carmo
TORNEIO DE XADREZ NO COLUN: RELATO Oliveira, Françual Rodrigues
DE EXPERIÊNCIA DO PIBID DE EDUCAÇÃO Santos, André Felipe Sousa
FÍSICA DA UFMA
da Silva, Emnielle Pinto
Borges.
Eunice Rafaele da Silva
ATLETISMO NO ENSINO FUNDAMENTAL:
Pacheco, Carlos Eduardo de
RELATOS
DE
EXPERIÊNCIAS
DOS
Abreu Santos, Emnielle
BOLSISTAS DO PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA
Pinto Borges Moreira
DOCÊNCIA: QUANDO ATÉ OS MATERIAIS Mônica Batista Moretti, João
DE APOIO TRAZEM DESAFIOS AO ENSINO Emanuel Moreno Bezerra,
DE TEATRO.
Emanuele Pinto da Paz
ENSINO DE HISTÓRIA INDÍGENA
EDUCAÇÃO BÁSICA: CONFLITOS
TERRA NO MARANHÃO

em

em

RP em História

PIBID
em
Educação Física

PIBID
em
Educação Física

PIBID em Teatro

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:
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Programação Apresentação de Trabalhos
Dia: 06.12.2019 Local: Bloco F - Sala 101 CCSO Horário: 8h às 12h
Título

Nome do autor e co-autor(es)

RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA:
CONTRIBUIÇÃO DOS RESIDENTES
PARA ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Nívea Maria da Costa Morais, Adriana
Soares Carvalho, Gardênia Silva
Ferreira, Rhaissa de Azevedo S. dos
Santos
Cesar Augusto Silva Souza, Eric Melo
Abreu,
Fabrício
José
Pinheiro
Coimbra, Gregory Ferreira Neves, Kaio
Roberto Almeida dos Santos
Wilson Silva Garcia, Allana Myrla Lima
Cavalcante, Roseane Socorro Lima
Martins

DESAFIOS DO PROFESSOR DE
FILOSOFIA NA PRÁTICA DE ENSINO:
EXPOSIÇÃO DE EXPERIÊNCIAS
RELATOS DE UM FUTURO EDUCADOR
DE
CRIANÇAS
PEQUENAS:
EXPERIÊNCIAS DO COTIDIANO NA
CRECHE ESCOLA MARIA DE JESUS
CARVALHO NA CIDADE DE SÃO LUÍSMA
CONTRIBUIÇÕES
DO
PIBID
DE
BIOLOGIA PARA O ESPAÇO ESCOLAR
E PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

A APLICABILIDADE DA LEI 10.639/03
NA INICIAÇÃO A DOCÊNCIA

ENSINO TRADICIONAL X ESTADO DE
FLOW NO ENSINO DAS ARTES
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA E O
ENSINO DE FILOSOFIA: UM ESPAÇO
PRIVILEGIADO PARA APRENDIZAGEM
MÚTUA
SAÚDE
E
BEM
ESTAR:
A
IMPORTÂNCIA DE PRIORIZAR A
SAÚDE MENTAL, UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
NO
PROGRAMA
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA.
RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA:
EXPERIÊNCIAS, DESAFIOS E A
IMPORTÂNCIA
DO
ENSINO
DA
FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
BRASILEIRA
RELAÇÕES E DINÂMICAS EM SALA DE
AULA:
PERSPECTIVAS
ANTROPOLÓGICAS

Antonio Francisco Abreu da Silva Filho,
Ana Paula Moreira Soeiro, Kerven
Benedito Barbosa Amorim, Mônica
Corrêa de Sousa
Amilton Pinheiro Melo, Domenica de
Campos Antonio, Glauceline Mesquita
Almeida, Maria do Rosário Ferreira
Soares, Nayane Raquel de Oliveira
Silva
Victor Andrade Santos, Beatriz
Lourena Bezerra Vieira, Wanessa
Ellen Costa E Costa, Bárbara
Stéphanie Meireles Lima, Thayane
Rodrigues Reis
Anderson Costa, Joice Regina Leite
Pinto, Lorena Moreira Pinto, Marcos
Francisco Teixeira Costa
Leandro Robson Menezes, Alícia
Brendha Ewerton Silva, Oaiana
Trindade Pereira, Fábio Ferreira
Correia

Área temática

RP em Pedagogia

RP em Filosofia

RP em Pedagogia

PIBID em Ciências
Biológicas
PIBID Licenciatura
Interdisciplinar em
estudos Africanos e
Afro-brasileiros

PIBID em
Visuais

Artes

RP em Filosofia

RP em Ciências
Biológicas

Matheus Costa e Costa, Rayssa
Marchão Araújo
RP em Filosofia

Tamiris Carneiro Lira, Talita dos
Santos Fernandes, Layla Luzia
Santana Guimaraes, Nathiele Cristina
Silva Oliveira

PIBID em Ciências
Sociais

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:
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Programação Apresentação de Trabalhos
Dia: 06.12.2019 Local: Bloco F - Sala 102 CCSO Horário: 8h às 12h
Título
OS
DESAFIOS
PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA
RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA/UFMA

Nome do autor e co-autor(es)

DA Karla Raquel Lima Pereira, Ana
NA Patrícia da Silva Louzeiro, Laura
Beatriz Morais Santos, Natália Aboud
Sampaio
Bryan Barbosa Feitosa, Carlos
PIBID EM TEMPOS DE CRISE:
Eduardo de Souza Alves, Louyse
UMA HISTÓRIA DE RESISTÊNCIA
Sousa Silva, Thiago Lima dos Santos
A
GAMIFICAÇÃO
PARA
O Sheila
Bianca
Silva
Palácio
ENSINO DA QUÍMICA SOB UMA Saldanha. Rodrigues, Thaynara
ABORDAGEM BEHAVIORISTA
Vieira, Hildo Antônio dos santos Silva
CICLO DE SEMINÁRIOS DO PIBID Carla Daniele Cutrim da Costa, Lívia
BIOLOGIA SOBRE EDUCAÇÃO Carmem Franco Ribeiro, Mônica
AMBIENTAL:
NOVAS Corrêa de Sousa
REFLEXÕES E PERSPECTIVAS
DE MUDANÇAS NA ESCOLA E NA
SOCIEDADE
PIBID LIESAFRO NO COLUN Odeth Maria Rocha de Oliveira,
2018/2019
Ildimilia Vieira Gama, Rodrigo Duarte
da Silva Cardoso, Victor Jurandir
Pinto Silva
FORMAÇÃO
X
PRÁTICA Miquéias de Assuncão Santos,
DOCENTE NO CONTEXTO DA Cleyton Melo Pereira, Claudionor
EDUCAÇÃO
MUSICAL:
UMA Farias Ferreira.
DISCUSSÃO A PARTIR DO PIBID.
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: UM Adriely Almeida Costa, Gustavo Pinto
ESPAÇO DE EXPERIÊNCIAS, Macau
CRÍTICAS E REFLEXÕES.
"A
SENSIBILIDADE
DO Carllyanne Helena Costa Tavares,
PROFESSOR DE FILOSOFIA Hiago Christian Cordeiro, Victor
COMO
ELEMENTO Mendes Martins
FUNDAMENTAL NA RELAÇÃO
PROFESSOR-ALUNO
E
NO
EXERCÍCIO DO FILOSOFAR"
O
PIBID
NA
ESCOLA: Venâncio Pinheiro Pinto Rêgo,
REFLETINDO
SOBRE Sansarah da Silva Gomes, Aylana
POSSIBILIDADES DE PRÁTICAS Ramos Viegas
PEDAGÓGICAS COM FOCO NA
VALORIZAÇÃO DA CULTURA
AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA

Área temática
RP em Pedagogia

PIBID Licenciatura
em História
RP em Química

PIBID em Ciências
Biológicas

PIBID Licenciatura
Interdisciplinar em
estudos Africanos e
Afro-brasileiros
PIBID em Música

RP em Filosofia

RP em Filosofia

PIBID em Pedagogia

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:
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Programação Apresentação de Trabalhos
Dia: 06.12.2019 Local: Bloco F - Sala 103 CCSO Horário: 8h às 12h
Título
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DO
PROGRAMA
INSTITUCIONAL
DE
BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
DO CURSO DE LICENCIATURA EM
QUÍMICA NO CENTRO DE ENSINO
PROFESSORA DAYSE GALVÃO DE
SOUSA

Nome do autor e co-autor(es)

Área temática

Matheus
Barros
Garcez,
Gilvana Pereira Siqueira, João
Pedro de Carvalho Silva, Lucas
Ruann Ribeiro Araújo
PIBID em Química

Gilvana Pereira Siqueira, João
CAÇA-PALAVRAS
COMO
UMA
Pedro de Carvalho Silva, Lucas
FERRAMENTA PARA O ENSINO DE
Ruann Ribeiro Araújo, Matheus
QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO
Barros Garcez
Maycon Jordan Costa da Silva,
FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS,
Bruna de Abreu Fernandes,
REFLEXIVOS E AUTÔNOMOS: A
Fernanda Costa de Morais,
EXPERIÊNCIA DO CLUBE DE LEITURA
Raynara
Carvalho
Silva,
NO ENSINO FUNDAMENTAL
Cristiane Costa de Carvalho
O RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA E A Raquel Nascimento Santos,
INSERÇÃO DO LICENCIANDO NO Adrielle Jussara Torres Silva,
FAZER DOCENTE
Gardenia Silva Ferreira
Carla Jordânia da Silva Oliveira,
O INSTAGRAM COMO FERRAMENTA
Bruna de Freitas Oliveira,
DE ENSINO A PARTIR DA VISITA
Isadora Maria Oliveira, Nagela
TÉCNICA AO PARQUE BOTANICO DA
Janniny Velozo Coelho Moraes,
VALE
Fredson da Costa Barbosa
Lierbth Rodrigues Pereira; José
PIBID DE FILOSOFIA: UM RELATO DE
Carlos Andrade Mendes Filho;
EXPERIÊNCIAS.
Yarla de Freitas Silva.
Carmichelly Vieira da Silva,
O USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NA
Thaynara Rodrigues Vieira,
APRENDIZAGEM DA QUÍMICA
Elenice Vieira da Silva
EXPERIMENTAÇÂO
EM João Pedro de carvalho Silva,
ELETROQUÍMICA COMO RECURSO Gilvana
Pereira
Siqueira,
PARA UMA MELHOR ABSTRAÇÃO DO Matheus Barros Garcez, Lucas
CONTEÚDO EM SALA DE AULA
Ruann Ribeiro Araújo
MATERIAIS
ALTERNATIVOS
NAS David Hugo Viegas Pereira,
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO Iasmim
Cristina
Pereira
COLUN:
UM
RELATO
DE Abrantes
EXPERIÊNCIA NO PIBID.
RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS Ana Karina Fialho de Oliveira,
INTEGRANTES DO PROGRAMA DE Jackson Gomes de Oliveira,
RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA
NO Lucianne Pinto Cardoso, Tereza
CENTRO DE ENSINO ESTADO DO Cristina Carvalho Lima de
PARÁ – SÃO LUÍS MA.
Almeida

PIBID em Química

RP em Ciências
Biológicas

RP em Pedagogia

RP em Ciências
Biológicas

PIBID em Filosofia

RP em Química

PIBID em Química

PIBID
em
Educação Física
RP Interdisciplinar
em
estudos
Africanos e Afrobrasileiros

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 19 | 400

Programação Apresentação de Trabalhos
Dia: 06.12.2019 Local: Bloco F - Sala 104 CCSO Horário: 8h às 12h
Título
GÊNEROS DIGITAIS NO ENSINO DE
LÍNGUA
PORTUGUESA:
A
EXPERIÊNCIA COM O KAHOOT NA
ESCOLA PÚBLICA DAYSE GALVÃO
DE SOUSA
EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS: A
VIVÊNCIA COM ALUNOS DO ENSINO
MÉDIO PÚBLICO

Nome do autor e co-autor(es)

Área temática

Fabiane Vasconcelos da Silva, Lais
Raquel Coelho Ferreira, Lidiane
PIBID em LetrasSilva Souza, Márcia de Paula
Português
Bottentuit Miranda, Vitória Regina
de Alencar Araújo
Steliane Mesquita Marquea, Laís PIBID em Letras/
Ribeiro Coqueiro
Libras

Walber Castro Lobato, Keyla
O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO
Daiane Silva Desterro, Melissa
EDUCADOR MUSICAL NA EDUCAÇÃO
Diniz Brito, Mônica Luchese
BÁSICA ATRAVÉS DO PIBID
Marques
A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO PARA
Elber Alves Ferreira, Yasmin
O
ENSINO
E
EXPERIÊNCIA
Lindoso de Oliveira, Pablo Marlon
FORMATIVA: UMA PERSPECTIVA
Bezerra Ferreira
GADAMERIANA
CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A
André Phelipe Silva Pereira,
FORMAÇÃO
DE
FUTUROS
Joanna Loisa Oliveira Cunha,
PROFESSORES DE MÚSICA: RELATO
Maisa Maria Goulart Nunes
DE EXPERIÊNCIA
Jairo Fabrício Lima Pires, Pâmela
A
RELEVÂNCIA
DAS
AULAS
Thays da Silva Baima, Sara Raquel
EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE
Ramos Corrêa, Hildo Antonio dos
QUÍMICA.
Santos Silva
PIBID/PEDAGOGIA: VIVÊNCIAS E
Davi Silva Soares Ferreira, Thalia
BRINCADEIRAS NO LETRAMENTO
Santos Mendes, Yandara Andresa
COM ÊNFASE NAS RELAÇÕES
Nogueira Veloso
ÉTNICO-RACIAIS
PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE: Josiane Coelho da Costa, Heridan
RELATOS DE PROFESSORES EM de Jesus Guterres Pavão Ferreira,
CONSTRUÇÃO
Jante Costa Carvalho
Gabriela Oliveira da Silva, Natália
OFICINA
PEDAGÓGICA
DE
Penha Everton, Neemias Ferreira
MATEMÁTICA:
TABUADA
de Oliveira, Rannuf Nunes de
GEOMÉTRICA
Abreu Júnior
O MUSEU DAS EMBARCAÇÕES Juliana Ribeiro Freire, Luis Felipe
COMO ESPAÇO NÃO-FORMAL DE França Guedes
ENSINO EM UMA ATIVIDADE DO
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

PIBID em Música

PIBID
Filosofia

em

PIBID em Música

RP em Química

PIBID
Pedagogia

em

PIBID em Letras/
Libras
RP
Matemática

em

RP em Ciências
Biológicas

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
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Programação Apresentação de Trabalhos
Dia: 06.12.2019 Local: Bloco F - Sala 105 CCSO Horário: 8h às 12h

Título

Nome do autor e co-autor(es)

OFICINAS
DE Mateus de Lima Correia, Victória
MICROECOSSISTEMAS
COMO de Jesus Santos Ferreira, Deyla
FERRAMENTAS NO ENSINO E Moreira Coimbra
APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA
EM UMA ESCOLA DE REDE
PÚBLICA
EM
SÃO
LUIS,
MARANHÃO, BRASIL
Carlos Eduardo Braga Lago,
A RELAÇÃO DA PEDAGOGIA DA
Ellen Fernanda Paiva Ferreira,
AUTONOMIA DE PAULO FREIRE
Emanuel Filipi Bruno da Silva,
COM A PRÁTICA DOCENTE
Luciana Martins Matos
A AÇÃO ANTROPICA NO MEIO Mariana de Jesus Silva, Rayssa
AMBIENTE:
SENSIBILIZANDO Adryelle Costa Bezerra, Elenildes
PARA UM OLHAR MAIS CRÍTICO E da Silva Corrêa
REFLEXIVO PARA AS PRÁTICAS
COTIDIANAS
O DESAFIO DO SER-PROFESSOR Francisdeth da Silva, Tereza
NA SOCIEDADE ATUAL: ESTUDO Maria Moraes Pereira, Maria de
DE CASO DO CENTRO DE Ribamar
Lopes,
Elielton
ENSINO “PAULO VI”
Sampaio, Marcos Adilio Moraes
Naíze dos Reis Ribeiro, Amanda
Letícia Garcia dos Santos,
PRODUÇÃO
DE
RECURSOS
Lucymara da Silva Bogéa, Milena
AUDIOVISUAIS
Alves de Jesus, Alexsandra
Câmara Paz Lindoso
O
PLANEJAMENTO
DE Nirlenna Marques Costa, Jesus
VIVÊNCIAS NA FORMAÇÃO DE da Conceição Rodrigues, José
FUTUROS PROFESSORES DE Ricardo
Sousa
Galvão,
MÚSICA:
AÇÕES
DE Jeanderson
Hyago
Pereira
PREPARAÇÃO PARA A ATUAÇÃO Salazar
DE PIBIDIANOS EM MÚSICA
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GERATRIZ AFRICANA: PIBID e conteúdos em África através de arte, cultura e
história

Carlos Antônio Diniz Abreu
Gleyce Rafaely de Araújo Reis
Maria Joaquina Colins Magalhães
PIBID/História
Docente Orientadora: Profa. Dra. Marize Helena de Campos
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Resumo: A lei 10.639 de janeiro de 2003, que foi criada para alterar a lei 9.394 de
dezembro de 1996 responsável por estabelecer as diretrizes e bases da educação
nacional, vem acrescer a esta última os artigos 26-A, 79-A e 79-B, com o objetivo
de incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira”, na qual o § 1o do artigo 26-A deixa clara a
inclusão do estudo da História da África e dos Africanos no conteúdo programático
do ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, e o § 2o, do mesmo artigo,
que evidencia que os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão
ministrados em todo o currículo escolar. Perante essa perspectiva e diante da
notória prioridade dada ao Egito, muitas vezes não contextualizado no continente
africano, durante a abordagem dos conteúdos sobre História Antiga, minimizando,
assim, a influência, e muitas vezes a existência, de outros países formadores de
história no continente, os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência (PIBID) do curso de História, da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), com atuação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IFMA), elaboraram um seminário que foi realizado em sala de aula, com
a presença da professora Me. Creudecy Costa, para os alunos do 1º ano do curso
técnico em Manutenção de Máquinas do IFMA Itaqui Bacanga, onde abordaram
produções artísticas africanas que remontam às origens de alguns povos nesse
vasto continente. Dentre as inúmeras produções realizadas em África, foram
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destacadas para o seminário as máscaras gueledés, originárias do povo iorubá,
residentes do atual sudoeste da Nigéria, Benim e Togo; as estatuetas luba, do povo
Luba, da região da República Democrática do Congo; as bonecas de fertilidade
biiga, do povo Mossi, de Burkina Faso; e, do atual Gabão, as máscaras mukuji, do
povo Punu ou Lumbu, assim como as estatuetas guardiãs de relicário, do povo
Fang. Foram apresentados slides como forma de auxílio ao seminário e fichas,
adquiridas por uma das bolsistas durante o Curso de Arte Africana por Juliana
Bevilacqua, realizado no Centro Cultural Vale Maranhão, que foram repassadas
aos alunos em sala para visualização das obras. Nestas fichas, foram impressas
em um verso a foto dos artigos (máscaras, estatuetas e bonecas) e, no outro, a
descrição sobre as características artísticas exclusivas de cada povo e o contexto
histórico o qual elas foram criadas e ainda pertencem, bem como orientações ao
professor, possuindo perguntas e sugestões que poderiam ser utilizadas em sala
de aula. Ao final da apresentação, foi exposto um vídeo sobre uma cerimônia
geledé atual, realizada próximo à cidade de Cové, no Benim, em 2017, como forma
de apresentar a permanência dessa cultura dentre o povo Iorubá. O seminário
proporcionou conhecimento aos alunos sobre algumas regiões no continente
africano que, normalmente, não são observadas durante os estudos sobre História
Antiga na sala de aula da educação básica, gerando, como resultado, um grande
interesse da turma pelo assunto abordado, que foi alvo de incessantes
questionamentos durante e após a apresentação. Esse episódio descrito foi
exemplo de uma das várias interações entre os bolsistas do PIBID História da
UFMA e a sala de aula no IFMA, campus Centro Histórico e Itaqui Bacanga,
proporcionadas ao longo do subprojeto “Que História é Essa? Métodos e Técnicas
para um ensino de História crítico, reflexivo e participativo”, que se apresentaram
de suma importância tanto para a formação iniciante dos graduandos quanto para
os alunos do Instituto. Foi através dessas experiências que os discentes puderam
ter contato com o cotidiano escolar já nos primeiros períodos de formação da sua
graduação em licenciatura, entre o 1º e o 4º período, participando de intervenções
em sala, complementando o conteúdo com conhecimentos adquiridos durante a
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graduação, auxiliando nos planejamentos de aulas juntamente com o professor
supervisor,

opinando

e

questionando

sobre

os

conteúdos

abordados,

desenvolvendo alguns projetos na escola, propostos pela instituição e pelos
próprios bolsistas, assim como, propondo novas atividades e metodologias para
sala de aula, tendo em mente também a utilização de novas tecnologias. Por fim,
para os alunos do ensino médio, com os quais bolsistas do PIBID podem atuar, por
exemplo, são proporcionadas novas experiências de aula e atividades e, portanto,
outras oportunidades para compreensão do conteúdo e melhor desenvolvimento
do diálogo, do senso crítico e de uma formação cidadã historicamente consciente.
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LABORATÓRIO DE FÍSICA DO LICEU MARANHENSE

Emanuelle Mirasol Santos Gomes
Elisiany dos Santos Brito
Regina Célia de Sousa
PIBID/Física
Docente Orientadora: Profa. Dra. Silvete Coradi Guerini
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Resumo: O ensino da Física, em geral, é pautado no método expositivo, com forte
dependência do livro didático, ausência de recursos materiais e tecnológicos e
quase inexistência da prática experimental. Esse modelo de ensino faz uso de
situações artificiais na prática de exercícios repetitivos, onde o aprendizado ocorre
de forma automática e não pela construção do conhecimento propriamente dito13. A dificuldade na aprendizagem de conteúdos relativa à a disciplina Física tem
sido apontada como um problema recorrente, o que tem gerado reações no sentido
de reverter essa situação por meio, por exemplo, da intensificação da prática
experimental, utilizando para isso diferentes espaços, escolar ou não, e materiais
disponíveis, incluindo os alternativos e de baixo custo4,5. Nesse contexto, tem sido
verificado que a metodologia da prática experimental, se bem aplicada, apresenta
resultados positivos, pois consegue reter o interesse dos estudantes, gerando
estímulos para a ocorrência da aprendizagem significativa6. O presente trabalho
tem por objetivo relatar o desenvolvido e os resultados alcançados com a execução
do plano de trabalho intitulado Reestruturação do Laboratório de Ciências do
Centro de Ensino Liceu Maranhense, atrelado ao PIBID - Física – UFMA, e que tem
por objetivo principal reestruturar o Laboratório de Física. O Liceu maranhense,
como é comumente denominada essa escola, fica localizado no Parque Urbano
Santos, sn, Centro, São Luís – MA, e pertence à Rede Estadual de Ensino do
Maranhão. Este estudo se justifica pela importância da abordagem da
experimentação como estratégia que possibilita a aprendizagem da Física de forma
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significativa. A intenção de revitalizar o referido laboratório foi de torna-lo acessível
para professores e alunos, no qual eles poderão executar atividades práticas
utilizando roteiros que tenham sentido para os estudantes. O trabalho foi iniciado
com o mapeamento do espaço físico, equipamentos e manuais existentes. Em
seguida foram elaborados e aplicados dois questionários de pesquisa de opinião.
O primeiro foi aplicado junto aos estudantes e tinha como intenção obter
informações sobre o grau de interesse pelo estudo da disciplina Física e sobre o
processo de ensino aprendizagem. O segundo, aplicado junto aos professores das
disciplinas das Ciências da Natureza, tinha como objetivo identificar o interesse
sobre a prática da experimentação. Posteriormente, foram, concomitantemente,
elaborados roteiros experimentais e realizados treinamentos de usuários. Cada
treinamento envolveu de três a cinco estudantes – alguns com conhecimento dos
conteúdos abordados – de turmas do terceiro ano do Ensino Médio, dos turnos
matutino e vespertino, em que cada turma continha de 40 a 45 estudantes, com
idade média de 17 anos, sendo 53.3% do sexo feminino e 46,9% do sexo
masculino. De acordo com as possibilidades de materiais e equipamentos
existentes na escola, foram elaborados seis roteiros experimentais abordando
conteúdos de eletrostática e eletrodinâmica. Os mesmos foram intitulados de: O
código de cores para a identificação de uma resistência elétrica; Placa de
montagem (protoboard); Verificando o valor da resistência utilizando um
multímetro; Associação de resistores em série; Associação de resistores em
paralelo e Associação de resistores mista. Como resultado da aplicação dos
questionários, foi detectado que professores e estudantes tem interesse em realizar
a prática experimental. Foi verificado ainda, com relação aos professores, que,
embora a grande maioria não promova aulas práticas, todos desejarão que os
laboratórios do Liceu Maranhense fossem melhor equipados e que eles tivessem
maior capacidade para trabalhar a experimentação. Com relação a aplicação dos
roteiros, alguns estudantes demostraram facilidade na compreensão dos
conteúdos abordados nos primeiros roteiros, enquanto outros demonstraram certa
dificuldade em manusear os equipamentos para realização experimental. Contudo,
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todos os alunos que realizaram a experimentação, com base nos roteiros
experimentais citado anteriormente, demonstraram maior interesse no conteúdo
teórico ministrado em sala de aula. Em geral, os resultados da realização das
atividades experimentais fazem reconhecer que o manual com todos os roteiros
experimentais produzidos está sendo bem construído, pois permitiu aos alunos
compreenderem os conteúdos teóricos e os objetivos a serem alcançados, mesmo
aqueles que ainda não tinham visto os conteúdos, realizaram os procedimentos e
alcançaram os resultados requeridos. A medida que as atividades do plano de
trabalho foram sendo desenvolvidas, foram elaborados relatórios parciais,
permitindo que ao final do plano, fossem observados pontos positivos e negativos,
com relação a aplicação dos roteiros, que serviram como subsídios para melhorar
os mesmos e assim suprir as necessidades dos usuários, tornando o manual cada
vez mais acessível para todos, ou seja, uma “cartilha” de acesso geral para o
Laboratório de Ciências do Liceu Maranhense.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: uso de material manipulativo tangram em sala de
aula

Rayssa Santos Silva
Lana Rayana da Silva Gomes
Samuel Souza Ferreira
Luciana Coelho
RP/Matemática
Docente Orientador: Prof. Dr. Luís Fernando Coelho Amaral
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: O Programa Residência Pedagógica é uma das ações que integram a
Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o
aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura,
promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da
segunda metade de seu curso. Essa imersão deve contemplar, entre outras
atividades, regência de sala de aula e intervenção pedagógica, acompanhadas por
um professor da escola com experiência na área de ensino do licenciando e
orientada por um docente da sua Instituição Formadora (RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA, 2019). O Tangram é um jogo milenar, de origem chinesa, composto
por sete peças: cinco triângulos - sendo dois grandes, um médio e dois pequenos
- e duas figuras geométricas: um quadrado e um paralelogramo, ambos com área
equivalente aos dois triângulos pequenos ou ao médio. (SOUZA et al, 2015).
Segundo Solstisso et. al, (2012), acredita-se que os materiais manipuláveis,
especialmente os levando em consideração a dificuldade de grande parte dos
alunos no aprendizado jogos, contribuem muito para a formalização dos conceitos,
facilitando o processo de ensino e aprendizagem. O tangram tem sido utilizado por
muitos professores como aliado no ensino da geometria plana e podem ser
utilizados como um jogo de construção e fixação de diversos conteúdos. Nosso
objetivo foi utilizar o material manipulável Tangram como recurso didático para o
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desenvolvimento do raciocínio lógico de alunos do 3° ano do Ensino Médio. Para
a confecção do Tangram foram utilizados os seguintes materiais: cola, tesoura,
régua, cartolina, pincel, caneta e borracha. Os residentes cortaram a cartolina em
forma de quadrado de vértices A, B, H e J; nele foi traçado um segmento de reta B,
H que o dividiu em dois triângulos iguais. Depois dobrou-se do vértice J até o ponto
D, formando dois pontos, um no segmento BJ e outro no segmento HJ. Em seguida
foi traçado um segmento de reta do ponto E ao ponto I e traçada uma reta
perpendicular do ponto D ao segmento EI. Dois segmentos de reta paralelos ao
segmento DG e outro ao lado AH também foram traçados. Todas as figuras
formadas foram cortadas e montou-se as 7 peças do Tangram. Sendo assim, é
possível afirmar que o tangram possui dois triângulos grandes, três triângulos
menores, um paralelogramo e um quadrado. A atividade foi aplicada por quatro
residentes para 41 alunos do 3° ano do Ensino Médio noturno de uma escola
estadual de São Luis- MA pelo Programa Residência Pedagógica. Os residentes
elaboraram problemas matemáticos para que fossem resolvidos pelos alunos com
o Tangram. Os problemas foram os seguintes: 1 - Monte um quadrado utilizando
duas peças do Tangram. 2 – Monte um triângulo com duas peças do Tangram. 3 –
Monte um triângulo com três peças. 4 – Monte um retângulo com quatro peças. 5
– Monte um quadrado com 5 peças. 6 – Monte um retângulo com 6 peças. 7 –
Monte um quadrado com 7 peças. Cada aluno teria que resolver o problema
utilizando o Tangram e um determinado número de peças pré-estabelecido pelos
residentes. Dos 41 alunos que utilizaram o tangram, 68,3% conseguiram executar
os desafios pedidos com um limite de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 peças do tangram sem muita
dificuldade, 31,7% dos alunos tiveram dificuldade para desenvolver os desafios
com uma quantidade de 5,6 e 7 peças do tangram, mas conseguiram executar os
desafios. Todos os alunos que estavam na turma participaram da atividade. As
peças escolhidas pelos alunos para a formação das figuras foram importantes para
o resultado positivo da atividade. A cada problema lançado os alunos tiveram um
tempo para pensar sobre quais peças se encaixavam para formar a solução do
problema e encontraram os resultados. Aqueles que demonstraram mais
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dificuldade foram os que não conseguiram perceber as possibilidades de resolução
dos problemas, surgindo a necessidade dos residentes fornecerem dicas sobre
quais possíveis peças poderiam ser usadas, ampliando a possibilidade de
resoluções dos problemas e perceber a composição da figura pedida foi o ponto
fundamental da atividade, pois facilitaria a resolução do mesmo. É possível concluir
por meio deste trabalho que a utilização do tangram se demostra eficaz para o
desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos e auxilia na visualização de figuras
geométricas planas.
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A RELEVÂNCIA DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NA
FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA: relatos
de experiência

José R Garcez N Junior
RP/Filosofia
Docente Orientador: Prof. Dr. Hamilton Dutra Duarte
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: É cediço que as atividades de estágio nos cursos de licenciatura, são
imprescindíveis para uma formação docente que se propõem a enfrentar com êxito
os desafios que permeiam a prática educativa, permitindo ao licenciando, a partir
do contato direto com o seu campo de atuação, uma reflexão com vistas à
otimização de seu trabalho enquanto educador. Especificamente no que se refere
à Filosofia, o contato direto com o ambiente da sala de aula possibilita a aquisição
de conhecimentos que contribuem para melhor entender as peculiaridades desta
área do saber e os condicionantes que envolvem o seu ensino. A prática docente
em Filosofia, aliada a outras disciplinas que tradicionalmente integram a estrutura
curricular da Educação Básica, apresenta-se como fator determinante para o
sucesso profissional e de emancipação do cidadão, em uma relação autônoma e
consciente com o mundo que o cerca. Temos então que, o acadêmico da
Licenciatura em Filosofia, deverá estar consciente das implicações decorrentes da
atividade docente, bem como dos desafios que esta encerra, para assim, qualificar
o seu aprendizado, sempre em sintonia com a dinâmica social. Neste sentido, o
Programa Residência Pedagógica surge com a Proposta de aperfeiçoar uma
prática já existente, porém, ainda insatisfatória quanto à produção de resultados,
ou seja, o Estágio Convencional. Nesta perspectiva mostra-se, já de antemão,
como sendo de extrema relevância na formação de futuros educadores.
Primeiramente, uma de suas particularidades é inserir o licenciando no convívio da
escola, antes de iniciar a regência em sala de aula, diferenciando-se assim do
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estágio convencional. A inserção prévia no ambiente escolar nos proporcionou uma
maior aproximação e interação com os estudantes, docentes e demais sujeitos da
Escola, o que facilitou nosso trabalho como residentes, de modo que, quando
começamos a regência já dispúnhamos de elementos facilitadores da aplicação de
uma Didática mais eficiente quanto aos resultados do processo ensinoaprendizagem.

Outro

diferencial

da

Residência,

que

proporcionou

um

enriquecimento em nossa formação acadêmica, foi a participação em projetos,
tanto aqueles já em desenvolvimento pelas escolas, quando os que desenvolvemos
em conjunto com nossos preceptores. Os desafios que enfrentamos em campo
foram vários. A considerar, já de início, as Escolas que nos foram disponibilizadas
para a realização das atividades, instituições com índices de avaliação educacional
regular ou mesmo abaixo da média. Em um primeiro momento isso nos pareceu se
configurar como um obstáculo, todavia essa percepção foi se dissipando ao longo
do processo de realização do trabalho, mostrando-se com um viés positivo, uma
vez que, despertou nossa atenção e reflexão para a seriedade de nossa
intervenção e a necessidade premente de se pensar estratégias didáticopedagógicas

capazes de despertar maior interesse dos educandos e,

consequentemente, uma maior absorção dos conteúdos de Filosofia. Percebemos
que, o desinteresse de muitos alunos pela Filosofia, associa-se a certo
estranhamento com essa Disciplina, isso nos impulsionou a buscar formas
metodológicas as mais diversas no intuito de modificar esse cenário, como, por
exemplo, além das tradicionais aulas expositivas e dialogadas, a incrementação
com o emprego das novas tecnologias de comunicação, inclusive, com o uso de
redes sociais, aulas em forma de seminários, rodas de conversa, lituras filosóficas,
projetos extra sala de aula, jogos Filosóficos dentre outros. Contudo, foi possível
constatar que, para além dessas “inovações” de cunho metodológico, há uma
questão central que permeia o ensino de Filosofia, qualquer que sejam as
dificuldades de alguns professores e futuros professores de colocarem o problema
Filosófico no contexto Histórico, Social e Cultural dos educandos, em síntese,
proceder a uma atualização dos conteúdos filosóficos de sorte a que façam sentido
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na vida do estudante. Outro problema é o educador reprodutor de conteúdos que
mecaniza esse processo de ensino-aprendizagem e centraliza os saberes na forma
de um suposto egocentrismo intelectual. Agindo assim, Como não desenvolver no
educando rejeição e indiferença!? Por tudo que vivenciamos, estamos cada vez
mais convictos de que, o Professor de Filosofia, antes de tudo, deve se reconhecer
Filósofo, deve utilizar o exercício do Filosofar em sala de aula. Sílvio Gallo, no que
tange ao ensino da Filosofia, indica uma série de passos a serem seguidos pelo
professor, mas não devemos entender esses passos como uma metodologia, eles
são apenas uma tentativa de explicitar como ocorre o exercício do Filosofar.
Portanto, é impositivo ao professor a utilização do maior aparato teóricometodológico possível para o aperfeiçoamento de suas práticas pedagógicas. Os
PCNs e a LDB reconhecem na Filosofia um caráter primordial na formação
intelectual do educando e no exercício efetivo de sua cidadania. Essa
responsabilidade, porém, não pode ser entendida como de competência exclusiva
da Filosofia, mas compartilhada com o conjunto das disciplinas que integram a
estrutura curricular. Por outro lado, é possível à Filosofia, construir e manter um
protagonismo dentro dessa interdisciplinaridade impulsionando, de fato, uma
verdadeira emancipação intelectual do sujeito. Postas essas reflexões, fica
evidente, que o Programa Residência pedagógica foi assertivo em seus objetivos,
não restando, dúvidas, portanto, quanto à sua importância para uma formação
docente

qualificada,

contemporaneidade.

conectada
Importante

com

as

ressaltar

exigências
que,

o

e

desafios

Residência

da

enquanto

aperfeiçoamento do estágio, traz um formato que permite ao licenciando uma
pluralidade de Práticas Pedagógicas potencializando assim, a sua formação.
Portanto, sem negar a necessidade de ajustes, o que é da natureza de qualquer
processo, entendemos que, não apenas a manutenção, mas também a ampliação
do Programa se faz necessária, como forma de conciliar melhor teoria e prática.
Deste modo, entendemos que o Estágio Curricular na modalidade convencional
deveria

dialogar

com

o

Residência

Pedagógica,

buscando

um

melhor

aperfeiçoamento de ambos e, consequentemente a formação de um profissional
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mais capacitado e preparado para trabalhar com o “produto” mais complexo a ser
trabalhado, ou seja, o Ser Humano.
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RESUMO: A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas- OBMEP
que acontece desde 2005 é realizada pela Associação Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada - IMPA com recursos do contrato de gestão firmado
pelo IMPA com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC) e com o Ministério da Educação (MEC) e tem o apoio da Sociedade
Brasileira de Matemática – SBM. E tem como objetivos traçados estimular e
promover o estudo da Matemática no Brasil, contribuir para a melhoria da qualidade
da educação básica, possibilitando que o maior número de alunos brasileiros possa
ter acesso a material didático de qualidade, promover a difusão da cultura
matemática, identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades
nas áreas científicas e tecnológicas, incentivar o aperfeiçoamento dos professores
das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional, contribuir
para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, com os
institutos de pesquisa e com as sociedades científicas, promover a inclusão social
por meio da difusão do conhecimento. Sendo a olimpíada realizada em duas fases
(etapas), a primeira uma prova objetiva de múltipla escolha direcionada a todos os
alunos inscritos pela escola e a segunda fase uma prova discursiva direcionada
apenas aos alunos selecionados de acordo com o critério do regulamento. Existe
uma preocupação por parte da coordenação geral da OBMEP com relação à
participação dos alunos do nível 3 na segunda fase, por isso que desde 2015 foi
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inserido nos cartões de respostas a seguinte pergunta: “Caso venha a ser
classificado (a), você deseja participar da 2º fase? ”. O intuito desta pergunta é de
conscientizar o aluno quanto a sua participação para a próxima etapa. No entanto,
para que o aluno tenha interesse e motivação em participar, no sentido de
comparecer na segunda fase é importante e necessário um incentivo a mais por
parte da instituição de ensino, principalmente por parte dos professores de
matemática. A OBMEP além de estimular e promover o estudo da matemática, traz
como objetivo a contribuição da melhoria da educação básica e integração das
escolas brasileiras com as universidades públicas. Partindo desse princípio, o
presente projeto CLUBE DA OBMEP desenvolvido por alunos do programa
Residência Pedagógica /matemática da UFMA e aplicado no Instituto Federal de
Educação do Maranhão (IFMA) – Campus Centro Histórico para alunos que foram
selecionados para segunda fase (nível 3). O IFMA-Campus Centro Histórico
inscreveu neste ano 550 alunos das turmas do integrado de todas as suas unidades
(Casarão e EIB) e de acordo com o regulamento, como o número de alunos
inscritos na primeira fase estava entre 381 a 620 foram selecionados no nível 3
(nível indicado a alunos matriculados em qualquer ano do Ensino Médio) 31 alunos
para a segunda fase desta instituição. O projeto dividiu-se em 4 encontros sendo
estes realizados no próprio Campus agrupando os alunos em uma única turma aos
sábados e teve como objetivo, incentivar os alunos dando apoio e suporte ao
mesmo, estimular os alunos na leitura/interpretação de questões, resoluções de
provas anteriores e desenvolvimento do raciocínio lógico. Assim, desenvolvendo
uma preparação específica para segunda fase da OBMEP. A metodologia utilizada
em cada encontro baseou-se na resolução das provas anteriores mescladas em
primeira e segunda etapa. O processo de ensino-aprendizagem desenvolvido se
deu através da interação entre residentes e alunos no qual se discutia as questões
e os métodos de resoluções, mobilizando assim os alunos a fim de que os mesmos
construíssem e expressassem os conhecimentos adquiridos através da formulação
de conjecturas e da capacidade de argumentação, consequentemente favorecendo
a compreensão de conceitos matemáticos. É gratificante ver um grupo de alunos
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reunidos e discutindo sobre os exercícios, assim como ensinando uns aos outros.
Posteriormente foi aplicado um questionário que avaliava o projeto em vários
quesitos como metodologia, tempo, permanência do projeto, entre outros obtendo
assim bons resultados e sugestões para melhoria. O projeto desenvolvido teve
grande impacto na vida escolar dos alunos em questão preparando-os bem para a
prova. Sabemos, que a capacidade do aluno de entender e expressar pode ser
mínima, cabe a nós professores/ orientadores ajudá-los a desenvolver tal
capacidade. Quando desenvolvida torna muito mais fácil a interação entre alunos
e alunos e docentes. O CLUBE DA OBMEP contribuiu para que tal conhecimento
fosse adquirido.
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RESUMO: O Programa Residência Pedagógica (RP) propõe, como objetivo
principal, o aperfeiçoamento dos discentes, mediante a composição de projetos
junto a escola-campo, proporcionando ao aluno dos Cursos das Licenciaturas
vivenciar e aproximar os conhecimentos teóricos da prática e experiência docente.
Durante as etapas é feita a utilização de coleta de dados através do diagnóstico
obtido referente ao ensino e aprendizagem escolar. As experiências vivenciadas na
RP servem para fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre Instituição de
Ensino Superior (IES) e as escolas-campo promovendo cooperação entre
instituições. Contudo é essencial a adequação dos currículos e propostas escolares
às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Edital CAPES,
06/2018). Nos anos finais do Ensino Fundamental os alunos possuem experiências
com diversos docentes, tornando, assim, a sistemática do processo ensinoaprendizagem do aluno mais complexa (BRASIL, 2016). A BNCC foi organizada
em dois blocos (6º e 7º ano; 8º e 9º ano) que possuem conhecimentos e unidades
temáticas próprias. A inserção da Educação Física (EDF) como componente
curricular torna-se público a partir da Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 (LDB,
1996). A partir deste novo escopo foi necessário um novo pensar referente ao
ensino na escola (MELO, 2006). Com isso a EDF é responsável por tematizar as
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práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social
(BRASIL, 2016). Para estruturação, organização e planejamento dos conteúdos a
serem desenvolvidos na etapa de regência, foi utilizada como base a BNCC. Este
trabalho retrata o relato de experiência vivenciado durante a RP durante as suas
etapas em que será descrito o desenvolvimento dos conteúdos trabalhados durante
as etapas de ambientação e imersão no ensino da disciplina de EDF para alunos
do ensino fundamental das turmas de 6º, 7º, 8º e 9º ano do Centro de Ensino Sotero
dos Reis; escola pública da rede estadual de ensino do Maranhão, localizada no
centro da cidade de São Luís. Durante a etapa de ambientação os residentes foram
para a escola-campo para observar e conhecer o trabalho realizado pela preceptora
da instituição. Durante este período foram elaborados os diários de campo com
todas as informações referente às atividades trabalhadas, assim como realizado o
diagnóstico da escola campo por todos os residentes. Durante este período
também foram elaboradas atividades em conjunto, sendo uma delas o interclasse,
que teve como colaboradores os residentes da escola-campo com as finais
realizadas no Núcleo de Esportes da UFMA, sendo, assim, cumpridas as 60 horas
destinadas a esta etapa. Em seguida, iniciou a etapa de imersão que destina uma
parte da sua carga horária para as regências dos residentes (no mínimo, 100
horas). Nesse período, foram realizadas reuniões de planejamentos com a
preceptora, as quais foram destinadas à organização dos conteúdos de acordo com
a BNCC. Durante as aulas foram propostos conteúdos que desmistificassem a
cultura da esportivização dentro da escola, entendendo que o esporte é de extrema
importância para o ser humano e seu desenvolvimento; porém não é a única
possibilidade de prática corporal que tem essa função. Durante o tempo de
imersão/regência dos residentes foram propostos, para as turmas de ensino
fundamental, conteúdos como jogos eletrônicos, história da educação física,
ginástica artística, atividades circenses, lutas e dança. Quando trabalhado o
conteúdo da modalidade ginástica, foi dado ênfase na Ginástica Artística (GA).
Foram elaboradas, com a supervisão da preceptora, aulas teóricas e práticas que
instigassem os alunos a compreender a EDF como disciplina obrigatória, a qual
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contempla não apenas o esporte e sim diversos outros conteúdos (COLETIVO DE
AUTORES, 1992), os quais podem ser trabalhados com possibilidades de práticas
corporais reais independentes da realidade do espaço disponibilizado. As aulas
foram planejadas com os residentes em conjunto, sendo que apenas os
planejamentos de aula foram realizados de forma individual ou em dupla. Para as
atividades teóricas foram estruturados slides com informações visuais sobre a
modalidade, assim como, principais atletas brasileiros em cada tipo de prova, tipos
de aparelhos da GA, biomecânica correta do movimento, provas e o conceito de
cada tipo de fundamento relacionando com o dia a dia dos alunos. Nas aulas prática
da modalidade GA, foi usado o pequeno espaço que havia na época com recursos
mínimos, sendo que também foi apresentado nas regências, planos de aulas que
englobassem os alunos na sistemática do básico ao mais complexo com
respectivas atividades que envolvessem o equilíbrio, rolamento, giro, balanço a
diferentes tipos de salto, como salto carpado, grupado, estendido, afastado e
paradas como parada de mãos e parada de cabeça. Este conteúdo é pouco
utilizado dentro da educação física escolar por diversos tipos de problemáticas
como despreparo do professor de Educação Física, falta de espaço ou material
entre outros fatores, e quando é abordado fica apenas como alongamento no início
e/ou final das aulas (COSTA et. al., 2016). Nesse sentido, a ideia de desenvolver a
ginástica artística na escola pode representar, entre os alunos residentes, um
desafio na profissão da docência por requerer cuidado e um saber mais rebuscado
ao assunto. Atrelados à ginástica artística, foram desenvolvidas atividades como
lutas que envolveu aulas teóricas e a vivência das aulas práticas nos diferentes
tipos de artes que a luta compreende e atividades circenses que possibilitaram
práticas corporais e a criatividade através da criação de implementos com matérias
recicláveis e de baixo custo. Contudo é fundamental apontar que as experiências
na escola-campo foram de fundamental importância para proporcionar o
desenvolvimento mais amplo do aluno residente, sendo essencial para minimizar a
distância entre a teoria aprendida dentro da IES e a prática vivenciada nas escolas.
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Além disso, foi possível proporcionar aos alunos residentes experiências com a
organização didático pedagógica da escola-campo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional
Comum Curricular, Brasília, DF, 2016.
________. Edital CAPES 06/2018 que dispõe sobre a Residência Pedagógica.
Disponível em
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-62018-residencia-pedagogica.pdf. Disponível em 25 de novembro de 2019.
_______. Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional. Brasília, 8a ed. 2013.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educação Física. São
Paulo: Cortez, 1992. Coleção Magistério 2º grau – série formação do professor.
COSTA, A. R; MACÍAS, C.C. C.; FARO, C. L. C.; MATTOS, L. Ginástica na
escola: por onde ela anda professor? Conexões, Campinas, SP v. 14 n. 4 p. 7696 out./dez. 2016.
MELO, J.P. Perspectivas da educação física escolar: reflexão sobre a educação
física como componente curricular. Revista Brasileira de Educação Física e
Esporte, São Paulo, v.20, p. 188-190, sup. 5. setembro, 2006.

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 43 | 400

A IMPORTÂNCIA DA PRESENÇA DO PIBID EM SALA DE AULA: experiências
com os 9 anos do fundamental do Colégio Universitário (COLUN)

Anita dos Anjos Beims
Hyago Augusto B. Rodrigues
Raíssa R. de Sousa Queiroz
Ticyana Silva Franco
PIBID/História
Docente Orientadora: Profa. Dra. Marize Helena de Campos
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: A formalidade e a rigidez do ambiente da grande maioria das salas de
aula tornam-se um desafio à aplicabilidade de um ensino moderno e inovador,
sendo esse uma necessidade urgente das crianças e jovens de hoje, interligados
com o mundo e consumidores de incontáveis fontes de informações. Uma lousa
centralizada e à frente dos alunos, cadeiras enfileiradas dispostas em ordem
hierárquica, combinação de horários fixos, uma rotina pré-estabelecida de metas e
objetivos a serem alcançados no fim de cada horário tendem a ser considerados
uma punição pelos próprios estudantes. Por isso os magistérios precisam ser cada
vez mais criativos e utilizadores dos mais diversos mecanismos para transformarem
as escolas em centros de aprendizagem verdadeiros. Dentro deste aspecto, por
meio de iniciativas do MEC, os programas como o PIBID (Programa de Iniciação à
Docência) têm sido uma das vias para a mudança desses ambientes. As novas
possibilidades a serem alcançadas por meio da experimentação de técnicas em
ensino se amplificam pela simples presença de um elemento novo em sala. O
pibidiano não é um estagiário, nem um professor, porém alguém com capacidade
para, junto ao docente, renovar esse ensino tradicional ainda persistente. E é nesse
cenário que o PIBID HISTÓRIA auxilia o Colégio Universitário - COLUN. Fundado
em 20 de maio de 1968, o Colégio Universitário localiza-se hoje no Campus
principal da Universidade Federal do Maranhão e transformou-se, ao longo dos
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anos, num dos principais mananciais para a formação de professores de todas as
áreas, principalmente do curso de História Licenciatura da UFMA. O PIBID
HISTÓRIA, que integra a equipe do COLUN desde junho de 2019, encontra-se
distribuído entre os Oitavos Anos e Nonos Anos do Fundamental, auxiliando e
fazendo intervenções para propiciar um melhor aprendizado para os alunos e, em
contrapartida, vivenciando a sala de aula como futuros regentes. Dessa forma, o
presente trabalho vem mostrar os projetos consolidados nos 9A e 9B do Colégio
Universitário. Com a supervisão do Professor Dr. Thiago Lima dos Santos, os
pibidianos do 9B, Anita dos Anjos Beims, Raíssa Queiroz e Ticyana Franco,
puderam ministrar palestras sobre Guerra Fria e elaborar materiais de auxílio sobre
esse importante ponto da grade curricular do ensino fundamental. Os assuntos
abordados iniciaram-se pelo final da II Guerra Mundial, passando pela Corrida
Espacial, Corrida Armamentista, Revolução Cubana, Espionagem e Bipolarização.
Essas palestras foram uma complementação à semana em que a minissérie
Chernobyl (HBO/2019) foi exibida para essa turma como uma das atividades
propostas pelo próprio Professor. A resposta dos alunos, tanto pela exibição da
série quanto pelas palestras, foi extremamente positiva, gerando nos mesmos
diversos questionamentos acerca do contexto histórico da série, como da produção
e dos elementos fictícios em contrapartida aos elementos historiográficos. As
palestras também foram um instrumento didático fundamental para que as dúvidas
fossem devidamente respondidas, bem como aproximar os pibidianos da turma.
Um manual sobre os principais elementos da Guerra Fria foi elaborado, contendo
montagens de renomadas revistas científicas e artigos de jornais sobre a Corrida
Espacial e a Corrida Armamentista. Esses foram baseados nos modelos de
infográficos e mapas mentais, reconhecidos meios de ensino, no qual focaram-se
nos perigos da energia nuclear e nos pioneiros da exploração espacial. A questão
de gênero foi pautada nos tópicos referentes as primeiras mulheres no Espaço. A
Bipolarização, Espionagem e Revolução Cubana foram feitas nos mesmos moldes,
usando acervo de jornais especializados e livros sobre o assunto. Autores
consagrados e ganhadores do Prêmio Nobel, como a Svetlana Alexijevich, também
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foram anexados ao manual. Parte do livro Vozes de Tchernóbil foi utilizado. A
culminância veio com o chamado Julgamento Chernobyl, em que os alunos,
supervisionados pelo Professor e os pibidianos, encenaram um tribunal com um
julgamento. Duas equipes de defensores, formadas por alunos, responderam a
perguntas e analisaram cartazes do período da Guerra Fria, questionamentos
esses elaborados pelos próprios pibidianos. Ao que se refere a turma do 9A, o
pibidiano Hyago Rodrigues ministrou palestras também sobre a Guerra Fria, nos
mesmos moldes implantados pelos pibidianos do 9B, auxiliado pelo Professor e
pela estagiária designada para ocasião. A resposta dos alunos da referida turma foi
extremamente satisfatória. Optou-se por aplicar somente as palestras na turma por
questões pertinentes a mesma e por apresentarem maior propensão a esse
mecanismo de aprendizagem. Ambas as salas apresentaram um grau elevado de
absorção de conteúdo e que foi demostrado em suas concepções orais e escritas.
Tratou-se, portanto, de um exemplo de sucesso e eficácia quanto a presença do
PIBID em sala de aula.
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USO DE SIMULAÇÕES NO ENSINO DE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO
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Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: As práticas didáticas, atualmente adotadas por alguns professores da
área de Ciências do Ensino médio brasileiro, sobretudo de física, apresentam o uso
excessivo do quadro negro, no repasse intenso de conteúdos aos alunos e na
resolução de exercícios. Observa-se que o ensino posto em prática nos últimos
anos, tem se mostrado pouco eficaz e pouco inovador, segundo Heineck, Valiati e
Rosa (2007, p.11) “Torna-se fundamental reconhecer que o sistema atual de ensino
não tem sido condizente com as reais necessidades da sociedade em que
vivemos”. O uso da tecnologia surge como alternativa para mudança no quadro do
ensino de física brasileiro. Entre as tecnologias aplicadas, estão o uso das
simulações computacionais, segundo Fiolhais e Trindade (2003, p. 260) “A
necessidade de diversificar métodos de ensino para contrariar o insucesso escolar
ajudou ao uso crescente do computador no ensino da Física”. De acordo com o
censo escolar de 2018 divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), apenas 28,8% das escolas municipais
brasileiras tem laboratório de ciências, e nas escolas estaduais esse número sobe
para 37,5%, os laboratórios de informática estão presentes em 64,4% das escolas
municipais e em 81,8% das escolas estaduais. Há acesso à internet em mais de
80% das escolas municipais e estaduais do Brasil. Dessa forma observa-se um
cenário favorável ao uso de tecnologias, tais como simulações computacionais. A
educação e a sociedade no geral, necessitam de inovações, criações que ajudem
no
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ciências, sobretudo, física. Deste modo, neste trabalho, busca-se através do
software PhET Simulações Interativas da Universidade de Colorado Boulder,
desenvolvido pelo vencedor do Prêmio Nobel de Física de 2001 Carl Wieman,
ajudar no processo de aprendizagem e entendimento dos fenômenos físicos,
permitindo aos alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Liceu Maranhense,
localizada no Centro de São Luís – MA, o uso das ferramentas do software PhET
em seus estudos, podendo assim melhorar o entendimento desses alunos sobre os
conteúdos de eletromagnetismo, assunto da base curricular da referida série. Para
a execução do projeto, seguiu-se os passos atribuídos à pesquisa-ação propostos
por Antônio Carlos Gil (2002), estruturado nas seguintes etapas: fase exploratória,
formulação do problema, seleção da amostra, coleta de dados, análise e
interpretação dos dados e elaboração do projeto de ação. Seguiu-se também os
momentos pedagógicos propostos por Delizoicov e Angotti (1994), organizado da
seguinte forma: Problematização inicial, Organização do conhecimento e Aplicação
do Conhecimento. Primeiramente foi aplicado um questionário semiaberto, para
coletar informações sobre a relação dos alunos com a disciplina assim como o
conhecimento deles sobre o uso de simulações no ensino de física. Nos encontros
seguintes, durante as aulas, aplicamos atividades relacionadas às simulações
escolhidas, sendo elas uma simulação de “Ímãs e Eletroímãs” e outra sobre
“Geradores”. Após finalizarmos as atividades de simulações foi reaplicado um novo
questionário, com o objetivo de obtermos repostas por parte dos alunos sobre o
software utilizado, se foi útil no estudo de parte do conteúdo de eletromagnetismo
e se auxiliou na resolução das atividades propostas. Entre os resultados obtidos
com a aplicação do primeiro questionário, 78,1% dos alunos disseram terem
dificuldades em aprender física, quando perguntados sobre o uso do laboratório de
informática da escola 65,6% dos alunos disseram nunca terem utilizado o espaço.
Após a análise do segundo questionário, verificou-se que 78,1% dos alunos
disseram terem gostado e conseguido entender melhor os conteúdos a partir do
uso das simulações. Quando os alunos foram questionados se “a metodologia
adotada no desenvolvimento das atividades envolvendo as simulações foi
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adequada” algumas respostas dos alunos foram: “Sim foi, além de usar a
tecnologia, agrupa os alunos”; “Sim, dá para entender melhor olhando como
funciona”; “Sim, além de ilustrar ajuda na interação do aluno com o assunto”. De
acordo com os resultados apresentados, pudemos perceber que a maioria dos
alunos aprovou o uso das simulações como recurso didático nas aulas de física o
que nos leva a considerar que essas ferramentas podem melhorar a eficiência das
aulas. Podemos destacar que no período de desenvolvimento das atividades,
observou-se várias características da escola e comportamentos dos alunos. O
trabalho foi elaborado para ser aplicado utilizando o espaço e equipamentos da
sala de informática da escola, porém durante o período de execução das atividades
a escola estava em reforma, o que impossibilitou o uso dos computadores do
laboratório. As atividades foram realizadas utilizando notebooks cedidos pelo grupo
de robótica da escola, devido a pequena quantidade de notebooks, os grupos
formados continham muitos alunos o que dificultou no controle da sala, alguns
alunos se distraíam facilmente do foco das atividades. Assim, concluímos que o
uso das simulações computacionais pode ser eficiente como ferramenta de auxílio,
desde que se tenha um local adequado, com equipamentos disponíveis para
execução das atividades. Salientamos ainda, que as simulações, de maneira
alguma, devem substituir as aulas experimentais.
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RESUMO: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96
sugere que os educandos com necessidades especiais sejam atendidos
preferencialmente pela rede pública regular de ensino, não mais em escolas
especializadas, distantes do convívio com os demais alunos e que haverá, quando
necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as
peculiaridades da clientela de educação especial. Segundo Simão (2017), o
processo de inclusão se inicia ao inserir o deficiente visual em uma escola comum.
Posteriormente o deficiente poderá desenvolver sua autonomia, tornando-se capaz
de tomar decisões e cuidar de si. Sendo uma pessoa independente, poderá se
relacionar com a sociedade. Mas a inclusão vai além da possibilidade de inserir
pessoas com deficiências no convívio comum, é a mudança no pensamento dos
indivíduos e em suas atitudes, é ter o processo de inclusão como algo natural,
normal para todos e não um mecanismo aplicado, discutido e visto como objeto de
estudo. Entretanto, incluir o deficiente visual na sala de aula com os demais
estudantes sem um plano de ação poderá levar este aluno ao fracasso escolar. No
caso do ensino de Física a metodologia tradicional está fundamentada em
referenciais visuais, isto é, anotações na lousa, provas escritas, ilustrações no
quadro (especialmente de eletricidade e magnetismo), não proporcionando as
condições necessárias para o processo de ensino e aprendizagem destes alunos.
(MASINI, 2002; CAMARGO e SCALVI, 2003). Pensando no ensino da Física e na
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inclusão, desenvolvemos um projeto aplicado a 42 alunos do terceiro ano do Ensino
Médio do Centro de Ensino Liceu Maranhense na cidade de São Luís – MA, sendo
um deles, deficiente visual. Primeiramente realizamos uma pesquisa bibliográfica
para a aquisição de conhecimento e familiarização com técnicas de ensino de
educação inclusiva. Em seguida, materiais didáticos dos modelos atômicos
clássicos (Dalton, Thomson e Rutherford), cargas elétricas, circuitos e resistores
elétricos, ímãs e um infográfico do campo magnético terrestre foram
confeccionados, todos devidamente coloridos e texturizados. Estes materiais foram
verbalmente descritos, evitando-se a utilização de termos vagos como “este” ou
“aquele”. Além disso, falou-se de forma alta e clara, conforme sugestões de Dion,
Hoffman e Matter (2010), para evitar que o aluno deficiente visual tivesse
dificuldades de acompanhar. Vale ressaltar que nenhum dos materiais utilizados na
elaboração dos recursos didáticos ofereciam riscos às mãos de educandos cegos.
Em seguida, modelos de cargas elétricas de sinais iguais e opostos também foram
apresentados à turma. Modelos em alto relevo de circuitos elétricos em série e
paralelo foram utilizados para complementar a grade curricular regular da turma,
bem como um modelo tátil de resistores elétricos apresentando uma resistência
alta e baixa. Representações didáticas de ímãs de ferrite em formato de barra e de
anel foram criados para trabalhar tópicos de magnetismo, como repulsão magnética
e linhas de indução de campo magnético. Por fim, um infográfico tátil do campo
magnético terrestre foi apresentado aos alunos, onde foi evidenciada a relevância
deste campo para a manutenção da vida na Terra, onde este repele partículas
ionizantes carregadas pelos ventos solares. Vale salientar que os materiais
possuem cores texturizadas, onde as texturas auxiliaram na percepção do
deficiente visual, enquanto as cores facilitam a explicação aos demais alunos. Nas
Figuras 1 (a) e (b), temos a representação tátil do campo elétrico entre duas cargas
elétricas com sinais opostos e sinais iguais, respectivamente. Neste modelo, as
esferas laranjas são rugosas e as azuis, lisas, de modo a facilitar a percepção do
deficiente visual. Após o término das atividades, aplicou-se um questionário com a
finalidade de coletar informações sobre a opinião dos alunos acerca da efetividade
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das atividades aqui aplicadas. Por fim, demonstramos uma proposta de
intervenção, sugerindo ao professor que disponha a turma em equipes, atribuindo
a cada grupo a tarefa de elaborar materiais que possam auxiliar deficientes visuais
a compreenderem alguns temas dentro da física como os aqui apresentados, sendo
que os próprios integrantes dos grupos trabalhariam com os deficientes visuais.
Lembramos que aqui foi possível aplicar o projeto com apenas um aluno deficiente
visual, sendo este o único matriculado na escola. Não foi possível realizar cálculos
ou usar o sistema braile, devido a uma não familiaridade por parte do aluno com
essa linguagem. A isso, possivelmente atribui-se ao fato de o mesmo ter uma
deficiência adquirida a cerca de dois anos e meio.
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RESUMO: O Programa Residência Pedagógica (PRP) é uma das ações que
integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir
o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a
imersão do licenciando na escola de educação básica. A imersão dos residentes
se dá em três etapas: a ambientação, a imersão e a intervenção pedagógica. Neste
trabalho temos por objetivo apontar a importância da intervenção pedagógica
desenvolvida no Centro de Ensino São Cristóvão - CESC – por meio do projeto
intitulado Literatudo, o qual tem por finalidade estimular a leitura e a adaptação de
clássicos da literatura, por meio das várias relações que esta tem com outras artes,
tais como o cinema, o teatro e a leitura dramática. Diante desse contexto, a
literatura abre um leque de possibilidades ao leitor. Desenvolve a escrita, a
oralidade, o senso crítico e um vocabulário mais rico. É essa literatura que se
pretende mostrar, enquanto manifestação artística, na qual se abre um horizonte
de composições e sentidos, e que propõe reflexão e recriação. Uma literatura que
não se propõe unicamente à função pedagógica, mas que permita assim
possibilidades educativas variadas, uma vez que, como toda arte, privilegia um
domínio de conhecimento. Além disso, ressaltamos que a leitura deve ser uma
fonte de prazer, sendo assim, ler é atribuir significações ao nosso próprio mundo.
E uma boa leitura seria aquela em que o leitor consiga perceber além da
significação explicita, também a significação implícita, assim, percebendo e
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estando atenta a intencionalidade do emissor/autor. A concepção de leitura está
cada vez mais em pauta na sociedade pelo fato de pressupor-se que o cidadão
deve estar apto para articular um ponto de vista sobre o mundo nas experiências
de leitura e produções discursivas concretizadas nos textos, no qual a língua se
revela na sua totalidade. Portanto, proporcionar a leitura de textos de forma
prazerosa, criando um universo de significações a esses alunos, criando e
recriando suas próprias produções a partir de obras literárias concomitantemente
com outras artes, fundado na relação interartística, que tem se apresentado de
forma eficaz quanto à capacidade de envolver e seduzir o aluno, constituindo o
ponto para o diálogo entre obras literárias, na perspectiva da intertextualidade, bem
como entre a literatura e outros sistemas semióticos artísticos, é a ação principal
deste trabalho. Fundamenta-se este trabalho de acordo com o que os Parâmetros
Curriculares Nacionais dizem, no qual se caracteriza a leitura como uma prática
sociocultural, exigindo esforço por parte do leitor, este deve compreender que ler
não

é

um

ato

desvinculado

do

prazer.

Na

perspectiva

escolar,

a

interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou saberes,
mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para desenvolver uma
possível maneira de sair de um problema concreto ou compreender um
determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista. Trata-se de recorrer a um
saber diretamente útil e utilizável para responder às questões e aos problemas
sociais contemporâneos. (BRASIL, 1999). Deste modo, entendemos o quanto a
Literatura interdisciplinar, por meio dos textos literários, com outros campos do
saber, posto que a interdisciplinaridade deve partir da necessidade sentida pelas
escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever,
algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar,
talvez vários. Segundo MICHELETTI (1995), a nossa humanidade se manifesta na
literatura. E GUIDO (2004) diz que a literatura como criação artística só se faz
completa quando deixa de ser tão só um texto escrito. Nesse sentido, o trabalho foi
desenvolvido com alunos da 2ª série do Ensino Médio, em uma escola da rede
pública de ensino do estado do Maranhão, com faixa etária entre 15 a 17 anos.
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Propomos aos alunos que fizessem adaptações de clássicos da literatura brasileira,
com ênfase em escritores maranhenses. As obras selecionadas pertencem aos
movimentos literários chamado de Romantismo e Realismo, sendo elas: Adeus de
Castro Alves, Dom Casmurro e A Cartomante de Machado de Assis, Banhos de
Mar e O Asa Negra de Arthur Azevedo. Solicitamos aos alunos que fizessem a
leitura dos textos para prosseguir com as propostas lançadas aos grupos e
desenvolvimentos das atividades, tais como: participação nas oficinas de teatro,
atividades de leitura dramática em sala e construção de roteiros dos romances,
contos e poemas. Durante o desenvolvimento do projeto realizamos atividades em
forma de oficinas para que os alunos pudessem interiorizar os conceitos básicos
para a realização das tarefas, estas oficinas foram realizadas em horários que não
comprometeram o desenvolvimento da disciplina e os estudos que estavam sendo
desenvolvidos. Algumas dessas oficinas foram: oficinas de teatro – esta contou com
a presença de alunas do curso de Teatro da UFMA para a apresentação de técnicas
de expressão corporal, oratória e meditação -, oficina de construção de roteiros,
oficina

de

adaptação

textual e

ensaios.

Estes

elementos contribuíram

positivamente para o desenvolvimento pleno das habilidades da turma. Dessa
maneira, toda a metodologia aplicada na atividade interdisciplinar, realizada com a
turma, levou os estudantes a conceberem uma nova percepção de leitura e
interpretação da literatura abrindo caminhos para uma nova possibilidade de
aprendizado e valorização da nossa Literatura Nacional, bem como em uma
culminância rica em produções realizadas e adaptadas pelos alunos cumprindo
assim as atividades propostas pelos residentes.
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RESUMO: Dentro da sala de aula nos deparamos cada vez mais com a inquietação
e necessidade de caminhar com o discente, torná-lo o protagonista dos debates
escolares. Esse tipo de método influencia numa maior preparação e construção da
autoconfiança do indivíduo na sua oratória e também na sua capacidade de ir além
dos conteúdos sistemáticos dos livros didáticos. No projeto de ensino patrimonial
do PIBID História – UFMA, os pibidianos trabalham cotidianamente com a proposta
de tornar o ambiente escolar menos hierárquico entre alunos e professores para
que ambos tenham um melhor proveito na aprendizagem do conteúdo. O foco do
ensino patrimonial em sala de aula implica diretamente no reconhecimento dos
discentes dentro do próprio espaço na História, seu papel perante a sociedade e o
ambiente em que vivem. Dessa forma, são utilizados diversos artifícios para tornar
o ambiente mais agradável e didático, tanto para discentes, com métodos que os
incluem, quanto para docentes, com práticas mais flexíveis e dinâmicas. O
programa de patrimônio do PIBID de história também tem como objetivo, inserir o
discente como protagonista da sua própria história, ou seja, torná-lo um sujeito
atuante na história da sua região. Visitas aos museus, filmes, animações, danças
folclóricas e dentre outras formas de aprendizado, são meios utilizados para fazer,
assim, que o discente se sinta incluso na sua própria história. Contudo, para isso,
deve se frisar que, a relação entre discente (pibidianos/as ou alunato) e docentes
(coordenador/es ou orientador/a) tem que ser fluída, estável e saudável para
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todos/as inclusos. Uma vez que, todos participam de forma atuante e forte para que
o projeto funcione. A nossa pesquisa dentro do PIBID se centrou em buscar
compreender qual conhecimento os alunos tinham de sua própria história, da
história de sua cidade e dos seus antepassados. Encontramos grandes desafios
inicialmente nas salas de aula em que passamos, pelo desconhecimento básico de
como se forma um patrimônio e o que lhe caracteriza, assim como o não saber de
sua própria história. Diante do desafio a nós colocado, foi escolhido utilizar do
método da "Sala Invertida" para que pudéssemos alcançar o objetivo do estudo do
PIBID de História e, assim, conquistar uma melhor aprendizagem e participação
por parte dos alunos. O estudo se desenvolveu em duas escolas, com três salas
de séries distintas, nas quais passamos enquanto pibidianos. As primeiras, uma
sala de segundo ano e uma sala de terceiro ano, ambas do Ensino Médio, a terceira
uma sala de oitavo ano do Ensino Fundamental. A pesquisa se construiu na busca
pelo reconhecimento dos alunos como sujeitos históricos, patrimônios vivos, e se
desenvolveu dentro da sala de aula, com projetos e aulas sobre história local. Ao
todo desenvolvemos dois projetos distintos e uma aula ministrada sobre a história
local do estado do Maranhão. O trabalho segue esse viés, alcançando objetivos e
apresentando resultados junto a vivência direta de alunos, pibidianos e gestores. A
sua conclusão ocorre em um trabalho realizado no Colégio Universitário da UFMA
(COLUN), onde é montado em cima do conteúdo intitulado “Segundo Reinado do
Brasil” um olhar voltado para a história local nesse mesmo período temporal, para
que cada aluno conseguisse assimilar os acontecimentos da história estudada com
a sua própria história, reconhecendo e compreendendo como ela está diretamente
ligada aos nossos dias atuais, deixando resquícios no nosso presente, como
costumes, modos de alimentação, pensamentos, desigualdades sociais, entre
outros. A importância desse ensino patrimonial é visto como uma importante
ferramenta para que o discente possa se reconhecer como um sujeito vivo e
atuante na história, analisar que existem muitos sujeitos históricos que não estão
presentes nos livros didáticos e nas “histórias oficiais”, mas que atuaram
diretamente e foram responsáveis pela construção da mesma, com o ensino
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patrimonial conseguimos transmitir aos jovens um sentimento de valorização e
cuidado a história. Reconhecemos um maior interesse nos alunos quando
tratávamos de histórias que estavam diretamente ligadas ao nosso dia-a-dia, assim
se tornou fácil e prático se proceder com o método da sala invertida, pois se tornou
notório o desejo em conhecer mais de si, compreender de onde vem a sua história
e como surgem diversos modos que repetimos diariamente e que, na maioria das
vezes, passam despercebidos. Com o aumento no interesse em conhecimento dos
discentes para com a história patrimonial local, ocorreu uma melhora na forma
comportamental na turma, onde as aulas se tornaram mais fáceis de serem
administradas, a sala se tornou mais participativa, ocorreu um melhor trabalho em
grupo, e chegando a conclusão do projeto em sala, sendo realizada com uma
dinâmica final, os alunos expressaram grande felicidade e gratidão pelo
aprendizado ali ocorrido. Conseguimos chegar assim em uma conclusão para o
nosso estudo e pesquisa, compreendendo e observando a importância da inserção
do ensino patrimonial nas escolas, o que infelizmente não ocorre na maior parte
das mesmas no nosso estado, enquanto o mesmo pode ser um instrumento para
um melhor aproveitamento do saber histórico, uma forma de reconhecimento como
sujeito histórico vivo e atuante, e além disso um maior sentimento de preservação
patrimonial, alcançando assim até um melhor comportamento social perante o
patrimônio e história local.
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RESUMO: A formação inicial dos professores é um assunto em pauta há bastante
tempo, na medida em que diversas deficiências podem ser observadas nesse
processo. Visando suprir essa necessidade tanto para o profissional, quanto para
os discentes de Cursos Superiores das Licenciaturas, surge em 28 de fevereiro de
2018 o Programa de Residência Pedagógica, com finaciamento da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), através da portaria Nº
38. Tal Programa objetiva aperfeiçoar a formação do licenciando por meio do
processo de imersão mais intenso, ampliando a relação existente entre teoria e
prática. Diferente do estágio supervisionado convencional, o aluno residente de fato
vivencia de forma ampla situações que fundamentam o senso crítico e a
capacidade de improvisar e refletir criticamente durante o processo didático
pedagógico, qualidades essenciais para a formação de um bom professor
(MIRANDA, 2013). O presente trabalho tem por objetivo relatar o cotidiano,
desafios, dificuldades e superações alcançadas nas etapas de ambientação e
imersão do programa (que contou com, no mínimo, 100 horas de regência). O foco
será dado para uma ação específica na qual o conteúdo sexualidade foi abordado,
algo que foi de extrema valia e diferente ao tratar sobre a temática em questão em
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uma escola de Ensino Fundamental e Médio, em São Luís, MA. No transcorrer da
residência pedagógica, o residente por meio da observação pode se familiarizar
junto ao corpo docente da escola, conhecendo a metodologia, pensamento da
equipe e melhor forma de utilizar os espaços da mesma. Durante a etapa de
imersão, os residentes lidaram diretamente com o lecionar e os desafios comuns
inerentes a esta prática, sendo eles: planejamentos, organizações de eventos,
resoluções de conflitos internos entre os alunos, situações que foram
extremamente valiosas no processo formativo. Durante as etapas desenvolvidas
na residência pedagógica, constantemente o residente vivenciou dificuldades
comumente enfrentadas pelo professor durante o ano letivo, tais como o desafio de
elaborar e estruturar aulas diversificadas, bem como identificar a melhor forma de
trabalhar os conteúdos, superando as suas próprias limitações. Atualmente, no
Brasil, o tema sexualidade ainda é abordado de forma tímida, onde seu foco de
ensino se restringe somente as características biológicas reprodutivas, sendo que
a outra parte desse debate é tratada como tabu (SOUZA-EW et al., 2017). A relação
entre a apresentação dessa temática em sala de aula e a formação dos professores
é algo que deve ser repensado urgentemente, pois evidencia não somente uma
fragilidade na formação do professor, mas também a forma ineficaz como essa
temática vem sendo abordada com os alunos. O eixo temático em questão a ser
relatado ocorreu no período de 22 de agosto a 30 de agosto de 2019, a partir do
qual foi trabalhada a sexualidade, com o intuito de quebrar preconceitos ainda
vigentes ao abordar esse conteúdo em caráter informativo, em interação e
contextualização com os conhecimentos dos alunos antes, durante e após a
discussão do tema. O brincar quando se trata de educação, propicia que os adultos
percebam e entendam as necessidades das crianças. Serve de método de
comparação para que embase o planejamento do professor, com o intuito de
promover novos conhecimentos no domínio cognitivo e afetivo (MOYLES, 2002).
Percebe-se a facilidade que o aluno tem ao tratar de alguns assuntos por meio do
brincar, facilita a interação com o conteúdo e o professor. Para alcançar esse
objetivo foi utilizado o baralho intitulado “mitos e verdades”, onde seu
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funcionamento se dava por meio de divisão da sala em grupos, em média de 5
grupos por turma, onde cada grupo ficava com uma placa de verdade ou mentira.
O residente responsável pela turma deveria levantar um questionamento e foi dado
um prazo de aproximadamente um minuto para que o grupo chegasse a uma
conclusão sobre o questionamento. Acertando, o grupo recebia uma pontuação,
errando deveria pagar uma prenda já definida previamente pelo baralho utilizado.
A resposta dos alunos à temática em questão foi extremamente positiva, sendo que
a participação desde o momento de tirar dúvidas até a euforia nas respostas foi
algo comum a todas as salas. Nessas oportunidades, alguns tabus sobre o assunto
foram desconstruídos e reconstruídos de forma reflexiva e com conhecimento
embasado. Por meio do brincar, a cortina da vergonha e do preconceito foi caindo
a cada mito apresentado pelo baralho, onde os mesmos interagiam de forma cada
vez mais livre entre os próprios alunos e, posteriormente, aos professores. Dado o
exposto, o professor deve se reinventar constantemente com o intuito de facilitar o
processo didático pedagógico aos alunos. A ludicidade se mostra um aliado
importante nesse quesito, facilitando a quebra do muro construído historicamente
ao redor de alguns conteúdos, tais como a sexualidade. Os alunos foram
beneficiados com essa prática, na medida em que saíram com mais conhecimento
teórico, deixando de lado apenas os dados empíricos e a falta de experiência. A
metodologia empregada junto ao tema sexualidade, foi algo preponderante durante
a imersão do programa, tendo em vista que essa temática está presente
cotidianamente no âmbito escolar (LEÃO; RIBEIRO, 2009). Por meio dessa
vivência, futuramente, a abordagem do graduando ou já graduado desse eixo
temático será mais fácil e despida de preconceitos, tendo em vista o leque de
possibilidades que foram criados a partir dessa prática.
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RESUMO: A minimização dos problemas ambientais causados pela utilização da
energia, tais como, esgotamento dos recursos naturais, chuva ácida, diminuição da
camada de ozônio e mudanças climáticas globais, passa pelo uso, em larga escala,
de fontes renováveis de energia. Para implementação efetiva do uso dessas fontes
são necessárias, dentre outras atividades: a adoção de um sistema de educação
em fontes renováveis de energia intensivo, extensivo e de alta qualidade; pesquisa
de excelência em fontes renováveis de energia; e disseminação e pronto emprego
das tecnologias de fontes renováveis de energia (RIOS, 2006, p.64). Outra
abordagem importante é o uso dos conceitos de conservação de energia, aqui
entendido como uso racional de energia, através do aumento da eficiência dos
equipamentos e da mudança de postura dos consumidores adotando hábitos mais
conservadores (RIOS, 2006, p.65). Assim, segundo Pintol et al. (2001), a
conservação de energia significa melhorar a maneira de se utilizar a energia sem
renunciar ao conforto e às vantagens que ela proporciona aos usuários. Porém, o
uso indiscriminado dos recursos naturais e da tecnologia, sem critérios adequados
de preservação ambiental, conduziu o planeta a um caminho de degradação. Como
uma reação em sentido contrário, diferentes áreas da ciência começaram a
trabalhar juntas para resolver esses problemas, e, portanto, torna-se fundamental
educar os cidadãos, não apenas para a aquisição de conhecimento, mas para o
seu uso ético e responsável (HARTMANN; ZIMMERMANN, 2007, p.3). Segundo
Freire (2007, p.146) é necessário atuar ao nível do sistema educativo para ajudar
os alunos a compreender que a nossa atuação local tem influência global, a
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reconhecer o impacto da globalização nas nossas vidas e a resistir aos seus
impactos. Diante do contexto apresentado, o presente trabalho tem como objetivo
apresentar aos alunos do Ensino Médio (3º ano) informações sobre o uso racional
de energia, as formas e as fontes de energia alternativas, tendo em pauta a energia
eólica, buscando uma maior conscientização deles. A visão de um mundo
sustentável com a garantia da integridade humana é um desejo que parece se
distanciar. O custo crescente da energia e a competição pelos recursos
energéticos, distribuídos de forma desarmônica, fragiliza o meio ambiente. O
resultado é visível nas mudanças climáticas favorecidas pelas emissões de gás do
efeito estufa na atmosfera. As formas de geração da energia elétrica devem ser
mais bem planejadas, englobando os princípios das ciências destacando o conceito
de fonte de energia renováveis, como por exemplo a energia eólica que é
proveniente dos ventos, e não degrada o meio ambiente. A produção de energia
elétrica por meio da energia eólica tem várias vantagens das quais podemos
ressaltar algumas: é uma fonte renovável, não emite gases de efeito estufa, gases
poluentes e nem gera resíduos na sua operação, o que a torna uma fonte de
energia de baixíssimo impacto ambiental. No entanto, apesar de todos os pontos
positivos, se não forem feitos estudos de mapeamento, medição e previsão dos
ventos, ela não é uma fonte de energia confiável. Não há muitos dados sobre o
regime de ventos no Brasil, e eles costumam ser aproveitáveis somente durante
parte do ano. Além disso, os parques eólicos produzem poluição sonora e visual. É
importante incluir os jovens nas questões ambientais para que desde cedo tomem
consciência da degradação ambiental resultante das ações humanas. Assim, foram
criadas e aplicadas com os alunos do 3° ano do ensino, durante os meses de maio
e junho de 2019, atividades com o intuito de promover a reflexão sobre o uso da
energia eólica como uma fonte de energia mais adequada para a conservação
ambiental. As atividades realizadas foram debates e experimentos aplicados,
semanalmente, durante os horários da aula de Física, acompanhadas pela
professora supervisora e titular da turma. O presente trabalho mostrou-se de suma
importância gerando momentos de aprendizagem e de reflexão. O envolvimento da
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comunidade escolar, o comprometimento com o processo educativo pode ser
melhorado a cada etapa. As dinâmicas e práticas realizadas tiveram um impacto
positivo na participação e aprendizagem dos alunos. Possibilitaram a compreensão
da inter-relação entre meio ambiente e ciência assim como as consequências
relacionadas ao ato de consumir. As atividades também serviram para descontrair
o ambiente escolar, o que melhorou a relação entre os alunos e uma possível
reflexão sobre os assuntos trabalhados. O presente trabalho mostrou-se de suma
importância gerando momentos de aprendizagem e de reflexão. O envolvimento da
comunidade escolar, o comprometimento com o processo educativo pode ser
melhorado a cada etapa. As dinâmicas e práticas realizadas tiveram um impacto
positivo na participação e aprendizagem dos alunos. Possibilitaram a compreensão
da inter-relação entre meio ambiente e ciência assim como as consequências
relacionadas ao ato de consumir. As atividades também serviram para descontrair
o ambiente escolar, o que melhorou a relação entre os alunos e uma possível
reflexão sobre os assuntos trabalhados. Palavras-chave: ensino de Física;
educação ambiental; interdisciplinaridade.
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RESUMO: O projeto de Residência Pedagógica, tem somado decisivas
experiências para todos alunos da licenciatura participantes do mesmo. A etapa de
regência está sendo um momento de nos reconhecermos como docentes.
Descobrindo as dificuldades que existe em sala de aula e como é desafiador
exercer a licenciatura em um meio que temos que estar aptos a trabalhar, em sua
grande parte, de forma precária, tendo que lidar com o contexto social, político,
econômico e também com a saúde física e mental dos alunos. A prática nos
comprova a docência sendo muito além que apenas a sistemática de professor e
alunos dentro da sala de aula. Nos abre a percepção não somente, do conteúdo.
Há vários fatores que precisamos enfrentar nessa profissão de corajosos. Ao
mesmo tempo nos despertamos para os erros comuns da docência, que muitas
vezes passam desapercebido e que isso pode acarretar no déficit da aprendizagem
do aluno. O reconhecimento da realidade paralela que há entre escolas as escolas
públicas, comprova para nós, que não é possível, colocar todas em um mesmo
patamar. É necessário considerar todos os aspectos envolvidos. Até mesmo para
a preparação de aula. É essencial termos sempre uma segunda ou terceira opção
de metodologia e didática, caso os alunos em determinado horário estejam mais
agitados ou desconcentrados.

Abordaremos uns dos temas que mais nos

inquietou. A mecanização conteudista em sala de aula, cujo o tema ainda está bem
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vivo em nossas escolas. É preciso sair do mecanismo que se tornou a sala de aula
e que, consequentemente, leva o aluno ao enfado e ao desinteresse no momento
da aprendizagem. Cabe a utilização de uma didática e formas de interação
atualizada que leve o aluno a assimilar o assunto e não apenas a decorar conceitos.
Não estamos enfatizando que o conteúdo não é importante, pelo contrário, é
preciso discutir como ele está sendo desenvolvido de forma mecânica e isso
prejudica a qualidade do ensino de nossos alunos. Precisamos refletir sobre esse
assunto de uma forma clara e distinta para o melhoramento da educação. Dentro
da sala de aula, desse modo, se há uma falha no ensino, precisamos nos prevenir
para que o professor não seja o responsável. Problematizaremos usando como
base os estudos de Paulo Freire, a qual o mesmo, propôs uma pratica de sala de
aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos e condenava o
tradicionalismo da escola brasileira, que chamou de “educação bancária”, na qual
o professor deposita o conhecimento em aluno levando-o a memorização mecânica
do conteúdo. A ambientação para o desenvolvimento dentro da sala de aula é
essencial, é o início da análise para notar como os alunos conseguem perceber a
disciplina trabalhada em sala no cotidiano, no caso, nossa vivência traz a filosofia,
quebrando paradigmas sobre o pensamento dificultoso acerca da disciplina. É
importante notar a realidade dos alunos, muito além dos conteúdos que devem ser
dados e perceber que em alguns momentos é mais adequado criar uma base para
o aluno desenvolver um senso e conhecimento crítico sobre determinado assunto,
do que simplesmente dar aulas preso a conteúdo. Desse modo, já é possível
despertar o interesse dos alunos com questionamentos relevantes sobre os
assuntos que devem ser trabalhados. Tentar buscar a maneira mais próxima de
experiência do aluno com o conteúdo parecer ser o ideal, em determinada situação.
Se os alunos não têm uma estrutura base é sempre observar isso e desenvolver
da melhor, pois, de nada vai adiantar, tentar apresentar o conteúdo sem que eles
consigam compreender como chegou até ali. A atenção deve ser redobrada, visto
que, nesse momento será crucial para saber como trabalhar em sala. Um conteúdo
de forma mecânica, pode ser facilmente útil para ser aprovado em avaliações, mas
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para os alunos, não passariam disso. Criando estereótipos sobre a disciplina. Logo,
vimos mais uma vez, a necessidade de quebrar paradigmas, ainda que não sei
possível sempre manter uma linha contínua. Uma nova perspectiva de ensino e
aprendizagem tornam-se um desafio tanto para os professores, quanto para os
alunos. O projeto Residência Pedagógica proporcionou a experiência de
desenvolver outros meios metodológicos de acordo com a necessidade de cada
turma, deixando um pouco de lado a sobrecarga de conteúdos dados de forma
tradicional e modo mecanizado, buscando sempre o interesse e envolvimento dos
alunos. Todas as etapas, desde as observações até à docência, tiveram relevância
para a construção de forma basilar do conhecimento adquirido atualmente para
nós, dos erros que não deveríamos cometer, dos pontos positivos que deveríamos
seguir e também como todo modo de ensino é único. Apesar de toda
particularidade, a identificação do ensino mecânico e a mudança só é concretizado
na prática. Por isso, ressaltamos a importância de cada fase do projeto, saímos da
mera especulação que já temos ao longo da graduação e podemos junto dela,
colocar em prática com a docência e nos analisar de maneira mais concretar, os
erros e aceitos. Uma experiência única, que não se encerrar no projeto. Sabemos
que é uma breve passagem, comparado à docência integral, porém, ainda assim,
acreditamos na necessidade de mais adaptações e estudos para dinamizar e
melhorar o modo de ensino.
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RESUMO: A matemática desde seu surgimento traz consigo uma gama de
evoluções de conceitos, métodos e fórmulas que é evidente até os dias atuais. Na
matemática as operações aritméticas são classificadas em graus de dificuldades,
na qual são denominadas de espécies. Existem três grupos, sendo o primeiro
formado pela adição e subtração, o segundo pela multiplicação e divisão e o
terceiro pela potência e radiciação. Todo aluno de uma escola básica deve ter o
conhecimento, pelo menos, das quatro operações básicas, no caso dos dois
primeiros grupos. Mas essa não é uma realidade presente nas escolas, pois muitos
alunos até nos anos finais da educação básica possuem muitas dificuldades em
realizar uma simples multiplicação ou divisão, ainda mais quando o número não é
inteiro. Essa dificuldade dos alunos em compreenderem os conteúdos que lhes são
apresentados pode ser resultado de um ensino no qual ainda é predominante o
método tradicional, onde os alunos não possuem vez de fala, eles apenas devem
reter todo e qualquer tipo de conhecimento que o professor lhe transmite, podendo
ser comparado a um gravador pela forma que deve agir. Essa forma de trabalhar
dentro de sala de aula acaba deixando os alunos reprimidos e assim com uma
dificuldade maior em conseguir absorver os conteúdos apresentados, já que
matemática é uma disciplina que precisa de muita atenção por ser bastante
implícita e com a falta de atenção ao decorrer dos anos por não ter sido bem
apresentada aos alunos, eles acabam por não compreender conceitos mais
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avançados, pois não sabem o mais simples. Então, o que deve ser levado em
consideração pelos professores licenciados é que utilizar-se de um método
tradicional não é suficiente para se conseguir entender importantes conceitos, mas
sim atribuir nas diversas aulas novos métodos nos quais irão instigar os alunos a
buscarem conhecimento fora do ambiente escolar. Usando a ideia de buscar novas
formas de ensino que se chegou aos Ossos de Napier, que foi muito utilizado nos
grandes comércios nos cálculos trabalhosos de multiplicações com grandes
números e se transformaram em simples adições. Diante do que foi apresentado,
o trabalho utilizou dos Ossos de Napier para mostrar que a multiplicação não é algo
difícil. Dessa forma, o objetivo é abordar os Ossos de Napier como uma ferramenta
pedagógica que instigue os alunos e faça com que eles busquem realmente o
conhecimento. Para realizar o objetivo do trabalho, dispôs - se da apresentação da
multiplicação e como ela se dá em seu formato natural e assim foi respondido
algumas questões; em seguida houve uma explicação que há uma forma de realizar
grandes contas de multiplicação com apenas a soma de alguns termos, sendo
assim apresentado os Ossos de Napier que são barras retangulares contendo
números dispostos lado a lado e que possuem algumas regras. Essas barras são
compostas por um conjunto de onze barras, sendo a primeira barra denominada de
fixa dispondo de números de 1 a 9, da segunda em diante as barras são
denominadas de auxiliares. Cada barra contém 10 quadrados, exceto no primeiro
e os retângulos possuem uma diagonal tracejada do canto superior direito ao canto
inferior esquerdo. Com toda a explicação de como funciona a tabela foi realizado
alguns exemplos que serviram de comparação com os exercícios anteriores. E
dessa forma, os alunos puderam perceber que a matemática não é disposta apenas
de uma forma de ensinar e que ela possui infinitas possibilidades. Importante
ressaltar que esse trabalho foi realizado com uma turma de EJA, ou seja, pessoas
maiores de 18 anos, logo muitos não conseguiram cursar com êxito a Educação
Básica e assim não conseguiram compreender os conteúdos pertinentes ao seu
aprendizado. Portanto, os professores devem desde o jardim de infância mostrar
que não existe um "bicho de sete cabeças” na escola e que a disciplina em questão
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não é tão complicada quanto parece, e com isso mostrar que existem maneiras
mais didáticas, divertidas e de fácil compreensão para o aluno.
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RESUMO: Diante da necessidade de promover a disseminação do conhecimento
sobre a importância que os povos indígenas tiveram na formação da sociedade
brasileira, o Estado elaborou um instrumento legal, a saber a Lei nº 11.645/2008
(que modificou a lei 10.639/2003), que tornou obrigatório o estudo da história e
cultura afro-brasileira e indígena nos currículos de ensino fundamental e médio do
Brasil, com o objetivo maior do desenvolvimento do respeito e relações
harmoniosas entre os diferentes sujeitos que a compõem. Com essa perspectiva,
o presente grupo de residentes decidiu promover a imersão dos alunos do Centro
de Ensino São José de Ribamar, sob sua orientação, na temática indígena. E para
que o aprendizado ocorresse de maneira a mais agradável e proveitosa, como
recurso metodológico incentivamos a discussão sobre as questões abordadas,
fazendo-o com a utilização de documentos históricos e ao mesmo tempo dando
aos alunos autonomia para a produção

da sua própria historiografia,

problematização e reflexão sobre as fontes, a história indígena produzida e as
representações

e

estereótipos

que

pesam

sobre

os

indígenas

na

contemporaneidade. Como exemplo dessa prática, utilizamos o cinema
documentário, levando em conta a força da imagem como meio de expressão e
também devido à familiaridade dos jovens com a comunicação audiovisual, através
da internet. A utilização dessa ferramenta, já conhecida pelos alunos, constituiu

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 74 | 400

uma maneira de envolvê-los de forma mais ativa com uma temática que é pouco
trabalhada durante a sua trajetória escolar ou então é apresentada de modo
bastante estereotipado. Enfim, o uso desse recurso metodológico se deu por ser
uma linguagem fácil, acessível e promover de maneira mais natural a aquisição do
conhecimento desejado. Um dos documentários utilizados foi Índios no Brasil, pois
nele estudiosos, ativistas e lideranças indígenas problematizam a história contada
sobre os índios, bem como sobre suas relações com os não índios, e cujas falas
exprimem seu pensamento sobre vários assuntos pertinentes à temática. Outro
documentário apresentado foi o primeiro episódio da série Guerras do Brasil.doc,
intitulado As guerras da Conquista, produzida pela Netflix, o qual detalha como o
Brasil foi formado ao longo de séculos de conflitos armados, devido a um processo
de conquista que se iniciou desde que os primeiros europeus aportaram aqui e cuja
violência se estende até os dias de hoje. Neste episódio específico observa-se
como populações indígenas foram dizimadas, mas também que, para além deste
genocídio, outros tantos seguiram sua luta por seus direitos, destacando-se a luta
pela demarcação de suas terras. Com essas duas fontes, foi possível debater sobre
a temática proposta pelos residentes, dando, assim, margem à problematização de
tão importante questão em sala de aula. Após reuniões, onde dividimos os temas,
escolhemos a metodologia e definimos as datas para apresentação dos trabalhos,
começamos a pôr a temática em prática na sala de aula. Após a exibição desses
documentários empreendemos uma discussão a respeito dos mesmos,
oportunidade em que os alunos deram suas opiniões sobre os diferentes momentos
do enredo e foram esclarecidos alguns estereótipos sobre a cultura indígena.
Percebemos que, mesmo entre os alunos do 1° ano do Ensino Médio, as
concepções e representações dos povos indígenas eram ainda muito genéricas.
Assim, através dos documentários e das questões que foram levantadas, foi
promovida uma aproximação dos discentes com um conhecimento da cultura e da
forma de viver dos indígenas, abrindo-lhes uma possibilidade de outras percepções
e novas posturas em relação aos índios. Em um segundo momento, a turma foi
dividida em equipes, a partir do que cada equipe pesquisou uma diversidade de
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temas dentro da proposta. Numa perspectiva de compartilhamento do saber que
haviam acumulado, os alunos confeccionaram cartazes que foram expostos
juntamente com uma apresentação para os alunos do 2° ano, como culminância do
projeto, o que ocorreu no dia 23 de outubro. Diante disso, é importante registrar
que as discussões feitas em sala de aula conseguiram despertar o interesse dos
alunos sobre o tema; em resumo, conseguimos promover o conhecimento e a
discussão das questões indígenas no ambiente escolar, como o determinado pela
LDBEN Nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases), entretanto constatamos que ainda
é preciso pensar as práticas pedagógicas utilizadas para de fato produzir e
disseminar conhecimentos que propiciem ao aluno a desconstrução de
estereótipos e conceitos pré-estabelecidos que se perpetuaram sobre esses povos
no imaginário nacional e levar os alunos a conhecer a importância de sua
contribuição cultural para a formação do Brasil e dos brasileiros. E considerando
que por muito tempo esses povos foram excluídos de uma história que dignamente
não pode ser escrita sem eles ocupando o lugar que merecem, entendemos que
mais do que nunca ela se faz necessária, pois tem um papel de construção de
identidade, conhecimento da nossa própria história, além de contribuir para a
valorização e respeito à diversidade que deu origem ao Brasil. Aproximar a temática
da realidade dos alunos, utilizando métodos que os levaram a desenvolver a
consciência de que os povos nativos têm história, que seus costumes e tradições
devem ser respeitadas, além do papel de (re)conhecimento e não apenas entender
os povos indígenas como ‘o outro’, mas levar a reflexão a respeito da própria
sociedade em que vivemos, foi o que nos levou ao desenvolvimento dessa
atividade pedagógica . Em suma, além de seguir o que já é estabelecido pela
legislação educacional em vigor a respeito da obrigatoriedade do ensino da cultura
e dos povos indígenas, o projeto realizado com os alunos teve o papel de ensejar
uma construção de conhecimento, priorizando o respeito para com o outro, principal
objetivo de combater os preconceitos que foram construídos durante anos no país.
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: experiências das ações de fortalecimento da
prática pedagógica de discentes do curso de estudos africanos e afro – brasileiros
na educação básica

Adeilma da Silva Matos de Holanda
Airuan Silva de Carvalho
Márcio José Teixeira Barros
Patrícia Oliveira Gouveia Silva
RP/Estudos Africanos e Afro-Brasileiros
Docente Orientadora: Profa. Dra. Cidinalva Silva Camara Neris
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: Aprender é um ato revolucionário. Por meio da educação, e de maneira
coletiva, o indivíduo deve tomar consciência de sua condição histórica, assumir o
controle de sua trajetória e conhecer sua capacidade de transformar o mundo.
Assim pode ser resumida a ideia central do pensamento do pernambucano Paulo
Freire

(1921-1997),

o

mais

notável

educador

brasileiro,

reconhecido

internacionalmente por sua concepção libertária e autônoma de educação e por
seu método inovador de alfabetização de adultos. Como admiradores do legado
deixado por Paulo Freire, percebemos que há ainda muito que fazer na educação
e neste texto iremos contar um pouco da nossa experiência durante a Residência
Pedagógica. A educação não pode ser resumida ao contato que o educador tem
com os educandos dentro da sala de aula, esse é um momento importante, mas
não o único. Para poder efetivamente “educar”, é necessário se debruçar sobre a
realidade do aluno, portanto nos importou em um primeiro momento conhecer a
escola em toda a sua complexidade assim como o bairro em que ela se encontra.
Assim sendo, foi nesse primeiro momento que tivemos uma visão ampla do
funcionamento de uma escola estadual, que envolveu desde a parte pedagógica
até a estrutural e que nos colocou diante de todas as complexidades que envolvem
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as relações interpessoais, pois enquanto estávamos realizando estas análises,
emergiram inúmeros conflitos por causa da transição da escolar regular para a de
tempo integral e tal fato gerou inúmeras manifestações reivindicando melhorias
para todos os estudantes e docentes da instituição. Outro fator importante nesse
primeiro momento foi tentar compreender o público da escola, mas especificamente
o bairro no qual ela se encontra. Um bairro de periferia onde a vivência com a
criminalidade é notória, assim como a necessidade do trabalho desde cedo.
Compreender esses fatores nos ajuda a tentar ter a realidade dos alunos como
ponto de partida para os conhecimentos trabalhados, podendo inclusive
proporcionar um aprendizado crítico. Quando iniciamos a prática docente nos
deparamos com todo o tipo de realidade, tanto no Ensino Fundamental, quanto no
médio e foi unânime que teríamos um desafio grande pela frente, pois trabalhar
conteúdos de um currículo pré-estabelecido nunca é fácil dentro de determinadas
realidades, mas como nosso curso vem nos preparando para sermos
interdisciplinares, conseguimos encaixar conteúdos diversos dentro da história
contextualizando com as realidades sem esquecer-se de levar em consideração as
individualidades de cada aluno. Na disciplina de história, tivemos a oportunidade
de descolonizar à disciplina a partir de unidades diferentes no 7° ano do ensino
fundamental, no 2° e 3° do ensino médio. Os capítulos das unidades trabalhavam
com temas diversos, tais como a formação da população brasileira, processo de
constituição das cidades e como se deu a Proclamação da República, o período da
guerra fria, a revolução cubana, a contracultura e os movimentos de
descolonização da África e Ásia, sendo estes os temas gerais que foram
aprofundados durante o semestre e que através da contextualização podemos
trabalhar as complexidades das diferentes realidades e instituir provocações que
levaram os alunos a refletir sobre como fatos históricos implicam nas construções
de conceitos ainda hoje, como exemplo temos o racismo institucional que muito dos
nossos já sentiram na pele e que precisamos combater. Pudemos nesse período
experimentar os conhecimentos adquiridos ao longo da nossa formação na prática.
Percebemos enquanto educadores em formação toda a complexidade dessa tarefa
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árdua e gratificante que é educar, mas do que isso, o que é educar dentro de uma
escola pública. Tivemos uma experiência enriquecedora que nos possibilitou ter a
dimensão que de fato a educação pode ser o baluarte de transformação do ser
humano e esse transformar a sociedade. Os frutos que o programa residência
pedagógica colheu, foram futuros profissionais melhor preparados para enfrentar a
realidade da educação pública, sendo assim com possibilidades maiores de
contribuir para uma sociedade melhor, com cidadãos mais críticos e mais
envolvidos com os problemas existentes em nossa realidade e com maior
habilidade para percebê-los e supera-los.
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SOB AS LENTES DA HISTÓRIA: apontamentos da participação do PIBID –
história na construção do acervo Helber macambira (IFMA – Centro Histórico)
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RESUMO: Nascido em 2015, o Projeto Memorial IFMA é uma iniciativa que visa a
conservação da memória dos Instituto Federal do Maranhão. Sua atuação se
delineia em diversos campos da ciência e da memória material reminiscente da
instituição, contando com um acervo diversificado entre louças, medalhas,
instrumentos musicais, fardamento, mobília e fotografias e dividindo-se entre
subprojetos que trabalham com materiais específicos em seu processo de limpeza,
catalogação e armazenamento. Dentro desses subprojetos, destacamos o acervo
fotográfico Helber Macambira, nome dado em homenagem ao fotografo das
imagens que são trabalhadas dentro do referido subprojeto, que conta com
aproximadamente 6.000 fotografias datadas desde 1953 até 1985 e abrange um
recorte temporal muito importante na história do Brasil, o período de governo civilmilitar. Estas fotografias trazem tem conteúdo principal voltado ao ambiente escolar
em vários formatos: desfiles, palestras, celebrações, jogos, premiações, reformas,
peça teatrais e diversos outras temáticas. A finalidade deste subprojeto é a criação
de um acervo digital aberto a todos os pesquisadores que se interessarem pela
memória do Instituto Federal – mas também, a história do Maranhão no Sec. XX
pois estas fotos podem apresentar nuances da São Luís do século passado, de sua
cultura tradições, comportamentos e vida cotidiana. A entrada do PIBID com o
projeto “que história é essa: métodos e técnicas de um para um ensino de História
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Critico reflexivo e participativo”, em 2018 e 2019, somou esforços e troca de
experiências ao Projeto Memorial IFMA e o subprojeto do acervo Helber
Macambira. Dentro do acervo, a contribuição dos discentes pibidianos ocorreu em
diversas frentes, tais como a separação e organização do acervo fotográfico: por
conta da quantidade fotos, houve um esforço de organização em quatro caixas
destas fotografias visando a melhor conservação destas que se encontravam
expostas a intemperes que as danificariam; catalogação: nesse momento fora
criado, de forma conjunta, um modelo de fixa que seria de identificação para cada
fotografia e contemplava aspectos físicos (dimensão, estado, qualidade) e de
conteúdo (agrupamento temático e legenda); limpeza: Junto aos supervisores, foi
apresentado aos pibidianos o técnico responsável pelas fotografias e pelo acervo,
o prof. Carlos Eduardo Cordeiro, que deu orientações sobre fontes, história da
fotografia e do cinema, condições climáticas e animais (fungos, bactérias e cupim)
que seriam danosas as fotografias e noções de limpeza e conservação. A partir
destes ensinamentos, iniciaram-se algumas práticas de limpeza de fotografias que
apresentavam resíduos como a lignina – proveniente do cupim –. Para além do
“mundo técnico”, o acervo também contou com outra forma de auxílio no esforço
de reconstrução da memória institucional. A presença de alguns ex-alunos e
servidores do IFMA se fizeram de grande valia para a construção deste acervo,
dentro disto, destacamos a presença do ex-aluno e ex-servidor aposentado Luís
Antônio P. Sobrinho, que viveu grande parte da sua vida na escola e contribuía na
forma de reconhecimento de pessoas, lugares e grupos que, por vezes, não estão
explicitados na fotografia. Além disso, apresentou histórias da sua vida pessoal,
que revelam um mundo de costumes, crenças e modos de viver específicos das
pessoas que viveram durante o período de governo civil-militar. Portanto, percebese que a participação do PIBID-História no Projeto Memorial IFMA, e, mais
especificamente, na construção do acervo Helber Macambira trouxe a luz um
prisma de trocas de conhecimentos, reflexões e aprendizado. Neste âmbito,
podemos destacar o contato com os processos de arquivística que se torna um
diferencial a qualquer historiador ou historiadora, pois, os documentos são suas
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fontes de pesquisa por excelência. Além disso, há um contato com uma
documentação que difere à “canônica” (os documentos escritos), nesse sentido, a
documentação

fotográfica

abre

novas

perspectivas

a

interpretações

da

historiografia e apresenta aos que trabalham com estas uma sensibilidade no olhar
que não se pode ser percebida em outras fontes. Também no decorrer da atuação
do PIBID-Historia no acervo Helber Macambira, fora desenvolvida outras formas de
sensibilidade, necessárias a pesquisa histórica, o contato com ex-alunos e exservidores muniu os pibidianos de uma experiência sobre modo de fala, pois, a
maioria daqueles já estavam idosos e necessitavam de linguagem e atenção
especial, e também propiciou a observação e a pratica da pesquisa de forma oral.
Por fim, vale ressaltar que atualmente o acervo está com aproximadamente ¼ de
seu acervo já catalogado ao final de 2019, porém, cada participante deste projeto
tem uma carga de experiências incalculável.
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METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DA QUÍMICA: uma proposta de
intervenção pedagógica no âmbito do PIBID
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RESUMO: O ensino tradicional de química pode ser exaustivo para os alunos,
devido a passividade da relação professor-aluno, e não pela falta de tentativas do
professor em modificar sua aula. Pesquisas da ciência cognitiva sugerem que os
alunos devem fazer algo mais do que simplesmente ouvir, para ter uma
aprendizagem efetiva sendo preciso uma intervenção na sala de aula para
aumentar o interesse e aptidão de ensino dos alunos. (MORÁN, 2000; MEYERS;
JONES, 1993). Segundo Morán (2000), uma metodologia ativa pode ser uma boa
saída para o professor inovar ou trazer um novo olhar para um assunto já lecionado
pelo mesmo, se trata do processo onde o aluno deixa de ser apenas um receptor e
passa à participar ativamente do processo educacional, ajudando a construir o seu
conhecimento juntamente com o professor, deixando de lado a maneira tradicional.
Ainda

segundo

o

autor

“aprendemos

melhor

quando

vivenciamos,

experimentamos, sentimos, quando relacionamos, estabelecemos vínculos, laços,
entre o que estava solto, caótico, disperso, integrando-o em um novo contexto,
dando-lhe significado, encontrando um novo sentido”. (p. 23). Segundo Barbosa e
Moura (2013, p. 55), a aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o
assunto em estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e
ensinando – sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de
forma passiva do professor. Em um ambiente de aprendizagem ativa, o professor
atua como orientador, supervisor, facilitador do processo de aprendizagem, e não
apenas como fonte única de informação e conhecimento. Método de aprendizado
dinâmico que tem como objetivo possibilitar um ambiente motivador, interessante e
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cooperativo. Havendo competitividade, surge um maior interesse na participação
dos alunos, na Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE), a turma deve ser
dividida em equipes maiores, de cinco a oito estudantes por exemplo. É importante
que o professor disponibilize aos estudantes um artigo do tema que será tratado ou
uma revisão de algumte ma já abordado na disciplina, valorizando assim o
conhecimento prévio do estudante (FARIAS; MARTIN; CRISTO, 2015). O objetivo
deste trabalho aumentar a aptidão e motivação dos alunos através de outras
metodologias de ensino, fazendo com que os mesmos passem a participar
ativamente do processo de ensino. A partir da seguinte intervenção os alunos
devem entender que o aprendizado pode partir deles mesmos, apresentando uma
metodologia em que o professor serve apenas como mediador e não como um
transmissor, como normalmente acontece fazendo com que o aluno tome o controle
do seu aprendizado ativamente. A metodologia ativa foi utilizada no formato
Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE). A escola onde ocorrido o programa
institucional de bolsa de iniciação à docência – PIBID, uma turma composta por
alunos do 2º ano na sala 201 estava composta por 28 alunos que foram divididos
em 4 grupos de 7 alunos, sendo entregue para cada grupo placas com as seguintes
letras: A, B e C. Um quiz composto por questões de química sobre estados da
matéria, soluções, modelos atômicos e tabela periódica, foi aplicado oralmente.
Após feita a pergunta, o grupo teve 2 minutos para pensar e debater entre os
mesmos a resposta correta, em seguida erguiam o braço e quando todos estavam
prontos revelavam sua resposta final com as placas levantadas para toda a turma.
Depois de finalizada a atividade do quiz, foi aplicado um questionário onde
deveriam testar o conhecimento que foi incitado e relembrado durante a dinâmica.
O questionário era composto por questões semelhantes e abordaram os mesmos
assuntos do quiz. Na atividade do quiz, houve uma média de 75% de acerto por
pergunta. Quando algum grupo não respondeu de maneira exata, havia a
explicação correta feita pelos demais grupos e o professor intermediava o
conhecimento, já quando houve 100% de acerto era feito apenas uma explicação
breve sobre a questão abordada. No questionário, composto por 8 questões, a
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maior parte dos alunos conseguiu notas acima da média. Para motivá-los foi
instituído uma recompensa a equipe vencedora da atividade, elevando assim o grau
de competitividade e participação dos alunos.Com a presente intervenção foi
possível concluir que novas metodologias e abordagens podem aumentar o
interesse, a motivação, a pesquisa e a cooperação entre os alunos, fazendo com
que os mesmos desenvolvam ainda mais o gosto pelo aprendizado a partir de
novas metodologias de ensino.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre práticas educativas e
rotinas pedagógicas em uma escola pública estadual do bairro da Liberdade na
capital São Luís do Maranhão, procurando compreender dentro de uma perspectiva
social histórica a utilização da Residência Pedagógica do curso de Interdisciplinar
em Estudo de História de África e Afro-brasileira da Universidade Federal do
Maranhão na construção de um novo saber dessa disciplina para a instituição de
Ensino. Nesse novo contexto desenhando para o residente dentro da sala de aula,
a Residência Pedagógica propicia uma nova relação de experiência na educação
brasileira que perpassa dos muros das escolas e envolve toda uma comunidade e
sua territorialidade. O projeto de residência pedagógica e de relevante importância
para imersão do discente em sala de aula, proporcionando o seu engajamento na
realidade da educação pública brasileira, bem como estabelece mecanismo
pedagógicos que precisam ser trabalhos, possibilitando a busca pelo planejamento
prévio e evidencia os vários formatos de interação e diferentes tipos de
diversidades observando um processo natural de convivência e experiências entre
professor, alunos, colaboradores, gestores, escola e sociedade. Segundo Libanêo
(1998): “a ação educativa é um processo natural da sociedade, sendo que as
instituições de ensino se apropriam dessa tarefa de forma sistêmica e intencional”.
Seguindo este contexto o professor protagoniza diferentes formas de interação e
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formatações em diferentes momentos no seu espaço escolar, cuja adversidade
nutri discórdias e mudanças de ideias elevando a busca pelo o aperfeiçoamento da
pratica educativa. O Centro de Ensino Estado do Pará, localizado bairro da
Liberdade, na cidade de São Luís capital do Estado do Maranhão, surge da
necessidade da construção de unidades escolares em torno do bairro e regiões
circunvizinhas para atender a demanda local, nesse cenário abraçou-se a ideia de
implantar o projeto dos residentes em conjunto com os gestores locais, equipe
executora e comunidade baseada no processo de construção de conhecimento
onde o residente é o protagonista. Convém lembrar que as atividades foram
desenvolvidas na escola com efetiva participação dos alunos, residentes,
professores, colaboradores e comunidade. Dessa forma, várias atividades forma
desenvolvida pelo os residentes a fim de promover a sua inserção no mundo de
saberes. Nesse sentido, as estratégias de ação foram: Reunião dos residentes com
docentes e

gestores escolares; Interatividade

no planejamento escolar;

Acompanhamento nas intervenções em ambiente escolar; Participação em
palestras e seminários em sala de aula; Desenvolvimento de planos de aulas e
boletins; Promoção de eventos escolares; Oficinas de saberes e despertar de
leituras; Exibição de filmes e documentários. Os residentes enfrentam as tradições
e culturas já pré-existentes dentro das instituições de ensino, caberá a ele
compreender o que pode ou não se modificado para melhorar e facilitar o
aprendizado. Uma experiência significativa, que proporcionará aos discentes
inseridos no projeto, um aperfeiçoamento da formação inicial em interação com a
realidade do processo de Ensino da Educação Básica e as orientações advindas
da Base Nacional Comum Curricular que visa valorizar e utilizar os conhecimentos
historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para
entender e explicar a realidade. Dessa forma, permitirá aos discentes continuarem
aprendendo e colaborando para a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva, assim como, para valorização da diversidade de saberes e vivências
culturais apropriando-se dos conhecimentos e experiências que lhes possibilitem
entender as relações próprias do mundo do trabalho, fazendo escolhas alinhadas
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ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia,
consciência crítica e responsabilidade. E para, além disso, também tivemos
encontros entre os discentes, coordenadores e professores supervisores para
conhecimento da proposta do Projeto e subprojeto residência Pedagógica. Reunião
de estudos de preparação e discussão das ações e atividades a serem
implementadas no período de Residência Pedagógica (UFMA). Durante o período
de ambientação e observação analisamos todo o processo de manutenção do
espaço físico do prédio com que a direção, equipe pedagógica, docentes, corpo
discentes e demais colaboradores priorizam com objetividade manter a escola em
boas condições físicas, estruturais e funcionais. Com isso, reafirmam seu
compromisso com a educação de forma dinâmica, interagindo com pais e
comunidade, proporcionando atividades interpessoais e culturais que venham a
manter o discente ativo e participativo, de forma continuada e lúdica no ambiente
escolar, evitando evasão e fracasso escolar. Observando a rotina da escola e
conhecendo os espaços (biblioteca, sala de recursos, laboratório de ciências e de
informática, cantina, quadra, área de vivência, sala dos professores, secretaria,
direção, estrutura e recursos das salas de aula, relações interpessoais entre
direção/ professores/ equipe pedagógica/ alunos, verificação da documentação
oficial, livro de ponto e protocolo, correspondências recebidas/expedidas e acesso
a partes do PPP que está sendo elaborado, foram atividades realizadas durante o
período de ambientação.
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RESUMO: Este resumo expandido vai abordar a contribuição dos bolsistas do
Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de licenciatura em
Artes Visuais para a prática docente das supervisoras Alzira Campos do CINTRA e
Renata Vasconcellos do IFMA e para o desempenho dos discentes, tendo como
método de pesquisa/investigação a observações de campo semanal feita durante
o período de vigência do programa. Essa pesquisa tem como finalidade apresentar
as contribuições positivas do PIBID para nós graduandos de licenciatura, para as
professoras supervisoras e para os alunos. Com as observações da vivência em
sala sem a pressão ou insegurança na prática do lecionar, tivemos como
estudantes de licenciatura, a experiência de ver a prática de professoras em sala
de aula, sua rotina de planejamento de aula e sua interação com os alunos, e o
comportamento dos mesmos em sala de aula. Fazendo com que nos
habituássemos no âmbito escolar, não só como um discente universitário, mas
como futuros docentes. Porém, no decorrer das aulas no IFMA e CINTRA, sentimos
uma carência em atuar de forma mais ativa, o que possibilitaria nos estimular mais
no programa. Durante os encontros com o nosso coordenador Prof. Dr. Pablo Petit
Passos Sérvio, discutimos ideias e possíveis metodologias em que poderíamos
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contribuir sem reger. Sendo assim, começamos a elaborar atividades para interagir
com os alunos, propor metodologias que trabalhassem em conjunto com as
professoras. Fazer parte do PIBID foi muito importante como experiência para nós
pibidianos. Os alunos desde o início estavam abertos para o projeto, apesar de
termos inicialmente pouco contato em sala de aula, sobretudo com a educação
básica. Entretanto, conseguimos interagir adequadamente e com o decorrer do
tempo, os mesmos nos deram feedback, em que destacaram como a participação
do projeto foi importante para seus aprendizados. Em relação às produções de
recursos didáticos que foram aplicadas nas turmas, começamos a trabalhar,
através dos encontros semanais - com o nosso coordenador, realizados na
Universidade - as seguintes metodologias: leitura de imagens e de textos
adaptados e produzidos por nós, aplicação de jogos educativos, elaboração de
seminários e oficinas. Nas produções de textos e leituras de imagens, trabalhamos
com três períodos da história da arte: Gótico, Renascimento e Barroco e todos os
textos foram publicados na plataforma Medium. Na aplicação de jogos foi utilizado
o recurso das novas tecnologias, o celular, (aplicativo Kahoot) e os manuais
(plaquinhas) para a elaboração de perguntas e respostas. Na elaboração de
seminários, dividimos a turma em grupos e cada bolsista ficou responsável em
auxiliar os respectivos grupos de acordo com as linguagens ou técnicas específicas
da arte egípcia. A execução das oficinas foi sobre a temática da fotografia, uma
direcionada para a técnica da câmera escura e a outra, o estudo da iluminação que
teve como base as características formais das pinturas do Barroco e Renascimento.
O trabalho metodológico complementar fomentou o processo de ensinoaprendizagem dos alunos em sala. A aplicação de jogos educativos, por exemplo,
de uso do meio das novas tecnologias é um recurso que acaba atraindo a atenção
dos alunos por estarem inserido no meio das TICs nos dias atuais. A execução de
oficinas utilizando diferentes linguagens das artes visuais (como por exemplo, a
fotografia, pintura, colagem e etc.) colaborou para estarem cada vez mais abertos
ao projeto. E por fim, a elaboração de seminário, no qual possibilitou uma interação
maior entre os membros da sala, do mesmo modo que atividades práticas aplicadas
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em sala de aula, na qual conseguiram alcançar grandes feitos (participação ativa e
relação aluno-professor mais estreito). Porém, notamos falhas em alguns
momentos do exercício, que avaliamos ser consequência de ter sido um dos
primeiros contatos com esse tipo de atividade. Diz Libâneo (1994, p. 201) O objetivo
do processo de ensino e de educação é que todas as crianças desenvolvam suas
capacidades físicas e intelectuais, seu pensamento independente e criativo, tendo
em vista tarefas teóricas e práticas, de modo que se preparem positivamente para
a vida social. É interessante observar que esse processo feito durante todo o
período letivo foi imprescindível não só para a melhora dos alunos, mas também
para as docentes. Logo após a verificação e a leitura do texto, percebemos que
houve melhora na didática de ensino de uma das docentes, um acréscimo de
informações de textos foi colocado em sala e a aula expositiva ficou mais dialogada
e interativa. É de suma importância lembrar que a abertura das professoras em
trabalharmos junto conosco contribuiu muito para a realização de todas as práticas
realizadas. Conseguimos perceber e conhecer as habilidades dos alunos, suas
dificuldades (tanto no manuseio e adaptação de diferentes materiais quanto no
conteúdo). Vale ressaltar que todas as atividades propostas e aplicadas nas
escolas pelos pibidianos foram estudadas, discutidas e aplicadas antes de serem
realizadas no âmbito escolar pelos mesmos, o que contribuiu para o nosso
desenvolvimento profissional. É importante salientar que aprendemos muito com o
planejamento de atividades e oficinas que preparávamos. A partir do momento em
que nós, pibidianos, planejávamos as aulas, fomos aumentando a nossa
aprendizagem sobre os conteúdos da disciplina. Isso se deu através de leituras e
pesquisas que fazíamos sobre cada período artístico abordado nas escolas. Isto é,
além de ser um grande ponto positivo para os alunos, visto que os mesmos iriam
se beneficiar em sala com os nossos conhecimentos, nós também ganhávamos
com essas pesquisas sobre fatos históricos e artísticos, que somavam em nossas
bagagens intelectual e cultural. Nossa relação com o PIBID não estava apenas nos
dias em que íamos à escola auxiliar as professoras, mas também nas pesquisas e
planejamentos em que fazíamos fora do campo escolar, na maioria das vezes com
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os nossos grupos e com o Prof. Dr. Pablo Petit Passos Sérvio, e outras vezes,
sozinhos. Sempre com um objetivo maior: transmitir um conteúdo de qualidade para
os alunos, através de atividades, oficinas e dinâmicas. Tendo como finalidade
despertar o interesse artístico de cada um, atraí-los para os conteúdos abordados,
para crescerem no meio escolar e sensibiliza-los com a Arte.
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RESUMO: O presente trabalho relata as experiências de quatro graduandos em
História, que participaram do programa Residência Pedagógica, suas percepções,
práticas docentes e seu desenvolvimento, em uma escola da rede estadual de
ensino localizada no bairro da Liberdade, em São Luís/MA, levando em
consideração temas pertinentes àquela comunidade, tais como identidade, cultura
popular e o reconhecimento do bairro Liberdade como quilombo urbano, levando
em consideração temas pertinentes para aquela comunidade, tendo em vista
melhorias e dignidade para o lugar, evocando esse pertencimento através do
sentimento de ancestralidade reforçado pelas práticas culturais. Introdução: “Qual
deveria ser a escola do século XXI? Essa questão norteia o nosso trabalho, pois
acreditamos que a nossa experiência no programa Residência Pedagógica nos
permite refletir sobre algumas questões que consideramos fundamentais para a
relação ensino aprendizagem, a partir do contexto do Centro Educacional Estado
do Pará e seus atores. É de extrema importância considerar a vivência dos alunos
e torná-los protagonistas, pois percebemos que o ensino interativo, em oposição
ao tradicional, através de mídias digitais, debates, aulas dialogadas, escuta atenta
e humana e o uso de novos recursos pedagógicos, conseguiu provocar e estimular
a curiosidade dos alunos, possibilitando aulas leves e proveitosas. Neste trabalho
exporemos alguns dos métodos que podem servir de sugestão para a construção
de uma escola mais participativa, que urge nascer diante das tensões do mundo
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contemporâneo. É através do contato direto entre academia e rede pública de
ensino que as perspectivas educacionais se transformam. Objetivos: Instigar a
aplicação de práticas educativas que visem a autonomia dos alunos; desmistificar
preconceitos relacionados a manifestações culturais, através do entendimento de
conceitos e levantamento histórico sobre elas, no intuito de valorização da
autoestima da comunidade escolar. Relato de Experiências: O C.E. Estado do Pará
está localizado no bairro da Liberdade, espaço sociocultural e humano em processo
de reconhecimento, desde novembro de 2018, como primeiro quilombo urbano do
Maranhão, através da Fundação Palmares junto ao Ministério da Cultura. Enquanto
residentes pudemos observar o funcionamento da estrutura escolar, seus limites e
possibilidades, o que nos permitiu refletir sobre melhorias no processo ensino
aprendizagem a partir de nossas próprias vivências e perspectivas de ensino, em
conjunto com a interação dos personagens que fazem parte desse enredo. "Não
posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra,
minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão.
Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo." (FREIRE, 1998). Através
das expressões culturais produzidas na própria comunidade conseguimos tirar
ensinamentos sólidos que muito ajudaram na percepção e conhecimento do lugar
e tempo histórico que estávamos inseridos, seja pela música, arte, língua,
conversas informais, e pelo entendimento de conceitos, essenciais para a
compreensão e problematização do espaço que cada corpo ocupa. Para tanto, em
conformidade com a Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
complementada pela Lei 10639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, voltamos o olhar para a própria
comunidade e buscamos ressaltar saberes e vivências dos que ali habitam, para
juntos pensarmos um futuro que se enraíze no conhecimento do passado, levamos
em consideração as expressões culturais que são fortes no bairro da Liberdade,
tais como o bumba-meu-boi, tambor de crioula, reggae, entre outras. Práticas
Desenvolvidas: O subprojeto de História que nos orienta já prevê um olhar situado,
para através das singularidades problematizar o todo. Nossos discursos e práticas
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visaram considerar as tessituras sociais que constituem o bairro da Liberdade. Foi
assim que no exercício da docência entramos em contato com a realidade do lugar.
O estigma que o bairro carrega é de violência, criminalidade e descaso por parte
do poder público. Através de questionários aplicados aos alunos e à comunidade
observamos muitas denúncias relacionadas as questões supracitadas. Através
destes, também constatamos a importância da cultura como elemento de
construção identitária do bairro, que inclusive influencia no seu reconhecimento
enquanto quilombo urbano. Dessa maneira, falar sobre o “quilombo urbano”
consiste em discorrer sobre a história, a religiosidade, a cultura dessa comunidade,
suas crenças, saberes, trajetórias e, especialmente, sua vivência frente à negação
de direitos que os mobiliza para lutas renovadas por direitos étnicos e territoriais.
(ASSUNÇÃO, 2017). Construímos momentos em sala que valorizaram o saber de
cada aluno, através da produção de zines e maquetes que tratavam dos elementos
culturais da comunidade pela ótica deles; levantamento de dados sobre a
participação dos moradores nas manifestações culturais e suas histórias, que se
interseccionam à memória dos movimentos e reforçam a sua importância; utilização
de vídeos, músicas, imagens, poesias, arte no geral, foram recursos pedagógicos
importantes, de fácil acesso, que facilitaram o entendimento e interação dos alunos.
Torná-los protagonistas durante nossa trajetória foi um desafio, mas que, na
culminância do projeto, demonstrou resultados positivos, reiterando a importância
de práticas que valorizem sua autonomia e autoestima, bem como a interação entre
academia e ensino público, respeitando a máxima "extensão" presente no lema da
universidade pública. Considerações Finais: A Residência Pedagógica é um
instrumento de transformação na vida do estudante de licenciatura, pois, além do
constatado com a realidade da rede pública de ensino, ao mesmo tempo em que
estão contribuindo para a formação de novos cidadãos, estão sendo transformados
pelo contato com os mais diferentes sujeitos sociais, considerando a diversidade
dos alunos e dos membros da comunidade escolar e seu entorno. Estamos ao
mesmo tempo formando e sendo formadores.
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL AFRICANA E AFROBRASILEIRA NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL À LUZ DAS CONTRIBUIÇÕES
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RESUMO: É necessário compreender, inicialmente, que a docência é um ofício
complexo, que requer de se quem propõe a ensinar diversos saberes. O Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) permite que esses saberes
se construam na formação inicial do docente, buscando investigar, analisar e
compreender o processo de aprendizagem na escola e, por conseguinte, do ensino.
O tema foi pensado a partir de situações vivenciadas no âmbito do PIBID, no curso
de Pedagogia, tendo como orientação o subprojeto intitulado “Entrecruzando
alfabetização e letramento linguístico e matemático com educação para as relações
étnico-raciais”, desenvolvido em uma escola da Rede Pública municipal de ensino
de São Luís, que oferece Ensino Fundamental para 641 alunos distribuídos nos
turnos vespertino e matutino (este, atendido pelo Programa). As atividades
desenvolvidas propiciaram as reflexões deste trabalho, que enfoca a importância
do trabalho docente na construção da identidade dos alunos negros, tendo como
recurso a literatura infantil africana e afro-brasileira. A Lei n º 10.639/03 estabelece
a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira na Educação
Básica, no sentido de valorização e afirmação da contribuição da população negra
na construção histórica, social e cultural do Brasil. Neste sentido, enfatiza-se a
literatura infantil africana e afro-brasileira no processo de construção identitária no

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 98 | 400

ambiente escolar associado à prática pedagógica docente. Os contos africanos e
afro-brasileiro utilizados nas atividades realizadas com os alunos pelos pibidianos,
proporcionou uma reflexão sobre o legado negro na construção do país, bem como
a influência literária na construção da identidade e da valorização das relações
étnico-raciais positivas. Sendo assim, é considerável oportunizar aos alunos
experiências literárias que reforcem sobretudo a cultura africana e afro-brasileira,
visando a superação do racismo e estigmas construídos historicamente na
sociedade brasileira. Segundo Gomes (2005), há necessidade de construir o que
ela chama de “identidade negra positiva”, uma vez que a negação da sua cultura é
estimulada como forma de aceitação social, ou seja, auto negar-se para ser aceito.
Como afirma a referida autora, a identidade não algo é inato, o que nos permite
afirmar que esta precisa ser oportunizada para que seja construída. Desse modo,
deve-se reconhecer a literatura como rico recurso não só de alfabetização e
letramento, mas também de construção de identidade. A construção de uma
“identidade positiva” é possível quando nos espaços educativos e/ou escolares são
oferecidas experiências para que tal se concretize, o que é possível quando a
criança é apresentada a ricos ambientes literários e culturais. Diante disso, as
atividades realizadas com os alunos da escola, no âmbito do subprojeto do PIBID,
fundamentam-se na amplitude da importância da literatura infantil africana e afrobrasileira nos espaços escolares dos anos iniciais do Ensino Fundamental e reforça
a necessidade da incorporação dos temas referidos à educação para as relações
étnico raciais no cotidiano escolar (BRASIL, 2004), o que, por sua vez, coloca o
desafio de mudanças na prática docente. Portanto, entende-se que é necessário o
ensino da História e da Culturas Africana e afro-brasileira, tendo em vista sua
contribuição para a construção da identidade positiva em um contexto de
aprendizagem com ênfase no resgate da contribuição do povo negro nas áreas
social, econômica e política pertinente à História do Brasil. No entanto, percebeuse que o espaço escolar, não está livre da visão discriminatória e excludente acerca
da contribuição dos negros na construção histórica da nossa sociedade. Dessa
forma, destaca-se a dimensão política do trabalho docente, exigindo a construção
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de saberes tanto na formação inicial quanto na continuada, visando o tratamento
de temáticas complexas. Através das atividades realizadas pelo PIBID, juntamente
com a escola, concluímos a relevância do uso da literatura infantil africana e afrobrasileira, em razão de sua potencialidade no reconhecimento e valorização da
pluralidade da sociedade brasileira, que foi e é formada por diferentes histórias e
culturas. Acreditamos que a participação do PIBID na escola contemplando a
temática da educação para as relações étnicoraciais teve um papel importante no
processo formativo dos pibidianos, assim como contribuiu para que a escola
refletisse sobre sua prática pedagógica no que tange a uma educação antirracista
e para que os alunos tivessem acesso ao universo da cultura africana e afrobrasileira, colaborando para a construção e/ou fortalecimento da identidade entre
os negros e da consciência da pluralidade étnico-racial entre os brancos.
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BINGO DAS QUATRO OPERAÇÕES
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Marcos Vinícius Melo Prazeres
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RP/Matemática
Docente Orientador: Prof. Dr. Luís Fernando Coelho Amaral
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: Esse projeto foi desenvolvido pelos alunos da Residência Pedagógica
em forma de jogo didático, para os alunos do EJA da escola UI Odylo Costa Filho.
Trata-se de uma atividade individual com o objetivo de trabalhar com as quatro
operações fundamentais e desenvolver processos de estimativa, cálculo mental e
tabuada. E, também, os alunos tiveram a oportunidade de relembrar alguns
conceitos como, no caso de fração ou divisão, o que é um numerador e um
denominador. Como também, conseguiram perceber que a divisão é a inversa da
multiplicação, aplicaram as propriedades e algoritmos na resolução das expressões
numéricas. Assim, o jogo acontecia da seguinte forma: era dada a expressão e os
alunos tentavam resolver, o resultado obtido teria que estar na cartela do aluno,
ganhava o aluno que preenchesse toda uma coluna, uma linha ou uma diagonal.
Escolhemos essa atividade porque os alunos da escola campo têm muita
dificuldade em efetuar contas matemáticas.
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DESAFIOS ENTRE APRENDER E ENSINAR: a partir de experiências no PIBID

Adriana Costa Barros
Henrique Lopes
Louise Muniz Gonçalves
Marina Vieira Frota
PIBID/História
Docente Orientadora: Profa. Dra. Marize Helena de Campos
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: Este trabalho é composto de reflexões acerca das experiências no
PIBID (Programa Institucional de Iniciação à Docência) do curso de Licenciatura
em Artes Visuais da Universidade Federal do Maranhão. Em vista disso, constam
relatos dos primeiros contatos que tivemos com a sala de aula e os impactos que
causaram em nosso percurso rumo à aprendizagem quanto à docência. Narramos
o choque que tivemos ao adentrarmos no mundo da Licenciatura, sempre levando
em conta que em outro momento, também estivemos na posição de alunos do
ensino médio, com os mesmos anseios e sonhos dos estudantes que agora
observamos. Portanto, estar em um ambiente de sala de aula, não mais como
aluno, mas agora em uma perspectiva de professor que, permanece diante dos
desafios encontrados no dia a dia de um espaço como esse, pode ser algo
desafiador, mas ao mesmo tempo muito empolgante. O percurso até chegar ao
PIBID foi um pouco diferente para cada um de nós, começando principalmente
pelas escolas e suas realidades totalmente distintas. Os estudantes Adriana,
Marina e Henrique atuam em uma escola técnica federal, nesse caso, em um curso
técnico em Artes Visuais (IFMA- Instituto Federal do Maranhão), já Louise atua em
uma escola de ensino regular estadual (CINTRA-Centro Integrado do Rio Anil). Pelo
ponto de vista dos estudantes, Henrique e Louise, eles afirmam que sempre tiveram
vontade de participar do programa devido ao seu interesse na prática docente. Ao
ver deles, a iniciação, tem sido uma experiência que pode proporcionar a realidade
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da sala de aula. Por outro lado, a estudante Marina, teve o interesse na prática, ao
cursar disciplinas de licenciatura, e a estudante Adriana, entrou no curso de
Licenciatura em Artes Visuais para obter embasamento teórico, pois como se
considerava uma artista plástica, surgiu o interesse de fundamentar mais as suas
criações e não passava pela sua cabeça sendo uma formadora de conhecimento
ou está atuando em uma "sala de aula". Os estudantes têm em comum a
necessidade de se tornarem profissionais realmente capacitados. Com a iniciação
no projeto, atentaram para a questão da intensidade que é os bastidores do
profissional na docência. Como já tinham uma visão de alunos, que seguem o
modelo de ficar sentados, prestando atenção na aula, não imaginavam tais
dedicações ou imprevistos que um profissional na educação pode ter. Puderam
evidenciar o quanto é difícil, principalmente quando se leva em questão a diferença
de educador para professor, além de que o mesmo não deixa de ser aluno. De
imediato,

mesmo

como

iniciantes

no

programa

(PIBID),

sentiram

a

responsabilidade do cuidado em transmitir algum conhecimento para os alunos, em
lidar com os alunos, em prestar atenção em cada um, pois além do espaço escolar,
eles têm vidas/realidades as vezes totalmente diferentes. Com isso, podemos está
perguntando: Será se a Universidade está nos ensinando ou nos passando um
estudo de qualidade, especialmente para encarar certas situações como alunos
com crise de ansiedade, depressão entre outros transtornos? Foi possível sentir,
através do contato com a sala de aula, observando como age um professor no
exercício de lecionar, a responsabilidade que o docente tem com seus alunos. Um
choque de realidade para entendermos que tudo aquilo vai além do que
aprendemos na universidade. Essa responsabilidade parte do princípio de que
estamos lidando com diversos tipos de pessoas, com realidades de vida,
pensamentos e limitações diferentes. Coisas que influenciam na absorção do
conteúdo e que cabe a nós, futuros professores, encontrarmos a melhor forma de
tornar o ensino possível para todos, através de uma boa didática, pedagogia, ou
até mesmo a convivência em sala de aula. Conseguinte, nesse percurso, fomos
nos deparando com o surgimento de algumas dificuldades e diferenças em relação
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as escolas em que atuamos. No IFMA, a escola em que os estudantes Adriana,
Henrique e Marina atuam, são turmas que além de cursarem o ensino médio, os
alunos também contam com disciplinas de técnico em artes Visuais. O que foi
percebido pelas pibidianos é que, de certa forma, isso acaba sobrecarregando os
alunos, pois os mesmos precisam participar de várias disciplinas durante o ano.
Todavia, é notório que eles recebem mais fundamentos e referenciais acerca da
história das Artes Visuais, tornando assim, as atividades e oficinas um processo
mais dinâmico, mas isso não descarta a questão de que os espaços apesar de
possuírem climatização, nem sempre funcionam, ou seja, o espaço escolar, como
um todo, é pequeno, logo não nos permite a produção de atividades como:
intervenções, dinâmicas e/ou aulas extraordinárias. Em contrapartida, o CINTRA,
oferece espaços grandes para realização dessas atividades e com isso, as
produções são maiores e as dinâmicas concedem maior participação e proveito dos
alunos e dos professores. Esses espaços contam com a presença de exposições
na quais são de autoria dos alunos como cartazes de conscientização, esculturas,
quadros entre outros. Mas apesar desses pontos positivos, a escola carece de uma
boa estrutura na sala de aula, como investir na pintura das paredes, climatização e
recursos tecnológicos. Além de que vale ressaltar, que dentro desse ambiente, há
a existência de um laboratório de artes que não é utilizado, além de extremamente
lotadas e sem climatização. Para além disso, observamos que as salas que
apresentavam alto desempenho nas avaliações, eram aquelas em que os alunos
prestavam mais atenção e para além disso, eram mais respeitosos com a figura do
professor. Dessa forma, as salas em que apresentavam baixo desempenho, eram
aquelas mais barulhentas, onde a desordem podia tomar conta em questão de
segundos. Ao analisar esses fatos, vários questionamentos vieram a mente como:
“De que maneira posso atrair a atenção deles e fazer com que o conteúdo seja
entendido por todos?”. “Devo utilizar de um novo mapeamento?” ou “Quem sabe
envolvê-los em uma atividade que aguce a criatividade e os envolva
emocionalmente?”. Esses questionamentos se tornam importantes ao enfrentar o
desafio de lecionar e estar diante deles no PIBID, pois nos faz ter mais experiência
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de sala de aula e estar preparado para as demais eventualidades que podem
acontecer - adversidades estas em que a universidade não nos prepara. Como
outro ponto observado, o decorrer do ano foi repleto de realizações e dificuldades,
mas que nos fizeram contemplar o desafio do educador. Esse desafio também nos
fez questionar de que metodologias nos apropriaremos para cada situação em que
vamos nos deparar. Não só isso, mas como podemos nos aproximar mais dos
alunos afim de estar preparados para entender e saber agir diante de problemas
psicológicos, realidades distintas e limitações das mais diversas. Concluímos então
que o desafio entre aprender a ensinar sempre estará presente no nosso dia a dia
como educadores. Mas que, ao logo de nossa jornada criaremos caminhos para
enfrentar as adversidades que surgirão.
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O USO DO JOGO DE TRILHA COMO FERRAMENTA FACILITADORA PARA O
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RESUMO: Este trabalho objetiva a apresentação do material concreto “Jogo de
trilha” como ferramenta facilitadora no âmbito escolar durante o ensino de áreas e
volumes de figuras geométricas no 8° ano a partir de observações feita em sala de
aula. Realizado em atendimento a atividade do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) do curso de matemática da Universidade Federal do
Maranhão. Um dos maiores desafios da escola em nossa atual sociedade referese ao ensino da matemática, o senso comum apresenta a ideia de que somente
pessoas extremamente inteligentes conseguem compreendê-la causando em
muitos o desinteresse no aprendizado desta área. Além disso, por ser uma
linguagem expressa através de símbolos, há uma certa dificuldade dos alunos que
não conseguem compreender os conteúdos sem uma explicação detalhada ou não
visualizam uma aplicação para sua vida além do ambiente escolar. Referente a
essa realidade há uma grande preocupação por parte dos docentes em ensinar a
matemática de uma forma que o aluno desperte seu interesse para o estudo da
disciplina e compreenda que a matemática está presente no nosso cotidiano.
Sendo assim o professor busca explorar as diversas estratégias e métodos para
fazer com que o aluno compreenda da melhor forma a Matemática. Dentre as várias
estratégias, pensamos o uso do jogo em sala de aula para uma melhor exposição
da aula e melhor desempenho do aluno. E que tem como objetivos: De acordo com
GRANDO (2000, p. 35). “Fixação de conceitos já aprendidos de uma forma
motivadora para o aluno; introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 106 | 400

compreensão; desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas (desafio
dos jogos); aprender a tomar decisões e saber avaliá-las; significação para
conceitos aparentemente incompreensíveis; propicia o relacionamento das
diferentes disciplinas (interdisciplinaridade); o jogo requer a participação ativa do
aluno na construção do seu próprio conhecimento; o jogo favorece a socialização
entre os alunos e a conscientização do trabalho em equipe; a utilização dos jogos
é um fator de motivação para os alunos; dentre outras coisas, o jogo favorece o
desenvolvimento da criatividade, de senso crítico, da participação, da competição
"sadia", da observação, das várias formas de uso da linguagem e do resgate do
prazer em aprender; as atividades com jogos podem ser utilizadas para reforçar ou
recuperar habilidades de que os alunos necessitem. Útil no trabalho com alunos de
diferentes níveis; as atividades com jogos permitem ao professor identificar,
diagnosticar alguns erros de aprendizagem, as atitudes e as dificuldades dos
alunos. ” Diante do citado, demos um maior enfoque para a implantação desse
projeto que foi realizado previamente, através de observações de aulas. O jogo de
trilha é um jogo de tabuleiro composto por um caminho de cinquenta casas a serem
percorridas, ele contém cem cartas englobando perguntas e respostas divididas em
níveis fácil, intermediário e complexo. Para sua elaboração foi analisado o conteúdo
de geometria do oitavo ano, além disso, composto por um dado e “pinos” que
utilizamos de figuras geométricas como os prismas, pirâmides, cones, para
diferenciar os jogadores. O procedimento metodológico foi centrado para melhor
fixação do conteúdo; de caráter qualitativo de forma exploratória analisando
desempenho e experiências individuais, sustentado na participação de cada aluno,
para uma análise de execução dos mesmos em relação ao conteúdo abordado. O
Jogo da trilha aqui com fins didático pedagógicos, favorece o processo de
aprendizagem, visto que possibilita uma maior interação entre os alunos e tem
como objetivo discutir conceitos, resoluções de situações problemas e formulas de
área e volumes de figuras especificamente prismas, pirâmides, cubo, poliedros
convexos e não-convexos, além de incentivar o cálculo mental dos discentes; vem
como uma ferramenta de contribuição para a aprendizagem dos alunos,
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proporcionando a compreensão do referente conteúdo, possibilitando o
desenvolvimento de habilidades e competências para que os discentes sejam
capazes de identificar os dados relevantes para determinadas situações problemas
e a partir disso aplicar procedimentos e estratégias para resolução das mesmas.
Com a aplicação do jogo, podemos observar nos alunos um maior interesse, a partir
do dinamismo e dos desafios propostos, houve uma manifestação de habilidades
de concentração e análise referentes ao conteúdo desenvolvido. Tendo esse
pensamento em vista, a aplicação do jogo de trilha teve como proposta a resolução
de questões de forma dinâmica sobre áreas e volumes de algumas figuras
geométricas. Observamos também que os alunos ao serem estimulados e
desafiados pelos jogos, conseguem consolidar os conceitos já aprendidos de uma
forma motivadora.
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RESUMO: Com advento tecnológico, ampliar, reduzir, reproduzir, rotacionar,
inverter e deformar imagens são operações fáceis, mesmo para aqueles sem
talento para o desenho. Mas, antes dos avanços tecnológicos, muitas dessas
transformações eram feitas com sistema articulados desenvolvidos para fins
específicos. Um exemplo desses sistemas, é o pantógrafo (panto = tudo + grafo =
escrever). O modelo simples é constituído por quatro réguas articuladas e fixadas
entre si. Duas réguas estão por baixo e as restantes são colocadas sobre as outras
duas. A origem do pantógrafo é desconhecida, mas há registros de que já era
utilizado, por alguns povos, há mais de 2000 anos. Ainda hoje o pantógrafo é usado
em diversas áreas: na Geografia possibilita confeccionar mapas; na engenharia
facilita a confecção de plantas de construções; na serralheria serve para cortar
chapas metálicas; em ourivesaria é empregado para fazer gravações em alianças,
anéis, medalhas, etc. O presente trabalho utiliza uma ferramenta importante para
alguns conceitos matemática. Neste sentido, os alunos do Ensino Médio do Instituto
Federal do Maranhão - Campus Centro Histórico, com o intuito e compreensão e
utilização dos conceitos de razão e proporção, retas paralelas e triângulos
semelhantes, fazendo a aplicação no cotidiano. O projeto foi apresentado em dois
dias: no primeiro encontro foi realizado uma breve introdução com os estudantes
sobre o que é o Pantógrafo e sua criação. Foram destacados os conceitos de razão
e proporção através da possibilidade de ampliação de figuras e, em seguida, os
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alunos iniciaram a confecção de seus próprios Pantógrafos. Tais atividades foram
realizadas no primeiro dia. No segundo encontro, os alunos foram instruídos quanto
ao manuseio da ferramenta e foram distribuídas algumas figuras para as atividades
propostas. Ao final dos trabalhos foi proposto aos estudantes a realização dos
cálculos relativos à taxa de ampliação e redução das imagens por eles construídas.
A partir dos resultados encontrados, foram destacados a utilização dos conceitos
de razão e proporção para justificar as diferentes proporções dos desenhos obtidos,
mostrando os motivos da existência das retas paralelas que passa entre eles e
mostrando da relação do triangulo semelhante que existe entre os triângulos do
pantógrafo. Para a confecção dos pantográfico são utilizadas tiras de papelão e de
plástico, espeto de madeira, tesoura, caneta, fita adesiva, pregador de roupa,
caneta hidrográfica e folha A4. Esse trabalho, tem o objetivo com que os estudantes
possam compreender as nações dos conceitos teóricos de "razão e proporção" e
"retas paralelas e triângulos semelhantes". Nesse sentido, a relevância do trabalho
pode ser compreendido para se lidar com uma matemática facilmente
compreendida e aplicável no cotidiano. Além dos alunos estarem bem motivados
em criar e entender o pantógrafo, o mais surpreendente, foram algumas respostas
deles sobre a importância de aproximar o que eles entenderam, para o cotidiano.
“Nunca imaginei que eu usaria a relação de reta paralelas no meu dia a dia além
de exercício ou para as provas e poder entender um instrumento, o que se faz
através de recursos que seria inimaginável de acontecer. ” Disse um aluno do
segundo ano do Campus IFMA – Centro Histórico. A ideia de levar o pantógrafo
para o IFMA, foi através de nossa pesquisa de campo juntos com os alunos,
conversando com as turmas que em que lecionávamos, perguntado o que eles
desejariam que nós fizéssemos no final do programa para o aprendizado dos
conteúdos da matemática. As opções que nos colocamos para eles foram: jogos
de tabuleiro com os conteúdos da matemática onde teria conhecimento dos
assuntos tanto do fundamental quanto do ensino médio e a outra seria a utilização
e criação de um objeto matemática que nele possui a compreensão do instrumento
e seria explicado através dos conceitos da matemática, onde poderíamos utilizar
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ou pantógrafo ou teodolito. Os alunos, como, em sua maioria, são estudantes de
artes e eventos, escolheram o pantógrafo por ser mais familiar com os instrumentos
utilizados por eles em outras disciplinas. Existem vários outros materiais em que os
alunos possam ver, utiliza e fazer em sala de aula ou em sua própria casa para
estudos, entre eles o tangram e teodolito, que através do conteúdo, eles podem
entender melhor e para se sentir mais motivando para estudar, não só pelo motivo
de aprovação em sala de aula, mas sim pela importância do conteúdo para sua
vida.
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RESUMO: O Programa Residência Pedagógica é um Programa de formação inicial
que proporciona aos alunos dos cursos das Licenciaturas o aprendizado dos vários
aspectos do cotidiano escolar, na busca do desenvolvimento das práticas que
compõe o ato de ser professor. No percurso, foram possibilitadas várias
experiências, nas etapas de preparação, ambientação e imersão/regência. Nessa
inter-relação existente entre teoria e a prática, foi evidenciada na etapa de regência
a possibilidade de intervir junto aos alunos do 3° ano do Ensino Médio e 9º do
Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo
relatar o percurso das experiências vivenciadas no Programa Residência
Pedagógica até a etapa de imersão/regência, destacando as intervenções
pedagógicas realizadas no 3º ano do Ensino Médio e 9º ano do Fundamental, em
uma escola da rede estadual de São Luís (MA). Estas experiências resultam de
intervenções didático/pedagógicas realizadas sobre a temática padrão de beleza e
ENEM com o 3º ano do ensino médio e jogos africanos com o 9º ano do
fundamental, construídas com a colaboração da professora de educação física da
escola e Preceptora vinculada a esse Subprojeto, responsável pela orientação na
elaboração das práticas pedagógicas. O desenvolvimento da sequência de aulas
sobre padrão de beleza contou com exposição sobre o tema da aula, montagem do
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homem e mulher “ideal” através de colagens com posterior apresentação e
discussão, além de uma atividade para a percepção de como o aluno se vê e vê o
outro. No trabalho relacionado ao ENEM, foram respondidas perguntas de edições
anteriores, nos seus diversos conteúdos abordados, como forma de familiarizar os
alunos e testar seus conhecimentos. As questões foram expostas através de
apresentação em PowerPoint e, divididos em grupos, os alunos teriam que analisar
e discutir as alternativas a fim de chegar a um consenso e só, então, assinalar e
justificar oralmente a razão da escolha. Por fim, na intervenção pedagógica com o
9º ano, na primeira aula, os alunos puderam ter contato com a prática de alguns
jogos da cultura africana e sua contextualização histórica. Na aula seguinte, após
as pesquisas por eles realizadas, os alunos foram questionados sobre a origem e
a aplicação dos jogos, possibilitando discussão crítica sobre o tema. Durante o
processo de aplicação dessas atividades em tais turmas pode-se observar pontos
importantes com impacto direto na relação ensino-aprendizagem, como a hesitação
apresentada por alguns alunos do 3º ano, no momento de exporem suas opiniões
acerca do motivo das escolhas das alternativas. Não foi possível, por parte deles,
justificar suas preferências. Em outra experiência parecida, que ocorreu no mesmo
contexto da temática Padrão de Beleza, percebeu-se a dificuldade de alguns em
expor suas ideias, que só viriam a ser reveladas, posteriormente, por meio do
incentivo à externalização do pensamento através da própria fala do Residente, e
da preceptora os encorajando. Esta estratégia, embora simples, serviu como
estímulo para quebrar parte da “resistência” quanto à manifestação de uma crítica
refreada pelo constrangimento. Estabelecer uma relação entre uma preferência e o
motivo da mesma não mostrou ser uma tarefa fácil. Logo, a expectativa do
professor e/ou do Residente para o último ano da Educação Básica é que cada
aluno possa não somente escolher uma das alternativas, mas que possam traçar
um caminho até um conceito ou ideia pelo qual será justificada tal escolha. Da
perspectiva de quem ensina, estes pequenos entraves podem servir para ocasionar
uma certa análise da metodologia adotada a fim de viabilizar e potencializar o
ensino-aprendizagem através da criação e/ou reinvenção de estratégias para tais
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ações. Já, com os alunos do 9º do ensino fundamental, percebemos uma boa
aceitação e participação no primeiro contato deles com os jogos africanos. Apenas
alguns alunos realizaram as pesquisas para a segunda aula proposta. Os que
realizaram, explicaram e aplicaram os seus jogos, contando com total atenção dos
demais, demonstrando a importância de buscar alternativas dentro do processo de
ensino, dando também aos alunos o protagonismo no processo de aprendizagem.
Ter a possibilidade de estudar, planejar, organizar e ministrar aulas, estando
diretamente em contato com o ambiente escolar, contando com a relação entre
professores do ensino básico e superior faz ainda mais importante a experiência
dentro do projeto. Dar aos alunos a possibilidade de vivenciar aulas de educação
física dentro destes contextos, é uma maneira de mostrar que a educação física
possui amplo papel na contribuição para a transformação do educando.
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RESUMO: O presente trabalho é resultado das experiências vivenciadas em uma
escola da rede pública municipal de ensino de São Luís, por meio do Programa
institucional de bolsas de iniciação à docência (PIBID), no curso de licenciatura em
Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão. É importante destacar que este
programa tem como finalidade a inserção dos licenciandos nas escolas-campo para
fins de iniciação à docência. O PIBID/Pedagogia (2018-2020) tem como título do
seu subprojeto “Entrecruzando alfabetização e letramento linguístico e matemático
com educação para as relações étnico-raciais” (PRAZERES, 2018). Este
documento serviu como norteador das nossas práticas durante a inserção nas
escolas-campo. Neste sentindo, nosso principal objetivo foi de inserir a temática
étnico-racial, nas práticas pedagógicas cotidianas da sala de aula dos anos iniciais
do Ensino Fundamental. Tal temática ainda está presente de modo sutil no espaço
escolar, muitas vezes limitando-se a uma abordagem em datas comemorativas,
como o 20 de novembro, apesar de terem sido decorridos 16 anos da publicação
da Lei n. 10.639/03, que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e
africana e que também ressalta a importância da cultura negra na formação da
sociedade brasileira. Neste sentindo, o presente trabalho descreve especificamente
uma das atividades desenvolvidas por nós, pibidianas, no intuito de inserir a
literatura africana e/o afro-brasileira no espaço escolar por meio da realização de
uma sequência didática construída a partir do livro infantil “O cabelo de Lelê” da
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autora Valéria Belém (2007). Ressaltamos que a aproximação das crianças com
personagens negros é fundamental para o fortalecimento da identidade dos alunos
negros e para construção de uma educação antirracista. As atividades aqui
descritas foram desenvolvidas em uma escola municipal de São Luís, no bairro do
São Francisco em uma turma do 1º ano do ensino fundamental com
aproximadamente 20 alunos. A escola, enquanto extensão da sociedade, é
formada por um espaço social fortemente heterogêneo, marcado pela diversidade
religiosa, racial, cultural entre outras. Assim, levar os alunos à reflexão sobre essas
questões é sem dúvidas uma pauta necessária e urgente. Tendo em vista que a
escola é uma das principais responsáveis por cultivar nos alunos o reconhecimento,
respeito pelas diferenças e combate aos estereótipos e preconceitos (GOMES,
2012), construímos e desenvolvemos uma sequência didática a partir do tema do
subprojeto do PIBID/Pedagogia, já indicado. Num primeiro momento, foi realizada
uma roda de leitura da referida história. O enredo deste livro apresenta uma criança
negra que questiona o porquê de seu cabelo ser cacheado, revelando, deste modo,
que ela deseja saber a origem de tantos cachinhos, pois joga-os para um lado e
para outro e avalia que não fica “bom”. É inegável que a literatura infantil exerce
grande influência na construção da identidade infantil, pois por meio dela a criança
pode personificar seus anseios infantis em um enredo em que ela se sente
representada (MOURA; GONÇALVES, 2016). Após a leitura, uma roda de conversa
foi realizada com os alunos para que fossem exploradas as mesmas questões que
a personagem levanta, sobre origem de cada uma, aspectos físicos, fazendo uma
aproximação também com os alunos que se assemelhavam com a Lelê. Na
continuidade, apresentamos, por meio de slides, o continente africano, localizandoo geograficamente, explorando a diversidade da fauna, as diferenças expressas no
vestuário, penteados, culinária, destacando suas influências significativas nos
hábitos alimentares no Brasil, bem como as variedades de brincadeiras originadas
na região. Foi uma experiência enriquecedora “levar” a África para a sala de aula,
pois é extremamente importante ouvir a percepção e as impressões das crianças
sobre este continente e desmistificar a visão eurocêntrica que a sociedade tem da
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África e do afrodescendente, revelando as razões do preconceito e distinguindo os
diversos traços culturais existentes na cultura brasileira (QUEIROZ, 2016). Para o
encerramento da atividade, propusemos aos alunos que fizessem um autorretrato,
ressaltando que eles representassem o seu tom de pele e desenhando o próprio
cabelo, oportunizando aos alunos um momento para que fizessem a representação
de como eles se veem e como representam a sua identidade. Além disso, pelo fato
de estarmos orientadas pela temática do subprojeto, o planejamento e execução
desta sequência didática constituiu-se como uma oportunidade para nós,
professoras em formação, aprendermos um pouco mais sobre a África. Diante da
necessidade de apresentá-la em sala de aula, algumas lacunas alusivas ao
conhecimento sobre as relações étnico-raciais foram preenchidas. A inclusão de
histórias infantis com personagens negros contribuem para a ruptura com
estereótipos e estigmas construídos historicamente acerca deste continente que
tanto influenciou a formação de nossa identidade nacional enquanto brasileiros.
Diante do exposto, as questões étnico-raciais tomam um caráter urgente e
fundamental para a desconstrução do preconceito instalado na sociedade e na
escola como extensão da mesma. Em concordância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a educação das relações étnico-raciais (BRASIL, 2004), essa
temática deve ser cada vez mais explorada no ambiente escolar, especialmente
nos anos iniciais, pois a escola muitas vezes torna-se um instrumento de
reprodução de preconceitos e é nesse período que a criança está em formação da
sua identidade. Pela necessidade de desconstrução de alguns estereótipos, a
realização da sequência didática foi fundamental por explorar essas questões que
se relacionam ao tom de pele ou tipos de cabelo. Além disso, foi possível dar mais
um passo para a inserção da literatura infantil negra na sala de aula e na
reafirmação da identidade dos alunos negros. Portanto, é fundamental a
apropriação e exploração da temática pelo docente e inserção em suas práticas
pedagógicas cotidianas, como forma de fortalecimento da identidade racial, dentro
e fora da escola.
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RESUMO: Desde os primórdios o ser humano busca diferentes formas de se
apropriar e se relacionar com a realidade, por meio da ludicidade, por isso esta é
uma importante ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. A ludicidade
está relacionada ao pleno aproveitamento de uma atividade, quando o jogador se
entrega às possibilidades propostas pelo jogo e vivencia de fato o que esse
momento propicia. Os jogos têm se tornado cada vez mais presentes em nossa
sociedade, podendo exercer papel fundamental no desenvolvimento dos alunos
dentro da educação, se assim seguirem um caráter instrucional dentro dos objetivos
propostos, estabelecidos por regras e restrições que irão especificar os caminhos
a serem percorridos. Os estudantes do curso de Licenciatura em Teatro da
Universidade Federal do Maranhão – UFMA, por meio do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID – 2018) criaram o “ÉGUAS, DOIDO! ”, jogo
de tabuleiro projetado para trabalhar conteúdo específicos de teatro, com enfoque
para o Teatro Nordestino, até então pouco difundido em termos de referências na
academia e nos conteúdos abordados, em Arte, na Educação Básica. O jogo
enquanto instrumento educacional, visa trabalhar com as questões plurais no
cotidiano da pessoa, sobretudo os aspectos cognitivos. Enfrenta-se o desafio de
transpor os sujeitos para um outro lugar que não “o real”, usando os elementos da
linguagem; palavra, imagem e ação, traduzindo os signos que promovem as
habilidades as quais pretende-se explorar, de forma mais específica. O jogo
“Éguas, Doido!”, é produzido para ser utilizado como um aliado no desenvolvimento
social, emocional e intelectual dos alunos, contribuindo para um espaço escolar
mais lúdico, prazeroso, divertido, motivador, criativo e propício ao experimento
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teatral e seus múltiplos indicadores. A intenção é usar o tabuleiro como uma
ferramenta poética, onde não há primeiros lugares ou ganhadores, mas aqueles
que conseguem obter todas as 3 fichas-chave do jogo; ficha de grupo, ficha de
teatro (casas de espetáculo) e ficha de dramaturgia, pois são elas as responsáveis
pelo conhecimento adquirido no jogo, ou seja, todos precisam estudar os conteúdos
propostos no “Éguas, Doido”! E obter as fichas, e isso é apenas uma consequência
positiva do estudo. Portanto, a realização da proposta do jogo tem um
direcionamento associado com a educação e identidade regional para
reconhecimento informativo para o ensino básico. Dessa forma, a vivência de
observação metodológica da professora Jacqueline Mendes no IFMA, Campus
Centro Histórico, em São Luís – Maranhão, trouxe um viés que possibilita o Jogo
como ferramenta cultural de reconhecimento historiográfico do Nordeste. Sendo
assim, tais ponderações se remetem ao processo de construção identitária dos
estudantes envolvidos no processo de elaboração do jogo, bem como, por conta
das demandas de estudo, exercitam a autonomia dos sujeitos participantes do
processo de ensino e aprendizagem no Teatro. Portanto faz-se importante analisar
a importância Teatral em sua vivência para o processo de ensino e aprendizagem
na contemporaneidade que contemple o público alvo da forma que desperte senso
crítico no que sintetiza o Jogo, a possibilidade de criação educativa. Para tanto, é
necessário ressaltar que este jogo, por nós proposto, tem como peça fundamental
os processos de criação coletiva, trabalho em grupo e resolução de problemáticas
em equipe. Estas habilidades, ao serem trabalhadas, visam auxiliar no processo de
socialização e integração das equipes de trabalho justamente porque, não há
jogadores solo. O jogo se constitui como ferramenta lúdica, mas, ao mesmo tempo
auxilia no processo de construção de conhecimento específico na área de Teatro.
Por isso, faz-se necessário que o jogo seja realizado por um professor-mediador,
que conheça seus entremeios e que esteja apto a participar do processo, e corpo
discente disposto a estudar os conteúdos indicados pelo professor e a participar de
forma ativa durante todas as etapas que o constituem enquanto ferramenta
didática. Diante disso, o jogo se apresenta como uma ferramenta pedagógica que
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fortalece o processo de ensino e aprendizagem no âmbito da Educação e Cultura,
pois propõe um “passeio” por várias localidades dentro do mapa do Nordeste,
ressaltando produções e produtores teatrais dessa região. Decerto, tal prática
pedagógica em envolvimento cultural fomenta um espaço de investigação do teatro,
assim como, valores regionais nordestinos que historicamente assumiram uma
posição secundária no cenário cultural brasileiro. Por certo, que envolve também o
jogo regional do Nordeste que não está inserido na realidade dos alunos do IFMA,
para se construir arte educação através desses conceitos de vivência na prática.
Portanto, este jogo se faz importante como ferramenta que auxilia não somente
professores já atuantes em sala de aula na rede educacional, não somente pública
como privada, mas também os licenciandos que precisam de embasamento e
atividades que, através da ludicidade, podem trazer o aluno a uma realidade mais
próxima a dele, o discente. O processo de construção do conhecimento precisa ser
libertador e capaz de ofertar ferramentas que levem à autonomia suficiente, de
modo que, o professor seja parte dele e não necessariamente o único a transferir
conteúdo. Ou seja, a educação torna-se uma via de mão-dupla e todas as partes
possuem papel fundamental no processo. Além disso, vale ressaltar que o jogo
possui um processo metodológico em etapas e, que cada uma delas precisa de ser
respeitada e vivida a ponto de que todos os envolvidos se façam presentes durante
sua aplicação. Portanto, todos os participantes precisam entender de forma
concreta que sua entrega ao processo prático é fundamental para que haja maior
desenvolvimento e compreensão. E, assim, conquistar as fichas necessárias para
concretude do jogo. Por fim, vale ressaltar que este jogo possui também uma base
de conteúdos com o objetivo de que os alunos possam ter material de estudo e
pesquisa antes de partir para a prática do jogo. Durante o processo prático, os
estudantes já devem ter feito prévia leitura, possuindo assim determinados
conhecimentos para as respostas às perguntas feitas.

REFERÊNCIAS

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 121 | 400

ERTON, Kleiton; BARROS, A.M. Educação e Cultura: o papel da Arte educação
na formação de protagonismos na juventude pernambucana. Pernambuco, 2010.
Disponível em: https://www3.ufpe.br/ppgdh/images/documentos/anamb5.pdf.
Acesso em: 26 nov. 2019.
KISHIMOTO, T. M. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. São Paulo:
Cortez, 1996.
LOPES, M. G. Jogos na Educação: criar, fazer e jogar. 4º Ed. São Paulo: Cortez,
2001.
MCGONIGAL, J. A realidade em jogo: por que os games nos tornam melhores e
como eles podem mudar o mundo. Rio de Janeiro: BestSeller, 2012.
RAMOS, D. K.; LORENSET, C. C.; PETRI, G. Jogos Educacionais:
contribuições da Neurociência à aprendizagem. Revista X, v. 2, n. 1, 2016.
SANTANA, A. Trajetória, avanços e desafios do teatro-educação no Brasil.
Sala Preta, v. 2, p. 247-252, 26 nov. 2002.
SPOLIN, Viola. Jogos teatrais para sala de aula: um manual para o professor.
1ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. (Tradução de Ingrid Dormien Koudela).

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 122 | 400

A REALIDADE DA VIVÊNCIA ESCOLAR E OS DESAFIOS NO ENSINO DA
HISTÓRIA INDÍGENA
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Docente Orientadora: Profa. Dra. Maria da Glória Guimarães Correia
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: Este trabalho tem a finalidade de apresentar como a temática indígena
foi trabalhada em sala de aula ao longo da etapa de imersão da Residência
Pedagógica que experienciamos no Centro de Ensino São José de Ribamar,
localizado na cidade de mesmo nome, bem como pretende chamar atenção para
os desafios que envolvem o ensino de uma história tão complexa. Para tanto,
apresentamos o conceito de alteridade e empreendemos reflexões sobre a
alteridade indígena, ou seja, sobre o indígena visto como o outro, e também a
respeito da violência que permeia esse olhar a partir do qual os indígenas ainda
são vistos na atualidade, numa perversa reprodução de estereótipos e
preconceitos, de uma imagem construída e fixada em 1500. Tratando-se do ensino
de história indígena, percebemos a necessidade de ressaltar alguns pontos cruciais
para compreender a dinâmica desses povos formadores do povo brasileiro, a
exemplo de sua diversidade, da alteridade que os distinguiam, observando que
desde o início da colonização uma diferença foi estabelecida entre o europeu e os
povos que já habitavam estas terras, a partir de uma concepção hierárquica.
Partindo desse pressuposto, cristalizou-se uma noção de que as diferenças
fenotípicas, de aparência, eram testemunhos de inferioridade dos indígenas, a qual
reverberou por muitos séculos. Até que pesquisas e debates foram contribuindo
para desmistificar a percepção de alteridade como algo negativo, portanto, não
deveria constituir uma barreira para o diálogo e a convivência respeitosa e fraterna
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entre povos diferentes. A culminância desse projeto foi pontuada pela projeção do
documentário Guerras do Brasil, mais especificamente o 1° episódio, intitulado As
Guerras da Conquista produzido pela Netflix, pois além das informações
propriamente históricas, trouxe a conceituação do termo alteridade cultural na
perspectiva indígena. Para tanto, destacamos as falas dos historiadores não índios
e muito especialmente as reflexões do filósofo indígena Ailton Krenak. Levando em
consideração a metodologia do trabalho, percebemos como é de fundamental
importância o uso de recursos didáticos, como por exemplo o documentário já
citado. Que, segundo as autoras Maria Schmidt e Marlene Cainelli também pode
ser considerado um documento dado a forma de sua aplicação. Há duas
interpretações para o termo documento, primeiro, como material para fins didáticos
(dentre os quais entram livro didático mapa histórico, vídeos educacionais e
documentários) e, segundo, como "fragmentos ou indícios de situações já vividas,
passíveis de serem explorados pelo historiador" (SCHMIDT, CAINELLI, 2009,
p.112). Focando na metodologia que aplicamos em sala de aula até a concretização
do projeto, ressaltamos o uso de recursos, com vistas a que a atenção dos alunos
fosse voltada para o conteúdo repassado, além de fazer pontes entre presentepassado-presente, para que pudessem compreender o motivo pelo qual a história
indígena deve ser estudada e colocada em prática para a formação de indivíduos
sociais mais conscientes. Na apresentação do projeto, como entrada para a
formação de diálogos, o documentário Guerras no Brasil.doc, por colocar em pauta
a situação dos povos indígenas na contemporaneidade e como essa estrutura se
formou a partir da chegada do europeu, no século XV, como foi datado dentro desse
documento, a partir desse ponto foi utilizada algumas narrativas para que se
pudesse compreender a respeito de alteridade cultural em que se pretendia abordar
nesse projeto, conceituou-se e usou exemplos para situar os alunos do que seria
estudado. Dentro desses exemplos, a Batalha de Guaxenduba foi um dos eventos
destacados por mostrar o que seria em prática a alteridade: primeiramente do
europeu com o indígena, e também do indígena de uma etnia em relação a outro
não pertencente a ela, justamente por alteridade ser as diferenças que encontra-se
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no outro, mas que essas diferenças devem ser saudáveis para que não ocorra o
que aconteceu nesse fato histórico, que foi a tentativa da diminuição do outro,
justamente por não conseguir enxergar uma igualdade, em relação à alteridade do
indígena para com outro indígena, um estereótipo que precisa ser quebrado, pois
antes dessa nomenclatura genérica que homogeneíza os povos originários dessa
terra chamada Brasil, eles eram e são até hoje, diversos, com diferenças que
muitas vezes causavam os conflitos entre si e até mesmo rivalidades, e por conta
disso alguns se aliam a rivais dos seus rivais, como ocorreu na Batalha de
Guaxenduba , alguns povos indígenas se aliaram a um europeu (lembrando que
existia interesses nessas relações) e outro povo indígena se alia a outro europeu o
que dá origem a guerras por território, nesse caso, o Maranhão. Portanto, as
metodologias utilizadas pelos residentes foi para que a história indígena fosse vista
com um novo olhar pelos alunos, e que pudessem compreender e se enxergar
como descendentes desses povos, trazendo essa ideia de pertencimento com
intuito de buscar uma consciência histórica para os alunos.
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RESUMO: A presente proposta tem por objetivo discutir a relação entre o ensino
da filosofia na escola Humberto de Campos e no colégio de aplicação, COLUN –
Colégio Universitário, no exercício da práxis educativa-filosófica desenvolvida a
partir das experiências do Programa de Iniciação a Docência (PIBID) da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), nas escolas de ensino médio, tomase o desafio de estar colocado em sala de aula observando desde os benefícios
até os obstáculos na área da docência. Debater política em sala de aula ainda se
apresenta como um dos muitos obstáculos, seja por falta de interesse dos alunos,
ou até mesmo por falta de professores de filosofia especializados em abordar tais
temáticas com as turmas, sendo uma temática completamente legitima de ser
tratada em sala de aula, na medida em que o educador deve pensar em estar
formando sujeitos para o mundo. Toma-se como referência o pensamento
abordado pela pensadora Hannah Arendt em seu ensaio filosófico A Crise na
Educação, que aborda com um tratamento filosófico um problema que até então
era histórico. Tendo como objetivo principal do referido artigo esclarecer como a
crise na educação em detrimento do desfalecimento da tradição, proposta por
Arendt em 1957, portanto século XX, se torna ainda tão atual em sala de aula
quando debatemos assuntos considerados polêmicos como política e sendo os
professores acusados de doutrinadores, enquanto na esfera da educação básica
os alunos interpretam a temática de política um tanto irrelevante e até mesmo
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entediante para determinada turma de uma escola específica enquanto em outra
instituição, o assunto é muito bem recebido, totalmente válido e aberto para
diálogos e debates. Embasado na filosofa de Hannah Arendt, abordaremos a
atividade mais elementar da condição humana: a educação e tomaremos o seu
pensamento político no que diz respeito a preocupar-se não só com a vida pública,
mas também com o ensino e sua divisão na vida da criança entre esfera privada e
pública. Para levantar essa discussão, toma-se por base a práxis pibidiana no
ensino da filosofia nas escolas de campo de atuação dos bolsistas, assim como os
obstáculos encontrados entre as ministrações de aula no que tange a abordagem
de temas referentes à política. Nesse prisma, dialoga com a análise de Hannah
Arendt, tendo os pensamentos da alemã contribuídos de maneira significante para
o questionamento na esfera política, buscando entender como teria se dado o
fenômeno que nomeou de crise na educação, este fenômeno teria relação com à
política. Uma crise que segundo Arendt, é um problema político de primeira
grandeza, mas que tem sua essência no início primordial de tudo, ela parte da
natalidade, é nesse contexto que se apresenta um dos conceitos importantes que
o artigo visa dialogar, os seres humanos nascem para o mundo. Destarte, buscouse pensar uma análise que engloba alunos como futuros sujeitos para o mundo,
almejando compreender o posicionamento não só de uma sala, mas todo o
contexto por trás da realidade que engloba a escola e as crianças pertencentes a
esse mundo. Hannah Arendt apresenta a América como palco principal para o
problema porque, segundo ela, talvez apenas na América se tornaria um fator na
política. A educação apresenta um papel fundamental ao pensar um
desenvolvimento social e humano, apresentando um universo de possibilidades
para as crianças e futuros adultos que estarão inseridos no convívio público
futuramente. Desse modo, compreenderemos a criança como o objeto principal da
educação, não mais sendo privada dos debates políticos, que segundo Arendt,
caberiam apenas ao sujeito adulto, mas sim desenvolvendo o papel ativo nos
debates em sala de aula. Buscar uma discussão levantando questões sobre política
e educação, enquanto pibidianos é assumir um papel de já educador, sendo
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colocados em sala de aula para desenvolver suas habilidades de iniciação à
docência, compete aos pibidianos já pensar sobre o ensinar política em sala de
aula. Analisando não só a individualidade de cada sujeito ali presente, mas
colocando-se para entender de que maneira se dá à aceitação de cada turma e seu
entendimento, sendo que, compete ao professor formar cidadãos para o mundo.
Assumir essa responsabilidade é assumir uma responsabilidade social, na medida
em que ao saírem da escola esses sujeitos, que ainda estão em processo de
construção encontram-se preparados para os debates e pensar criticamente. O
desconhecimento da importância desses debates deixa em alerta para um perigo,
na medida em que se fala de crianças que futuramente estarão exercendo um papel
ativo na vida política e social, um dos maiores riscos é abrir portas para regimes
totalitários que já foram datados em fatos históricos. Pensar em formar cidadãos
para o mundo, deve ser pensar em sujeitos capazes de dialogar, questionar e
investigar aquilo que lhes é apresentado, evitando a propagação de pensamentos
ou ideologias sem antes testa-las no crivo da razão, sendo capazes de discernir
aquilo que é bom daquilo que é mau, evitando assim um novo totalitarismo.
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RESUMO: A proposta deste trabalho é narrar as experiências vivenciadas pelos
alunos do PIBID do curso de Artes Visuais, com turmas do Ensino Médio do Instituto
Federal do Maranhão - IFMA e do Centro Integrado do Rio Anil - CINTRA, com
objetivo principal de relatar o processo de formação dos alunos de Artes Visuais
dessas escolas, seu desenvolvimento intelectual, os saberes aprendidos em sala
de aula e a relação dos alunos com esses conhecimentos. Considerando que o
processo educacional “tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando”
(LDB, Art. 2º, 1996), levantamos os seguintes questionamentos: Que formação os
alunos estão adquirindo e o que estão aprendendo? Que dificuldades são
observadas na compreensão e fixação do conhecimento explanado em sala de
aula? Qual a responsabilidade do professor e do aluno no processo educacional?
Essas questões foram pensadas diante dos resultados das avaliações aplicados
em sala de aula. Para realização deste trabalho serão consideradas as
observações feitas em sala de aula, a preparação das atividades, avaliações, suas
aplicações, resultados e métodos utilizados. Além do levantamento dos
documentos do IFMA e CINTRA, como o plano pedagógico, buscando relacionálos com as ações didáticas praticadas em sala de aula. Que formação os alunos
estão adquirindo e o que estão aprendendo? O IFMA, por ser uma escola técnica,
dispõe de cursos técnicos profissionalizantes paralelos ao ensino médio. O curso
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técnico em Artes Visuais oferece uma formação baseada na relação entre teoria e
prática artística, com objetivo de formar profissionais capacitados para o mercado
de trabalho (IFMA, 2013, p.12). Entretanto, a quantidade de disciplinas, atividades
exigidas e o tempo disponível exige muito dos alunos, sobrecarregando-os de tal
forma que muitos não conseguem conciliar vida escolar e familiar. Acompanhamos
a professora Renata Vasconcelos, que ministra a disciplina de História da Arte para
os alunos do primeiro ano e História da Arte no Brasil, para alunos do segundo ano
do Ensino Médio. As avaliações eram através de seminários e provas escritas, mas
com nossa chegada à escola, passamos a sugerir outras formas de avaliações,
contemplando aferir o aprendizado do corpo discente de forma mais abrangente.
Diferentemente do IFMA, no Cintra ainda não existem os cursos profissionalizantes,
o objetivo da instituição é formar os alunos para ingressar na universidade, diante
disso, pudemos analisar os valores, habilidades e competências que a escola
espera dos estudantes. Estes valores consistem na capacidade de convivência,
diálogo,

participação

social,

respeito

mútuo,

solidariedade

e

tolerância.

Acompanhamos a professora Alzira Maciel Campos que desenvolve a disciplina de
Artes, e observamos seus métodos avaliativos que envolvem provas escritas,
atividades escritas e práticas. A disciplina visa que os alunos possam compreender
os conteúdos de história da arte, relacionando com a produção artística e que
desenvolvam a percepção, a imaginação, a sensibilidade, a expressividade. Que
dificuldades são observadas na compreensão e fixação do conhecimento exposto
em sala de aula? As aulas no IFMA são expositivas e a professora utiliza os
recursos disponibilizados pela escola, como Datashow, laboratório de informática e
o auditório. Os alunos são instigados a participar das aulas, para evitar a dispersão,
e, de modo geral, demonstram interesse nas aulas pois estão se formando como
técnicos em Artes visuais. Durante nossa observação, tivemos contato com alguns
casos, de alunos, que envolviam depressão, ansiedade e transtornos cognitivos, o
que implica diretamente no aprendizado, participação e retenção dos conteúdos em
sala de aula. No Cintra nem sempre os objetivos são concluídos pois a escola não
dispõe de ateliês para a prática com estrutura adequada e recursos suficientes.
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Então a professora acaba ministrando somente a teoria do conteúdo, mediante
aulas expositivas, através de data show e slides, provocando a dispersão da turma.
O excesso de carga horária também prejudica, pois os alunos estão submetidos a
uma grade curricular que os bombardeiam de informações de diversas disciplinas,
ocasionando cansaço e desmotivação. Qual a responsabilidade do professor e do
aluno no processo educacional? A responsabilidade do professor e do aluno têm
pesos diferentes, pois eles ocupam posições diferentes. As atividades pedagógicas
requerem uma preparação criteriosa do professor, pois este tem grande
importância na formação de seus alunos; portanto, espera-se que ele ofereça
conteúdos adequados e atividades que motivem os alunos na busca da
aprendizagem e da pesquisa para formá-los e transformá-los em cidadãos críticos;
além de estabelecer uma boa relação com o aluno, com respeito, empatia,
cooperação, e até amizade, possibilitando o convívio saudável entre as partes
envolvidas. Os alunos, por sua vez, estão em processo de formação pessoal e
profissional, e para a maioria da população, o desenvolvimento da sua educação
passa pela escola, onde terão acesso aos diferentes conteúdos curriculares. A
disposição em aprender exige do discente o reconhecimento da importância do
saber, das competências e vivências aprendidas. Ele deve procurar aprimorar seus
estudos, descobrindo, investigando, pesquisando, analisando e transformando de
forma autônoma e diligente. Concluindo, a vivência no IFMA e no Cintra
possibilitou-nos o contato com os alunos e o universo docente/discente, onde
percebemos peculiaridades e diferenças nessas duas instituições de ensino.
Notamos que os processos diferem de uma para outra, mas essas diferenças são
justificadas pelos objetivos pretendidos por cada escola. Enquanto o Cintra prepara
o seu aluno para o ENEM, o IFMA forma técnicos para o mercado de trabalho.
Percebemos, também, que o processo avaliativo de cada instituição obedece aos
parâmetros dispostos nos planos pedagógicos, mas, ao nosso ver, não são
efetivos, pois nem sempre medem o aprendizado real de cada estudante.
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RESUMO: Ler é condição necessária para a conquista da cidadania e participação
social, para o acesso a informações que circulam das mais diversas maneiras,
assim como para ingressar no mundo do trabalho. No entanto, mesmo diante de
sua relevância, a leitura ainda é praticada por um número muito pequeno de
brasileiros. Diante deste fato, realizamos intervenções pedagógicas no Centro
Integrado Rio Anil (CINTRA) com os alunos do 8 ano do turno vespertino, com o
objetivo primordial de promover a leitura literária na escola. Para Dalvi (2013) não
é suficiente que o texto literário esteja acessível, disponível em lugares da escola,
é necessário torná-lo compreensível, discutível, próximo. É com base nessa
informação que justificamos a execução deste projeto que teve como proposta
utilizar a literatura também como veículo de ensino da Língua Portuguesa e permitir
aos alunos experienciar outras culturas, por meio da ficção literária, a fim de que
adquiram conhecimento de mundo. As obras selecionadas foram do autor
estadunidense Edgar Allan Poe, mestre das histórias de terror. Selecionamos
contos em virtude de ser uma narrativa mais curta, possibilitando a leitura em sala
de aula. Os contos escolhidos foram: O gato preto, O barril do Amontillado, Os
dentes de Berenice, A máscara da morte rubra, Manuscrito encontrado numa
garrafa, Ligéia, O coração denunciador, A queda da casa Uscher. A turma foi
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dividida em oito grupos de quatro alunos e cada grupo ficou responsável por um
conto. A princípio, em caráter didático, utilizamos as seguintes etapas, aliás,
sugeridas pelo site www.lendo.org, que explicita alternativas para uma leitura
significativa de literatura na escola.
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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre o Programa Institucional de
Iniciação à docência (PIBID), como possibilidade de elevação da qualidade da
formação inicial de professore/as (CAPES, 2018) por propiciar a articulação das
teorias estudadas na Universidade, com as práticas, vivenciadas na escola, bem
como oportunizar o desenvolvimento de ações com base em temáticas que
necessitam de atenção, como a Educação para as Relações Étnico-raciais. O
subprojeto do PIBID para o curso de Pedagogia, intitulado “Entrecruzando
alfabetização e letramento linguístico e matemático com educação para as relações
étnico-raciais”, foi proposto na intenção de impulsionar reflexões sobre essa
temática, assim como investigações e produção de conhecimento com base em
vivências no espaço escolar, por meio de abordagens sobre a cultura africana e
conhecimentos originários do continente. A obrigatoriedade do ensino da História e
Cultura e Africana e Afro-Brasileira, definida pela alteração da Lei de Diretrizes e
Bases (LDBEN) nº 9.394/06, pela Lei nº 10.639/03 e seus dispositivos
complementares, se faz importante, pois, outras perspectivas da História do legado
negro devem ser abordadas, ensinadas nos vários âmbitos da sociedade brasileira.
Porém, de forma distinta da que foi ensinada e retratada durante anos e até hoje,
sendo silenciada sem serem expostas as suas contribuições que foram positivas
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para a cultura e história da nação brasileira. O Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade,
história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e
igualdade de valorização das raízes africanas na nação brasileira, ao lado das
indígenas, europeias, asiáticas (BRASIL, 2004). A Lei nº 10.639/03, além da
obrigatoriedade do ensino da História e Cultura africana e afro-brasileira, foi
responsável pela criação de muitos projetos, pesquisas, cursos para a formação
(inicial e continuada) de professores, tendo em vista a qualificação para educar para
as relações étnico-raciais. Com o auxílio da Resolução CNE/CP 01/2004 e do
Parecer CNE/CP 03/2004, que instituem Diretrizes de Educação para as Relações
Étnico-Raciais, instituiu-se não apenas iniciativas de formação inicial e continuada
de professores da Educação Básica, como também orientações para os processos
de gestão escolar com atenção para uma educação antirracista. Tais documentos
legais atuam como eixos norteadores na criação de ações afirmativas para
população negra, de políticas de reparações, e de reconhecimento e valorização
de sua história, cultura, identidade (BRASIL, 2004). E inserem-se em um conjunto
de ações políticas dirigidas à correção de desigualdades raciais e sociais,
denominadas Ações Afirmativas, que são “orientadas para oferta de tratamento
diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e marginalização criadas e
mantidas por estrutura social excludente e discriminatória” (BRASIL, 2004 p. 4).
Diante disto, o subprojeto do PIBID da licenciatura em Pedagogia da Universidade
Federal do Maranhão ancorado na Lei nº 10.639/03 e nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história
e cultura afro-brasileira e africana, se caracteriza como uma iniciativa condizente
com uma ação afirmativa, pois se propôs a desenvolver as orientações por eles
estabelecidas. Considerando um dos objetivos indicados no Subprojeto, no que se
refere a explorar aspectos teóricos, metodológicos e didáticos dos conteúdos
referentes à temática da educação para as relações étnico-raciais, nós, discentes
de Pedagogia atuantes no Programa, desenvolvemos ações em escolas da Rede
Pública Municipal de Ensino, as quais possuíam abordagens voltadas para a
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educação das relações étnico raciais. Com foco na alfabetização e letramento
linguístico e matemático (KLEYMAN, 1995; ROJO, 2009), destacam-se, entre as
práticas pedagógicas concretizadas com alunos do 1ª ao 5º ano do Ensino
Fundamental, a utilização de literatura infantil voltada para as culturas africanas e
afro-brasileiras e o uso de jogos de tabuleiro originários do continente africano
(mancala, yoté, butterfly e outros), assim como brincadeiras africanas. Além disso,
o subprojeto possibilitou discentes e professores atuarem juntos, realizando
reflexões a respeito da temática e compartilhando saberes, como defende outro
dos objetivos do subprojeto que se refere a possibilitar ao/às licenciando/as e
professore/as das escolas participantes do Subprojeto a oportunidade de troca de
experiências, estudo, reflexão e construção de conhecimentos sobre alfabetização
e letramento linguístico e numeramento, com ênfase na referida temática
(PRAZERES, 2018). Sendo assim, a experiência de participação no PIBID, além
de nos possibilitar a inserção em escolas públicas, propiciando reflexões sobre
essa realidade ainda nos primeiros períodos do curso, nos permitiu a oportunidade
de desenvolver ações para contribuir com o processo de alfabetização linguístico e
matemático dos alunos das escolas municipais participantes do Programa, com
uma perspectiva de educação para as relações étnico raciais. Estudamos e
socializamos conhecimentos com o objetivo de que as culturas que foram
silenciadas e consequentemente discriminadas historicamente, como exemplo a
Africana e Afro-Brasileira, possam ser valorizadas e as crianças negras possam
adquirir orgulho de seu pertencimento racial, em concordância com as diretrizes
(BRASIL 2004). Com base nessa experiência, entendemos que o PIBID pode se
configurar como um espaço formativo voltado para a construção de uma prática
pedagógica antirracista, trazendo reflexões para a construção do reconhecimento
e valorização da cultura africana e afro brasileira e alternativas de combate do
preconceito e racismo que ainda se fazem presentes nos espações escolares.
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RESUMO: O estudo sobre cultura organizacional na esfera educacional, nas
últimas décadas, tornou-se um tema bastante discutido, em virtude de possibilitar
a compreensão dos fenômenos organizacionais e de que forma ela influencia
diretamente no processo de ensino e aprendizagem, bem como na construção da
cultura docente e formação da identidade profissional do professor, visto que
cultura organizacional “é o conjunto de valores que permeia a instituição e norteia
o comportamento dos funcionários” (AZEVEDO, 2014, p.1). Conceber a escola
como um espaço social que legitima os valores por ela repassados aos estudantes,
é reconhecer que há a necessidade de uma avaliação de seus valores e da sua
missão como uma organização que tem o respaldo social de transmitir
conhecimentos sistematizados e valores. Por isso, muito se fala na escola como
um entreposto cultural, e quanto ao professor, ele é influenciado fortemente pela
cultura organizacional de local de trabalho. Sendo assim, projetos como a
Residência Pedagógica que integra a formação de professores como momento do
exercício da prática dos cursos de licenciatura, no caso, os graduandos do curso
de Letras - UFMA, são importantes, pois estar imerso em uma escola-campo que
necessita de ajuda com os alunos, que tenha professores dispostos a receber
estagiários, e que integre o estudante no seu futuro ofício, é primordial para que ele
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se construa professor nas comunidades de seu exercício. Portanto, objetiva-se
relacionar a cultura e o clima organizacionais identificados nas atividades e ações
da comunidade escolar, analisar as recorrentes práticas da cultura organizacional
realizadas pelos docentes. Assim, observar e participar do meio no qual o trabalho
do educador acontece é essencial para o desenvolvimento da profissão professor
e a compreensão da cultura educacional, por isso o presente trabalho justifica a
sua importância na construção de uma cultura educacional eficaz.
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RESUMO: O curso de Licenciatura em Educação Física da UFMA integrou o
Programa Residência Pedagógica, instituído em 28 de fevereiro de 2018 pela
Portaria nº 38, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES). Esse Programa tem a finalidade de apoiar as instituições
de ensino superior na implementação e articulação da práxis pedagógica nos
Cursos de Licenciatura em parceria com as Secretarias de Educação. Tal Programa
tem a finalidade de oportunizar ao discente residente, a partir da segunda metade
de seu curso, uma maior aproximação entre teoria e prática, com vivências
correspondentes ao Estágio Curricular Supervisionado. O Programa Residência
Pedagógica é desenvolvido em 440 horas, com as seguintes etapas previstas:
Ambientação (60 horas); Imersão (com 320 horas e, no mínimo, 100 horas
destinadas à regência), dentre outras como a elaboração do relatório final e
socialização. Na etapa de ambientação, os residentes se familiarizaram com a
escola-campo e prepararam o plano de atividades que seria aplicado na etapa
seguinte. A etapa de Imersão teve por intuito a experimentação e a vivência de
situações do cotidiano escolar, aliando, assim, a teoria à prática. Na última etapa,
na realização do relatório final é esperada a descrição das ações realizadas
previstas no plano de atividades do residente juntamente com a avaliação e a
socialização das suas experiências no programa. Na fase preparatória ao período
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de Ambientação, foram realizadas reuniões com a Docente Orientadora,
Preceptoras e todos os residentes na UFMA que tinham as seguintes finalidades:
(1) conhecimento e orientação sobre a estrutura e o funcionamento do Programa
Residência Pedagógica; (2) familiarização com a Plataforma Freire e a Plataforma
da UFMA, sendo essa última especificamente desenvolvida para o Programa; (3)
estudo dos documentos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 2° e 3°
versões; (4) discussão e análise de artigos científicos. Posteriormente, essas
reuniões continuaram a serem realizadas semanalmente, destinadas à discussão
de artigos científicos que subsidiaram a prática, com auxilio e elaboração do plano
de atividades, trabalhos para submissão em congressos, realização de oficinas,
além do diagnóstico e da socialização das experiências vivenciadas no âmbito
escolar. Adicionalmente, tarefas foram realizadas a partir da leitura de textos, com
a elaboração de resenhas críticas que foram postadas na plataforma específica do
programa. Na Etapa de Ambientação foram realizadas as seguintes atividades:
observação

e

acompanhamento

das

aulas;

auxílio

à

preceptora

no

desenvolvimento de atividades, sempre que necessário; auxílio na organização e
desenvolvimento de um inter classe, feito em quadras externas à escola (Sabará e
UFMA), oportunidade na qual os residentes puderam atuar na arbitragem das
partidas. A Imersão incluiu regências e atividades pedagógicas que foram
desenvolvidas no Ensino Médio com aulas a partir dos conteúdos previstos na
BNCC e no Caderno de Orientações Curriculares para o Ensino Médio - Caderno
de Educação Física, este último desenvolvido pela Secretaria de Educação do
Estado do Maranhão. Nesta etapa, os residentes foram divididos em duplas,
devendo preparar e ministrar as aulas para as turmas do Ensino Médio de acordo
com os conteúdos pré-estabelecidos em reuniões pedagógicas para cada bimestre.
A escola possui um total de oito turmas do Ensino Médio, sendo que apenas seis
eram turmas de responsabilidade da Preceptora, nas quais os residentes tiveram
oportunidade de realizar suas regências. Foram utilizados como conteúdo para o
ano letivo os Esportes, Dança, Lutas, Ginástica, Jogos e Brincadeiras, assim como
as Práticas Corporais e Movimentos e as Práticas Corporais na Promoção da
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Saúde. Inicialmente, o conteúdo “Origem e Evolução da Educação Física” foi
trabalhado com todas as séries. Após, foi trabalhado Anatomia, Aptidão Física, com
aplicação dos testes, sendo que os alunos do 3º ano puderam vivenciar essa
aplicação dos testes em suas turmas. O conteúdo Lutas foi desenvolvido
abordando a história, fundamentos, principais regras, com ênfase nos seus valores.
Nas turmas do 3º ano, o aparelho celular foi utilizado como recurso conjuntamente
ao aplicativo chamado “Mentimeter” com o propósito do uso racional do mesmo.
Ressalta-se que as informações e orientações da preceptora foram indispensáveis
para o bom desenvolvimento no programa. Também devemos destacar alguns
pontos que devem ser repensados na implementação de um novo Programa de
Residência Pedagógica: (1) maior envolvimento da gestão das escolas campo com
os objetivos do programa; (2) realização de reuniões gerais com residentes de
outros cursos, para que haja maior socialização e troca de experiências. Portanto,
o Programa de Residência Pedagógica mostrou-se muito importante na construção
de nossa formação profissional. O contato direto com a escola e alunos,
vivenciando todas as expectativas, desafios e até mesmo as frustações que a vida
docente traz não é uma tarefa fácil; porém, é uma tarefa enriquecedora tanto por
conta das experiências adquiridas quanto para o currículo. Pudemos perceber que
o professor precisa se reinventar constantemente mesmo diante das dificuldades.
Dessa forma, acreditamos que as dificuldades foram necessárias para que este
aprendizado fosse adequadamente valorizado.
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RESUMO: O presente trabalho é resultado das experiências vivenciadas em uma
escola da rede pública municipal de ensino de São Luís, por meio do Programa
institucional de bolsas de iniciação à docência (PIBID), no curso de licenciatura em
Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão. É importante destacar que este
programa tem como finalidade a inserção dos licenciandos nas escolas-campo para
fins de iniciação à docência. O PIBID/Pedagogia (2018-2020) tem como título do
seu subprojeto “Entrecruzando alfabetização e letramento linguístico e matemático
com educação para as relações étnico-raciais” (PRAZERES, 2018). Este
documento serviu como norteador das nossas práticas durante a inserção nas
escolas-campo. Neste sentindo, nosso principal objetivo foi de inserir a temática
étnico-racial, nas práticas pedagógicas cotidianas da sala de aula dos anos iniciais
do Ensino Fundamental. Tal temática ainda está presente de modo sutil no espaço
escolar, muitas vezes limitando-se a uma abordagem em datas comemorativas,
como o 20 de novembro, apesar de terem sido decorridos 16 anos da publicação
da Lei n. 10.639/03, que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e
africana e que também ressalta a importância da cultura negra na formação da
sociedade brasileira. Neste sentindo, o presente trabalho descreve especificamente
uma das atividades desenvolvidas por nós, pibidianas, no intuito de inserir a
literatura africana e/o afro-brasileira no espaço escolar por meio da realização de
uma sequência didática construída a partir do livro infantil “O cabelo de Lelê” da
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autora Valéria Belém (2007). Ressaltamos que a aproximação das crianças com
personagens negros é fundamental para o fortalecimento da identidade dos alunos
negros e para construção de uma educação antirracista. As atividades aqui
descritas foram desenvolvidas em uma escola municipal de São Luís, no bairro do
São Francisco em uma turma do 1º ano do ensino fundamental com
aproximadamente 20 alunos. A escola, enquanto extensão da sociedade, é
formada por um espaço social fortemente heterogêneo, marcado pela diversidade
religiosa, racial, cultural entre outras. Assim, levar os alunos à reflexão sobre essas
questões é sem dúvidas uma pauta necessária e urgente. Tendo em vista que a
escola é uma das principais responsáveis por cultivar nos alunos o reconhecimento,
respeito pelas diferenças e combate aos estereótipos e preconceitos (GOMES,
2012), construímos e desenvolvemos uma sequência didática a partir do tema do
subprojeto do PIBID/Pedagogia, já indicado. Num primeiro momento, foi realizada
uma roda de leitura da referida história. O enredo deste livro apresenta uma criança
negra que questiona o porquê de seu cabelo ser cacheado, revelando, deste modo,
que ela deseja saber a origem de tantos cachinhos, pois joga-os para um lado e
para outro e avalia que não fica “bom”. É inegável que a literatura infantil exerce
grande influência na construção da identidade infantil, pois por meio dela a criança
pode personificar seus anseios infantis em um enredo em que ela se sente
representada (MOURA; GONÇALVES, 2016). Após a leitura, uma roda de conversa
foi realizada com os alunos para que fossem exploradas as mesmas questões que
a personagem levanta, sobre origem de cada uma, aspectos físicos, fazendo uma
aproximação também com os alunos que se assemelhavam com a Lelê. Na
continuidade, apresentamos, por meio de slides, o continente africano, localizandoo geograficamente, explorando a diversidade da fauna, as diferenças expressas no
vestuário, penteados, culinária, destacando suas influências significativas nos
hábitos alimentares no Brasil, bem como as variedades de brincadeiras originadas
na região. Foi uma experiência enriquecedora “levar” a África para a sala de aula,
pois é extremamente importante ouvir a percepção e as impressões das crianças
sobre este continente e desmistificar a visão eurocêntrica que a sociedade tem da
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África e do afrodescendente, revelando as razões do preconceito e distinguindo os
diversos traços culturais existentes na cultura brasileira (QUEIROZ, 2016). Para o
encerramento da atividade, propusemos aos alunos que fizessem um autorretrato,
ressaltando que eles representassem o seu tom de pele e desenhando o próprio
cabelo, oportunizando aos alunos um momento para que fizessem a representação
de como eles se veem e como representam a sua identidade. Além disso, pelo fato
de estarmos orientadas pela temática do subprojeto, o planejamento e execução
desta sequência didática constituiu-se como uma oportunidade para nós,
professoras em formação, aprendermos um pouco mais sobre a África. Diante da
necessidade de apresentá-la em sala de aula, algumas lacunas alusivas ao
conhecimento sobre as relações étnico-raciais foram preenchidas. A inclusão de
histórias infantis com personagens negros contribuem para a ruptura com
estereótipos e estigmas construídos historicamente acerca deste continente que
tanto influenciou a formação de nossa identidade nacional enquanto brasileiros.
Diante do exposto, as questões étnico-raciais tomam um caráter urgente e
fundamental para a desconstrução do preconceito instalado na sociedade e na
escola como extensão da mesma. Em concordância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a educação das relações étnico-raciais (BRASIL, 2004), essa
temática deve ser cada vez mais explorada no ambiente escolar, especialmente
nos anos iniciais, pois a escola muitas vezes torna-se um instrumento de
reprodução de preconceitos e é nesse período que a criança está em formação da
sua identidade. Pela necessidade de desconstrução de alguns estereótipos, a
realização da sequência didática foi fundamental por explorar essas questões que
se relacionam ao tom de pele ou tipos de cabelo. Além disso, foi possível dar mais
um passo para a inserção da literatura infantil negra na sala de aula e na
reafirmação da identidade dos alunos negros. Portanto, é fundamental a
apropriação e exploração da temática pelo docente e inserção em suas práticas
pedagógicas cotidianas, como forma de fortalecimento da identidade racial, dentro
e fora da escola.
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RESUMO: A Lei federal nº 10.639/03, regulamentada pelo Parecer CNE/CP nº
03/2004 e pela Resolução CNE/CP nº 01/2004, introduz nos currículos da
Educação Básica a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura africana e afrobrasileira, desafiando os sistemas educacionais a redimensionar o currículo,
incluindo as temáticas relacionadas às conflituosas relações étnico-raciais no Brasil
que não tiveram espaço nos conteúdos e atividades escolares em decorrência do
mito da democracia racial. Desafio, este, de maior amplitude para os processos de
formação de professore/as, considerando que ele/as o/as são responsáveis diretos
pela dinamização do currículo, por meio do ensino. É nesse contexto que se insere
o subprojeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência (PIBID)
do curso Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, campus Bacanga,
intitulado “Entrecruzando alfabetização e letramento linguístico e matemático com
educação para as relações étnico-raciais”. Este trabalho socializa reflexivamente
algumas das atividades desenvolvidas, guiado pelo objetivo de refletir sobre as
possibilidades do PIBID na construção de uma prática pedagógica de combate ao
racismo, tendo por base as experiências de situações didáticas de alfabetização e
letramento linguístico, com uso da literatura infantil afro-brasileira, com destaque
para o livro “As tranças de Bintou”, de autoria de Sylviane A. Diouf (2010), o qual
possibilita a abordagem de costumes africanos. Desenvolvemos aqui uma reflexão
sobre o planejamento e execução de sequências didáticas (SD) em uma escola da

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 149 | 400

Rede Pública Municipal de ensino de São Luís – MA, relativas à alfabetização e
letramento linguístico com fundamentação numa perspectiva crítica, buscando
consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). Além disso,
propõem-se a contemplar a diversidade, com base na educação para as relações
étnico-raciais (BRASIL, 2004, GOMES, 2006, 2012). O referido Subprojeto se
constitui em “uma proposta de trabalho pedagógico que transcenda os objetivos de
aquisição do sistema alfabético e dos aspectos técnicos da matemática, dando
ênfase ao letramento, voltado para a apropriação da cultura escrita e modos
culturais de fazer e fruir matemática” (PRAZERES, 2018, p. 3). As atividades
desenvolvidas na escola, no período de maio a setembro do corrente ano,
fundamentaram-se em uma perspectiva interdisciplinar e de diversificação de
objetivos, conteúdos, estratégias metodológicas de ensino e aprendizagens, bem
como de recursos didáticos e linguagens. Assim, iniciaram-se por meio da Revisão
da Literatura, com estudo, reflexão e construção de conhecimentos sobre
alfabetização e letramento linguístico nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
com ênfase na temática da educação para as relações étnico-raciais. As principais
referências foram autores/as como Kleiman (1995), Rojo (2009), Abramovich
(2007), Gomes (2006, 2012) e Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Com base
nessa fundamentação teórica, desenvolvemos várias atividades que focalizaram a
exploração de leitura, interpretação e análise de textos da literatura infantil que
exploram temas relacionados à diversidade étnico-racial. Dentre essas atividades,
destacamos, nesse trabalho, a produção de SD’s numa perspectiva interdisciplinar,
contemplando o uso de tecnologias educacionais nos diferentes espaços da escola.
O trabalho com SD’s voltadas para a literatura infantil afro-brasileira é uma
estratégia para o desenvolvimento do hábito da leitura, a formação do espírito
crítico, o estímulo à imaginação, à criatividade e, também para a aprendizagem dos
mais diversos conteúdos. E a escolha do livro torna-se essencial para a construção
de um trabalho no intuito de alcançar tais objetivos. Cunha (2005) alerta sobre essa
decisão em escolher os livros mais adequados para as crianças, afirmando que: “já
que o livro deve ensinar coisas, escolhemos para nossos meninos aquele que vai
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desenvolver determinadas ideias, ou proponha determinadas condutas que nos
pareçam as mais adequadas socialmente” (CUNHA, 2005, p.54). Lembramos que
vário/as autore/as, como Silva (2001) e Zamparoni (2004), analisam o papel da
escola na difusão de ideais que depreciam características físicas, costumes,
crenças e valores do povo negro, bem como desvalorizam/ocultam/destorcem sua
história na África pré-colonial e na diáspora. As crianças que participaram das
atividades desenvolvidas por meio da SD com o livro “As tranças de Bintou”
puderam demonstrar suas percepções de acordo com a história trabalhada, sendo
que as negras tiveram a oportunidade de serem vistas de forma positiva. Nesse
sentido, a participação no PIBID mostrou-se como uma possibilidade de interface
entre ensino, pesquisa e extensão, a partir da concretização de um conjunto de
atividades formativas relacionadas a situações didáticas de alfabetização e
letramento linguístico e aos temas que perpassam a configuração de uma
educação antirracista. As atividades realizadas na escola, com destaque para as
sequências didáticas para o trabalho com a literatura infantil afro-brasileira,
propiciaram a abordagem de temas relacionados à educação para as relações
étnico-raciais, tendo a potencialidade de contribuir para o fortalecimento das
identidades do/as aluno/as, tendo em vista que leitura e escrita são práticas sociais,
portanto, constitutivas de identidades.
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RESUMO: No atual contexto educacional, o maior desafio dos professores é
despertar o interesse dos alunos em aprender. Dessa forma, faz-se necessário que
o educador desenvolva metodologias capazes de motivar o educando no sentido
da construção de uma aprendizagem mais efetiva (HOFFMANN, 2011). No geral,
disciplinas do campo das ciências exatas são vistas com menos apreço pelos
alunos, que consideram as disciplinas muito teóricas e complexas. São criadas
visões distorcidas que criam o desinteresse e a rejeição, criando um obstáculo para
a formação do conhecimento cientifico (CACHAPUZ et al, 2005). Na tentativa de
inverter esse quadro, a inserção de experimentos nas aulas de química pode ser
uma ferramenta importante para estimular o interesse dos alunos, pois segundo
Carneiro (2009), a experimentação pode proporcionar meios para a criação de
problemas concretos, integrantes do cotidiano dos alunos e que possibilitem a
contextualização da teoria abordada. Diante dessa problemática, os professores
tendem a trazer e adaptar técnicas laboratoriais como instrumento para esclarecer
o conteúdo teórico. Segundo Moran (2000) aprendemos melhor quando
vivenciamos, experimentamos, sentimos, quando relacionamos, estabelecemos
vínculos, laços, entre o que está solto, caótico, disperso integrando-o em um novo
contexto, dando-lhe significado, encontrando um novo sentido”. Com base na
temática abordada, o objetivo desse trabalho é trazer um experimento acessível
para que os alunos possam vivenciar a pratica laboratorial, alinhando a teoria e a
prática, aumentando a dinâmica em sala e incrementando o interesse pela
disciplina de química. A partir da prática, é possível despertar o interesse dos
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alunos pela disciplina, frente a dificuldade e do desinteresse por boa parte da turma,
assim obtendo o interesse e a aptidão dos alunos de acordo com o conteúdo
abordado, melhorando o aprendizado em química. No Centro Educacional Dayse
Galvão Sousa onde ocorreu o programa institucional de bolsa a iniciação à
docência – PIBID, uma turma 2ºano do ensino médio com 32 alunos, foi dividida
em 2 grupos de 16 estudantes que foram levados ao laboratório para realizar o
seguinte experimento: transformação química com mudança de coloração do
permanganato de potássio, os materiais necessários para essa prática foram: um
béquer, uma pipeta, uma passeata, um bastão de vidro, 40 ml de água destilada,
vinagre branco (ácido acético), água oxigenada de 20 volume (peróxido de
hidrogênio), um comprimido de permanganato de potássio e papel toalha. Em
seguida no método experimental, dissolveu-se o comprimido de permanganato de
potássio na água destilada até a obtenção de uma mistura homogênea. Adicionouse o vinagre sob agitação, ficando o meio aquoso ácido. Em seguida, colocou-se
água oxigenada. Observou-se a mudança de coloração que ocorre devido à
transformação dos elementos químicos envolvidos. O primeiro grupo a mudança
de coloração ficou marrom, devido a reação química que ocorreu entre a água
oxigenada e o permanganato de potássio contido na solução, a cor escura
comprova a presença do óxido de manganês, uma substância escura que fica em
suspensão na água. O segundo grupo a mudança de coloração deve-se ao
surgimento de um íon incolor, totalmente solúvel em água, o que dá a água uma
aparência de pura, mas, contém um metal na forma cátion iônica. Essa alteração é
resultado de reações em que há transferência de elétrons, formando cátions que
alteram as cores originais de cada elemento químico. Em seguida foi aplicado um
questionário, para verificar o aprendizado, contendo 8 perguntas sobre soluções
químicas, conteúdo ministrado em sala de aula pela professora Supervisora
Charlene Brito. Durante o experimento, os alunos foram motivados a expor suas
dúvidas sobre o assunto, sendo sanadas com a realização do experimento. Eles
alegaram que as aulas práticas são cruciais para a compreensão da teoria,
sentiram-se mais motivados no estudo da Química, sugerindo outros experimentos
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que busquem despertar o interesse pela ciência. Conclui-se que a abordagem
teórico-prática se mostrou satisfatória em relação a participação e motivação dos
alunos, fato comprovado pelas respostas do questionário. Desse modo, sabemos
o quanto é necessário a didática na química, ela proporciona a aceitação do novo
e uma abordagem mais atrativa, a vontade de aprender mais, questionar e buscar
conhecimentos dos fatos que estão ao nosso redor, oferecendo um suporte seguro
para a realização de estratégias, focando no processo ensino aprendizagem e
unindo teoria e prática no trabalho docente.
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RESUMO: O Programa de Residência Pedagógica (RP) é uma política nacional de
formação de professores, que introduz o aluno das licenciaturas na escola de
Educação Básica. Tem como finalidade corroborar com a formação prática dos
residentes desde as regências em sala de aula, intervenção pedagógica, entre
outras atividades. As observações participantes e as intervenções ocorreram na
Creche Escola Maria de Jesus Carvalho. As intervenções foram direcionadas a
partir de brincadeiras, tendo como base os campos de experiência da BNCC.
Acredita-se que as brincadeiras devem acompanhar a criança da educação infantil,
pois nesse período da vida da criança, são relevantes todos os aspectos de sua
formação, pois como ser bio-psico-social-cultural dá os passos definitivos para uma
futura escolarização e sociabilidade adequadas como membro do grupo social que
pertence. O fato é que quando a criança brinca está em constante processo de
construção de significados, buscando compreender o mundo a partir de suas
representações. O objetivo desse trabalho, é proporcionar situações onde a criança
possa explorar e observar o ambiente em que está inserida com curiosidade,
havendo as interações e brincadeiras como atividade principal. As crianças
necessitam de brinquedos e brincadeiras que favoreçam seu desenvolvimento,
suas habilidades motoras, coordenação grossa e fina, estruturação espaço
temporal e lateralidade. A brincadeira é uma linguagem natural da criança e é
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importante que esteja presente na escola desde a Educação Infantil para que o
aluno possa se colocar e se expressar através de atividades lúdicas. Ela possibilita
experiências para as crianças, uma vez que através do brincar ela aprende,
experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, autonomia e organiza as
emoções. Zanluchi (2005, p.89) reafirma que “Quando brinca, a criança prepara-se
a vida, pois é através de sua atividade lúdica que ela vai tendo contato com o mundo
físico e social, bem como vai compreendendo como são e como funcionam as
coisas” O brincar é um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento
apresentados na BNCC para as crianças na educação infantil, que diz “Brincar
cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com
diferentes parceiros (crianças e adultos) ´[...]. (BRASIL, 2017, p. 36). Assim, é por
meio das brincadeiras que a criança se expressa, resolve conflitos, estabelece
contato com o mundo e explora o ambiente em que está inserido. A criança quando
brinca cria situações imaginárias em que se comporta como se estivesse agindo no
mundo do adulto. Enquanto brinca, seu conhecimento sobre o mundo se amplia,
uma vez que ela pode fazer de conta e colocar-se no lugar do adulto. Esse trabalho
desenvolveu-se pautado no método de natureza qualitativa descritiva das
dificuldades de ensino aprendizagem das crianças, para a elaboração das
atividades direcionadas a partir das brincadeiras. Tratou-se, portanto, de uma
pesquisa participante durante o período de duas etapas: primeiramente das
observações nas salas e regências desenvolvidas na educação infantil do maternal
II ao infantil II na Creche Escola Maria de Jesus Carvalho em São Luís- MA. No
desenvolvimento desse trabalho foram feitos 3 meses de observação-participante
e mais 25 dias de regências, indo 2 dias da semana. Tendo como objetivo abranger
o ensino aprendizagem das crianças, trabalhando os campos de experiências da
Base Nacional Comum Curricular- BNCC de forma interdisciplinar, lúdica a partir
das brincadeiras. Fundamentado por autores como Moraes e Públio (2016) e Brasil
(2017). As atividades iniciaram (após a fase de observação, análise e estudo da
realidade e necessidades pedagógicas) no dia 23 de maio de 2019 por meio da
vivência das situações didáticas das regências. Nas atividades, as crianças sempre
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demonstraram interessadas e motivadas para participar no decorrer das regências,
tendo curiosidade para saber os aspectos da brincadeira realizada. As brincadeiras
envolvem as cores, a quantidade, as formas geométricas, os valores, a autonomia,
do faz de conta, contação de histórias, música e linguagem oral e escrita,
distinguindo vários tipos de reação grupal estimando as consequências agradáveis
ou desagradáveis que eles acarretam, contemplando assim, os campos de
experiência da BNCC que são as práticas numa perspectiva lúdica e
interdisciplinar. Assim sua finalidade tem grande importância para todas as
crianças. Pois as mesmas usaram seu corpo como linguagem para transmitir suas
reações, sentimentos e emoções. Elas desenvolveram pelos movimentos como um
ser integral, único e social. Conforme as regências realizadas, constatou-se que
trabalhar as brincadeiras na educação infantil, permite evoluir a consciência de
mundo, a autonomia, a responsabilidade e os valores necessários para a vida
pessoal e social. Proporcionando assim, o desenvolvimento integral da criança, não
apenas cognitivo, mas também físico e sócio emocional.
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RESUMO: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é
uma iniciativa voltada para formação inicial de docentes, elaborado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes por
intermédio da Portaria Normativa de número 122, datada em de 16 de setembro de
2009, com base na Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007. O programa tem por
objetivo antecipar a aproximação dos licenciandos/as no contexto da sala de aula
para que estes vivenciem o cotidiano da educação básica na esfera pública,
propiciando a estes a observação e reflexão sobre a prática docente. O PIBID
também visa elevar a qualidade da formação inicial de alunos/as dos cursos de
licenciaturas, contribuindo para articulação entre teoria e prática. O subprojeto do
núcleo de Pedagogia intitulado “Entrecruzando alfabetização e letramento
linguístico e matemático com educação para as relações étnicos-raciais”, objetiva
a exploração da leitura, da interpretação e análise dos mais variados gêneros
textuais,

contextualizando-os

na

perspectiva

da

valorização

de

conhecimento/saberes oriundos da diversidade étnico-racial que compõe a
sociedade brasileira, tendo como elemento constituinte a alfabetização e o
letramento linguístico e matemático, numa perspectiva crítica (FONSECA, 2009;
KLEIMAN, 1995; ROJO, 2009; SKOVSMOSE, 2007) com o que preconiza a Base
Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), abrangendo os processos de
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diversidade e interculturalidade com base na educação para as relações étnicoraciais (BRASIL, 2004, GOMES, 2006, 2012). Nesse sentido, a presente produção
tem por objetivo principal relatar como foi executada uma atividade com alunos/as
de uma escola da rede de São Luís, situada no bairro Alemanha, de modo que as
atuação do PIBID nesta escola iniciou-se no segundo semestre de 2018, focando
em atividades voltadas para alfabetização e letramento numa perspectiva étnicoracial, conforme determina o subprojeto institucional do núcleo de Pedagogia e
justificando-se pelas observações feitas neste contexto escolar ora citado. Cabe
salientar que refletir a construção da identidade dos sujeitos é algo bastante
complexo, pois os seres humanos são submetidos a constantes interações sociais,
que os formam no que diz respeito a sentimentos, ações, ideologias, pensamentos
etc. Essa cotidianidade vivida no coletivo e na individualidade, permite que se
assumam posturas diante do experienciado nos vários espaços sociais. Cavalleiro
(2000) e Fazzi (2006), são autoras que adentram a escola para pesquisar as
relações étnico-raciais. Seus trabalhos expõem como as crianças negras, muitas
tidas como mulatas, morenas, entre outros termos, vivenciam o preconceito racial
por parte dos colegas de maneira extremamente ofensiva. Para além das questões
relacionadas a autoestima e autoimagem, o preconceito se torna evidente com
relação ao cabelo crespo e por essas questões, muitas pessoas passam pelo
processo de alisamento ainda na infância, principalmente meninas, que pode ser
até mesmo prejudicial à saúde. Em meio a tudo isso, há uma luta para desconstruir
a carga histórica social que afirma a todo momento que “o cabelo crespo é ruim”. A
falta de conhecimento sobre cultura, raça, e etnia se torna um problema para o
processo formador do cidadão. É na infância que o indivíduo inicia o processo de
construção de sua identidade, então é de suma importância trabalhar essa
desconstrução com os alunos para incentivar o seu processo de identidade e o
combate ao preconceito. Os dados também apontam que esse preconceito é
evidenciado de diversas formas e como um exemplo: a fabricação de bonecas.
Segundo um levantamento realizado em 2018, pela ONG Avante, apontou que
apenas 7% das bonecas fabricadas no Brasil são negras, muito embora haja um
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mercado consumidor potencial, pois 55% dos brasileiros se reconhecem como
pretos ou pardos. Pensando nisso, a atividade realizada teve como principal
objetivo desmistificar a ideia da inferioridade da raça negra, trazendo uma atividade
voltada para a valorização do cabelo crespo e cacheado, que é um dos elementos
mais visíveis e destacados do corpo. Desse modo, trabalhamos com um conto de
origem africana denominado "As tranças de Bintou", que trata sobre a história das
tranças e a importância das mesmas para a personagem, trazendo ricos elementos
da cultura africana que reforçam a identidade negra nos/as alunos/as. Expusemos
imagens dos diversos tipos de tranças, contextualizado sua origem e significado e
relacionando-as com a história apresentada. Também exibimos o videoclipe da
música "Seu cabelo" de Duda Pimenta que trata sobre a apreciação de todos os
tipos de cabelo. Por fim, fizemos uma oficina de tranças, onde as crianças tiveram
seus cabelos trançados e puderam se sentir valorizadas, compreendendo a beleza
de seu cabelo nas diversas cores, formas, texturas e tamanhos. É de suma
importância que a luta, dentro das escolas e das salas de aula, contra os diversos
tipos de preconceito seja feita de modo eficiente, pois é a partir dela que
contribuímos de forma positiva o processo de aprendizagem do aluno e, até um
determinado ponto, a sua construção de identidade, sempre respeitando as
pessoas e suas diferenças. Após o estudo do assunto e execução das atividades
no colégio, foi de condecoração que em julho de 2017, uma pesquisa realizada pelo
Google BrandLab mostrou que, pela primeira vez no Brasil, houve maior número
de buscas no Google por cabelos cacheados em comparação a lisos. Os dados
mostraram um crescimento de 232% na busca por cabelos cacheados entre 2016
e 2017 e um crescimento de 309% por cabelos afro. Ou seja, cada vez mais o
assunto é abordado, debatido e aceito na sociedade, fazendo com que a luta diária
contra o preconceito e seus derivantes, faça sentido e propõe, cada dia mais, a
esperança para uma sociedade melhor.
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RESUMO:

O Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão,

denominado Colégio Universitário (COLUN), foi criado em maio de 1968 pelo
Conselho Diretor da Fundação Universidade do Maranhão. Atualmente funciona
como uma Instituição de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, que oferece Ensino
Fundamental (Anos Finais), Ensino Médio Regular (1º a 3º Ano), Ensino Médio
Técnico Integrado (Cursos de Administração e Meio Ambiente) e Curso Técnico
Subsequente (Enfermagem). As escolas de aplicação ligadas a rede pública de
ensino superior se constituem como um grande laboratório de desenvolvimento de
metodologias de ensino, buscando o aperfeiçoamento do processo ensino
aprendizagem na tentativa de aliar o conhecimento teórico e prático, devendo atuar
como campo de prática do processo de formação docente ligado diretamente às
atividades de estágio.

O COLUN atua como principal campo de estágio da

Universidade

do

Federal

Maranhão,

possibilitando

aos

licenciandos

o

desenvolvimento de observação e regências de aulas, mas também a participação
em projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação, o desenvolvimento de
materiais, dinâmicas e metodologias de ensino e até mesmo acompanhamento e
desenvolvimento de atividades relativas ao atendimento de alunos com deficiência.
O registro e gestão dessas atividades são feitos pela Coordenação de Estágio do
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Colun, setor estratégico subordinado diretamente à Direção da Escola e a Divisão
Geral de Estágio – PROEN/UFMA. Para melhorar o fluxo de profissionais em
formação na escola, a Coordenação de Estágio do COLUN vem experimentando
novas formas de gestão da formação docente, passando também a registrar as
atividades do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência e da Residência
Pedagógica,

embora

as

tratativas

sejam

realizadas

diretamente

entre

coordenadores, supervisores e preceptores. O COLUN recebeu bolsistas PIBID
dos cursos de Matemática, Filosofia, História, Licenciatura Interdisciplinar em
Estudos Africanos e Afro-brasileiros, Sociologia, e Educação Física, contribuindo
com o início da experiência docente de dezenas de alunos das licenciaturas da
UFMA, ultrapassando a marca dos 250 licenciados que desenvolveram atividades
no COLUN durante o ano de 2019. O presente trabalho objetiva expor alguns dos
pontos positivos que permitem ganhos significativos no processo de formação
docente

dos

alunos envolvidos

nas

atividades

do

PIBID relativas

ao

acompanhamento dos bolsistas no ano de 2019 no âmbito do Colégio Universitário,
com destaque às ações desenvolvidas pelos alunos do curso de História e
Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-brasileiros. Ainda não
tendo completado uma década, o PIBID vem permitindo alguns avanços na
formação docente, cujas atividades práticas se restringiam ao estágio curricular
obrigatório. A respeito disso podemos destacar que em sua enorme maioria, os
estagiários que se dirigem ao COLUN restringem suas atividades ao cumprimento
da carga horária limitada à observação e regência de aulas. Salvo em alguns casos
em que os regimentos ou planos político-pedagógicos dos cursos permitem maior
variação, a formação docente no seu caráter prático ainda está muito limitada ao
acompanhamento das atividades regulares em sala de aula e um número ainda
não tão expressivo consegue se dedicar a outras ações, como desenvolvimento de
projetos, dinâmicas ou atendimento especializado. Não nos cabe aqui refletir sobre
quais os fatores que levam a esse cenário, mas é necessário destacar os
constantes esforços para ampliar a capacidade técnica e pedagógica de absorção
estagiários e na apresentação de uma gama de atividades a serem desenvolvidas
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pelos licenciandos no âmbito do COLUN. Isso nos leva a refletir sobre a natureza
do PIBID, cujo foco é a formação docente, mas com propostas que não estão
diretamente ligadas à regência de aulas tal como no estágio. Assim consideramos
que o PIBID possui um escopo muito mais amplo que permite de fato uma
aproximação entre o mundo teórico e prático e uma ótima adaptação à estrutura do
Colégio Universitário.
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RESUMO: O presente estudo apresenta a reunião de distintas experiências sobre
o PIBID de filosofia da UFMA na última década, leiam-se, perspectivas oriundas da
atuação dos envolvidos na função de coordenação, supervisão e bolsista de
iniciação à docência. Nossa proposta é que o compêndio dessas posições permite
uma compreensão mais determinada sobre a totalidade epistemológica da teoria e
prática desenvolvidas pelo projeto em questão. Para o êxito pretendido aqui é
importante lançar, antes de tudo, um breve olhar sobre a história do ensino da
filosofia em nosso país. Como sabemos, esse horizonte aponta que a própria
reinserção do ensino da filosofia, no caráter de sua obrigatoriedade, foi favorecida
por um contexto político-educacional, que na definição de suas Leis de Diretrizes e
Bases/96 discriminou a necessidade de um “(...) aprimoramento do educando,
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico” (Artigo 35), bem como “o domínio dos conhecimentos de
filosofia (...) necessários ao exercício da cidadania” (Artigo 36). Mas, como as
conquistas trazem desafios, a implantação do ensino de filosofia na educação
básica tem gerado, nas últimas décadas, interrogações instigantes tanto às escolas
e órgãos gestores educacionais quanto às instituições formadoras de professores
de filosofia, que podem ser sintetizadas nas perguntas: o que deve ser ensinado,
como ensinar e qual o sentido de ensinar filosofia, em nível médio? A proposta do
subprojeto Pibid em Filosofia, dando continuidade às atividades desenvolvidas por
esse Pibid, desde 2009 (Edital N° 02/ CAPES/DEB), está comprometida com a
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reflexão e desenvolvimento de uma práxis pedagógica que contemple um exercício
do logos teórico, a paciência compreensiva de conceitos e argumentos, mas
também uma intervenção filosófica que os articule àquilo que nos faz pensar, às
experiências de vida que emergem em sua pluralidade e nos demarcam
ontologicamente como seres no mundo. Nesse sentido, acreditamos que o PIBID
em filosofia traz contribuições significativas tanto para o fortalecimento e
ressignificação dos cursos de formação de professores quanto para a
implementação de um processo de ensino-aprendizagem mais criativo, crítico e
reflexivo junto às escolas de nível médio. Nessa perspectiva, a proposta do
subprojeto PIBID em Filosofia “Filosofia na escola: ensinar é (re)aprender a filosofar
em nível médio parte da hipótese de que a eficiência do ensino de filosofia não
pode ser pretendida privilegiando, ora uma hermenêutica dos conceitos e teorias
filosóficas, ora o alcance de uma tecné didático-metodológica que habilite o docente
ao esclarecimento dos pressupostos teóricos; mas certamente precisa ser buscada
no exercício de sua práxis, na aplicação e diálogo junto ao “mundo da vida” em que
articulam-se teoria e prática. Não podemos esquecer a lição clássica de que a
filosofia não corresponde à posse do saber, pois o que constitui sua natureza é a
busca. Enquanto “amor à sabedoria” ela também se constitui uma tarefa
pedagógica que nos convoca a pensar a vida em suas múltiplas dimensões e na
perspectiva de uma saber fazer que mobilize comportamentos e se comprometa
com a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva (ARANHA;
MARTINS, 2016). Destarte, o subprojeto do em questão tem como propósito inserir
licenciandos em filosofia da Universidade Federal do Maranhão no contexto escolar
do ensino médio, capacitando-os para o exercício da docência em filosofia
mediante o desenvolvimento de atividades pedagógico-filosóficas que articulem a
relação teoria e prática, o saber filosófico com outros domínios de conhecimento e
contribuam para a formação humana integral com vistas à construção de uma
sociedade justa, democrática e inclusiva. O desenvolvimento das competências e
habilidades referentes à problematização, leitura filosófica, debates e produção
textual, de caráter crítico reflexivo, tem como fundamentação teórico-metodológica
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a epistemologia dialógica freireana, uma ética da responsabilidade e cuidado com
o mundo (Hannah Arendt) e uma pedagogia do diálogo e da tradição (Gadamer); e
privilegia como campo de problematização e intervenção didático-filosófica as
dimensões estética, ética e política. A partir da implementação do subprojeto em
questão, pudemos notar que o conjunto de atividades que o PIBID é capaz de
realizar no ambiente escolar produz marcas de grande relevância no processo
educacional como um todo. No que tange aos discentes inseridos nas escolascampo, é inegável que estes podem desfrutar de uma ambientação de fundamental
relevância, junto da supervisão de um(a) docente de maior experiência, para a sua
posterior entrada como professor titular. De igual modo, o próprio aluno da escola
campo tem um ganho de qualidade nas aulas que lhes são ministradas, uma vez
que a presença e auxílio dos bolsistas representa uma maior potencialidade teórica
e pragmática. Em uma palavra: tanto o professor-supervisor, quanto o bolsista,
quanto o alunado da escola-campo tendem a ganhar com a efetivação do PIBID na
escola. Contudo, durante a prática de nosso projeto a principal dificuldade
encontrada para a realização de algumas atividades refere-se à infraestrutura das
escolas-campo que possuem número significativo de espaços físicos e materiais
didáticos, contudo, quase sempre se encontram com algum tipo de problemática:
aparelhos de ar-condicionado com defeito, ausência de cabos de som, projetor
desregulado etc. Deste modo, nossa prática permitiu a compreensão de que a
injeção de mais capital nas escolas da rede pública é uma questão urgente. Em
suma, nossa perspectiva aqui é a de recomendação de continuidade do projeto em
questão, haja vista que o largo número de atividades desenvolvidas pelos nossos
bolsistas demonstra que outros docentes com uma formação mais determinada
podem ser gerados pelas ações da CAPES/MEC. Em verdade, nossa própria
experiência é a prova cabal de que o PIBID é um projeto que tem dado certo e
precisa ser mantido em atividade. O professor-supervisor Davi Galhardo, alguns
anos atrás, foi um dos bolsistas de graduação participantes do PIBID de Filosofia
da UFMA. Por sua atuação, o então estudante foi agraciado como o Prêmio Mérito
Acadêmico da UFMA. Anos depois, na condição de professor regente do COLUN
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e Supervisor do PIBID, o docente em questão pode ser visto como a expressão
concreta de que as políticas públicas no campo da educação podem gerar bons
frutos.
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O USO DA ROLETA COMO FERRAMENTA FACILITADORA PARA O ENSINO
E APRENDIZAGEM DE PERÍMETROS, ÁREAS E VOLUMES
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Docente Orientadora: Profa. Dra. Valdiane Sales Araújo
PIBID/Matemática
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: O presente projeto tem como objetivo incentivar os alunos a
compreender e fixar o conteúdo de maneira lúdica e interativa com o uso da roleta
como ferramenta metodológica e facilitadora no processo de ensino e
aprendizagem do conteúdo de perímetro, áreas e volumes e por isso foi realizado
ao final da exposição dos assuntos. É muito importante a realização de projetos
como esses dentro da sala de aula para sair da monotonia e buscar novas maneiras
de atrair a atenção dos alunos, sendo desenvolvido de forma coletiva para estimular
os alunos a trabalharem em equipe. Antes da realização do jogo o professor deve
explanar todas as vertentes dos assuntos como conceitos de perímetro, áreas,
volumes e suas fórmulas devem ser abordados de forma clara e cautelosa para
que não tenham dúvidas facilitando assim o desempenho dos alunos na hora do
jogo. A roleta foi confeccionada utilizando materiais recicláveis e de fácil acesso
como papelão, prego, palito de churrasco e papel, pensando na viabilidade de
realização do projeto, tendo em vista, que foi necessária a confecção de quatro
roletas e quatro tabelas com todas as respostas das perguntas do jogo, dividida
pelos conteúdos abordados. Cada roleta foi dividida em dez partes e em cada parte
contém uma pergunta especifica relacionada aos assuntos trabalhados ou
vantagens e desvantagens no jogo. Além disso, foram confeccionadas dez fichas,
que ficarão em uma caixa pequena, com perguntas a serem respondidas pelos
alunos durante o jogo caso saia à opção “responda uma pergunta da caixa” ou
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“escolha uma dupla para responder uma pergunta da caixa” e também fichas com
diversas figuras planas para calcular perímetros e áreas ou figuras para calcular
volume caso saia às opções “calcule a área”, “calcule o perímetro” e “calcule o
volume”. Outras opções existentes na roleta são “avance uma casa”, “volte uma
casa”, “passa a vez”, “fique uma rodada sem jogar” e “pergunta coringa” para tornar
o jogo mais dinâmico. Lista de materiais para a confecção da roleta: Duas folhas
de papel A4; Uma base plana que pode ser feita de isopor, madeira ou papelão
(que foi o material utilizado nesse projeto), etc.; Três pinos feitos de papel colorido;
Um prego ou palito de churrasco. Os alunos são divididos em grupos de sete
pessoas para cada roleta onde uma delas é o mediador da partida que ficará
responsável por verificar as repostas dos competidores na tabela de respostas e
também marcar o tempo que devem levar para responder as perguntas, as outras
seis pessoas formam duplas. Cada dupla terá um pino onde irá percorrer uma trilha
até a chegada e vence quem chegar primeiro. Para saber quem vai iniciar o jogo
tiram ímpar ou par, os primeiros jogadores giram a roleta e executam a ação
determinada, caso acerte avança duas casas na trilha, caso contrário, voltam uma
casa. As duplas vencedoras de cada grupo competirão entre si para que haja
apenas uma dupla vencedora estimulando a competição saudável entre os alunos
de forma divertida para que os alunos tenham interesse em se aprimorarem nos
assuntos matemáticos que muitas vezes são vistos como um bicho de sete
cabeças. Regras do jogo: A opção a ser executada será a que o ponteiro mais se
aproximar; O competidor tem 45 segundos para responder cada questão; Para
cada acerto as duplas avançam duas casas na trilha; Para cada erro, as duplas
retrocedem uma casa na trilha; Ao fim de cada rodada, todas as duplas devem ter
jogado; Ganha a dupla que primeiro conseguir avançar dez casas, ou seja, concluir
a trilha; O mediador é responsável por conferir o resultado das questões na tabela
de respostas. Quando sair a opção na roleta “escolha uma dupla para responder
uma pergunta da caixa” se a dupla escolhida acertar pode avançar duas casas e a
dupla que indicou volta duas casas. Se a dupla escolhida errar, somente a dupla
que indicou avança duas casas. É preciso despertar o interesse do aluno e fazer
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com que este se sinta atraído pelo jogo sabendo que este material, além de trazer
prazer, pode ajudá-lo no seu processo de aprendizagem. É necessário que o jogo
seja divertido e proporcione uma experiência única e positiva na sala de aula
podendo também ser observado o nível de aprendizado dos alunos. Esta roleta
uma ferramenta que foi desenvolvida nos termos apresentados neste trabalho para
atender a necessidade de alunos de uma escola em específico, mas que pode ser
adaptados a outros tipos de conteúdo, níveis de dificuldade, quantidade de alunos,
entre outras adaptações para que possa abranger qualquer público alvo.
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O RESIDENTE E A GESTÃO DE SALA: estratégias desenvolvidas para
assegurar a aprendizagem
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RESUMO: O Programa Residência Pedagógica (RP) instituído pela CAPES na
portaria Nº 38 de 28 de fevereiro de 2018, tem possibilitado a inserção do estudante
de lincenciatura no contexto escolar, contribuindo para a articulação entre a teoria
e a prática e estímulo ao desenvolvimento da pesquisa e da reflexividade. A
Residência Pedagógica apresenta uma carga horária de 440h as quais se
estruturam da seguinte forma: a Ambientação do residente na escola-campo (60h),
sendo destinado à observação, diagnóstico, caracterização e coleta de dados sobre
a escola, alunos, profissionais etc. A Imersão do residente na escola-campo (320h),
envolvendo atividades de regência, planejamento e atividades extras como
participação em formações, reuniões escolares, organização de momentos e datas
comemorativas entre outros. E por fim, a Elaboração de Relatório Final e
Socialização das Experiências (60h), consistindo na organização e sistematização
das ações desenvolvidas e divulgação das experiências vivenciadas à comunidade
acadêmica. A participação no programa RP tem possibilitado aos estudantes
experiências ricas e diversas quanto a construção de saberes e desenvolvimento
da identidade docente que favorecem uma aproximação do cotidiano profissional
futuro, abrindo espaço para investigação e reflexão sobre a prática docente. Ao ser
inserido no contexto escolar o licenciando se depara com a complexidade que
constitui as relações entre os sujeitos, dentre as tais escolhemos a relação
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professor/aluno, mais propriamente a relação residente/aluno para compor o foco
do nosso estudo, visto que há uma dificuldade durante a gestão da sala em levar
os alunos a nos verem como alguém que está naquele ambiente para contribuir
com a sua aprendizagem e que assim como os professores titulares da escola,
também necessitam da atenção e contribuição da turma para que a aula seja
desenvolvida. Essa problemática, gestão da sala de aula, se tomou destaque
durante o período de regência, sendo amplamente discutido pelo grupo de
residentes e citado pelas avaliações dos professores da escola-campo como
aspecto a ser melhorado. Nesse sentido é que se deu a escolha pela temática, por
ser uma questão comum ao grupo de residentes e por entendermos que essa
habilidade de conduzir a sala de forma tranquila e eficaz é fundamental ao exercício
cotidiano do professor e que reflete na aprendizagem dos alunos. A partir da prática
vivenciada durante as regências, foi possível inferir que vários aspectos incidem na
gestão da sala de aula: insegurança quanto ao conteúdo, fragilidade no
planejamento, ausência de experiência à frente de sala, indisciplina dos alunos,
falta de recursos e metodologias atrativas para compor a aula, ausência de rotina
e combinados e mediação de conflitos. Diante do exposto é que compartilhamos os
desafios e as estratégias utilizadas que possibilitaram o andamento do trabalho
docente e o processo de aprendizagem dos alunos. Tivemos como objetivo
compartilhar as estratégias escolhidas pelas residentes para assegurar a gestão de
sala a partir das experiências vivenciadas no período de regência na escola-campo
U.E.B. Professora Rosália Freire. A pesquisa se insere em uma abordagem
qualitativa e na coleta de dados utiliza os registros do e-portifólio das residentes
durante a etapa de imersão na escola-campo, envolvendo as atividades referentes
à regência no período de 20 de maio a 31 de outubro. A partir das experiências
vivenciadas no período de regência percebemos que vários fatores influenciam o
andamento das aulas e por consequência a gestão da turma. Para tanto,
consideramos necessário fazer uso dos conhecimentos disponibilizados pela
Academia em relação ao planejamento, escolha e metodologias dos conteúdos,
utilização de recursos que despertassem o interesse dos alunos como imagens,
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cartazes, vídeos, músicas, poemas, diálogo na resolução de conflitos,
estabelecimento de combinados juntamente com os alunos e estímulo da
afetividade. Além disso, as avaliações dos professores titulares realizadas a cada
regência, contribuíram para que as residentes passassem ter um olhar mais atento
sobre as próprias práticas, refletindo e buscando desenvolver estratégias que
proporcionassem mudanças. Uma das estratégias adotadas foi estabelecer a
comunicação com os alunos durante a aula, permitindo que eles se expressassem,
fazendo a relação entre o conteúdo estudado e a sua realidade. As residentes
também participaram desta troca, falando um pouco sobre a sua própria realidade.
Esse ato, além de enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, também
permitiu que as residentes conhecessem mais os seus alunos. Estabelecer alguns
combinados foi extremamente importante, como é o caso de ir ao banheiro e tomar
água antes da aula começar e durante o intervalo. Pode parecer simples, mas
contribuiu para a gestão e levou os alunos a perceberem que cada coisa tem o seu
determinado tempo. Reconhecemos que a inserção escolar por meio do programa
RP tem nos favorecido o conhecimento da realidade da escola pública, uma
aproximação com o campo de profissão futuro e seus desafios. A reflexão sobre a
própria prática tem nos mobilizado no sentido de buscar desenvolver estratégias e
caminhos a partir dos conhecimentos científicos e dessa forma estimulamos a
relação teoria e prática na medida em que através das teorias educacionais
confrontamos nossa prática docente visando a efetiva aprendizagem dos alunos.
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CICLO DE SEMINÁRIOS DO PIBID BIOLOGIA COMO FERRAMENTA DE
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RESUMO: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid)
constitui uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério
da Educação (MEC), que visa proporcionar aos discentes dos cursos de
Licenciatura uma aproximação com as escolas públicas e com o contexto em que
elas estão inseridas. Desse modo o Subprojeto de Biologia - São Luís - MA, da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), pensando no fomento ao debate e
discussão sobre o cenário educativo brasileiro, propõe práticas em que temas como
as dificuldades encontradas por professores da rede básica para o ensino de
Ciências,

sejam

discutidos

por

licenciandos

em

Ciências

Biológicas

ainda dentro da universidade, para que assim contribua aos seus processos de
formação. O ensino de Ciências e Biologia tem um importante papel no
desenvolvimento das noções de ambiente, relações existentes entre seres vivos e
não vivos, fomento às discussões que nos permitem entender o universo do ponto
de vista das ciências, as quais buscam sua validação no próprio objeto de estudo,
mas, além disso, esse ensino de licenciatura tem como papel principal a formação
humana e social de alunos críticos que compreendam o seu papel no mundo,
alunos esses defendidos pela visão freiriana, ao defender que o aluno deve
aprender

a

ler

a

realidade

e

conhecê-la,

para

em

seguida

poder

reescrever essa realidade, ou seja, para transformá-la (BORBA, 2013). Desse
modo o professor desempenha um importante papel na formação desses alunos.
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À vista disso, o Pibid Biologia de São Luís inseriu em suas atividades ciclos de
seminários que promovessem discussões em torno de diversos temas relacionados
ao campo da Educação. Esses ciclos foram pensados para introduzir os
graduandos de Biologia, principalmente os de modalidade licenciatura, tendo em
vista as contribuições para a formação desses futuros docentes, uma vez que
podem ser percebidas certas inconsistências no que se refere ao currículo do
próprio curso, que, em certos momentos, ainda enfatiza uma formação mais
próxima ao bacharelado em detrimento de aspectos necessários à formação
docente. Nesse sentido, o programa organizou estratégias visando aumentar o
debate dentro do curso sobre a formação de professores, incrementando práticas
que promovessem a visibilidade das licenciaturas, que têm sofrido um processo de
desvalorização no país. Sendo assim, os seminários aglutinam-se em torno de um
eixo temático geral, no caso, o eixo escolhido para essa discussão, foi o que
abordava sobre as Dificuldades do Ensino de Ciências em Escolas Públicas. Dessa
forma, o ciclo foi dividido em cinco módulos de apresentação, contemplando os
seguintes temas: o Ensino de Ciências e Biologia para os alunos surdos; A
interferência da escassez de recursos no ensino de Ciências/Biologia em escolas
públicas do Brasil; O ensino de Ciências e Biologia para alunos com deficiência
visual; Os desafios na educação no campo; e Biologia e Cultura. As informações
sobre

data,

horário

e

local

onde

ocorreriam

essas

discussões

eram divulgadas em mídias eletrônicas do próprio programa e pelos próprios
participantes e docentes vinculados ao Pibid. Essa divulgação tinha como objetivo
ampliar o número de participantes a cada seminário. Assim, os diferentes
seminários foram mediados por dois a três alunos vinculado ao programa e as
discussões contavam com a ajuda do professor coordenador que corroborava no
debate, além de contar com a participação de alunos visitantes que também
contribuíam nas discussões. As discussões realizadas demonstraram que a ação
docente vai muito além do ato de transmitir conteúdos, pois o processo educacional
traz ainda outras barreiras. A respeito disto, Tardif (2010) cita a necessidade de
mudança de postura nas práticas docentes, de maior reflexão sobre os processos
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de ensino e aprendizagem, levando em consideração também a subjetividade do
professor. Dessa forma, observa-se que o ciclo de seminários possibilitou uma
visão mais ampla e sistêmica do que é a educação no país, corroborando para que
licenciandos

em

formação

estejam

cientes

do

papel

docente

como

agente transformador do cenário político educativo e crítico no Brasil.
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RESUMO: O Programa Residência Pedagógica é um Programa de formação inicial
que proporciona aos alunos dos cursos das Licenciaturas o aprendizado dos vários
aspectos do cotidiano escolar, na busca do desenvolvimento das práticas que
compõe o ato de ser professor. No percurso, foram possibilitadas várias
experiências, nas etapas de preparação, ambientação e imersão/regência. Nessa
interrelação existente entre teoria e a prática, foi evidenciada na etapa de regência
a possibilidade de intervir junto aos alunos do 3° ano do Ensino Médio e 9º do
Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo
relatar o percurso das experiências vivenciadas no Programa Residência
Pedagógica até a etapa de imersão/regência, destacando as intervenções
pedagógicas realizadas no 3º ano do Ensino Médio e 9º ano do Fundamental, em
uma escola da rede estadual de São Luís (MA). Estas experiências resultam de
intervenções didático/pedagógicas realizadas sobre a temática padrão de beleza e
ENEM com o 3º ano do ensino médio e jogos africanos com o 9º ano do
fundamental, construídas com a colaboração da professora de educação física da
escola e Preceptora vinculada a esse Subprojeto, responsável pela orientação na
elaboração das práticas pedagógicas. O desenvolvimento da sequência de aulas
sobre padrão de beleza contou com exposição sobre o tema da aula, montagem do
homem e mulher “ideal” através de colagens com posterior apresentação e

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 180 | 400

discussão, além de uma atividade para a percepção de como o aluno se vê e vê o
outro. No trabalho relacionado ao ENEM, foram respondidas perguntas de edições
anteriores, nos seus diversos conteúdos abordados, como forma de familiarizar os
alunos e testar seus conhecimentos. As questões foram expostas através de
apresentação em PowerPoint e, divididos em grupos, os alunos teriam que analisar
e discutir as alternativas a fim de chegar a um consenso e só, então, assinalar e
justificar oralmente a razão da escolha. Por fim, na intervenção pedagógica com o
9º ano, na primeira aula, os alunos puderam ter contato com a prática de alguns
jogos da cultura africana e sua contextualização histórica. Na aula seguinte, após
as pesquisas por eles realizadas, os alunos foram questionados sobre a origem e
a aplicação dos jogos, possibilitando discussão crítica sobre o tema. Durante o
processo de aplicação dessas atividades em tais turmas pode-se observar pontos
importantes com impacto direto na relação ensino-aprendizagem, como a hesitação
apresentada por alguns alunos do 3º ano, no momento de exporem suas opiniões
sobre o motivo das escolhas das alternativas. Não foi possível, por parte deles,
justificar suas preferências. Em outra experiência parecida, que ocorreu no mesmo
contexto da temática Padrão de Beleza, percebeu-se a dificuldade de alguns em
expor suas ideias, que só viriam a ser reveladas, posteriormente, por meio do
incentivo à externalização do pensamento através da própria fala do Residente, e
da preceptora os encorajando. Esta estratégia, embora simples, serviu como
estímulo para quebrar parte da “resistência” quanto à manifestação de uma crítica
refreada pelo constrangimento. Estabelecer uma relação entre uma preferência e o
motivo da mesma não mostrou ser uma tarefa fácil. Logo, a expectativa do
professor e/ou do Residente para o último ano da Educação Básica é que cada
aluno possa não somente escolher uma das alternativas, mas que possam traçar
um caminho até um conceito ou ideia pelo qual será justificada tal escolha. Da
perspectiva de quem ensina, estes pequenos entraves podem servir para ocasionar
uma certa análise da metodologia adotada a fim de viabilizar e potencializar o
ensino-aprendizagem através da criação e/ou reinvenção de estratégias para tais
ações. Já, com os alunos do 9º do ensino fundamental, percebemos uma boa

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 181 | 400

aceitação e participação no primeiro contato deles com os jogos africanos. Apenas
alguns alunos realizaram as pesquisas para a segunda aula proposta. Os que
realizaram, explicaram e aplicaram os seus jogos, contando com total atenção dos
demais, demonstrando a importância de buscar alternativas dentro do processo de
ensino, dando também aos alunos o protagonismo no processo de aprendizagem.
Ter a possibilidade de estudar, planejar, organizar e ministrar aulas, estando
diretamente em contato com o ambiente escolar, contando com a relação entre
professores do ensino básico e superior faz ainda mais importante a experiência
dentro do projeto. Dar aos alunos a possibilidade de vivenciar aulas de educação
física dentro destes contextos, é uma maneira de mostrar que a educação física
possui amplo papel na contribuição para a transformação do educando.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência didáticopedagógica desenvolvida ao decorrer do ano como solução para suprir o déficit de
infraestrutura em uma escola de rede estadual de São Luís -MA que atende alunos
do Ensino Fundamental Maior (EFM) e Ensino Médio (EM), realizado por bolsistas
do programa Residência Pedagógica do curso de Educação Física Campus Dom
Delgado da UFMA. O percurso metodológico deu-se com as seguintes etapas:
planejamento anual, planejamento individual das oficinas práticas, confecções dos
planos de aula, regências das oficinas práticas. Vale ressaltar que todas as oficinas
ocorreram em conjunto com a preceptora do Subprojeto, Profa. Lucia Tugeiro. O
público alvo foram alunos(as) de duas turmas do 9ª ano do EFM, uma do 2ª ano e
três do 3ª ano do EM. O programa foi dividido nas seguintes etapas, que possuíam
carga horária específica e obrigatória: ambientação, imersão (com, no mínimo, 100
horas de regência) e socialização. A primeira etapa de ambientação teve início em
outubro de 2018, na qual foram acompanhadas as aulas ministradas pela
preceptora tanto no Ensino Fundamental quanto no Médio, com foco na
observação. Porém, sempre que possível, participava-se ativamente quando
necessário, o que ajudou na preparação para etapa seguinte. Além das aulas
expositivas e práticas dialogadas em sala de aula e quadra, houve a semana

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 183 | 400

cultural, realizada em novembro de 2018, projeto esse desenvolvido pela própria
preceptora juntamente com alguns professores da instituição. Toda a escola
participou, desde alunos e coordenadores. O projeto incluiu de forma
interdisciplinar, multidisciplinar e cooperativa, vivências de festival de talentos,
jogos de salão, esportes de invasão e jogo de xadrez, as quais possibilitaram uma
experiência única. Após essa etapa, foi iniciado o período de imersão em fevereiro
de 2019, que contou com o desenvolvimento de regências. Antes do início das
aulas, juntamente com a preceptora e outros professores de Educação Física da
instituição, houve o planejamento de toda a grade curricular anual da disciplina para
o ano 2019. Nessa reunião percebeu-se um déficit de estrutura física para as
práticas, devido à interdição da quadra na escola pelo governo do Estado e à falta
de materiais adequados para a prática. Com o intento de suprir esse déficit,
planejou-se a organização de oficinas práticas na escola e/ou outros espaços, que
aconteceriam exclusivamente aos sábados e dias facultativos sobre temas
relacionadas diretamente com o plano anual para 2019. Todas as atividades foram
ministradas pelos residentes e professores convidados, da escola ou não, com
evidente experiência no assunto. As oficinas não eram obrigatórias, sendo que os
alunos que, por algum motivo não participavam, poderiam suprir as faltas com
atividades paralelas realizadas posteriormente. As turmas eram mescladas, sendo
que o 3º ano não participou de algumas vivências devido ao Mais IDEB, programa
que visa fomentar a qualidade da educação básica nas escolas públicas da rede
estadual. Para dinamizar o funcionamento, as oficinas foram divididas em estações,
que tratavam de assuntos específicos, coordenadas por residentes diferentes,
sendo que os alunos passavam por todas as estações. O principal objetivo dessa
metodologia foi proporcionar melhor vivência do assunto, gerando experiências
significativas. Outro ponto a destacar é a pontuação por participação que
contribuiria na nota. Os temas abordados nas oficinas durante o ano foram:
Primeiros socorros, onde alunos do curso de Medicina da UFMA direcionaram
ações dialogadas sobre o conteúdo; no mesmo dia, em outras estações,
aconteceram Judô, Jiu-Jitsu e Muai Thay, Capoeira e jogos pré desportivos para
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lutas; em outro momento desenvolveu-se o tema Relacionamento interpessoal,
direcionado exclusivamente aos alunos do 3º ano do EM proporcionando-lhes
esclarecimento sobre comportamentos vivenciados no dia a dia, além de um
momento de relaxamento, ministrado pela Psicóloga do Instituto Federal do
Maranhão - Campus de Alcântara; no período junino aconteceu o festival de dança
folclórica, tendo como convidada uma professora de ritmos. Além disso, cada turma
apresentou uma dança brasileira (Forró, Quadrilha, Cacuriá e Dança do caroço).
Em agosto, ocorreram nas dependências do Núcleo de Esporte da UFMA, o Futsal
e o Rugby. Em setembro, na quadra da escolavizinha, aconteceu a oficina de
Badminton com um professor especialista. Para desenvolver o conteúdo de esporte
de aventura (trilhas interpretativas), destinado exclusivamente ao 3º ano EM, foi
realizada uma viagem ao município de Alcântara, onde ocorreram trilhas históricas
e ambientais pela cidade, monitoradas pelos residentes, preceptora e guia
contratada. Por fim, o Handbeach e jogos cooperativos foram realizados na
Reserva do Itapiracó. Esse relato de experiência pretende evidenciar a dificuldade
de ministrar os conteúdos com carência de estrutura física adequada. Assim foi
visto como solução, a realização das oficinas práticas como uma possibilidade de
intervenção pedagógica podendo ser utilizada em diversas áreas da educação para
tratar de variados conteúdos. Essa metodologia pode superar as dificuldades
impostas a área de Educação Física em relação a sua legitimidade, reinventandoa em meio a tanta informação e pouca vivência. O Programa Residência
Pedagógica surgiu com a finalidade de aproximar teoria e prática para os discentes
dos cursos de Licenciatura. No caso Educação Física, foi possível vivenciar
problemas e buscar soluções, evidenciando a importância do programa para a
formação discente, que propiciou aos respectivos residentes experiências únicas
difíceis de serem alcançadas em um estágio. Segundo Anastasiou (2004), o
professor é um estrategista, que estuda, seleciona, organiza e propõe ferramentas
que auxiliam os educandos na apropriação do conhecimento. Cabe ao professor,
dentro do processo de ensino aprendizagem, dinamizar a assimilação crítica dos
conteúdos junto aos alunos, propondo e organizando os melhores métodos
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possíveis. A metodologia utilizada durante o processo de ensino aprendizagem
pelos envolvidos no programa, minimizou bastante as dificuldades encontradas na
escola; agregando valores e vivências críticas aos alunos da escola e
proporcionando reflexões e direcionamentos de vivências positivas pelos
residentes enquanto futuros profissionais.
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RESUMO: No anseio de nos proporcionar uma ampla visão do ensino de Artes nas
escolas de ensino formal e seus mecanismos para se aplicar o conhecimento do
ensino das artes, desenvolveu-se uma pesquisa executada por graduandos em
Licenciatura em Teatro da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), através do
Programa Institucional de Bolsa Iniciação à Docência (PIBID), do ano 2018. Esta
pesquisa condiz com a análise minuciosa de livros didáticos, selecionados e
distribuídos em âmbito nacional, uma vez que estes são materiais de apoio para
professores presentes na sala de aula, e em alguns casos até de uso obrigatório.
Esse olhar voltado para esses materiais trouxe diversos dados os quais fizeram o
grupo observar a realidade escolar, no que se refere ao ensino-aprendizado em
artes, em especial às Artes Cênicas (Teatro) e seus conteúdos. Com isso,
observamos um protagonismo totalmente fraquejado de indivíduos formados em
teatro ou artes cênicas, presente na elaboração destes materiais. Nesta conjuntura
passamos a elencar, explorar e identificar essas características, afim de
compreendê-las através de um olhar de iniciados à docência, graduandos em
Teatro, na cidade de São Luís – MA, cidade localizada no nordeste do país.
Classificamos a pesquisa como exploratória (GIL, 2002), de abordagem
quantitativa (GOLDENBERG, 1997) e desenvolvida a partir de levantamento
bibliográfico (GIL, 2002). Sendo a maioria formada em Artes Visuais, 26%; em
seguida Música, 16%, conjuntamente com a formação em Educação/Comunicação,
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16%; História/Educação Artística, 11%; Pedagogia, 11%; e por fim, Dança, 5%;
Cinema, 5% e Teatro, 5%. Analisamos, portanto, 10 livros didáticos, sendo que
seus autores variam em duplas ou trios de indivíduos. Sabemos que a luta de
professores formados em áreas específicas das artes é diária no que se refere à
pluralidade do ensino de artes. Quando um professor formado em Artes Cênicas se
encontra em sala de aula, é muito comum que seu oficio seja posto a prova, no que
tange sua capacidade de educar e perpassar por todas as áreas artísticas, uma vez
que o currículo tem como obrigatórias todas as áreas das artes e, uma
sistematização que não se adequa à realidade formativa dos profissionais de artes
em atuação (mesmo que sua profissionalização tenha sido especializada em uma
área). Além disso os conteúdos variam muito de um livro para outro, tornando uma
falácia o sistema da Base Nacional Comum Curricular, porque mesmo que esta
seja desenvolvida para assegurar que a educação em todo o país seja igualitária,
no que se refere à temáticas e conteúdos, e que o aluno perpasse por todas as
linguagens artísticas, a BNCC não assegura que isso será feito de forma eficaz.
Visto que não direciona nossos profissionais especializados em cada área artística,
de forma rotativa, a atuar em sua área de formação. No que se refere aos
conteúdos, ainda que identificada uma porcentagem positiva na presença de
temáticas como manifestações culturais do nordeste, percebe-se que a riqueza da
bagagem dessa temática faz com que a maioria dos livros transitem por seus eixos,
de forma muito rasa, não abordando, em alguns casos, nem mesmo a cultura local.
Dos dez livros analisados, nos deparamos somente com um deles, contendo uma
ou mais manifestações de todo o território brasileiro. Notamos também, já no que
se trata das temáticas indígenas e de africanas, que 30% não trabalha ou propõe
algo que discuta ou informe sobre esses temas. Quando falamos do fato de estas
temáticas serem passadas de forma superficial, demonstramos a preocupação de
assumir que esse fator desvitaliza um dos Parâmetros Curriculares Nacionais:
“Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como
aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer
discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de
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sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais” (BRASIL, 1997).
Portanto, reconhecemos que os conteúdos presentes nos livros didáticos, não
conseguem acompanhar a infinidade dos eixos postos em análise – os de
manifestações culturais nordestinas, indígenas e sobre africanidades. Já que estes
livros, além de serem desenvolvidos em sua maioria por indivíduos residentes à
região centro-sul do país, a qual não possui abertura total para a cultura do país,
não há identificação dos estudantes com os conteúdos estudados e propostos e
nem do professor em ensinar algo que foge, muitas vezes, da realidade local
(levando em consideração a cultura local e organização socioeconômica). Porém
existe um movimento – mesmo que conturbado – de tornar esse acesso cultural
verticalizado, eficaz e verdadeiro. Saber esses desafios torna-se por concluinte que
já avançamos, mas ainda se faz necessário novas mudanças. Estas, devem
finalmente ajustar essa nova formatação de formados em artes no nosso país, que
de maneira direta sempre irá refletir no modo em que a própria educação brasileira
se organiza e acompanha tais mudanças.
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DIFICULDADES E DESAFIOS DA PRÁTICA DOCENTE, DENTRO DE
COMUNIDADES CARENTES ASSISTIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
Roberto Rodrigues Fernandes Lima
Adriano Diniz Pinto
Fabio Batista Lica
Silvia Silva Martins
RP/História
Docente Orientadora: Profa. Dra. Maria da Glória Guimarães Correia
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
RESUMO: Localizada no bairro da Liberdade, comunidade tradicional da cidade de
São Luís, reconhecida por suas fortes manifestações culturais, encontra-se a
Unidade de Ensino Estado do Pará. Juntamente com a Unidade de Ensino Básico
Mario Andreazza constituem as instituições públicas de ensino básico que atendem
crianças e adolescentes da comunidade e adjacências. No âmbito desta primeira é
que desenvolvemos as atividades pertinentes ao programa Residência Pedagógica
iniciadas em outubro de 2018. Como exigência do edital do programa cumprimos
uma carga horária total de 440 horas, dividida em dois períodos: Ambientação e
Imersão. O primeiro, tendo como objetivo proporcionar a nós estudantes uma
familiarização com o ambiente escolar, com o corpo docente e com os demais
funcionários, resultou em uma caracterização do ambiente escolar em todos os
seus aspectos, assim como do bairro em que a mesma está inserida. O segundo
período teve por objetivo proporcionar aos residentes uma atuação direta em sala
de aula, na medida em que nos foi exigido o cumprimento de 100 horas de regência.
Nesse ambiente desenvolvemos intervenções com base nos conteúdos previstos
na grade curricular para a disciplina de História, bem como formulamos e
executamos projetos de cunho pedagógico, para os quais contamos com a
participação ativa dos alunos. É neste cenário físico e humano que se
desenvolveram as experiências vividas no âmbito da referida instituição, cuja a
descrição e analise constituem o objetivo deste trabalho. Iniciada no mês de
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outubro de 2018, a fase de ambientação proporcionou a nós residentes a
oportunidade de poder observar toda a rotina escolar, o que inclui o trabalho
desenvolvido pelo corpo docente, direção e demais funcionários; bem como a rotina
em sala de aula, o trabalho desenvolvido pelo professor preceptor, por fim, a
estrutura física do ambiente escolar. Durante às 60 horas que compreenderam o
período de observação pudemos apreender alguns fatos relevantes da rotina
escolar, que muito nos ajudaram no processo de caracterização do ambiente que
frequentamos por um período de um ano e meio. Durante esse tempo pudemos
observar em relação ao corpo docente, uma excelência no que toca a qualificação
acadêmica, bem como o tempo de atuação em sala de aula quem em sua maioria
os docentes apresentam. Dentro deste contexto de análise do corpo docente,
pudemos perceber que a escola padece de uma certa carência em relação a
docentes de alguns componentes curriculares, haja em vista, o fato de que um dos
professores que ministra o componente curricular História, possui sua formação
acadêmica em Filosofia. O que incorreu em algumas ocasiões em que professores
tiveram que ser remanejados em seus horários, para cobrir o espaço deixado pela
ausência de docentes de determinados componentes, o que não impediu de em
alguns casos, turmas ficarem sem professor em determinados horários. Outro
aspecto que observamos em relação ao corpo docente, diz respeito a média de
idade do mesmo, que se constitui em uma faixa etária entre 40 e 50 anos. No
tocante à direção pedagógica, observamos um trabalho conduzido com muita
seriedade pela junta constituída pela diretora geral, diretora adjunta e
coordenadoras pedagógicas, que buscam constantemente integrar o ambiente
escolar à realidade da comunidade em que está inserido. E que se manifestou
também repetidas vezes, em ocasiões onde as dependências da escola foram
cedidas para atividades extracurriculares, que beneficiam conjuntamente alunos e
comunidade, o que pôde ser comprovado com a realização de manifestações
culturais (danças, exposições, rodas de conversa etc.) atividades esportivas dentre
outras. Em relação aos demais funcionários, pude observar a mesma seriedade e
dedicação presente no trabalho das gestoras. Bem como a consciência da
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necessidade de integração escola- comunidade. Pude perceber também, que as
pessoas que constituem o corpo de funcionários em sua maioria, residem no bairro
onde a escola está localizada. Sobre o trabalho desenvolvido pelo preceptor,
nenhuma crítica tenho a fazer, haja visto a qualificação acadêmica do mesmo, a
seriedade e compromisso com que desempenha suas atividades em sala de aula.
Passando para os alunos a visão da história como resultado de tempo, espaço e
circunstâncias específicas, que contribui para um melhor entendimento dos
acontecimentos ocorridos seja á séculos atrás ou fatos recentes de nossa
sociedade. Pude observar a preocupação do preceptor em tentar contribuir para a
formação de cidadãos conscientes do seu papel de protagonistas na sociedade.
Por fim, no que tange a estrutura física da escola, algumas observações tenho a
fazer. O C.E Estado do Pará, escola da rede pública estadual, havia passado por
uma reforma em sua estrutura física, por volta de 5 meses antes do início das
atividades dos residentes. Sobre as salas de aula, todas são climatizadas, apesar
de que em algumas o aparelho de ar-condicionado apresentava defeito, o mobiliário
(mesas e cadeiras de alunos e professores) encontra-se em um estado de
conservação relativamente aceitável, todas as salas contam com quadros brancos
em bom estado de conservação. Apagadores e pincéis atômicos não são
fornecidos pela escola ficando ao encargo do professor. Em relação a biblioteca,
esta ocupa uma sala relativamente pequena, possui um acervo de livros bastante
reduzido e é bem pouco frequentada pelos alunos. A escola conta com recursos
audiovisuais, como televisão, data show, caixa de som, microfone etc. apesar de
que em minha opinião a quantidade desses recursos não seja suficiente para a
quantidade de turmas que operam em cada turno. Os alunos contam com uma
quadra poliesportiva (não possui cobertura) onde os mesmos realizam as
atividades práticas de educação física. No que se refere a merenda oferecida aos
alunos, algo me chamou a atenção negativamente, o fato de não existir um horário
fixo para a serventia da mesma, variando em muitos horários durante a semana,
chegando ao ponto de em repetidas ocasiões o horário de aula ser interrompido
para que o lanche fosse servido, ressaltando que não é todos os dias que o mesmo
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é servido. A despeito do fato ocorrido uma pequena rotatividade de alunos e, por
conseguinte, o tempo de Residência Pedagógica de uns ser diferente do de outros,
no decorrer dos quase 09 meses de atividades nas escolas pudemos vivenciar as
dificuldades enfrentadas por um professor da rede pública em sua prática
pedagógica, tanto no que diz respeito as instalações e equipamentos da instituição
de ensino, como também devido à falta de recursos e materiais didáticos
adequados para se ministrar uma aula com a possibilidade mínima de se atingir os
objetivos traçados, além do que constatamos o fato da escola estar situada em
bairro periférico com altos índices de violência deixa os alunos mais vulneráveis a
atuação de aliciadores e membros de facções, numa óbvia decorrência das
desigualdades sociais e da falta de políticas públicas que deixam uma considerável
parcela dos moradores desse bairro desprovidos de itens básicos que deveriam ser
assegurados em conformidade com sua dignidade humana. Durante esse período
individual e coletivamente pudemos perceber que em função dessas carências o
professor vai além de suas atribuições, pois surgem situações no cotidiano escolar
para cujo enfrentamento a academia não nos prepara minimamente. Em termos
gerais quase sempre temos que nos adequar a uma realidade marcada por
carências e no mais das vezes precisamos criar técnicas e métodos que permitam
ministrar uma aula minimamente satisfatória. Além disso, surgem situações que
extrapolam a sala de aula e que obrigam o professor a tomar medidas o mais rápido
possível com vistas a resolução de tensões e conflitos, o que leva alguns
companheiros a se questionar se realmente é nessa profissão que ele quer seguir
atuando. Em detrimento dessa realidade caótica e assustadora também nos
deparamos com alunos de uma inteligência sem igual e interesses diferenciados,
que dominam o conteúdo dado em sala, mas que, por outro lado, possuem um
grande número de faltas, por conta, dentre outros de conflitos dentro do lar. Outros
apresentam grande dificuldade de aprendizado, alguns sofrem com problemas
depressivos, havendo ainda alguns que vivem à mercê de bandidos, de drogas e
expostos a toda sorte de violência urbana. Diante dessa realidade, na Unidade de
Ensino Estado do Pará tivemos a oportunidade de observar e ministrar aulas,
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mediar conflitos e de pôr em prática o que foi aprendido na academia, mas o
principal de tudo, em nossa avaliação, foi sensibilizar e cativar alunos que no
primeiro momento se mostraram inalcançáveis, o que foi fruto de um trabalho em
equipe com a ajuda essencial de nosso preceptor, o professor Lúcio, que nos
deixou muito à vontade em todo o decorrer das atividades. Com seu apoio e
confiança em nós depositada, executamos dois projetos nesse processo, um com
a temática “Iluminismo”, projeto esse de autoria do professor Sergio, que nos fez o
convite para participar e preparar nossas respectivas turmas para a execução do
mesmo. Por último, formulamos e desenvolvemos o projeto Quilombo Urbano. De
acordo com o que estava previsto com o projeto de Residência Pedagógico de
História. Para tanto, sensibilizamos e orientamos os alunos na execução do
mesmo, o que culminou com excelentes resultados, pois os alunos se
comprometeram, timidamente no início demostrando pouco interesse ou quem
sabe pouco conhecimento, porém, na reta final nos agraciaram com uma bela
apresentação do que haviam produzido para uma parte significativa da comunidade
escolar. Posteriormente as reuniões em que ficaram definidos os temas que cada
dupla trabalharia na escola, chegou o momento de colocá-lo em prática. O primeiro
contato dos alunos como tema foi intermediado pelo professor/preceptor Lúcio
Rogério, trata-se do bairro da Liberdade, sua fundação, sua denominação, sua
relevância cultural, sua dimensão étnica, entre outros, como os alunos são do
oitavo ano e estão na faixa etária dos 13 e 14 anos, houve a necessidade de
simplificar o tema, para que houvesse uma melhor compreensão pelos mesmos.
Havendo assim a necessidade de explicar aos alunos a importância deles e dos
seus familiares na constituição do bairro valorizando assim a sensação de
pertencimento deles ao ambiente em que residem. Despois da apresentação de
documentários e de jornais com curiosidades da época da “criação” do bairro, os
alunos foram designados a fazer uma pesquisa entre familiares e vizinhos para
descobrir as origens que denominaram o bairro, onde constatamos grande
empolgação e interesse por parte dos alunos, culminando com a apresentação de
murais, maquetes, danças e seminários apresentados no pátio da escola e servindo
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como atividade avaliativa. O objetivo maior da nossa proposta era fazer com que
os alunos não sentissem vergonha de morar na comunidade e sim orgulho de saber
que seus familiares fizeram parte mesmo que indiretamente da criação de bairro
em questão. Não tem como relatar da nossa experiência no âmbito da Residência
Pedagógica sem antes mencionar a importância da educação para a formação de
sujeitos sociais competentes e conscientes de seus direitos e deveres, pois educar
não se restringe apenas a transmissão de conhecimentos para os alunos, ou seja,
ser professor significa bem mais do que isso, uma vez que devemos prepará-los
para o mundo do trabalho e contribuir para o desenvolvimento de uma consciência
crítica que lhes permita intervim na realidade com o intuito da construção de um
mundo mais digno e justo. Enfim, a prática da docência não se resume a depositar
conhecimentos na cabeça dos alunos, mas implica o compromisso de levar o aluno
a pesquisar, a refletir, criando um senso crítico, ou seja, compreende, o aluno como
sujeito ativo no processo de aprendizagem. De acordo com a Lei de Diretrizes
Bases da Educação, a educação deve se desenvolver no seio familiar e nas
instituições de ensino. Por que sentimos a necessidade de fazer essa observação?
Infelizmente porque tem sido constatada uma transferência de atribuições por parte
de sujeitos envolvidos no processo educativo, resultando daí um cenário que se
distancia cada vez mais do ideal de uma educação plena. Em outros termos, uma
educação democrática, com a ampla participação, colaboração e divisão de
responsabilidades entre familiares, professores e comunidade escolar como um
todo, com o intuito de formar homens e mulheres conscientes de seus direitos, que
prezam e defendem os direitos dos outros, respeitando as diferencias existentes
em cada um e em todo. Infelizmente, durante nossa experiência na Residência
Pedagógica, para além do prazer e satisfação de estar ministrando aulas,
deparamo-nos com uma variedade de situações que desmotivam o professor, a
exemplo de aulas canceladas por falta de água na escola; mudanças recorrentes
de horários; atrasos dos alunos, tendo como resultado a demora no início das aulas
e redução do tempo destinado para a apresentação e discussão dos conteúdos;
isso sem contar os comportamentos inadequados para o ambiente de ensino e
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aprendizagem. Além disso, entramos em sala de aula com o pressuposto de que
os alunos estão devidamente preparados para a assimilação dos conteúdos
previstos para o nível em que se encontram, mas logo percebemos as lacunas
existentes quanto aos conteúdos anteriores. Exemplificando, constatamos que uma
larga maioria chega ao oitavo ano sem saber resolver uma simples fração ou uma
mínima interpretação de texto, dado que desmotiva e obriga a uma reflexão sobre
as práticas docente. Quando questionados sobre a importância dos estudos
recebemos as mais variadas respostas. Alguns diziam que somente iam a escola
porque os pais forçavam sua ida. E isso é triste, pois, como mencionei no início
desse relato, não cabe somente as instituições de ensino ensinar a importância da
educação, como também, aos pais e os familiares, que deveriam conscientizar suas
crianças da importância que a educação tem na vida do indivíduo; outros afirmavam
que iam para a escola por acharem o estudo importante para ganhar um bom
emprego. Notamos que muitos estudantes ainda não entendiam a importância de
estar em uma sala de aula, tanto que alguns não aproveitavam essa oportunidade,
embora um ou outro compreendesse a importância do estudo para aquisição de
uma qualificação que futuramente lhe permita uma vida digna. Diante de tal
situação, sentimos a necessidade de lembrá-los do porquê de estarem na escola e
em face da dificuldade de aprendizagem do conhecimento histórico – o que para
muitos é algo desnecessário e longínquo – sempre tivemos o cuidado de usar
ferramentas (data show, projeção de documentário e filmes, celulares) e métodos
que contribuiriam para um aprendizado mais prazeroso e adequado às exigências
do seu tempo e assim facilitar a compreensão de processos históricos que levaram
a configuração desigual e violenta dos dias de hoje e a desnaturalização de
discursos e práticas que foram socialmente construídas. Portanto, a Residência
serviu para nos mostrar na prática uma infinidade de sensações e situações com
que um professor pode se deparar no exercício da docência, o que significa dizer
que haverá momentos que o professor terá que ser também um amigo, conselheiro
ou mesmo desempenhar outros papeis para além daquele que são pertinentes a
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seus atributos, como é o caso daqueles que muitas vezes deveriam ser
desempenhado por pessoas da família.
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O PIBID E O DESAFIO DE INSERIR A CULTURA AFRICANA E
AFROBRASILEIRA NO CONTEXTO ESCOLAR: uma abordagem a partir
do uso do cinema em uma escola pública de São Luís – MA
Cristiane Cabral Raposo Sampaio
Aparecida de Jesus Melo Lobato Costa
Diego Lopes Ribeiro
PIBID/Pedagogia
Docente Orientadora: Profa. Dra. Valdenice de Araujo Prazeres
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: O presente estudo é fruto de reflexões sobre uma das atividades
desenvolvidas no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID), no subprojeto do curso de Pedagogia/UFMA. Tal Programa,
implantado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), tem como objetivos promover a integração entre Educação Superior e
Educação Básica, elevando a qualidade da formação inicial, a partir da observação
e reflexão da prática cotidiana do profissional da educação básica, nos anos iniciais
de ensino (CAPES, 2018). O estudo visa refletir, acerca das contribuições da
produção fílmica para a inserção da cultura africana e afro-brasileira no contexto
escolar, em uma escola pública localizada no bairro Vicente Fialho, no município
de São Luís, no Estado do Maranhão. Como questão norteadora, definimos: de que
forma a utilização da produção cinematográfica como recurso didático pode
contribuir para a inserção da cultura africana e afro-brasileira no contexto escolar?
Para a elaboração deste estudo, realizamos uma Revisão da Literatura como foco
nos temas relativos à: Sequência Didática para alfabetização e letramento
linguístico (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2004), mídia e educação
(FANTIN, 2007) e educação para as relações étnico-raciais (BRASIL, 2003, 2004)
nos anos iniciais do Ensino Fundamental na perspectiva da Lei nº 10.639/2003,
tendo em vista a análise das atividades desenvolvidas por bolsistas e não bolsistas
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do referido Programa. Tais atividades foram orientadas pelo Subprojeto
PIBID/PEDAGOGIA/UFMA, intitulado “Entrecruzando alfabetização e letramento
linguístico e matemático com educação para as relações étnico-raciais”. Esse
subprojeto foi pensado tendo em vista o desenvolvimento de “atividades ancoradas
em uma perspectiva interdisciplinar e de diversificação de objetivos, conteúdos,
estratégias metodológicas de ensino e aprendizagens, bem como de recursos
didáticos e linguagens” (PRAZERES, 2018, p. 3), tendo com um dos objetivos
específicos o trabalho com aspectos teóricos, metodológicos e didáticos dos
conteúdos referentes à temática da educação para as relações étnico-raciais, com
recursos da Literatura e da etnomatemática, para fundamentação e elaboração de
projetos interdisciplinares a serem implementados na escola-campo. Ao longo da
história do Brasil, o desenvolvimento da sociedade atual ocorreu a partir de um
processo discriminatório, que considera uma cultura superior, em detrimento de
outra. Larraia (1986) aponta que “o homem é o resultado do meio cultural em que
foi socializado”, o que corrobora com a ideia de fomentação de medidas de
implantação da cultura afro-brasileira e africana nos currículos oficiais de educação.
Com a promulgação da Lei 10.639/2003, que inclui nos currículos escolares a
obrigatoriedade de oferta da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, o PIBID,
por meio do subprojeto UFMA – Pedagogia busca efetivar a ação pretendida pela
Lei, com a execução das atividades desenvolvidas pelos bolsistas e não-bolsistas.
Neste intuito, foi desenvolvida a atividade de intervenção, o “CinePIBID”, que trouxe
para o contexto da escola a exibição da animação: “Kiriku e a Feiticeira”. Trata-se
de um filme infantil, que se em uma tribo africana, na África Ocidental, que permite
abordar aspectos da história e da cultura africana numa linguagem apropriada para
crianças, possibilitando que os alunos compreendam fatos comuns da vida africana
e relacionem com a nossa própria cultura.Com base em Fantin (2007),
consideramos que esta é uma atividade que atua no campo da consciência e no
campo “sócio-político-cultural”, atuando como uma excelente ferramenta de
intervenção, pois a produção fílmica trata-se de um instrumento “didáticopedagógico” constituído de valor social. A exibição cinematográfica pode ser
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compreendida por sua dimensão cognitiva, como um meio eficiente de expressão
de sentimentos e arte. O que Braxandall (In GEERTZ,2002), diz “o público não
necessita aquilo que já possui. Necessita sim um objeto precioso, no qual lhe seja
possível ver aquilo que sabe; precioso o bastante, para que, ao ver nele o que sabe,
possa aprofundar esse seu conhecimento”. Assim é para o aluno que ao depararse com a imagem fílmica apropria-se daquilo que lhe é significativo, a
representação do “eu” no “outro”. (GEERTZ,2002) Para Christofoletti (2009), o
cinema como recurso didático não trata-se de um objeto massivo, e sim um recurso
considerado de grande contribuição para o aprendizado dos alunos, por abranger
os conteúdos e temáticas com fins didáticos. O que é revelado durante a vivência
da atividade desenvolvida é que, o recurso utilizado a produção fílmica (“Kiriku e a
Feiticeira”), considerando a dimensão da ação pedagógica do cinema, esta
atividade propicia ao aluno uma visão amplificada, podendo este conhecer
aspectos da cultura africana, como a música, tradição etc. e assim poder
reconhecer heranças culturais presentes no seu cotidiano, além de identificar-se
fisicamente com as imagens dos personagens.
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RESUMO: Por muito tempo a abordagem da história indígena foi relegada ou teve
um valor secundário nos processos de ensino-aprendizagem, isto porque as
representações acerca do “índio” estavam ligadas a perspectiva de que fora um
pequeno ponto dentro de um processo muito maior e mais importante, que fora a
colonização. Visão essa que perdurou sem maiores questionamentos, mesmo
depois da historiografia pós Annales ter desenvolvido uma perspectiva de uma
história não positivista. Trazer essa problematização, que encontra quase que
exclusivamente situada no ambiente acadêmico para a educação básica tornou-se
um desafio mais que necessário, visto que esta cultura, marginalizada por uma
mentalidade colonial que ainda resiste a despeito da passagem do tempo, foi de
suma importância na formação brasileira. Segundo Zamboni e Bergamachi,
materiais didáticos utilizados, no Brasil, até a primeira metade do século XX
reproduziam a visão que a literatura romântica do século XIX havia formulado sobre
os indígenas, a qual, a partir de uma perspectiva dicotômica, ora eram
representados como herói ora como vítimas destinadas ao extermínio (2009 apud
SANCHES REIS, CAMPOS JÚNIOR,2016 p.4). O ensino da história indígena
tornou-se obrigatório nas escolas públicas e particulares desde a Lei 11.645/2008,
uma correção da Lei 10.639/2003, que contemplava somente o ensino da cultura
Afro-brasileira. Passados onze anos da obrigatoriedade do seu ensino, o que se
percebe na pratica é que não houve mudanças efetivas quanto a história indígena,
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a começar pelo dado de que os livros didáticos ainda reproduzem essa concepção
eurocêntrica, e criando uma sensação de distanciamento/indiferença para comas
populações indígenas. Dando margem aos desenvolvimentos dos mais variados
preconceitos. Compreendendo essa delicada realidade, e na tentativa de viabilizar
uma percepção mais profunda acerca desses povos aos alunos, é que o subprojeto
em análise foi pensado. Dessa forma, em um exercício historiográfico presentepassado-presente e tendo como base o uso de fontes primarias, objetivamos com
ele lançar um olhar crítico sobre a construção histórica desses indígenas e,
principalmente, permitir a compreensão de como essa construção forjada há
séculos de história afeta a relação social atualmente entre os indígenas e não
indígenas. O projeto educacional sobre história indígena estaria incompleto sem a
escolha da metodologia adequada para melhor fruição do debate e aprendizagem
significativa dos educandos. Frente a este desafio, foi pensado pelo grupo de
residentes a utilização de documentos históricos para a produção do conhecimento
em sala, dando aos alunos a autonomia para a construção de sua própria
historiografia, definindo prioridades de fontes e interpretando a história indígena
conforme seu olhar. Para isso foram escolhidos dois tipos de documentação o
cinema: documentário e jornais. A escolha do cinema como recurso pedagógico e
documento histórico tem duas explicações. Primeiro, pela imersão do jovem
estudante em um cotidiano em que a comunicação audiovisual é fortíssima,
principalmente através da internet, sendo que o uso dessa ferramenta é feito muitas
vezes de forma acrítica e passiva, prejudicando a concepção do jovem como sujeito
da história, cidadão e participante da construção do conhecimento. Segundo, pela
revolução documental produzida pela Escola dos Annales em que o conceito de
documento histórico foi ampliado para o de fonte, entendendo como tal tudo aquilo
que foi produzido pelos homens e mulheres no correr do tempo, possibilitando um
tratamento teórico sólido em sala de aula baseado nesta historiografia. Assim com
base nessas considerações teóricas, para trabalhar a história dos povos originários
foi escolhido o gênero do cinema documentário. Todavia, atentamos para o fato de
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que não devemos considerá-lo como documento imparcial e neutro, mas que
cumpre o objetivo de passar uma mensagem de quem o produziu, essa consciência
da crítica documental nos dá suporte para melhor nos posicionarmos quanto às
informações contidas no documentário. O documentário escolhido foi o Índios no
Brasil, produzido pela TV Escola do Ministério da Educação com apoio de ONG’s
e instituições de apoio ao movimento indígena, os entrevistados são de dois grupos:
intelectuais e lideranças indígenas, responsáveis pela contextualização histórica e
social dos indígenas, e pessoas indígenas e não indígenas, que ocupam o espaço
no documentário como representante do variado imaginário da sociedade brasileira
e da indígena sobre as causas indígenas. Outro documento utilizado em sala de
aula, no âmbito do projeto, foram jornais, uma vez que essa fonte histórica tem um
regime de verdade e de imparcialidade que deve ser posto em análise em sala.
Afinal, as matérias jornalísticas seguem diversos fatores para chegar ao produto
final como a linha editorial, a subjetividade do repórter, a potencialidade de vendas
de jornais, entre outros. Dados esses que, necessariamente, colocam em xeque a
neutralidade absoluta do discurso jornalístico sobre a realidade. Após toda a
temática trabalhada junto aos alunos, solicitamos que fizessem colagens em
cartazes para a confecção do mural que fora exposto e apresentados pelos
mesmos a outras turmas da escola. A culminância se deu no dia 23 de outubro,
cada grupo abordando um conflito especifico. A princípio enfrentamos algumas
dificuldades com o ambiente escolar, visto que fora acordado utilizarmos o pátio da
escola para realizarmos a apresentação do projeto, o que não aconteceu. Tivemos
que nos adequamos ao espaço pequeno da sala de aula, o que de certa forma
influenciou na apresentação dos alunos. Estes não tiveram muito espaço para as
suas exposições. Como a realidade encontrada nas escolas públicas é bem
diferente da teoria, nada nos causou muita estranheza. Em suma tivemos
experiências boas, a oportunidade de mostrar a realidade vivida pelos indígenas,
através de documentos históricos, algo que vai além dos livros didáticos. Pudemos
perceber que os conflitos indígenas ainda era algo desconhecido por grande parte
dos alunos e o projeto os concedeu a oportunidade vivenciar essa realidade. Em
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razão dos imprevistos ocorridos, a culminância do projeto não foi totalmente
satisfatória, visto que algumas turmas do segundo e terceiro ano não tiveram o
privilégio de assistir as apresentações, pelo fato de estarmos em salas de aula, o
que lamentamos profundamente. No entanto os que puderam estar presentes
foram beneficiados com as riquezas dessas informações e, certamente levarão
para o seu dia a dia. Palavras-chave: ensino, indígenas, história, conflito.
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RESUMO: O Torneio de Xadrez do Colégio Universitário (COLUN) da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA) representa uma atividade de culminância do projeto
de extensão “Xeque-Mate”, que fomenta a prática do xadrez aos alunos da escola.
A presente pesquisa relata a experiência dos bolsistas do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de Educação Física da UFMA, na
organização e no desenvolvimento do Torneio de Xadrez do COLUN no ano de
2019. Para a organização do evento houve reuniões periódicas da equipe do PIBID
de Educação Física (bolsistas e supervisão), para a sistematização das atividades
que seriam realizadas no decorrer do torneio. A Coordenação Pedagógica da
escola também participou deste processo. Todos os alunos que participaram
receberam um comunicado e um convite aos pais e/ou responsáveis. Foi
confeccionado um flyer de divulgação contendo informações sobre o dia, horário,
local, e o período de inscrição. Paralelamente também foram confeccionadas
medalhas a serem entregues a todos os alunos participantes. Foram enviadas
solicitações à imprensa da UFMA (TV UFMA e Assessoria de Comunicação ASCOM) para que houvesse a cobertura jornalística do evento. O referido evento
aconteceu no dia 17 de maio de 2019, nos turnos matutino e vespertino no Auditório
da escola, ocorrendo a participação voluntária de aproximadamente 100 alunos do
Ensino Fundamental (5°ano ao 9°ano) e do Ensino Médio. A abertura do evento
teve uma palestra intitulada “Apontamentos sobre a história do Xadrez”,
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apresentada pelo professor supervisor do PIBID de Estudos Africanos e Afrobrasileiros do COLUN. Esta palestra foi direcionada aos alunos e seus respectivos
responsáveis, onde foi abordado dados históricos, culturais, religiosos e filosóficos
sobre as origens e valores que compõe o jogo do xadrez. Assim houve um
enriquecimento de conhecimentos acerca da trajetória do xadrez. Posteriormente
ocorreu a divisão dos alunos em faixas etárias dando sequência à etapa dos jogos
de xadrez, com duração de até 15 minutos para cada dupla de jogadores. Ao final
das rodadas dos jogos, houve a premiação através de medalhas, entregues a todos
os participantes, independente da classificação obtida. O evento contou também
com a cobertura da imprensa da UFMA, através da ASCOM e da TV UFMA, que
resultou em uma matéria do evento publicitada no site da UFMA. Nesta
oportunidade foram entrevistados alunos que participaram do evento, uma bolsista
do projeto Xeque-Mate, a supervisora do subprojeto de Educação Física, e uma
das bolsistas do PIBID. Notou-se que o Torneio de Xadrez representou uma
ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem dos alunos pois
oportunizou momentos de reflexão sobre a sua prática interdisciplinar que envolve
o jogo do xadrez. A escola configura-se como um local onde os alunos têm a
possibilidade de diversas vivências que lhe trarão muitos conhecimentos, além do
aprimoramento de diversas habilidades cognitivas, obtidas com a prática do jogo
do xadrez, como por exemplo, a concentração, o raciocínio, a autonomia e a
autoconfiança (SILVA, 2004). As ações operacionalizadas com o jogo do Xadrez
ultrapassam as dificuldades impostas pelo cotidiano escolar, avança nas
discussões dos conteúdos da Educação Física, especialmente, no conteúdo jogos.
O xadrez mostra também que por ser um jogo de estratégia, coloca a criança em
difíceis situações de conflito e que as estimula a criar, imaginar e atuar como um
indivíduo capacitado para solucioná-las, compreendendo sua historicidade
enquanto sujeito. O PIBID contribui para o aprendizado de metodologias inovadoras
e multidisciplinares e, ainda, no fortalecimento da formação docente concretizando
a tríade entre professor universitário, educação básica e alunos das licenciaturas.
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A realização de um torneio de xadrez, evidencia que o jogo além de uma estratégia
pedagógica de ensino, é um instrumento importante da interdisciplinaridade.
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RESUMO: As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica reconhecem
no item IV do Artigo 3º a Educação Física como área do conhecimento fundamental
na composição dos currículos escolares, propiciando aos alunos uma reflexão das
práticas corporais (BRASIL, 1998). Segundo os Parâmetros Nacionais Comuns
Curriculares, a Educação Física no Ensino Fundamental deve propiciar ao aluno o
conhecimento a respeito da diversidade de manifestações do corpo, considerando
a cultura corporal como referência de organização dos conhecimentos, através dos
jogos, das lutas, das danças e dos esportes (BRASIL, 1998). O ensino dos esportes
nas aulas de Educação Física deve assumir características estritamente
pedagógicas, respeitando os potenciais e as limitações do aluno. As práticas
esportivas com características lúdicas estimulam o prazer corporal, a criação de
outra realidade para além da vida cotidiana, a socialização, a conquista e a
superação dos limites corporais (NEIRA, 2014). O ensino do esporte Atletismo
torna-se fundamental para o aprendizado de outros esportes, pois permite a
execução de gestos naturais como correr, saltar e lançar, fato que amplia a
necessidade de explorar de forma mais ampla o aprendizado nas escolas
(NASCIMENTO, 2011). Esta pesquisa visa descrever a experiência dos bolsistas
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no processo
de ensino aprendizagem do Atletismo nas aulas do Ensino Fundamental do Colégio
Universitário (COLUN). Os bolsistas e a supervisão do PIBID realizavam
semanalmente atividades de planejamento das aulas de Educação Física, sobre o
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Atletismo, que era um dos conteúdos preconizados durante o segundo bimestre da
escola. Foram construídas aulas diagnósticas visando conhecer as capacidades
motoras de cada aluno e o saber acerca deste conteúdo, para que dessa forma
fosse ensinado de maneira sistematizada aquilo que já fazia parte da realidade de
cada um. Em seguida, foram ministradas aulas e expositivas nas salas de aula e
práticas que diversificaram o ensino do Atletismo. Além destes instrumentos, foram
utilizadas imagens, filmes, bem como a vivência esportiva de jogos lúdicos, através
de corridas, saltos, arremessos e lançamentos. Houve ainda a produção de
materiais alternativos que auxiliavam na vivência, desvendando a ideia de que a
falta de recursos inviabiliza a abordagem do conteúdo para a formação
educacional. Os materiais alternativos foram construídos pelos alunos a partir de
materiais simples, resultando na produção de pesos, martelos, discos e bastões,
estimulando a criatividade e a curiosidade dos mesmos. Posteriormente foi
realizada a “I Corridinha do COLUN” com o objetivo de promover a vivência integral
da modalidade de corridas do Atletismo. O evento ocorreu na Pista de Atletismo de
Núcleo de Esportes da UFMA, envolvendo os alunos do Ensino Fundamental. Esta
atividade permitiu a vivência da prática da corrida entre os alunos, além da
promoção de atividades esportivas do Atletismo, primado pelo caráter lúdico. Nesta
atividade todos os alunos tiveram a oportunidade de praticar a corrida rasa de 50
metros, sendo todos premiados pela participação. A atividade contou a presença
dos pais e responsáveis dos alunos, de acadêmicos do primeiro período do curso
de Licenciatura em Educação Física da UFMA, além da presença do Corpo de
Bombeiros do Maranhão e de alunas do curso Técnico em Enfermagem do COLUN.
Segundo Souza (2007), o papel da escola, enquanto ferramenta educacional, é
possibilitar uma prática motora de qualidade, pois ela é fundamental e de extrema
importância no processo de desenvolvimento integral do aluno. A culminância do
conteúdo Atletismo no final do bimestre se deu na “I Mostra de Implementos
Esportivos de Atletismo do COLUN”, onde os alunos tiveram a possibilidade de
exibir para toda a comunidade escolar os conhecimentos alcançados e materiais
alternativos produzidos durantes as aulas. As turmas do 5° ao 9° anos
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desenvolveram maquetes da Pista de Atletismo, bem como os instrumentos
utilizados na prática de cada modalidade do Atletismo. O evento também viabilizou
aos alunos o contato com o professor e atleta maranhense, Diogo Matheus Barros,
que levou na palestra “Sonhar é ser campeão” o esporte como um meio de
cidadania e um ato de esperança e superação. Conforme Neira (2014), o
desenvolvimento de situações pedagogicamente organizadas que buscam a
compreensão dos fenômenos esportivos por parte dos alunos contribui para o
desenvolvimento de uma visão mais crítica e qualificada com o esporte. Mediante
o exposto, constatamos que todo o processo de ensino e aprendizado do Atletismo
no Ensino Fundamental representou experiências significativas, que revelaram o
valor formativo desse esporte. Para os bolsistas do PIBID, as vivências
proporcionaram a dinamização dos conteúdos e favoreceram a formação crítica e
sólida, auxiliando no reconhecimento da função social do professor de Educação
Física.
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RESUMO: O trabalho apresenta o relato as experiências vivenciadas a partir das
observações e das práticas das residentes numa escola pública U.E.B “Profª
Rosália Freire” fica localizada no bairro da Vila Isabel, na cidade de São Luís/MA
por

meio

do

Programa

Residência

Pedagógica

do

Curso

de

Pedagogia/UFMA/CAPES. Este programa promove a imersão do licenciando na
escola de educação básica. Possui uma carga horária de 400h dividida em etapas
(60h de Identificação, caracterização e diagnósticos da escola-campo); (320h de
Observação, planificação e intervenção pedagógica) e (60h de Organização,
avaliação e socialização do projeto). O PRP nos permitiu refletir sobre diferentes
possibilidades teórico-metodológicas para melhor organização do trabalho escolar.
Nosso objetivo foi investigar qual é a contribuição dos residentes no processo de
ensino-aprendizagem para criar condições necessárias para o enfrentamento das
diversas dificuldades de aprendizagem existentes na escola. Metodologia: O
estudo é de natureza qualitativa, foi realizado no período de janeiro a novembro de
2019 no qual se utilizou como técnicas de recolha de dados a observação
participante das três residentes, o diário de campo, registros no e-portfólio e
planificação didática. O foco foi duas salas do 3º ano e uma sala do 4º ano do
ensino fundamental, cada uma com média de 24 a 32 alunos, onde realizamos as
intervenções pedagógicas. Foram realizadas as avaliações diagnósticas com o
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propósito de levantar as hipóteses sobre os níveis de alfabetização dos alunos.
Observamos que os mesmos estão em diferentes níveis de alfabetização.
Registramos os seguintes níveis no 3º ano A (5 alunos estão alfabetizados,
enquanto 11 no nível silábico-alfabético e 6 no nível silábico com valor sonoro e 1
no nível pré-silábico). Já o 3º ano B (6 estão no nível pré-silábico, 5 estão no nível
silábico, 5 no nível silábico-alfabético e 7 são alfabetizados). E no 4º ano A (2 no
nível pré-silábico e 4 silábico). Nas observações em sala de aula percebemos que
os alunos estão em diferentes níveis de alfabetização com dificuldade na leitura e
escrita. Percebemos que a maior dificuldade para os alunos aprender a ler e
escrever é o fato de a maioria não ter sido alfabetizada devido a inúmeros fatores.
Devido a isso, inferimos que muitos alunos até chegam a se alfabetizar, mas não
desenvolvem adequadamente as habilidades de leitura e escrita ao longo do ensino
fundamental. Mediante tal contexto, nos questionamos: De que forma as atividades
desenvolvida pelas bolsistas do PRP pode contribuir na alfabetização das crianças
nos anos iniciais do ensino fundamental? Nessa perspectiva, temos nos esforçado
nas ações do PRP, para que os educandos tenham acesso à cultura escrita por
meio de práticas pedagógicas que visam uma alfabetização na perspectiva do
letramento. Concordamos com Magda Soares (2004, p.14) “Dissociar alfabetização
e letramento é um equívoco [...] no mundo da escrita ocorre simultaneamente por
dois processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita – alfabetização
– e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de
leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento”.
Sob essa ótica notamos grande importância dos dois conceitos que devem
caminhar juntos pela via da prática pedagógica. Na escola percebemos que os
alunos precisam ter contato diariamente com diferentes tipos de texto e ouvir
histórias. Entendemos que ler um texto de maneira estratégica faz com que a
criança pense sobre o que leu, aumentando o aprendizado e a compreensão o que
colabora para a formação do leitor. Como contribuição de atividades desenvolvidas
para alfabetização das crianças elegemos algumas estratégias. Foi realizada
apresentação do livro do Pequeno Príncipe de Antoine de SainitExpupéry onde
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fizemos uma dinâmica chamada de Repolho cultural de forma bem criativa. Foi
trabalhada a estrutura da língua por meio da Paródia da Acentuação (“Eu só quero
um Xodó”) de Dominguinhos; Trabalhamos o livro Poemas Problemas de Renata
Bueno; Contação de história do livro A verdadeira história dos três porquinhos de
Jon Scieszka no qual fizemos um bingo cultural com participação dos familiares na
escola; Fizemos oficina da boneca Abayomi construindo uma atitude antirracista e
para o Folclore a leitura dos livros “A menina encantada e a serpente levada” e “A
mulher que virou urutau”. A alfabetização compreende uma etapa marcante e
fundamental dos anos iniciais, pois é necessário para garantir o direito de aprender
a ler e escrever na escola. É preciso considerar que o processo de desenvolvimento
da aprendizagem implica em conhecer as características sociais, psicológicas e
cognitivas. Observamos que o processo de alfabetização e letramento na UEB
Profª Rosália Freire é tardio, pois os alunos chegam no 3º e 4º ano ainda com
dificuldades na leitura e escrita. Diante disto, as contribuições para alfabetização
foram pensados na perspectiva da interdisciplinaridade. As intervenções realizadas
nas turmas tiveram algumas dificuldades no que se refere à comunicação, mantêlas em uma mesma atividade, despertar a sua atenção. Pelo fato das turmas serem
bem heterogêneos partimos da necessidade de motivar as crianças para realização
das atividades com uso de estratégias para compreenderem a sala de aula como
espaço de socialização e envolvimento com a aprendizagem. Os objetivos foram
alcançados, compreendendo as dificuldades e os diferentes ritmos. Contribuímos
para formação leitora, desenvolvimento de habilidades e troca de experiências. A
vivência no contexto da sala de aula nos possibilitou um entendimento do quanto à
prática docente é um processo que envolve a combinação de múltiplas etapas e
que o docente precisa ter uma sólida formação conceitual para possibilitar às
crianças o acesso à cultura escrita de forma global.
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DESAFIOS DO PROFESSOR DE FILOSOFIA NA PRÁTICA DE ENSINO:
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RESUMO: O trabalho de livre docência de um professor de Filosofia é complicado
em diversos sentidos, pois no que tange a questão da formação do professor notase um foco na preparação do estudante no estudo da Filosofia, da sua história e
das suas implicações na compreensão do mundo, no entanto, também se observa
nesses mesmos cursos uma deficiência na preparação deste mesmo profissional
na prática de ensino da disciplina. O Programa da Residência Pedagógica permitiu
ao licenciando mais tempo para desenvolver a prática de ensino em sala de aula.
Esse trabalho visa expor os questionamentos de cinco residentes de Filosofia e
seus desafios na prática de ensino. O período de estágio tem sido insuficiente para
uma formação e preparação mais adequada para o futuro professor e por esse
motivo houve a implementação de projetos pedagógicos como o Programa de
Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa da Residência Pedagógica os quais têm
proporcionado ao licenciando uma preparação profissional mais completa. O
Programa da Residência Pedagógica proporcionou uma experiência mais intensa
do que o período de estágio permite o que resultou em um melhoramento do
trabalho do futuro professor. O programa também permitiu ao licenciando conhecer
por mais tempo o ambiente escolar de forma geral não se limitando somente a sala
de aula, mas conhecendo inclusive a coordenação da escola, a sua infraestrutura
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e também a própria história da escola a qual o residente foi inserido. O processo
de

desenvolvimento

mais

aprofundado

do

professor

permitiu

que

ele

desenvolvesse as suas habilidades didáticas com mais tranquilidade e também se
questionasse sobre diversos problemas da prática de ensino da disciplina sendo
estes alguns dos problemas relatados neste trabalho por um grupo de cinco
residentes inseridos em duas escolas diferentes: Centro de Ensino Pio XII e Centro
Integrado Prof.ª Maria Pinho. A prática de ensino dos residentes ao longo do seu
período nas escolas mostrou diversos problemas que os mesmos enfrentaram
durante a prática de ensino como, por exemplo a questão do uso do livro didático,
pois percebeu-se uma irregularidade nos conteúdos propostos no livro com os
propostos pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) do Maranhão, também
houve questão em como conseguir a atenção dos alunos e acima de tudo veio um
dos questionamentos mais importantes que é como levar os alunos a terem o
desejo pelo conhecimento? O capítulo II intitulado “O perguntar filosófico e a atitude
filosófica” do livro “O Ensino de Filosofia como problema filosófico” do professor
doutor em Filosofia Alejandro Cerletti explica que apesar de teses filosóficas
diferentes todo filosofo possui uma coisa em comum: o amor ou o desejo pelo
saber, esse desejo nunca é preenchido, em outras palavras, todo filosofo não se
conforma com as respostas costumeiras que interrompem uma possível discussão
filosófica. Cerletti se questiona sobre como provocar essa ânsia pelo saber nos
alunos, pois para professores de Filosofia a busca pelo conhecimento é algo de
escolha própria, ou seja, eles escolheram trilhar esse caminho de procura pelo
saber, mas e o aluno? Como proporcionar a ele o desejo pelo conhecimento?
Cerletti afirma que é necessário trabalhar esse sentimento por meios de exercícios,
provocações, ou seja, levar determinados questionamentos aos alunos fazendo
com que os mesmos respondam e exercitem o seu pensar e seu desejo por mais
conhecimento. Sílvio Gallo em seu livro “Metodologia do Ensino de Filosofia” tenta
pensar sobre como levar os alunos a um questionamento filosófico, a um exercício
do pensar e por isso ele delimita que em uma aula há quatro momentos didáticos,
a saber: a sensibilização, a problematização, a investigação e conceituação. Como
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o próprio escritor diz: No que concerne ao trato com aulas de filosofia na educação
média, penso que a pedagogia do conceito poderia estar articulada em torno de
quatro momentos didáticos: uma etapa de sensibilização; uma etapa de
problematização; uma etapa de investigação; e, finalmente, uma etapa de
conceituação (isto, é, de criação ou recriação do conceito). (Gallo, 2012. P. 95). O
maior desafio dos residente e também de um professor já formado é como
desenvolver esse processo sendo este e dentre outros fatores o que será discutido
pelo cinco licenciados em seus relatos das experiências vividas tanto na escola de
um ponto de vista geral quanto na própria sala de aula. Na prática de ensino o
professor de Filosofia precisa levar o aluno a um exercício de questionamentos ao
longo das aulas sendo esta tarefa sempre complicada. Os cinco residentes, no
decorrer do relato de suas experiências, passaram por muitas dificuldades nas
escolas o que os permitiu se perguntarem sobre como proceder nos momentos em
que os alunos não querem prestar atenção nas aulas ou em como lidar com a falta
de recursos da escola ou como desenvolver o exercício de pensar dos alunos.
Todos esses questionamentos são feitos pelos residentes nos seus relatos.
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RELATOS DE UM FUTURO EDUCADOR DE CRIANÇAS PEQUENAS:
experiências do cotidiano na Creche Escola Maria de Jesus Carvalho na cidade
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RESUMO: Segundo o artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
/LDBEN - lei 9.394/96 define a educação infantil, como a primeira etapa da
educação básica, e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de
até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade. Considerando as
especificidades da educação infantil esse dialogo precisa manter-se na formação
de profissionais da educação infantil. Nessa perspectiva a temática sobre a
presença masculina na docência com crianças pequenas, surge através do
cotidiano no espaço da instituição de infantil por meio do Programa residência
pedagógica e como graduando do curso de pedagogia da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA e pesquisador na área de Educação Infantil pelo grupo de
estudos pesquisas, educação, infância & docência - GEPEID, haja visto que este
segmento é majoritariamente feminino. O tema ainda é pouco explorado, mas que
tem despertado interesse em estuda-lo, especialmente por se tratar da presença
masculina na docência com crianças pequenas, suscitando a discussão no âmbito
da Educação Infantil. Propõe-se apresentar os aspectos pedagógicos dessa
experiência que orienta as regências dos residentes no processo de ensino
aprendizagem das crianças pequenas na creche escola Maria de Jesus Carvalho,
ligada á Secretária Municipal de Educação da cidade de São Luís -MA.
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Metodologicamente é um estudo qualitativo, que apresenta dados coletados por
meio de observações, registro e reflexão, no período de novembro de 2018 a
novembro

de

2019,

envolvendo

a

prática

de

dois

estudantes

de

pedagogia/residentes. O trabalho permite percebermos que o exercício da
docência realizado junto a crianças pequenas não é fácil, exige pesquisa, formação
contínua, oportuniza experiências e conhecimentos que explicam a realidade da
criança, proporcionando gradativamente a consciência do mundo. Buscando
compreender o ingresso e a trajetória do homem como professor de educação
infantil a partir da comunidade escolar e sociedade em geral na instituição de
infantil. Objetivo: Compreender e evidenciar o movimento de inserção dos
professores do sexo masculino nas instituições de educação infantil da Rede
Municipal de Educação de São Luís - MA; Revelar, a partir das análises dos dados
empíricos, as percepções dos diversos segmentos da comunidade escolar sobre a
legitimidade da presença dos professores na educação infantil; identificar e elencar
os limites enfrentados por esses sujeitos no fazer cotidiano de suas atividades
docente. Questão problema: Por que existem poucos docentes do gênero
masculino trabalhando com crianças pequenas? Quais dificuldades o professor do
gênero masculino de crianças pequenas enfrenta no exercício da sua profissão?
Procedimentos metodológicos: Trata-se de uma pesquisa com enfoque qualitativa
por responder a questões muito particulares. [..] Minayo (2007). Ou seja, ela
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis. A observação em loco na instituição de educação infantil, subsidiou a
coleta de dados referente ao contexto da produção de forma participante
possibilitando acesso a dados que informaram as representações sociais acerca
da temática. As observações foram registrados em caderno/diário de campo.
Resultados esperados: Espera-se encontrar respostas futuras para as questões
colocadas no artigo, haja visto, que o processo de investigação está em fase inicial
e culminará de um trabalho de conclusão de curso sobre a temática. Considerações
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Finais: É sabido que mudanças não acontecem sem conflitos e tensões. Para atuar
como docente, esses homens, especialmente quando ainda não são conhecidos
pela comunidade escolar, precisam, “da aprovação” dessa comunidade. Até que
isso ocorra, eles ficam sujeitos e, de certa forma, reféns do olhar “diferenciado”, da
vigilância constante e do estranhamento dos adultos que participam do cotidiano
escolar e da comunidade local. Esse período de adaptação e de afirmação
profissional constitui, para esses professores do sexo masculino, fator determinante
para a permanência (ou não) deles nas instituições nas quais atuam.
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CONTRIBUIÇÕES DO PIBID DE BIOLOGIA PARA O ESPAÇO ESCOLAR E
PARA A FORMAÇÃO DOCENTE
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Mônica Corrêa de Sousa
PIBID/Biologia
Docente Orientador: Prof. Dr. Carlos Erick Brito de Sousa
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: Este resumo retrata um relato de experiência dos participantes do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), Cidade Universitária Dom Delgado – São Luís - MA. As atividades do
Subprojeto de Biologia têm sido realizadas em uma escola da rede pública
estadual, em São Luís - MA, na qual os participantes do subprojeto colaboram com
as práticas docentes da professora supervisora, que ministra aulas de Biologia para
o Ensino Médio. No contexto dessas atividades, são realizados acompanhamentos
de aulas teóricas e ministradas em laboratório, revisões de conteúdo, de
planejamentos docentes e demais atividades que fazem parte do cotidiano de uma
escola pública. Nesse âmbito, em conjunto com a professora supervisora e com o
coordenador do subprojeto, um professor universitário do curso de licenciatura,
realizamos semanas temáticas, entre várias outras atividades, que contribuíram
para com uma compreensão melhor dos assuntos já abordados pelos alunos. E,
para nós, pibidianos, permitiu ter a vivência de uma sala de aula, partindo nesse
momento de uma nova perspectiva, pois retornamos ao espaço escolar não mais
como alunos, mas como docentes em formação, sendo isto na primeira metade da
graduação, proporcionando aos membros do PIBID tomar decisões de carreira e
também melhorar em aspectos didáticos. Assim, ao longo das atividades propostas
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para as turmas do Ensino Médio, tivemos maior aproximação com os alunos, por
conta do acompanhamento em aulas ministradas pela professora supervisora, que
nos deu tempo de acostumar com o ambiente da sala, e, da mesma forma, para os
alunos se acostumarem com a nossa presença em sala. Além da escola, também
fizemos atividades na própria universidade, com ciclo de seminários abertos ao
público. O PIBID, dessa maneira, nos permitiu, como graduandos de licenciatura
envolvidos no Subprojeto do de Biologia, ter contato prévio na escola, sendo um
facilitador para que pudéssemos criar, melhorar e aprender métodos e materiais
didáticos e também, vivenciar o outro lado do processo de aprendizagem por
intermédio das visitas e trabalhos realizados na escola C.E.I. Y Bacanga, localizada
no bairro Fumacê, em São Luís - MA. Observamos como o ensino de biologia é
ministrado pela professora, qual o aprofundamento e o entendimento dos alunos
em relação ao conteúdo da disciplina. Enquanto participantes do programa, tivemos
um momento de ambientação na escola, conhecemos o corpo docente, gestão
escolar, servidores gerais, além da estrutura e os recursos da própria escola.
Prosseguindo, nos detivemos na colaboração com a supervisora no planejamento
e incremento às aulas de biologia, práticas em laboratório e na sala, com o intuito
de levar os alunos para ocupar outros espaços da escola e atividades alternativas,
que ensinam a Biologia. Além disso, oportunizamos a realização de oficinas,
durante a Semana do Meio Ambiente, fomos facilitadores e organizamos um
workshop, onde também foi realizada uma gincana. Pudemos ministrar aulas em
sala, planejamentos de atividades e participação na feira de ciências, feira das
eletivas das disciplinas e reuniões na escola, como de pais e pedagógica. Todos
esses eventos na escola, serviram como base para nós como futuros professores
ou até mesmo, decidir se iremos continua nesta carreira. O programa, nos permitiu
atuar na universidade também, com a realização de reuniões, em que colocamos
nossas experiências e observações em debate, para saber como lidar em certas
situações do dia a dia escolar. Tivemos experiências de micro aulas, ministradas
aos próprios pibidanos, onde ao final de cada ministração, cada pibidano tecia suas
considerações sobre as propostas de aulas, fato que agregou muito na vida de cada
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um, refletindo na atuação no espaço escolar. Realizamos, periodicamente, ciclos
de seminários com temas sempre voltados à Educação e ao Ensino de Biologia.
Toda essa base criada entre universidade e escola, faz com que os futuros
profissionais, que sairão da universidade, estejam preparados para o que poderão
encontrar no ambiente escolar. Os ciclos de seminários vêm agregando
conhecimentos de causas, relatados em artigos estudados, as ministrações de
micro aulas proporcionam que sejamos profissionais que aceitam críticas e as usam
para sempre melhorar o seu ato de ensinar, estando sempre em processo de
aprendizagem. Além disso, a convivência na escola nos trouxe uma grande
oportunidade, o olhar do professor para com o aluno, ajudando-o a se descobrir, a
se construir como um cidadão, a ver que ele também tem espaço na sociedade.
Tudo isso nos trouxe o pensar na educação e em como trabalhar para melhorar,
entendendo que o professor é um ser político e deve ajudar o aluno a entender que
ele também é um ser político.
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A APLICABILIDADE DA LEI 10.639/03 NA INICIAÇÃO A DOCÊNCIA
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RESUMO: O curso de licenciatura em Estudos Africanos e Afro-brasileiros do
Campus de São Luís, Cidade Universitária Dom Delgado, funcionando
regularmente a partir do segundo semestre de 2015, pioneiro nas universidades
brasileiras, se apresenta como uma proposta inovadora e original que tem por
finalidade efetivar a inclusão da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na
formação dos discentes, sendo realizada por meio da articulação com os sistemas
de ensino da educação básica e superior, centros de pesquisa, Núcleos de Estudos
Afro-Brasileiros (NEABS), comunidade e movimentos sociais, seguindo as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana do ano de 2004 e a
Lei Federal nº 10.639 de 2003 que inclui obrigatoriamente o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo escolar da educação básica.
Podemos identificar, portanto, a Lei 10.639, sancionada em 9 de janeiro de 2003
pelo recém-empossado Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva como um
dos resultados desse novo lugar político e social e das várias reivindicações dos
movimentos negros ao longo das últimas décadas. (PEREIRA, AMILCAR). O
subprojeto

desenvolvido

para

o

PIBID,

se

estrutura

em

torno

da

interdisciplinaridade, envolvendo as áreas de História, Sociologia, Geografia e
Filosofia para subsidiar a formação discente de forma a contemplar os diversos 3
grupos étnico raciais que formaram a nação brasileira e colaboraram decisivamente
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na constituição do conhecimento, da ciência e do patrimônio histórico acumulado
pela humanidade. Nesse sentido, pretende ser um contraponto às Ciências
Humanas pautadas no eurocentrismo que relegam para segundo plano as
contribuições das populações indígenas, africanas e seus descendentes.
Compreende a escola pública como uma importante instituição responsável pela
sociabilidade dos seres humanos onde é possível a construção das identidades e
da formação de valores éticos e morais. Entretanto, o ensino e a formação docente
em Ciências humanas, a partir de suas licenciaturas, têm sido carregados por uma
herança derivada do colonialismo cultural que supervaloriza os feitos europeus e
minimiza ou exclui qualquer referência à história afro-asiática e indígena. Por essa
razão, o curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos africanos e afrobrasileiros pretende, por meio dessa intervenção, superar a visão mecanicista de
perceber a escola e a educação como meros reprodutores da ideologia dominante
e das condições de classes que privilegia determinados grupos em detrimento de
outros. O presente Subprojeto PIBID, neste contexto, apresenta-se como um
referencial fundamental na melhoria e aprofundamento da formação docente, pois
quer construir valores, condutas, modos de relacionamento do sujeito em relação
ao conhecimento, comprometendo-se com conteúdos que se configuram como
indispensáveis para uma formação de qualidade integrando as diversas áreas do
conhecimento em Ciências Humanas ao mesmo tempo em que se suscita um
procedimento de atualização/revisão de cada uma delas. Almeja, ainda, novas
relações entre as disciplinas, o que possibilita a ampliação de espaços de
intercâmbio dinâmicos e experiências político-pedagógicas mais inovadoras.
Segundo Tardif (2007, p. 53): [...] a prática pode ser vista como um processo de
aprendizagem por meio do qual os professores retraduzem sua formação e a
adaptam à profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem
relação com a realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma
maneira ou de outra. Em suma, entrelaça saberes e pessoas, provoca o diálogo,
revisa relações com o conhecimento. Portanto, referenciado na Base Nacional
Comum Curricular e nos dispositivos legais citados acima, este subprojeto, se
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desenvolverá em atividades acadêmicas e práticas pedagógicas que proporcionem
o ensino e a aprendizagem da História e Cultura Africana e Afro-brasileira, a partir
das Ciências Humanas e seus respectivos componentes curriculares: História,
Geografia, Sociologia e Filosofia. Lembrando que a Licenciatura em Estudos
Africanos e Afro-brasileiros, por ser pautado numa formação interdisciplinar, tem
todo o embasamento teórico e pedagógico para trabalhar nos anos finais do Ensino
Fundamental com esses componentes curriculares, como também da área de
Literatura. Para o Ensino Médio, nossa formação habilita para trabalhar com
História, mas também garante todo um aprendizado em Geografia, Sociologia e
Filosofia. Dessa forma, o presente subprojeto mesmo que concentrando suas
ações em História e Cultura Africana e Afro-brasileira em verdade trabalha os
diversos campos do conhecimento e, com efeito, temos uma ampliação dos
saberes e fazeres pedagógicos para a produção e apreensão de um conhecimento
que seja verdadeiramente mais plural e amplo possível.
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RESUMO: Só em 1971 pela a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) é que a Educação Artística se tornou atividade curricular obrigatório para
Ensino Fundamental e Médio. Dois anos depois em 1973, o governo federal criou
um novo curso de Licenciatura em Educação Artística para preparar os professores
para lecionar artes visuais, música, teatro, dança, desenho e desenho geométrico.
A Arte foi considera disciplina obrigatória na Educação Básica pela LDB em 1996.
Entretanto o ensino das artes dentro do sistema educacional brasileiro ainda vive
em uma corda bamba, inserido em um contexto de ameaça constante de ser
retirada da lista das matérias obrigatórias nas escolas, realidade que se aumenta
em tempos de extremo conservadorismo, ataques à educação e precarização do
ensino público ao qual estamos passando, que se tornou ainda mais evidente na
última reforma do ensino médio com a tentativa de retirada das matérias de artes,
filosofia e sociologia. O baixo investimento em ensino/pesquisa/extensão para
essas áreas nas universidades federais também dificulta o papel de formação do
arte-educador, e de uma arte-educação qualitativa. Dados da CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) mostram que menos de 3%
das bolsas são voltadas para linguística, letras e artes (MARIANI, 2017). A
necessidade de mudanças se torna necessária quando falamos sobre o ensino das
artes no Brasil. Por meio de uma pedagogia tradicional e falha, continuam a insistir
em colocar alunos olhando um a nuca do outro durante anos, nas aulas que
tecnicamente deveriam tomar outros rumos influenciando uma maior sociabilidade,
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debates e autonomia, na realidade transforma o aluno em depósito de informação
por uma educação bancária. Segundo Freire (1996, p.47) “Ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção. ” Essa realidade não muda quando partimos para a análise das
instituições onde atuamos por um ano e meio, tanto no IFMA (Instituto Federal do
Maranhão) quanto no CINTRA (Centro Integrado Rio Anil), instituições onde o uso
da pedagogia tradicional se encaixa em todos os sentidos. Isso ainda se agrava no
IFMA por ser um curso técnico, mesmo que em Artes Visuais, os alunos fazem o
que normalmente seria uma matriz curricular do ensino médio, e se soma cadeiras
do curso técnico. O seu contato com a arte-educação realmente é maior,
comparado aos alunos do CINTRA que possuem em sua grade somente um horário
semanalmente de 50 minutos. Esse modelo de ensino leva a professores, alunos e
estagiários

a

serem

barrados

quando

mudanças

e

ideias

que

“bagunçam/reordenam” essa estrutura vertical são propostas. Deixamos de fazer
mudanças mínimas por que a professora responsável não queria sair da sua
linearidade de ensino, e de um desgaste que também se tem na relação professorescola, que barra praticamente tudo por conta de uma grade de prazos/metas a
serem cumpridas, até que o professor se cansa de “lutar sozinho” e vira mais uma
peça dessa pedagogia tradicional que só repassa conteúdo. Em aulas em que
atuamos mais no planejamento das atividades e que mudaram minimamente a
rotina dos alunos, era certeira a animação. Conseguimos elaborar provas online,
revisões por meio de quis e atividades de produção artística. Nas ocasiões que se
saia da rotina de apenas receptores de cargas de informação, foram os melhores
momentos acompanhando ambas as professoras. O modelo de pedagogia jesuítica
não é a única responsável pela desvalorização da nossa área. No Brasil só se teve
3 momentos que as artes foram tratadas da mesma forma que as outras disciplinas,
no projeto do Ruy Barbosa, em 1882 e 1883, de ensino primário e ensino
secundário, no projeto do Fernando de Azevedo para a reforma educacional, entre
os anos de 1927 e 1930, e quando Paulo Freire foi secretário de Educação da
prefeitura de São Paulo (MAE BARBOSA, 2016). Diferente do CINTRA, o IFMA que
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faz parte de um programa federal de formação básica e técnica, ainda possui maior
abertura e participação das artes no ensino. Geralmente nos campis espalhados
pelo Brasil, Maranhão e São Luís se vê produção em dança, teatro, música e as
próprias artes visuais. Mas essa maior presença não quer dizer que não se tenha
dificuldades, lembrando que essa “maior” presença se dá em um modelo tradicional
de ensino. Ficou ainda mais perceptível a nós, futuro docentes, que não queremos
o ensino das artes dentro do atual modelo de escola. A limitação e tolhimento que
os professores passam, recaem sobre os alunos. Se queremos instituições como o
IFMA e o CINTRA com alunos pensantes, temos que repensar nosso modelo de
educação. Durante o processo de acompanhamento no PIBID realizado entre nós
e os professores, foi observado que, independente da estrutura das duas escolas
terem qualidades física ou educacional distintas, e ainda que os alunos tenham
concluído as atividades selecionadas pelas professoras, existe dispersão para com
a compreensão do conteúdo, que se torna ainda mais perceptível pelas avaliações
mensais submetidas a eles, com muitas notas abaixo da média. Por uma maior
valorização e qualidade da arte-educação nas escolas, fomos influenciados a
pesquisar sobre o desenvolvimento do flow durante as atividades dos alunos. O
flow seria a experiência de fluxo, teoria criada por Mihaly Csikszentmihalyi, e fala
que quando as pessoas estão extremamente envolvidas em atividades prazerosas,
elas tendem a “buscar a experiência para seu próprio bem; o crescimento torna-se
a própria recompensa” (GOMES, 2014, p.1). Uma característica que faz esse
processo ser notório é a pessoa “não ver o tempo passar” enquanto trabalha,
porque está se divertindo. Pensando nisso, entendemos que existe a possibilidade
dos estudantes, tanto do CINTRA quanto do IFMA, não terem experimentado este
estado, um dos motivos do mal desempenho, mesmo se repetindo a avaliação por
um ou duas vezes, o tempo demora a passar nas aulas e o ensino não se torna
prazeroso. É complicado para os alunos entrarem no estado de flow considerando
as avaliações feitas, provas com questões discursivas e aulas sempre com método
expositivo. O excesso desses métodos de avaliação e ensino não se sustenta, é
necessária a busca por outras abordagens que estimulem os alunos a gostarem do

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 231 | 400

que estão estudando. Se queremos realmente o estado de flow dentro das nossas
escolas, o caminho perpassa por políticas públicas, melhor formação de arte
educadores, incentivo em ensino/pesquisa/extensão nas universidades públicas e
o principal, uma nova pedagogia, que não tenha o aluno como ser passivo e
depósito de informações, mas ativo/pensante e que por meio das relações
humanas construa valores, uma nova relação aluno-professor e uma maior
autonomia. O flow vem por um estado de prazer em atividades extremamente
envolventes, essa experiência de fluxo não virá com o modelo de escola que ainda
perpetuamos.
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RESUMO: Pensar a prática docente significa pensar um desafio primordial: o
espaço de sala de aula é per se contingente, por conseguinte, sua tarefa exige do
profissional a coragem de se expor ao risco e a possibilidade de insucesso. O
profissional da educação deve saber lidar com as dificuldades da “arte de lecionar”,
ser multifuncional, uma vez que essa tarefa inclui fatores preponderantes, a saber,
as dificuldades de ensino-aprendizagem próprias dos professores e alunos, as
condições físicas, assim como organizacionais da escola. A prática educativa é o
momento em que as teorias e os conteúdos discutidos ao longo da jornada
acadêmica irão se confrontar com a realidade do espaço educacional. Sob essa
perspectiva, o programa Residência Pedagógica tem como escopo induzir o
aperfeiçoamento na formação docente, promovendo a imersão do licenciando na
educação básica, efetivando aquele desafio da prática educativa ao oferecer a
possibilidade para que o mesmo desenvolva suas habilidades e competências. Dito
isso, o presente trabalho tem como objetivo central compartilhar e discutir
experiências pontuais do programa que foram desenvolvidas ao longo de mais de
12 meses, visando apresentar como a Residência Pedagógica nos proporcionou o
desenvolvimento do trabalho coletivo e a abertura para uma aprendizagem mútua.
O que não se deu entre os alunos da graduação de forma isolada. Foi resultado de
uma experiência autêntica de diálogo entre residentes e educandos do ensino
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básico. Essa relação de diálogo e de compreensão somente foi possível em razão
de uma dada concepção de ensino: a educação não é fruto de uma ação de via
única ou efeito de um esforço individual, em que se pressupõe a existência de uma
oposição entre sujeitos – de um lado o professor, detentor do conhecimento, do
outro, o aluno, vazio de qualquer saber ou visão de mundo – como gostaria a
metodologia tradicional; pelo contrário, acreditamos que a educação é uma relação
pedagógica, que enquanto relação é um fenômeno de abertura para o pensamento
do outro e que, por essa razão, integra o aluno na construção das situações de
aprendizagens, nunca pré-estabelecidas, mas, antes, elaboradas a partir da
representação e do diálogo para com elas, portanto a educação é o lugar
essencialmente do diálogo. É um processo que transcende a sala de aula e repensa
as próprias condições convencionais de lecionar e aprender (PERRONOUD, 2000).
A filosofia, por sua vez, possui um espaço privilegiado para essa relação: ela,
enquanto essa disciplina que ressalta a busca pelo saber conserva em si o princípio
da educação que não discrimina os saberes e as visões de mundo dos sujeitos,
pois faz do diálogo, a abertura para a alteridade, a troca de conhecimentos, o
instrumento essencial de seu fazer. Nesse sentido, o presente trabalho também
almeja ressaltar esta ideia de educação: como espaço de ação coletiva entre
sujeitos dotados de conhecimentos distintos e, como lugar que deve,
fundamentalmente, oportunizar essa troca. Assim, como resultado dessa
experiência obtivemos a solidificação do trabalho coletivo e de uma aprendizagem
dinâmica, alcançadas a partir do desenvolvimento dos seguintes projetos na
escola-campo: “Oficina de Lógica”, “Oficina de Leitura” e “Rap e Setembro
Amarelo”. Em maio, foi desenvolvido no Colégio Universitário o projeto “Oficina de
Lógica”, onde nesse projeto, desenhou-se o objetivo de apresentar a lógica como
argumentação filosófica, relacionando-a com atividades lúdicas dos jogos de
tabuleiro, como banco imobiliário, a fim de sensibilizar os alunos para a importância
do conteúdo. Em Junho, desenvolvemos outro projeto intitulado “Oficinas de
Leitura”, organizada e executada com as turmas do Ensino Fundamental e 1º e 2º
anos do Ensino Médio. Aqui, buscamos ressaltar a relação complementar entre as
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áreas da filosofia e da literatura, enfatizando a sua interdisciplinaridade, decorrente
da natureza de conjunto da filosofia, o que se alinha aos Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Médio quando postulam a leitura de modo filosófico de
registros de outras áreas do conhecimento. Exercício presente em outras tarefas
desenvolvidas na escola, dentro e fora da sala de aula. Além de ilustrar esse caráter
da disciplina, tivemos como proposta central fomentar nos educandos o hábito da
leitura e discussão, ao articular o compartilhamento de reflexões e análises de
obras da literatura, como a de Clarice Lispector. Por fim, dentro das atividades
realizadas em setembro, foi desenvolvido o projeto “Rap e Setembro amarelo”: o
intuito foi discutir temas emocionais do nosso cotidiano, a partir do conhecimento
da história do rap e análise e debate de canções. A proposta de desenvolver uma
atividade vinculada com a temática da campanha Setembro Amarelo não foi, e que
fique aqui essa reafirmação, de colocar no debate filosófico as condições de
possibilidade para a superação das problemáticas que são englobadas pela
campanha. A realização teve, antes, como ponto de partida, pressupostos teóricos
assentados nas discussões de SAVIANI (2012) e FREIRE (2018; 1998) de acordo
com os quais a prática pedagógica não pode estar desvinculada da realidade
prática-social. Ou seja, apresentar a relevância de um movimento filosófico em
torno de canções do rap nacional, é realocar o processo pedagógico no centro de
uma conexão entre os conhecimentos teóricos, processo ensino-aprendizagem e
realidade histórico social. Os educandos abandonam uma visão focalista da
realidade, "segundo a qual as parcialidades de uma totalidade são vistas não
integradas entre si, na composição do todo" (FREIRE, 1998, p.19) em favor de uma
visão lúcida, que significa um olhar crítico e integrado acerca do mundo, que requer
a compreensão das causas: os elementos sócio políticos que sustentam
determinado problema. Um distanciamento efetivo de um modelo pautado na mera
memorização em favor de suscitar a busca pelo entendimento e explicação dos
elementos que compõem a realidade. Aspectos em conformidade com as
competências aventadas na Base Nacional Comum Curricular que versam sobre a
atitude crítica e sobre as manifestações artísticas. A metodologia utilizada no
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presente trabalho é de caráter bibliográfico quanto aos procedimentos e qualitativo
quanto à forma de abordagem: selecionados textos que privilegiam o estudo
proposto, quais sejam, a pedagogia da autonomia e Ação cultural para liberdade
de Paulo Freire; Escola e Democracia de Dermeval Saviani e, por fim, a obra que
nos convida a estruturar a docência a partir do protagonismo do aluno e de sua
integração a projetos: Dez novas competências para o ensino de Philipe Perronoud
discutem-se práticas e aprendizados específicos vivenciadas ao longo do
programa. Ressalta-se que o conceito de filosofia e sua prática de ensino a partir
da aprendizagem mútua, discutidos neste trabalho, ancoram-se fundamentalmente
nas leituras de Lyotard e Rancière.
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RESUMO: Durante a etapa de imersão do programa Residência pedagógica
subprojeto Biologia/UFMA – Campus Bacanga, realizou-se inúmeras atividades na
Escola Campo, o Centro Integrado do Rio Anil/Cintra. Uma delas foi o
desenvolvimento do Projeto Saúde e Bem-Estar, com a finalidade de despertar na
escola, o interesse por atividades que contribuam para o bem-estar e desempenho
dos alunos e dos demais colaboradores da escola tanto dentro quanto fora do
espaço escolar. O primeiro momento aconteceu na universidade durante as
atividades pedagógicas somente com residentes, o preceptor e a coordenadora do
programa, onde, buscou-se planejar da melhor forma cada etapa que iria acontecer
ao longo dessa atividade. Depois disso, passou-se para a execução; O projeto foi
desenvolvido principalmente com alunos do turno matutino do terceiro ano do
ensino médio, com as quatro turmas nas quais os residentes atuam, onde tratouse de questões voltadas à saúde mental e física, como prevenção ao suicídio,
sedentarismo, ansiedade e depressão. Diante de toda essa luta pela tão desejada
vaga em uma universidade e a própria incerteza do futuro após o final da educação
básica, muitas vezes os alunos se sentem cobrados e muito inseguros, esses
fatores são responsáveis por problemas sociais, físicos e psicológicos que os
estudantes podem adquirir. O então projeto foi dividido em duas etapas, das quais
a primeira realizada ainda no segundo bimestre do ano letivo, cada dupla de
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residentes apresentou o projeto para a sua turma, bem como uma introdução
teórica sobre o assunto, como forma de apresentação e diagnóstico sobre a atual
situação de bem estar destes alunos, e uma atividade dinâmica onde os alunos
puderam se expressar e compartilhar experiências próprias ou de algum familiar,
amigo, ou conhecido para socializar com os outros alunos e com os residentes,
sobre episódios ocorridos no dia a dia que afetaram sua saúde mental ou sua
qualidade de vida. Esta segunda atividade foi bastante significativa, visto que se
percebeu que, no geral, os alunos realmente quiseram se expressar e foram
bastante participativos, mostrando-nos o quanto estavam sobrecarregados e nos
fazendo perceber o quanto o projeto seria de grande importância para eles,
colaborando e compartilhando para que conseguíssemos cumprir com o objetivo
da atividade, que era ser um momento de desabafo e, principalmente, de instrução,
onde os alunos foram alertados sobre os perigos da falta de saúde mental e dos
lugares em que poderiam procurar ajuda psicológica de forma gratuita na própria
cidade de São Luís. A segunda etapa aconteceu no terceiro bimestre, juntaram-se
as quatro turmas, com todos os residentes, e foi realizada uma palestra com uma
psicóloga e uma estudante de psicologia para que se pudesse tratar de maneira
mais técnica e profissional a temática sobre saúde mental, depressão e ansiedade
com foco nas formas de prevenção ao suicídio nessa fase da vida e mais uma vez,
indicação de locais com atendimento psicológico gratuito, como o Centro de
Atenção Psicossocial - CAPS, que, de acordo com o Ministério da saúde (2019)
são unidades que atendem a comunidade que precisa de algum tipo de tratamento
para problemas relacionados à saúde mental, ou com necessidades decorrentes
do uso de álcool e drogas, estes podem ser atendidos no CAPS ad Álcool e Drogas.
Durante toda a execução do projeto foi possível perceber a necessidade desses
adolescentes de obterem um acompanhamento psicológico, pois no relato de cada
aluno que se dispôs a falar durante a etapa inicial, era notória uma determinada
carência, seja da família, seja da escola e que de certa forma afeta a vida do aluno
e no seu processo de aprendizagem, onde se refletem no comportamento não
apenas dentro da sala de aula, na relação com os colegas de classe, com os
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professores, mas também dentro do âmbito familiar. Durante e depois da execução
do projeto, os alunos se mostraram bastante agradecidos e pediram que fossem
feitas mais atividades como essa, que estimulem e agreguem na qualidade de vida
dentro do contexto escolar. Contudo, uma dos principais pontos que foram
observados após a aplicação do projeto, foi a aproximação dos alunos com os
residentes, pois os mesmos passaram a se sentir mais a vontade pra se abrir com
os residentes e o comportamento dentro da sala de aula, pois alguns deles ainda
apresentavam uma certa resistência em participar das atividades antes da
realização do projeto, vale ressaltar também que o desempenho cognitivo obteve
notório crescimento, pois os alunos passaram a interagir mais, cumprir os prazos
das atividades e as notas das avaliações melhoram bastante.
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RESUMO: Objetiva-se com o presente trabalho demonstrar as experiências vividas
assim como as adversidades encontradas pelo licenciando em filosofia, autores
desta comunicação, durante a execução do primeiro Programa de Residência
Pedagógica (PRP), que teve início efetivo no segundo semestre de 2018. Deve-se
informar que o referido programa do governo federal tem como propósito oferecer
aos acadêmicos na área de licenciatura uma imersão diferenciada no contexto
prático da educação básica, ocasião em que os estudantes poderão desenvolver
atividades pedagógicas dentro da escola que compreende ambientação inicial,
ministrar aulas, executar projetos além de proporcionar a aproximação das
universidades com a realidade escolar, fatores que beneficiam tanto os futuros
professores quanto aos alunos do ensino básico que pretendem ingressar em um
curso superior. Considera-se o período de regência o mais enriquecedor para os
residentes tendo em vista que é nesse momento que o licenciando tem a
oportunidade de exercer a função de professor dentro da sala de aula, espaço onde
se depara com as reais dificuldades a serem superadas na relação alunos e
professor. Demonstrar-se-á que, no caso específico dos pesquisadores deste
trabalho, estudantes de filosofia, foram vivenciadas situações peculiares referentes
ao ensino da filosofia durante as aulas ministradas nos ensinos fundamental e
médio. Citar-se-á de forma cronológica as experiências vividas nas escolas
públicas, quais sejam: Centro de Ensino Professora Maria Pinho e Colégio
Universitário da Universidade Federal do Maranhão (COLUN-UFMA), ambos
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localizados na cidade de São Luís/MA. A regência escolar iniciou-se no primeiro
semestre do ano de 2019 na Escola Maria Pinho, espaço onde os residentes
pesquisadores puderam lecionar no 1º ano do ensino médio os conteúdos
programáticos de filosofia. Nesse primeiro contato, os residentes preocuparam-se
em utilizar recursos de sensibilização, por meio histórias em quadrinhos e filmes,
que ajudassem na exposição do assunto abordado em sala de aula, mas tais
recursos não eram recorridos constantemente. Sempre que possível, fazia-se
problematizações dos temas trabalhados com o cotidiano dos alunos, o que
tornavam as aulas mais participativas e dialogadas. Porém, na grande maioria das
vezes as aulas eram expositivas e conteudistas, haja visto que havia uma
preocupação dos residentes em transmitir a maior quantidade de conteúdo de
forma detalhada e muito tradicional. Por conseguinte, no segundo semestre de
2019 os residentes tiveram a possibilidade de ministrar aulas no COLUN-UFMA no
9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio. Importante destacar que,
a abordagem dos conteúdos filosóficos deve ocorrer de maneira de diferente no
ensino fundamental, isto porque é neste nível que os alunos terão contato inicial
com a filosofia. Os residentes sentiram no início um impacto negativo quanto a
receptividade do conteúdo ministrado uma vez que houve a repetição do método
tradicional de transmitir conteúdo, o que tornou a aula pouco atraente e
participativa. Com a devida orientação feita pela preceptora, foram buscadas novas
alternativas de abordagem dos temas filosóficos, deste modo, a forma de aula
dialogada apresentou-se como um dos melhores métodos, no qual, a partir do
assunto selecionado adequando-o ao contexto prático da vida. A execução dessa
modalidade foi aplicada igualmente no 1º ano ensino médio do mesmo colégio com
respeito, em todos os casos, ao conteúdo programático que deveria ser ministrado.
Problematizar conteúdos filosóficos a partir de um referencial teórico projetado para
a realidade torna a aula mais atraente e propícia para participação e construção de
um entendimento a partir da reflexão crítica desenvolvida pelo próprio aluno. Diante
disso, acredita-se que tornar a aula de filosofia mais interessante é um dos maiores
desafios do profissional da área, o que envolve diversos fatores como o tempo

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 241 | 400

adequado para estudar, a aplicação das temáticas em sala de aula e devolver
atividades alternativas extraclasses que envolvam não somente a filosofia, mas
também outras disciplinas que possibilitem um trabalho interdisciplinar. Mas é bem
verdade que não se pode responsabilizar por inteiro a conduta do professor pela
falta de interesse dos alunos em aprender sobre filosofia, isso porque existe um
conjunto de fatores que implicam para essa ocorrência que envolvem política,
economia, sociedade, família, dentre outros. A partir disso, problematiza-se sobre
a importância do ensino da filosofia não somente nos ensinos fundamental e médio,
mas também na educação desde os primeiros anos de vida da criança. Por que a
preocupação em trabalhar filosofia somente no ensino médio? É possível inferir
que, provavelmente, a recepção de conteúdos filosóficos seria melhor pelos alunos
do ensino médio se já tivessem contato com os assuntos desde os primeiros anos
da vida escolar? Que impacto isso poderia causar na educação no nível médio? É
na idade infantil que o indivíduo inicia a desenvolver-se enquanto indivíduo social,
descobrir suas potencialidades e habilidades que possuem grande influência na
formação de sua identidade. Tendo isso em vista, defender-se-á uma educação
com o auxílio do ensino da filosofia desde a educação infantil que deverá ser
prolongado até o nível médio. A filosofia se demonstra essencial na constituição do
ser humano e auxilia no seu desenvolvimento enquanto um ser político inserido no
mundo. A formação humana e cidadã que imprescindivelmente envolve a filosofia
devido a sua abrangência nas relações humanas, deve ser uma preocupação
política com o objetivo de formar novas vidas para o futuro ingresso no espaço
público.
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RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido a partir da confluência de aspectos
da dinâmica escolar observados em duas etnografias elaboradas por alunas do
curso de Ciências Sociais e também bolsistas do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID), cujo contato com a escola fora facilitado pelas
atividades

do

programa.

Os

respectivos

trabalhos

etnográficos

foram

desenvolvidos em São Luís-MA, no Colégio Universitário – COLUN, escola de rede
pública em que o PIBID Ciências Sociais atua. O recurso metodológico utilizado foi
a observação participante, em duas turmas de Ensino Médio, respectivamente, 1°
ano “B” e 3º ano “E”, nos horários da disciplina Sociologia. A observação referente
a turma do 3° ano “E” ocorreu nos dias 08 e 15 de maio de 2019. A ordem de
apresentação foi sorteada no dia, então a professora esperava que todas as duplas
estivessem preparadas para a apresentação no dia, a duração das aulas era de 50
minutos. O foco da observação foi a apresentação de seminário que os/as
alunos/as para a obtenção da última nota do segundo bimestre. Com base nisso,
pudemos perceber a apresentação de seminário como um ritual com símbolos que
se repetiam, pois os/as alunos/as se posicionavam, gesticulavam de forma igual
(DOUGLAS, 1966). Ainda, analisamos os/as alunos/as em um momento de
liminariedade (LEACH, 1995), uma vez que os estudantes não tinham a formação
de professores, mas também não estavam somente na posição de alunos/as
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considerando a concepção da pedagogia tradicional de alunos/as que “recebem” e
“armazenam” as informações pela figura central do/a educando/a. A teoria
antropológica fundamentou a observação para compreendermos a rotina da escola,
a organização da sala e de como os/as alunos/as se comportam. Foi possível notar
que os seminários apresentados que utilizaram mais exemplos da cidade de São
Luís ou até mesmo das cidades do interior do maranhão conseguiam prender mais
a atenção dos estudantes que assistiam a apresentação. Nesse sentido, os
seminários que possuíam mais imagens e a utilização de data show com exemplos
foram melhores elogiados pela professora. O comportamento dos/as alunos/as
durante a apresentação de seus colegas era de desinteresse, pois ficavam
mexendo no celular e com conversas paralelas, além de mostrarem expressões
faciais e corporais de cansaço. O segundo relato etnográfico foi desenvolvido na
turma do 1º ano “B” do Ensino Médio, no dia 03 de junho de 2019, na aula de
Sociologia. Também foi elaborado com a técnica de observação participante e uso
do

diário

etnográfico

(MALINOWISKI,

1977;

PRITCHARD,

2005).

O

desenvolvimento do referido trabalho se deu a partir da observação de variados
fatores das relações de convivência dos alunos em sala de aula, como as reações
coletivas desencadeadas pelas aulas ou as formas inconscientes de organização
da turma. Uma das percepções fundamentais da observadora foi em relação às
denominadas “redes de reações em cadeia” por parte dos alunos, que eram
desencadeadas principalmente por elementos linguísticos ilustrativos utilizados
pela professora como auxílio à compreensão dos conteúdos. Este fator foi
relacionado com a experiência docente e etnográfica do sociólogo François Dubet
(1996), que discorre acerca do comportamento eufórico dos alunos em detrimento
do aproveitamento efetivo da aula em escolas de ensino básico na França. Além
disso, uma análise organizacional da turma revelou que havia sempre uma
estruturação dos alunos por grupos fixos e que, na maioria das vezes, eram
constituídos por alunos com características fenotípicas semelhantes, mas que,
apesar disso, se relacionavam de maneira interdependente, que foi, portanto,
comparada às ideias de Edmund Leach (1995) sobre organizações sociais
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dinâmicas e sua crítica às concepções de sociedades fechadas e equilíbrio social.
A presença de elementos do discurso religioso em alunos e a sua influência nas
relações do colégio também foi observada, ainda que genericamente, neste relato
etnográfico. A associação de alunos detentores de crenças e doutrinas cristãs e
seu afastamento em discussões sobre festas culturalmente conhecidas do mês de
junho no Maranhão permitiu uma análise sob a perspectiva de Mary Douglas (1966)
em seu trabalho de campo entre os Lele Kasai e como as representações da vida
religiosa se relacionam com a vida social, principalmente no aspecto dualista entre
o sagrado e profano. O saber e as diversas relações que atuam no processo de
ensino-aprendizagem, que perfazem, constroem e processam no campo do
conhecimento, demonstra intrinsecamente, o quanto as experiências são orgânicas
entre si. A prática cognitiva que se materializou nos exímios trabalhos etnográficos
suscitados foi exequível em virtude da discussão e debate que o Programa de
Iniciação a Docência (PIBID) fomenta. Tal prática pedagógica permite a ramificação
entre o saber teórico e a práxis no ambiente escolar, concomitante a edificação da
criticidade quanto ao debate e papel das Ciências Sociais na sociedade brasileira.
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RESUMO: A Política Nacional de Formação de Professores objetiva melhorar a
formação docente pela oferta de programas de aperfeiçoamento que capacitam
os/as estudantes dos cursos de licenciatura na sua formação inicial e
consequentemente a atuarem na docência da educação básica. Nesse contexto, o
Programa Residência Pedagógica atua junto aos discentes concluintes de pelo
menos metade da carga horária do curso, visando a inserção destes nas atividades
de docência da Rede Pública de Ensino Básico. O referido Programa pretende
promover a relação teoria-prática ao ser constituído por três etapas: ambientação
do/a residente na escola-campo (60h); imersão do/a residente na escola-campo
(320h) e elaboração do relatório final (60h). O seu acompanhamento pedagógico
ocorre pela mediação de um/a coordenador/a institucional, um/a docente
orientador/a da Instituição de Ensino Superior (IES) e um/a preceptor/a da escola
campo, cuja principal atribuição foi a de mediar as ações a serem realizadas
pelos/as residentes junto às docentes titulares da sala de aula através da reunião
de apresentação e demais interações no cotidiano, mantendo-as sempre
informadas sobre as atividades do Programa, bem como acompanhando os/as
próprios/as residentes no decorrer de cada etapa por fichas de frequência e de
avaliação. Este trabalho é baseado na experiência das discentes do curso de
Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA),
cuja atuação se dá no 2° ano do Ensino Fundamental, no turno matutino, em uma
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escola pública da Rede Municipal de Ensino de São Luís/MA, localizada no bairro
Vila Embratel. Esta pesquisa intenciona evidenciar as dificuldades encontradas no
processo de planificação didática das regências realizadas na escola-campo, lócus
de atuação das residentes. Metodologia – O estudo foi resultado de uma
abordagem qualitativa mediante a pesquisa de campo na escola municipal, já
referenciada, organizado em duas fases: a primeira envolveu a observação
participante e a análise das planificações e prática docente das titulares de turma;
e a segunda foi a estruturação de planificações das residentes e sua concretização
pelas regências. Utilizou-se, para tanto, como instrumentos metodológicos a
observação participante, o e-portfólio e as avaliações diagnósticas. Inicialmente, foi
realizada a observação participante, que possibilitou as primeiras aproximações ao
ambiente escolar, por meio do auxílio às atividades desenvolvidas pela professora
titular da turma e reflexão de suas práticas mediante o processo de escrita no
portfólio, uma vez que tivemos como eixos formativos o observar, o registrar e o
pensar. Nesse processo, foi possível também observar as planificações das
regentes, refletindo acerca de suas facilidades e dificuldades. Em seguida, foram
realizadas atividades diagnósticas de língua portuguesa e matemática com as
crianças por meio de um contato direto com elas para identificar suas
especificidades. Após os diagnósticos, ocorreram reuniões na IES para tratar sobre
o processo de planificação e os elementos que o compõem incluindo a delimitação
de um eixo temático; áreas do conhecimento; áreas de interface dando ênfase a
interdisciplinaridade; objetivos, subdivididos em cognitivo, psicomotor e afetivo;
conteúdos conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais; procedimentos
metodológicos, descritos detalhadamente; recursos; avaliação; e referências. A
construção da planificação didática é contínua e processual, requerendo
interligações entre seus elementos, acarretando alguns desafios para as
residentes. Uma das principais dificuldades encontradas em sua elaboração foi a
delimitação dos objetivos conforme as suas subdivisões, pois é preciso pensar em
quais são os objetivos observáveis e não observáveis, compreender quais estão
voltados para o desenvolvimento intelectual da criança incluindo análise, síntese e

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 249 | 400

compreensão, por exemplo; quais referem-se a psicomotricidade, incluindo as
habilidades físicas e motoras das crianças; e quais estão no âmbito dos valores e
emoções. O mesmo aconteceu com as subdivisões dos conteúdos, visto que é
necessário refletir quais estão a nível das ideias, conceitos; os que referem-se a
acontecimentos e fatos; os que estão em ordem prática; e os que vislumbram uma
dimensão valorativa, estando estritamente ligado aos domínios cognitivos,
psicomotores e afetivos dos objetivos formulados Ademais, pode-se afirmar que o
exercício de estudo e estruturação de planificações configurou-se como um
processo complexo e ao mesmo tempo, bastante significativo, uma vez que este
precisa ser compreendido como um dos fatores primordiais de toda prática
educativa, a partir do entendimento de que os conteúdos estão em constante
interligação, não podendo ser trabalhados de forma dissociada, mas com vistas a
aproximar os conhecimentos das diversas áreas pretendidas. Entende-se que no
decorrer de cada etapa de elaboração das planificações, as residentes construíram
novos conhecimentos acerca desse complexo processo, que envolve pesquisas
diárias, horas de estudo, necessidade de organização das ações com
antecedência, e um contínuo exercício de reflexão na e sobre a prática. Pode-se
afirmar, portanto, que todos esses momentos de construção do fazer docente
colaboraram significativamente para uma melhor percepção das necessidades das
salas de aula, uma vez que conseguiram levar sempre em consideração as
crianças, especialmente as que possuem maiores dificuldades de aprendizagem,
para, assim, tomar decisões coerentes com a realidade atendida, auxiliando tanto
no processo de aprendizagem dos/as alunos/as quanto na construção da
identidade docente de cada residente.
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RESUMO: Desde 2015, a conjuntura política conturbada do Brasil tem ameaçado
a continuidade do PIBID com medidas de cortes orçamentários. Em abril de 2019,
o Ministério da Educação (MEC) anunciou um contingenciamento das verbas
destinadas ao fomento das Instituições de ensino, atingindo a CAPES, órgão
responsável por subsidiar o PIBID. Com a ameaça de cortes de bolsas e
cancelamento dos editais, pibidianos de todas as IES se mobilizaram em defesa da
Educação e do Programa. O PIBID de História da UFMA esteve presente nos atos
de rua que ficaram conhecidos como 15M (15 de maio) e 30M (30 de maio). Isso
porque, acreditamos na importância do Programa e na força da mobilização de
alunos e professores em prol dos seus direitos. Portanto, o presente trabalho visa
traçar um breve histórico da trajetória de lutas e resistências do PIBID frente a uma
política de cortes na área da Educação, bem como destacar os impactos positivos
que o Programa proporciona na vida dos professores em formação afim de
defender a permanência do mesmo.
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RESUMO: Pensar a gamificação sem explorar os processos mentais que ocorrem
nas pessoas envolvidas com atividades gamificadas pode tornar sua abordagem
prejudicialmente

superficial.

O

behaviorismo

radical

apresenta

notáveis

contribuições para o uso do pensamento e da mecânica de jogos em outros
contextos na medida em que delineia uma concepção de comportamento (o
comportamento operante), facilitando no entendimento da mecânica dos processos
de envolvimento do usuário. Criou-se um jogo para o ensino da química com
assuntos organizados de forma gradativa relacionados ao 1ºano do ensino médio,
fazendo analogia ao que Skinner defendia no behaviorismo radical. Elementos
vinculados

ao

design

de

jogos

possuem,

normalmente,

propósitos

de

entretenimento. Contudo, o uso de tais elementos em produtos gamificados serve,
em princípio, com o objetivo de tornar menos estressante ou tedioso o processo em
contextos não-games, os chamados jogos sérios Isso poderia precipitar uma
avaliação superficial da real conceituação da gamificação, se voltada para um
objetivo ‘sério’ ou apenas por ‘diversão’. De qualquer modo, a ideia de contextos
não-games, ou de ‘jogos sérios’ gira em torno da aplicação da gamificação em
atividades ligadas ao treinamento de equipes, de geração de informação e notícias,
de produtos e serviços voltados à saúde, à educação, entre outras áreas de
aplicação. A Educação foi uma das preocupações centrais de Skinner, à qual ele
se dedicou com seus estudos sobre a aprendizagem e a linguagem. No livro
Tecnologia do Ensino, de 1968, o cientista desenvolveu o que chamou de máquinas
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de aprendizagem - a organização de material didático de maneira que o aluno
pudesse utilizar sozinho, recebendo estímulos à medida que avançava no
conhecimento. Grande parte dos estímulos se baseava na satisfação de dar
respostas corretas aos exercícios propostos. A ideia nunca chegou a ser aplicada
de modo sistemático, mas influenciou procedimentos da educação norteamericana. Skinner considerava o sistema escolar um fracasso por se basear na
presença obrigatória, sob pena de punição. Ele defendia que se dessem aos alunos
"razões positivas" para estudar. "Para Skinner, o ensino deve ser planejado para
levar o aluno a emitir comportamentos progressivamente próximos do objetivo final,
sem que para isso precise cometer erros", diz Maria de Lourdes Zanotto. "A ideia é
que a máquina de aprendizado se ocupe das questões factuais e deixe ao professor
a tarefa fundamental de ensinar o aluno a pensar." Com base nisso foi desenvolvido
um aplicativo para o ensino da química voltado para alunos do 1º ano do ensino
médio, fazendo analogia a condição de Skinner, porém adaptado para uma geração
mais moderna que tem acessibilidade a meios eletrônicos. Baseado em perguntas
diretas e conteúdos separados de forma gradativa. Resultados e discussões:
Ballone (2008) afirma que as pessoas estão entediadas. Com isso, descreve uma
condição comumente observada no desenvolvimento de tarefas obrigatórias do dia
a dia. Seja pelo que ele chama de “falta de volição/ vontade” de fazer ou pela
sensação de “falta de capacidade” para fazer, a falta de motivação para a
realização de determinadas tarefas não é algo facilmente alterável. Após o uso do
jogo em sala de aula pode-se perceber que a experiência com os games vai além
do fator entretenimento e passa por outros pontos, como a necessidade de
competição, de feedbacks instantâneos, a possibilidade de evolução rápida, e a
busca por recompensas e prêmios tangíveis, que são características inerentes dos
seres humanos. Além disso, a criação de comunidades e o senso de urgência
trabalhado nos jogos também são ações que incentivam o participante a continuar
jogando, até que os seus objetivos sejam atingidos. Por isso, investir em
gamificação vem se mostrando tão eficiente, independentemente do contexto,
porque é uma maneira de engajar as pessoas. Ela oferece incentivos para que os
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participantes se sintam empolgados a realizar uma ação ou progredir com uma
tarefa. Atualmente é fácil conectar a escola ao universo dos jovens, pois eles estão
habituados com sistemas de ranqueamento e distribuição de recompensas,
presentes no ambiente dos jogos e das mídias digitais. Ao promover experiências
que envolvem emocionalmente e cognitivamente os alunos, a gamificação ajuda a
conquistar um maior engajamento em comparação aos modelos tradicionais de
ensino. Os games são importantes para a educação porque nosso cérebro
desenvolve a partir do método de observação, tentativa e erro. Atividades que
utilizam o processo de gamificação de forma consciente tendem a conduzir o
usuário de forma gradual e progressiva em um processo que o leve a realizar a
tarefa desejada de forma agradável e divertida. Utilizando metáforas, desafios e
feedbacks este processo estimula um determinado comportamento e oferece
recompensas que podem compreender “bens” tangíveis tais como pontuação,
níveis, distintivos, troféus ou não-tangíveis onde o principal deles é o status. Desta
forma, os sistemas gamificados podem ser utilizados como ferramentas
importantes para os processos que objetivam influenciar de forma positiva o
comportamento do usuário. Seja no estímulo ao aprendizado participativo dentro
da educação, onde tarefas consideradas tediosas ou mesmo exaustivas ganham
um componente motivacional, ou mesmo no reforço de condutas éticas, como
reciclagem do lixo ou a obediência às normas de trânsito, por exemplo, a
gamificação se apresenta como um leque de possibilidades capaz de influenciar na
mudança tanto da conduta individual como coletiva. Atualmente é possível observar
inúmeras ações sociais que se utilizam dos princípios behavioristas por meio de
dinâmicas de jogos.
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CICLO DE SEMINÁRIOS DO PIBID BIOLOGIA SOBRE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL: novas reflexões e perspectivas de mudanças na escola e na
sociedade
Carla Daniele Cutrim da Costa
Lívia Carmem Franco Ribeiro
Mônica Corrêa de Sousa
PIBID/Biologia
Docente Orientador: Prof. Dr. Carlos Erick Brito de Sousa
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
RESUMO: O Subprojeto de Biologia do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal do Maranhão, Cidade
Universitária Dom Delgado – São Luís - MA, promoveu, por meio de um Ciclo de
Seminários, discussões acerca do eixo temático Educação Ambiental, onde foram
divididos subtemas para uma melhor abordagem. Os seminários foram pautados
em artigos e pesquisas sobre subtemas que circundam esta temática. O primeiro
seminário trouxe o debate a respeito de conceitos-base sobre a Educação
Ambiental, os seminários seguintes tiveram como temas a Educação Ambiental nas
escolas e a Educação Ambiental na comunidade, respectivamente. De maneira
geral, o ciclo teve como intenção expor ao público externo ao programa, questões
abordadas em diferentes vivências que o PIBID proporcionou a todos os membros
do Subprojeto de Biologia, onde cada questão era discutida previamente em
reuniões. Nesses encontros, foram realizadas pesquisas e discussões sobre a
amplitude que a Educação Ambiental possui, abordando os aspectos econômicos,
sociais, políticos e éticos, mostrando que ela vai muito além de aspectos naturais
e ecológicos. Além disso, é quase impossível não falar de Educação Ambiental
dentro de um contexto acadêmico que está voltado para a Biologia, onde há o
estudo aprofundado e pautado no meio ambiente. As apresentações dos diferentes
seminários que fizeram parte desse Ciclo funcionaram como veículos de
informação tanto para a comunidade acadêmica como para demais interessados
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nas temáticas abordas, constituindo assim um público heterogêneo que participou
desses debates. Estes momentos de troca de conhecimentos trouxeram aos
pibidianos experiência e estudo mais aprofundado a respeito da temática, já que,
muitas questões foram discutidas exercitando a saída do senso comum e dos
conceitos genéricos que rodeiam Educação Ambiental e que muitas pessoas ainda
possuem, como por exemplo, achar que o tema se restringe a uma ou duas
matérias, e que não pode ser trabalhado por outras disciplinas. Foi através disso
que trabalhamos um outro olhar de complexidade a respeito das temáticas
ambientais, o entendimento do papel do ser humano e também questões políticas
e culturais que estão intimamente ligadas ao contexto ambiental e à existência de
toda a sociedade. É importante destacar que, todo esse conhecimento obtido ao
longo dos seminários gerou um resultado positivo dentro da vivência na escola, pois
cada acadêmico pode colaborar com os conteúdos estudados, efetivando estas
práticas nos trabalhos desenvolvidos em sala de aula e demais atividades
realizadas no espaço escolar. Dessa forma, a partir dessas experiências de
pesquisa e discussão, como foi feito através do ciclo de seminários, houve uma
ampliação de abordagens do tema, mostrando diferentes visões a respeito do
mesmo e colaborando com o desenvolvimento dos adolescentes, para a sua
formação cidadã, mostrando a importância da Educação Ambiental e seu papel na
sociedade. Na escola em que o nosso programa atua, a C.E. Y Bacanga, os alunos
demonstram bastante interesse por hábitos que tragam sustentabilidade para o dia
a dia, como o que tem como finalidade a construção de uma horta. Além disso, a
professora supervisora está sempre estimulando a criatividade e alertando para a
importância da Educação Ambiental, realizando também oficinas, onde eles podem
produzir sabão a partir de óleos que seriam descartados no ambiente, por exemplo.
Nesse sentido, através das vivências na escola e no ambiente acadêmico,
conseguimos observar que todas essas ações ajudam na aprendizagem dos
conteúdos estudados na Biologia e na sua valorização, e também promovem os
primeiros e grandes passos para a formação de cidadãos que possuem como
hábito, o cuidado com o meio ambiente. No segundo seminário, foi discutido sobre
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a Educação Ambiental nas escolas, o que trouxe uma reflexão através do resgate
das vivências do público participante com a Educação Ambiental em sua vida
escolar. Muitas vezes, esse assunto ainda é tratado de modo superficial, não
preparando para o futuro e não trazendo para o dia a dia os problemas que existem
e são ameaçadores para a nossa existência. Seguindo essa linha de raciocínio, foi
vista a relação da comunidade com a Educação Ambiental, e como ela pode ser
um agente transformador para toda a sociedade, já que é a partir de nós cidadãos
e da nossa união que a mudança acontece. De fato, a Educação Ambiental
destacou-se como um agente transformador, que elucidou as ideias de todos os
presentes, havendo muitas discussões sobre o quão a política está inserida nesse
cenário, onde ela pode ajudar, inovar, apoiar, ou negligenciar obrigações, assim
como o papel que cada cidadão tem para com o meio ambiente. Falar sobre
Educação Ambiental faz uma sociedade sabedora de seus direitos e deveres para
com o ambiente, e alerta para o quanto o descaso com o mesmo só traz pontos
negativos para a população, não se restringindo somente àquela inicialmente
afetada com algum problema ambiental, mas para a população mundial,
abrangendo outras espécies de todos os reinos, já que a Terra é a casa de todos e
tudo o que se faz em qualquer ponto dela irá refletir, cedo ou tarde, direta ou
indiretamente, em todos os outros pontos, afinal, somos uma rede complexa de
interações.
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RESUMO: O curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro
brasileiros do Campus de São Luís, Cidade Universitária Dom Delgado,
funcionando regularmente a partir do segundo semestre de 2015, pioneiro nas
universidades brasileiras, se apresenta como uma proposta que tem por finalidade
efetivar a inclusão da História e Cultura Africana e Afro Brasileira na formação dos
discentes, realizada por meio da articulação com os sistemas de ensino da
educação básica e superior, centros de pesquisa, Núcleos de Estudos Afro
Brasileiros (NEABS), comunidade e movimentos sociais, seguindo as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana do ano de 2004 e a Lei
Federal nº 10.639 de 2003 que inclui o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana no currículo escolar da educação básica. Este subprojeto se estrutura
interdisciplinarmente, envolvendo as áreas de História, Sociologia, Geografia e
Filosofia, favorecendo formação discente de forma a contemplar os grupos étnicoraciais que formaram a nação brasileira, colaboraram decisivamente na
constituição do conhecimento, da ciência e do patrimônio histórico acumulado pela
humanidade. Pretende ser contraponto às Ciências Humanas pautadas no
eurocentrismo que relegam para segundo plano as contribuições das populações
indígenas, africanas e seus descendentes. Compreende a escola pública como
uma importante instituição responsável pela sociabilidade, onde é possível a
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construção das identidades e formação de valores éticos e morais. Entretanto, o
ensino e a formação docente em Ciências humanas, partindo de suas licenciaturas,
estão carregados por uma herança derivada do colonialismo cultural que
supervaloriza feitos europeus e minimiza ou exclui qualquer referência à história
afro-asiática e indígena. Por essa razão, o curso de Licenciatura Interdisciplinar em
Estudos africanos e afro-brasileiros pretende, por meio desse subprojeto, superar
a visão mecanicista de perceber a escola e a educação como meros reprodutores
da ideologia dominante e das condições de classes que privilegia determinados
grupos em detrimento de outros. O presente Subprojeto PIBID, neste contexto,
apresenta-se como um referencial fundamental na melhoria e aprofundamento da
formação docente, pois quer construir valores, condutas, modos de relacionamento
do sujeito em relação ao conhecimento, comprometendo-se com conteúdos que se
configuram como indispensáveis para uma formação de qualidade integrando as
diversas áreas do conhecimento em Ciências Humanas ao mesmo tempo em que
se suscita um procedimento de atualização/revisão de cada uma delas. Almeja,
ainda, novas relações entre as disciplinas, o que possibilita a ampliação de espaços
de intercâmbio dinâmicos e experiências político-pedagógicas mais inovadoras. Em
suma, entrelaça saberes e pessoas, provoca o diálogo, revisa relações com o
conhecimento. Portanto, referenciado na Base Nacional Comum Curricular e nos
dispositivos legais citados acima, este subprojeto, se desenvolverá em atividades
acadêmicas e práticas pedagógicas que proporcionem o ensino e a aprendizagem
da História e Cultura Africana e Afro-brasileira, a partir das Ciências Humanas e
seus respectivos componentes curriculares: História, Geografia, Sociologia e
Filosofia. Lembrando que a Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-brasileiros,
por ser pautado numa formação interdisciplinar, tem todo o embasamento teórico e
pedagógico para trabalhar nos anos finais do Ensino Fundamental com esses
componentes curriculares, como também da área de Literatura. Para o Ensino
Médio, nossa formação habilita para trabalhar com História, mas também garante
todo um aprendizado em Geografia, Sociologia e Filosofia. O presente subprojeto,
concentrando suas ações em História e Cultura Africana e Afro-brasileira,
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trabalhará os diversos campos do conhecimento, uma ampliação dos saberes e
fazeres pedagógicos para produção e apreensão de conhecimento mais plural e
amplo possível. Além de usar os dispostos aqui presentes, abordamos neste
trabalho, algumas das intervenções pedagógicas realizadas pelos alunos bolsistas
do Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), subprojeto
Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-brasileiros da UFMA (Campus Cidade
Universitária-Itaqui Bacanga), no COLUN/UFMA. Faremos, também, relato da
nossa experiência no âmbito escolar do COLUN.
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RESUMO: Este artigo é fruto de vivências no Ensino médio de três graduandos do
curso de Música Licenciatura da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Traz
um relato de experiência vivenciado no espaço escolar em observações de aulas e
conversas com professor, além de uma entrevista semiestruturada com dois
professores atuantes na área de artes visuais e música, é feito também uma
pequena revisão de literatura que dialoga com os objetivos da pesquisa. Essas
vivências foram possíveis em razão da participação destes acadêmicos no
programa de iniciação à docência (PIBID). O PIBID é desenvolvido pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e tem
como principais objetivos: auxiliar na formação do professor da educação básica;
promover a interação entre a educação de nível superior e o nível básico,
oportunizando ao professor em formação, conhecer o espaço escolar, (CAPES
EDITAL Nº 7/2018). O PIBID Música/UFMA foi organizado em dois momentos
principais: observações e intervenções. No primeiro momento, de observações,
foram realizadas importantes trocas de conhecimentos, desabafos e relatos sobre
a prática docente, entre os graduandos e o professor supervisor. Além das aulas
de música, observadas pelos graduandos, era comum conversas pós aulas com o
professor da escola. Em uma dessas, foram discutidos temas, relacionados à
prática deste docente e suas dificuldades encontradas em sala de aula. Em seu
relato, nos chamou atenção a hipótese de que, muitas dessas dificuldades são

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 264 | 400

resultados do distanciamento entre o que esse professor aprende na universidade
e a realidade encontrada nas escolas, principalmente em relação a estrutura física,
falta de materiais didáticos e instrumentos musicais. Assim, surgiram algumas
questões como: Quais são essas dificuldades? Qual a influência do PIBID para a
formação do educador musical? Logo, o objetivo deste artigo é discutir sobre como
a formação do futuro professor de música está sendo realizada para a atuação
deste profissional na Educação Básica. Nossos objetivos específicos são: 1)
descrever as experiências adquiridas na escola a partir da vivência dos alunos
enquanto participantes do programa (Pibid); 2) relatar as dificuldades de atuação
de professores de música a partir de sua formação; e 3) compreender a função do
PIBID como um dos elos que unem a Universidade com a Escola básica. Para tanto,
se faz uma discussão teórica acerca da formação de professores de música,
apresentando-se as características e relevância da formação do professor de
música, assim como, o conceito e características da prática docente, para em
seguida, responder aos questionamentos que norteiam este trabalho. Baseado em
leituras, pode-se afirmar que a formação do professor está extremamente ligada ao
local onde ele recebeu a formação, o que diz respeito às políticas de formação
educacional em que esse professor está inserido. Um outro lugar onde essa
formação ocorre é na prática docente diária, onde o professor experimenta diversas
formas de atuação, o que pode acontecer tanto dentro da escola quanto fora dela.
(BELLOCHIO, 2003). Considera-se deste modo, que a formação de um professor
vai além do acúmulo de conhecimentos e técnicas voltadas à educação. A
formação do professor de música é um assunto ainda muito discutido por autores
diversos, tais como Dassoler e Lima (2012), Bellochio (2003), Gatti e Barreto
(2009), entre outros, o que faz com que se discuta sobre as dificuldades
encontradas nessa formação, entre elas, o currículo necessário para que o
profissional exerça sua profissão com eficiência. Montandon (2012), faz algumas
considerações sobre o estudo realizado por Gatti e Nunes (2008), onde se percebe
que mesmo com o auxílio das “Diretrizes Curriculares Nacionais”, a formação do
professor, especialmente o de música ainda apresenta muitas lacunas. Em geral, o
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professor é formado com um currículo muito voltado para a teoria, e com pouca
articulação com a prática e “entre as disciplinas de formação específica e de
formação pedagógica”. Para Guimarães (2004), apud Dassoler e Lima (2012, p. 6)
“a formação do professor faz elo entre a profissão e a construção da identidade do
educador ao formalizar a dinâmica social do seu trabalho docente”. Além desta
socialização, é necessário que os estudantes tenham conhecimento de seus
deveres e direitos, em busca sempre de novos conhecimentos para aliar teoria e
prática, para reconhecer a importância e valorização, da formação do docente.
Essa busca, entre a relação da teoria e prática docente foi relatada pelos
supervisores quando perguntados sobre a importância da formação acadêmica, em
suas palavras: “Então a formação ela vem desde muito cedo e a formação que eu
vou colocar dentro desse ensino formal, tradicional que vivi tanto na escola de
música do estado do Maranhão e com a universidade estadual do Ceará, elas
participam mas elas servem muito mais como elemento auxiliar para contribuir na
persuasão e ao convencimento dos alunos a buscarem um pouco mais dos
assuntos de música, mas elas não são os pontos principais a serem abordados”
(PROFESSOR DE MÚSICA) “Ela te dá um norte, ela te dá uma orientação de como
você vai sistematizar seus conteúdos, da forma como você vai organizar seus
estudos, é ... porém, nesse aspecto social, na hora de você lidar com as turmas, de
você saber como proceder, é só na hora que a gente vai aprender, eu costumo
dizer que pra tu ser professor é como tu ser pai e ser mãe, tu vai aprender a ser
sendo”.(PROFESSORA DE ARTES VISUAIS). Em suas falas percebemos a
importância da prática e da construção do conhecimento docente em sala de aula.
Logo, entendemos que a participação no PIBID tem uma importância muito grande
em nosso processo de formação pois tivemos a oportunidade de entender como
funciona a prática do professor em seu contexto de atuação Esse contato com o
“chão da escola”, nos mostra a verdadeira realidade do professor naquele e as
diversas formas de sua atuação como as metodologias usadas. Isso contribuiu para
a nossa compreensão do que é ser um professor de música. Esta é uma visão
compartilhada também pelos professores supervisores na qual participaram da
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entrevista nesse artigo. Inclusive de que o PIBID possibilita a interação da
academia com o campo de atuação dos futuros docentes.
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: um espaço de experiências, críticas e reflexões
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Docente Orientador: Prof. Dr. Hamilton Dutra Duarte
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
RESUMO: No segundo semestre de 2018, teve início a primeira edição do
programa Residência Pedagógica nas Instituições de Ensino Superior (IES) do
Brasil, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES). Entre os subprojetos, encontra-se o do curso de Licenciatura
em Filosofia da Universidade Federal do Maranhão, que é composto por trinta
residentes, três preceptoras e um orientador docente. Dessa forma, as etapas do
programa (ambientação, observação e regência) foram realizadas em três escolas,
sendo as seguintes: Centro de Ensino Professora Maria Pinho, Centro de Ensino
Pio XII e Colégio Universitário- COLUN - UFMA; nas quais, ocorreram atividades
dentro da sala de aula e extraclasse que são consideradas importantes e valiosas
para a formação dos residentes envolvidos, visto que esses licenciandos objetivam
a carreira docente, sendo a educação básica um dos alvos. Dentre as experiências
proporcionadas, destacam-se principalmente, os três projetos realizados nas
escolas Colun e Maria Pinho, sob a supervisão das preceptoras Natália Pereira
Pinheiro (COLUN) e Yelva de Jesus Coelho Rocha (Maria Pinho), que serviram
como norteadores para este estudo. A persente investigação objetiva apresentar a
importância do papel da filosofia na formação de crianças e adolescentes em uma
sociedade pós-moderna imersa em crises sócio-políticas, bem como objetiva
defender o papel da experiência escolar como condição fundamental na formação
tanto dos futuros docentes quanto para o público infanto-juvenil. As referidas
experiências são: 1°- Oficinas de Lógica (COLUN), ocorridas durante o mês de
maio de 2019, momento em que foi desenvolvido o projeto de lógica a partir da
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realização das oficinas de falácias pelos residentes Gustavo Pinto Macau e Adriely
Almeida Costa para alunos das três séries do ensino médio, no qual o conteúdo
exposto foi, posteriormente, demonstrado com uso do jogo Guerra dos Tronos:
Board Game; 2°- Oficinas de Leitura (COLUN): durante o mês de junho de 2019
ocorreram oficinas de leitura na citada escola-campo, que tiveram como objetivo
incentivar os alunos do 9° ano do ensino fundamental, 1° e 2° ano do ensino médio,
à leitura de textos e interpretações filosóficas, e ao final, foi organizado um sarau
cultural que visou ouvir os poemas, músicas e reflexões de todos os envolvidos e
3°- Projeto “A defesa de Sócrates” (Escola Maria Pinho): o projeto foi realizado
durante os meses de outubro e novembro do ano de 2019, no qual consistiu em
leitura e análise da obra “Apologia de Sócrates” do filósofo Platão, culminando em
um julgamento, onde os alunos tiveram que defender e acusar Sócrates,
convencendo o júri com base nos argumentos apresentados no texto; dessa forma,
foi proporcionado um espaço de construção e validação de argumentos para uma
turma de alunos do 1° ano do ensino médio. Apesar desses três projetos manterem
claras diferenças entre si, há semelhanças em comum, principalmente, no que
tange o objetivo geral, sendo este: incentivar o aluno para o desenvolvimento de
um senso crítico- reflexivo e filosófico, culminando, em um pensar autônomo.
Depois das ministrações, aulas dialogadas e construção de textos, foi possível
notar como os alunos, de ambas as escolas, perceberam a filosofia no seu
cotidiano, alguns, começaram a utilizar do conhecimento sobre argumentos em
redes sociais e em rodas de conversas com os colegas. Ao serem questionados se
consideravam a disciplina importante na formação deles e se era possível
relacionar os conteúdos com seu cotidiano fora de sala de aula, as respostas das
turmas foram sempre positivas: “sim”; inclusive, alguns alunos relataram que os
projetos possibilitaram um aprender-divertido. Ora, é certo que o ensino de Filosofia
que é ofertado nas escolas públicas do Brasil tem seus numerosos pontos
negativos, entretanto, os relatos de experiências têm a pretensão de fundamentar
a afirmativa de que tal disciplina é essencial para a formação humana, portanto,
necessária na educação básica. Grande parte dos alunos do ensino médio estão
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em meios sociais complicados inseridos em um contexto de advento de crises
sociais, econômica e políticas no Brasil e no exterior; em contato com vários
discursos astuciosos, enganadores e influenciadores; vivendo a era dos digitais
influencers, dos contestadores de fatos históricos e/ou científicos, e mesmo com
tantos fatores externos ao mundo escolar, os alunos que tiveram experiência com
a Filosofia a partir do Residência Pedagógica conseguiram perceber a importância
da disciplina em sua formação educacional. Tal assimilação só foi possível por que,
entre outros fatores, se teve a filosofia em seu lugar fundamental, realizando uma
tarefa fundamental, com um público atuante. Sendo assim, este estudo pretende
apresentar os efeitos positivos que o ensino de Filosofia pode ter, ao passo em que
se compreende que a experiência escolar como um todo, desencadeia várias
reações positivas e necessárias para a sociedade. Ora, o Brasil tem assistido ao
surgimento de grupos que consideram a escola um ambiente desnecessário para
as crianças e adolescentes, inclusive, defendem o ensino dos conteúdos escolares
de forma individualizada e doméstica, de modo que a instrução fica sob a total
responsabilidade das famílias. O que os defensores de tal projeto esquecem, diz
respeito ao papel social das instituições de ensino como a Escola. Nesse sentido
faz se necessário reafirmar que os colégios oferecem muito mais do que conteúdos,
como as experiências relatadas permitem compreender, os conteúdos formais são
apenas uma parte da formação social dos alunos. Mais do que adolescentes que
saibam ler e escrever, é necessário que a escola eduque para a vida em sociedade.
Portanto, partindo das experiências proporcionadas pelo programa Residência
Pedagógica e através do olhar teórico da Filosofia da Educação, pretende-se
apresentar a relevância social da disciplina de Filosofia e defender as experiências
escolares, pois é nesse espaço coletivo e plural que não só os conteúdos são
estudados, como também várias habilidades serão desenvolvidas, podendo
proporcionar aos indivíduos uma formação integral, não apenas do corpo, mas
também moral, sexual e política ao preparar crianças e adolescentes para serem
agentes ativos, esclarecidos e responsáveis.
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RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade expor as experiências vividas
nas escolas-campo que nós, residentes do curso de Licenciatura em Filosofia da
Universidade federal do Maranhão (UFMA), tivemos a oportunidade de imergir e
interagir graças ao programa Residência Pedagógica. Essas experiências, que
envolvem todas as observações, regências, planejamentos e intervenções
realizadas tanto fora como dentro da sala de aula, são organizados aqui através da
problemática que dá nome ao título deste trabalho: qual o papel da sensibilidade
do professor de filosofia na sua relação professor-aluno e no exercício do filosofar?
Quais são os obstáculos que se apresentam nessa tarefa de sensibilizar o aluno
para o ensino de filosofia? Quais ferramentas metodológicas podem servir como
um auxílio na superação desses obstáculos? Apresentada essas indagações,
buscaremos nesse trabalho convergir nossas experiências como ponto de partida
para uma investigação e aproximação de possíveis respostas, entretanto é
importante frisar o caráter propedêutico desse trabalho, que por motivos de tempo
não tem pretensões de ser algo muito aprofundado e nem dar respostas definitivas,
pelo contrário, além de relatar uma vivência buscamos gerar apresentar nossos
questionamentos. Os motivos que nos levaram a esses questionamentos e a propor
esse tema tem como base as dificuldades que encontramos em despertar o
interesse do aluno para temas filosóficos, onde se percebeu a grande importância
e o caráter quase indispensável de uma sensibilização adequada. Entendemos
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como sensibilização a primeira etapa do método de ensino de filosofia proposto por
Silvio Gallo, ou seja; a etapa que envolve a apresentação e elaboração de
determinados mecanismos “que faça a mediação com seus alunos, para que esses
possam começar a filosofar” (ASPIS/GALLO, 2009, pag. 71). Entretanto foi possível
perceber que o nível de complexidade dessa primeira etapa pode variar de escola
para escola, envolvendo variados fatores que vão desde a estrutura física da
escola; disponibilidade de recursos materiais, como também à própria bagagem
cultural e capacidade de contextualização do professor responsável por lecionar a
disciplina de filosofia em sala de aula; aproximação e criação de vínculo entre
professor e aluno; à construção do olhar filosófico sobre temas que à primeira vista
parecem não pertencer ou adequar-se à investigação filosófica; na evocação do
olhar desnaturalizador da filosofia no que se refere aos nossos empasses da
contemporaneidade e por fim, na tentativa de explicitar que o elemento principal
nas aulas de filosofia não é o professor, mas a sensibilidade no momento de
apresentação da disciplina, pois esta é o que despertará o interesse dos alunos e
sua vontade em atribuir importância e sentido a esta; com a pretensão até de fazer
os alunos tomá-la como algo além de uma disciplina e um componente de requisito
curricular, mas um exercício filosófico diário, que transcende seu papel somente na
escola e que alcança seu universo de vida. As escolas-campo que serviram como
palco dessas experiências são escolas de ensino fundamental e médio localizadas
na cidade de São Luís – Maranhão. Foram estas: a Unidade Escolar Pedro Álvares
Cabral, Colégio Universitário (COLUN), Centro de Ensino Professora Maria Pinho
e Centro de Ensino Pio XII. Nesses cenários distintos foram desenvolvidas formas
mais atrativas de expor, problematizar e conceituar os conteúdos de filosofia em
salas de aula, através da realização de debates e até mesmo a criação de um
ambiente mais propício ao exercício filosófico. Entre essas formas destacam-se as
oficinas de lógica e oficinas de leitura ambas criadas e desenvolvidas pela
preceptora e residentes do Colégio Universitário. Estes projetos tiveram como mote
a demonstração dos conteúdos filosóficos por meio de jogos e de obras da
literatura, e com isso o aperfeiçoamento também das competências e habilidades
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lógicas e interpretativas dos alunos. Iremos nesse trabalho expor essas
intervenções bem como outras atividades menores realizadas em sala de aula que
serviram como experimentação na busca de uma boa sensibilização. No que se
refere às vivências e as considerações a serem feitas sobre o programa Residência
pedagógica que nos permitiu essa produção teórica e de efetivação prática; sobre
a primeira etapa de ambientação, diz-se que contribuiu de forma significativa para
o crescimento pessoal e profissional de todos nós residentes; pois se fez importante
observar como funciona o comportamento das crianças e adolescentes em relação
ao outro, como se relacionam com a disciplina de filosofia e como essa relação
aluno-atitude filosófica pode ser aprimorada. Além da etapa de ambientação, a
regência nas salas de aula nos provocou a reflexão sobre os desafios constantes
da profissão, e sobre como o comportamento do aluno influencia na nossa atitude
como futuros professores,

que

somos diariamente

desafiados, portanto

estimulados a sempre nos reinventar, sempre procurar métodos e dinâmicas que
convidem o aluno a se interessar pela atitude filosófica, e a encontrar sentido nisso.
Dito isto, podemos mencionar que um dos maiores desafios que se apresenta a
nós professores atualmente a respeito dessa sensibilização está relacionado à uma
importante exigência de contextualização; de pensar o entorno tanto da escola
como do aluno e assim pensar formas mais adequadas à esse exercício do filosofar
específico, aceitando que certamente dificuldades sempre existirão, e a tarefa que
temos inclui a busca de soluções e a constante reinvenção do sentido mesmo de
ser professor nos dias de hoje.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo compartilhar as experiências
pedagógicas proporcionadas pelo PIBID de química dos bolsistas de ID’s no Centro
de Ensino Professora Dayse Galvão de Sousa. O PIBID- Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência é um programa da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), esse tem como objetivo fomentar
a formação inicial de estudantes de cursos de licenciatura das universidades, com
a atuação desses na Educação Básica. O PIBID de Química vem sendo
implementado na escola desde o segundo semestre de 2018 até o ano corrente, o
primeiro contato dos bolsistas do PIBID/Química foi através do reconhecimento do
espaço físico do Centro de Ensino Professora Dayse Galvão de Sousa situada em
São Luis-MA, na Vila Embratel, um bairro que é caracterizado como periférico de
classe social baixa. Esse contato era de caráter investigativo, para o conhecimento
das dependências da escola e dos estudantes que fazem parte dela, e vivenciar
experiências na escola, que até então só conhecíamos as teorias apreendidas e
ensinadas pela universidade. É evidente que a Universidade tem um papel
importante a desempenhar na formação de professores [..] Mas a bagagem
essencial de um professor adquire-se na escola, através da experiência e da
reflexão sobre a experiência (NÓVOA, 2003). Desta forma, as atividades realizadas
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pelos bolsistas partiram de um conhecimento prévio, obtido a partir de questionários
aplicados às turmas. Em um primeiro momento, houve observação das aulas
ministradas pela professora supervisora, para conhecer como estava o
desenvolvimento dos estudantes nos conteúdos ministrados, nessas aulas, podese verificar a metodologia utilizada pela professora. Constatou-se que ocorria muita
interação professor/aluno, porém os alunos ficavam muito dispersos, o que
atrapalhava o andamento dos conteúdos. Em seguida, houve a aplicação de
questionários, para a coleta de dados, o que direcionou os temas que deveriam ser
desenvolvidos junto aos estudantes. Os ID’s começaram a desenvolver os
planejamentos para as atividades que seriam desenvolvidas, as quais se utilizaram
da realidade observada e dos dados levantados, objetivando a contextualização e
os Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, 2002). Para o planejamento e
desenvolvimento das atividades foram utilizadas leituras teóricas sobre os
conteúdos, após a elaboração, foram apresentados na forma de oficinas
pedagógicas, com o objetivo de contribuir para uma maior assimilação dos
conteúdos que estavam sendo ministrados. Dentre as atividades trabalhadas e que
tiveram a atuação dos bolsistas, destacaram-se: a feira de ciências da escola, a
aplicação de um jogo de caça-palavras sobre o conteúdo de propriedades
periódicas, e uma oficina de eletroquímica. O objetivo da feira de ciências foi
colocar a teoria em prática, despertando nos estudantes a curiosidade científica,
treinando-os na utilização da metodologia científica, estimulando-os a formular
questões científicas baseadas na realidade cotidiana por eles vivenciada e
despertando um maior interesse pela escola, e pelos conteúdos de Química, o tema
da feira de ciências era “ Ácidos, Bases, Sais e Óxidos”, os estudantes formaram
grupos e cada grupo ficou com um assunto, e para cada assunto tiveram que
pesquisar experimentos simples e de fácil realização, visto que eles ainda não
possuíam laboratório para testar os experimentos, em todos esses momentos os
bolsistas os auxiliaram no levantamento dos conhecimentos sobre os conteúdos,
sobre os melhores experimentos para apresentar ao público que iria assistir à feira
de ciências. Durante a realização da atividade foi possível observar o entrosamento
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dos alunos e um grande engajamento desses com a atividade proposta pela
comunidade escolar. Todas as equipes tiveram êxito em suas apresentações e
foram muito elogiadas por toda a comunidade escolar. Um outro momento muito
importante para todos na escola, foi a culminância das eletivas, as eletivas são
propostas que englobam alunos por suas afinidades com os mais diversos temas
durante cada semestre, como por exemplo, uma horta inteligente que era regada
automaticamente por um dispositivo eletrônico, e uma sala de jogos de estratégia
que trabalhava jogos como dama, xadrez e cartaz; nelas os alunos apresentam
seus resultados, o que produziram e o que aprenderam. Posteriormente houve a
aplicação de um jogo de caça-palavras sobre propriedades periódicas pelos
bolsistas aos estudantes, que consistia na formação de grupos. Os estudantes
iniciaram o jogo procurando e circundando as palavras escondidas no meio de
várias letras obtidas de forma aleatória em diferentes posições no caça-palavras.
As equipes tiveram êxito em encontrar as palavras correspondentes sobre as
propriedades periódicas no jogo caça palavras, demonstrando que “os jogos
didáticos possuem a capacidade de estimular a curiosidade, autoconfiança e a
participação do estudante, assim como ajuda a aprimorar habilidades linguísticas,
mentais e exercitam interações sociais e trabalho em equipe (VYGOTSKY, 1984).
Outro momento importante foi a oficina de eletroquímica em que os alunos
formaram equipes, e os bolsistas foram os guiando na realização dos experimentos.
O primeiro experimento realizado foi a obtenção de hidrogênio a partir da eletrolise
de uma solução saturada de NaCl, utilizando como cuba eletrolítica um recipiente
plástico acoplado a eletrodos de grafite retirados de pilhas que já atingiram a vida
útil, com ao auxílio de uma fonte de 12V. Em seguida realizou-se a eletrodeposição
de cobre em uma superfície metálica, utilizando-se de uma solução aquosa de
sulfato de Cobre 1,0molL -1 (CuSO4 ), usou-se uma placa de cobre conectado ao
polo negativo da fonte enquanto o ferro, o metal a ser folheado, conectou-se ao
polo positivo. Os experimentos foram perfeitamente realizados pelos estudantes, e
os propiciaram o entendimento da transferência de elétron que ocorre de um átomo
a outro na eletrólise. Deste modo, o PIBID de Química contribuiu ativamente na
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comunidade escolar e na formação dos bolsistas, através de experiências
enriquecedoras, e na melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos
estudantes.
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NO ENSINO MÉDIO

Gilvana Pereira Siqueira
João Pedro de Carvalho Silva
Lucas Ruann Ribeiro Araújo
Matheus Barros Garcez
PIBID/Química
Docente Orientadora: Prof. M.a. Francisca Socorro Nascimento Taveira
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: O ensino de Química ainda persiste em um processo de ensinoaprendizagem tradicional, descontextualizado do meio tecnológico, o que contribui
para a desmotivação dos estudantes, e para a falta de interesse desses para com
a disciplina. Dada essa problemática, o jogo tem como objetivo criar um meio
propício para que o estudante utilize o seu raciocínio e pratique de forma lúdica os
conteúdos. Alguns professores já fazem o uso dos jogos didáticos em suas aulas,
essa realidade já é vista com frequência “na matemática principalmente nos
primeiros anos de escolaridade [...] na química e na física os jogos são um pouco
menos utilizados, mas seu uso tem aumentado bastante nos últimos anos”
(CUNHA, p.92, 2012). Desta forma são necessárias mudanças na postura do
docente, para abdicar de modelos tradicionais de se ensinar ciências,
particularmente na área da Química. A sociedade já não é a mesma de décadas
atrás, é preciso que a escola se reinvente e que o professor desperte o interesse
dos estudantes, e com esse propósito foi desenvolvido e aplicado um jogo de caçapalavras construído no Excel que envolvesse o conteúdo de propriedades
periódicas. Segundo Soares (apud Cavalcanti e cols., 2007), os jogos educacionais
são instrumentos que despertam o interesse, devido aos desafios que eles impõem
ao estudante. O estudante que é desafiado busca com satisfação a superação de
seu obstáculo, pois o interesse precede a assimilação. Nesse sentido, entendemos
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que nos processos de ensino e de aprendizagem de Química, a adoção de jogos
educacionais vinculados a Química, podem viabilizar oportunidades não possíveis
em salas de aula tradicionais, incluindo a possibilidade de superação de um dos
desafios da Educação Química, que é proporcionar ao estudante correlacionar um
fenômeno em sua dimensão macroscópica com as dimensões sub microscópicas
e simbólica (Giordan, 2008). Borges (1997, p.298) ressalta: “precisamos encontrar
novas maneiras de usar atividades prático-experimentais mais eficientemente e
com propósitos bem definidos”, mesmo sabendo que isso não é a única solução
para os problemas relacionados com a aprendizagem de Ciências. Desta forma, os
jogos educacionais propiciam meios para o estudante refletir, conhecer e construir
suas próprias ideias. A atividade proposta, foi realizada no Centro de Ensino
Professora Dayse Galvão de Sousa na cidade de São Luís no estado do Maranhão
com estudantes da turma 201, turma do segundo ano do Ensino Médio, utilizando
uma amostra de 25 estudantes. O tema trabalhado foi propriedades periódicas.
Primeiramente, os estudantes foram orientados a respeito das regras do jogo e
após a formação de 6 grupos, os mesmos deveriam relacionar cada conceito a uma
propriedade periódica e a sua correlação na tabela periódica. Em seguida, os
estudantes selecionaram palavras-chave para a elaboração do caça-palavras
previamente desenvolvido em uma planilha do Excel. Os estudantes iniciaram o
jogo procurando e circundando as palavras escondidas no meio de várias letras
obtidas de forma aleatória em diferentes posições no caça-palavras. Os mesmos
tiveram um total de setenta minutos para realizar a atividade. Ao final da prática, foi
aplicado um questionário com três questões, sendo duas objetivas e uma
discursiva, com as seguintes perguntas: a) Qual o nível de dificuldade de 0-10 para
a atividade? b) Vocês gostaram da atividade? c) A atividade poderia ser melhor? O
objetivo do questionário foi avaliar como o uso do caça palavras foi aceito e o
aprendizado dos estudantes. As seis equipes tiveram êxito em encontrar todas as
palavras correspondentes sobre as propriedades periódicas no jogo caça-palavras,
o que demonstra que “os jogos didáticos possuem a capacidade de estimular a
curiosidade, autoconfiança e a participação do estudante, assim como ajuda a
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aprimorar habilidades linguísticas, mentais e exercitam interações sociais e
trabalho em equipe (VYGOTSKY, 1984). Quando da aplicação do questionário,
sobre o nível de dificuldade de 0 a 10 para a atividade proposta, somente duas
equipes assinalaram que esta teve um nível acima de 5, sobretudo no que se refere
a primeira parte da atividade, as outras 4 equipes demonstraram uma maior
facilidade em desenvolvê-la. Questionados se gostaram da atividade, 50%
responderam que a atividade foi boa, e 50% responderam que a atividade foi ótima.
Questionados se a atividade poderia ser melhor, uma das equipes respondeu:
“Não, foi bom. Foi interessante e divertido”. A partir das informações coletadas,
evidenciou-se que o jogo didático caça-palavras ajudou na identificação dos
problemas referentes ao conteúdo tabela periódica e propriedades periódicas dos
elementos químicos ministrado no ano letivo anterior. E que existe uma defasagem
no conteúdo estudado pelos estudantes, que foi possível perceber principalmente
ao relacionarem as propriedades periódicas ao seu conceito. Contudo, no caçapalavras sobre elas, o desempenho dos mesmos foi máximo, demonstrando o
raciocínio-lógico dos estudantes. A aplicação do jogo também propiciou o trabalho
de forma coletiva ajudando na construção do conhecimento, cooperando uns com
os outros, além de ajudar a trabalhar a responsabilidade deles propiciando a
lidarem com as dificuldades, os erros e os acertos de uma forma saudável. Assim,
concluímos que os jogos didáticos podem ser excelentes ferramentas para o ensino
de química, capaz de propiciar aos estudantes o desenvolvimento da criatividade e
do raciocínio lógico. Ressaltamos que os estudantes mostraram grande interesse
pela abordagem do conteúdo devido esse não ter sido exposto de forma tradicional,
e que os resultados poderiam ser melhorados se o uso de jogos educacionais
pudesse ser inserido com mais frequência nas aulas de química.
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RESUMO: Um dos grandes desafios enfrentados pelos professores é o de tornar a
leitura uma prática prazerosa e, assim, formar leitores capazes de ler em
quantidade e qualidade. O mundo está cada dia mais complexo e exigente e, assim,
saber ler, bem como compreender e interpretar textos são competências
indispensáveis para o sucesso individual escolar e profissional. Vivemos num
mundo complexo e exigente, que requer, da parte do sujeito participante na
sociedade, uma postura proativa de modo a poder, com eficácia e produtividade,
responder aos desafios que se colocam. Saber ler, como apontado por Sim-Sim
(2007, p. 7), “é uma condição indispensável para o sucesso individual, quer na vida
escolar, quer na vida profissional”. Além disso, a leitura é importante para
desenvolver o pensamento crítico e reflexivo, oferecendo subsídios para a
construção do próprio conhecimento. Diante disso e percebendo a dificuldade de
interpretação textual dos estudantes, inclusive em textos de divulgação científica,
os participantes do Programa Residência Pedagógica-Biologia da Universidade
Federal do Maranhão, Cidade Universitária Dom Delgado, criaram um Clube de
Leitura em consonância com o Planejamento de Intervenção Pedagógica da
disciplina de Ciências de uma das escolas-campo do Programa. A UEB Profº José
da Silva Rosa é a única de Ensino Fundamental pertencente ao Programa,
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contendo turmas de 1º a 9º anos. O Clube foi planejado por todos os residentes
lotados nesta escola e pela preceptora, que ministra aulas em turmas de sexto e
sétimo ano. Foram realizados sete encontros, sempre aos sábados, das quatorze
às dezessete horas, de maio a outubro de 2019. Inicialmente, como atividade
diagnóstica, interagimos com os alunos de quatro turmas, sendo duas de sexto ano
e outras duas de sétimo ano, para tentarmos descobrir o grau de interesse deles
pela leitura e identificar quem gostaria de participar do projeto. Para tanto,
elaboramos algumas perguntas e pedimos aos alunos que registrassem suas
respostas em material a ser entregue ao final da dinâmica, e também pedimos,
àqueles que se sentissem à vontade, o compartilhamento de seus registros. Do
total das quatro turmas, houve maior manifestação de interesse entre os alunos das
turmas de sexto ano e também uma participação quase total dos alunos no
compartilhar de suas preferências literárias e dos seus interesses por novas
leituras. Por tratar-se de atividade extraclasse não obrigatória, com encontros aos
sábados, estas foram realizadas com os alunos que manifestaram interesse e
disponibilidade. Após uma inscrição prévia, enviamos aos responsáveis um
comunicado esclarecendo sobre a atividade do projeto, data e duração, além da
solicitação do retorno da autorização assinada para participação do aluno ou aluna.
Em todos os encontros, iniciava-se com um momento de conversa para os alunos
compartilharem as leituras que estavam fazendo; contarem um pouco sobre livros
preferidos e também para sugerirem temáticas para encontros futuros. Em seguida,
distribuímos textos para leitura individual e, posteriormente, fazíamos discussão,
esclarecimento de dúvidas e problematização de algumas partes textuais. O ato de
comunicar pela linguagem oral é imprescindível para desenvolver a competência
linguística (RICHGELS, 2004). O confronto de conceitos e estratégias linguísticas
argumentativas é crucial no âmbito do Clube de Leitura, uma vez que permite
desenvolver a leitura e estabelecer uma relação, com graus variáveis de
aproximação, entre a vida da criança e o conteúdo do texto. As temáticas utilizadas
nos textos eram variadas, geralmente ligadas a Ciências, como curiosidades sobre
animais e plantas; dinossauros e fósseis. Também tivemos um encontro no qual
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abordamos a temática inclusão, onde foram realizadas, além da leitura de textos
voltados ao assunto, dinâmicas com o intuito de promover a sensibilização e
reflexão sobre as diversas nuances que o tema inclusão nos permitiu explorar, tais
como: assistir e discutir uma animação totalmente em Libras chamada “Min e as
mãozinhas” e a prática do alfabeto manual e alguns sinais para posteriormente
sinalizá-los seguindo uma música infantil sobre o alfabeto. As atividades do clube,
sob a regência dos residentes, ocorreram até outubro, com perspectiva de
continuidade pela professora da disciplina. Houve resposta muito positiva dos
alunos que participaram, trazendo muita satisfação aos residentes e à preceptora.
Acreditamos que o Clube atingiu o objetivo de incentivar a leitura e contribuir para
a formação de leitores e mediadores de leitura, provando que a leitura pode ser um
momento lúdico e prazeroso, levando em conta a linguagem literária como forma
de interação humana, sem deixar de lado a reflexão e o aprendizado.
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RESUMO: Na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) o Programa Residência
Pedagógica foi instituído pela portaria nº 38 de fevereiro de 2018. No texto do
documento apresenta como macro objetivo aperfeiçoar a formação dos discentes
dos cursos de licenciaturas e fortalecer a relação teoria e prática (p. 1). Ao
tomarmos como referência essa finalidade, percebemos a relevância da
compreensão dos relatos das experiências dos estudantes no que confere as
contribuições do Programa a sua formação inicial. De modo especial, sobre os
conhecimentos requeridos aos docentes quando da atuação na escola pública
maranhense. Visto que, as situações cotidianas ajudam na percepção dos
estudantes sobre a educação, a escola, a sala de aula. Ajuda a delinear: a
importância da articulação teórica e prática e, os desafios encontrados durante o
período de ambientação/imersão na escola campo. Compreendendo a escola como
espaço de formação além da Instituição Educacional Superior (IES) é que se
propõe como objetivo do estudo refletir sobre a construção do fazer docente a partir
da experiência no Programa. Através da vivência é possível perceber que com a
imersão no campo escolar o estudante se aproxima da realidade profissional futura,
dos desafios e habilidades necessárias para uma atuação de qualidade, modifica
concepções e percebe que a formação do docente se dá pela prática e pela reflexão
sobre a prática. A pesquisa estrutura-se numa abordagem qualitativa que, segundo
Minayo (2001), trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,
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crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis. Considerado esse aspecto, no processo de
levantamento de dados utilizamos: a revisão de literatura; recolha de dados
referentes aos registros das observações semiestruturadas e do tipo participante;
e, dos relatos das experiências. O objeto de intervenção situa-se no bairro da Vila
Isabel pertencente à Área Itaqui Bacanga, o local caracteriza-se em termos
econômicos como uma comunidade em desenvolvimento, a escola leva o nome de
uma professora que se destacou na localidade, com uma trajetória longa no
magistério e engajada socialmente com as populações desfavorecidas. O período
de observação nos permitiu 60h, onde conhecemos a turma que iríamos
desenvolver o programa, a partir da análise da prática da professora e o
desenvolvimento dos alunos. Observamos questões fundamentais ao andamento
do processo educacional, como desafios da realidade educacional dentre eles a
falta de recursos metodológicos, a ausência da família na vida escolar dos filhos, o
contexto social desfavorecido, a ausência de um olhar mais apurado para educação
especial e as dificuldades de alfabetizar os alunos. Nessa direção, registramos que
as informações recolhidas informam sobre: os dados históricos e organizacionais
da escola; quantitativo de alunos e professores; e, dados de acompanhamento na
sala de aula. Neste último, elegemos como critérios: i) a prática docente - no que
diz respeito a metodologia utilizada, sistematização das aulas, utilização de
recursos, planejamento, sequência didática e concepções do professor de sala; ii)
a rotina - análise quanto ao tempo das atividades, sistematização e modificação da
rotina de sala; iii) estrutura física da escola- por entender que o espaço físico
também tem grande influência quanto ao aprendizado e vivência das crianças na
escola; e, por fim, iv) a relação entre os sujeitos - professor e criança, residentes e
crianças, família e escola, escola e residentes. Quanto a observação participante
coaduna-se com o pensamento de Demo (1995), como um método qualitativo de
conhecimento que permite a sistematização de dados, a percepção da dinâmica de
um fato social e a construção de estratégias de enfrentamento das situações
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diagnosticadas. Assim a observação participante realizada no decorrer do período
de ambientação do Programa, constituiu-se como instrumento de investigação,
coleta de dados sobre a escola, alunos e professores para subsidiar ações de
intervenção educacional. O processo de registro e reflexão sobre a prática adotado
durante o andamento do Programa, traz à tona o sentido político do fazer docente,
mais do que possibilitar aprendizagem de conteúdos curriculares, o trabalho
docente ultrapassa esses limites, forma o cidadão, o sujeito que atuará na
sociedade. Nesse sentido questionamentos emergem a partir da reflexão como:
Quem queremos formar? Com que tipo de educação? A minha prática está
contribuindo? Todas essas questões são levantadas durante atuação dos
residentes. Questionamentos que só foram possíveis por causa da imersão na
escola, do contato com a complexidade da rotina escolar. Portanto além da
inserção, o programa permite a reflexão sobre a intenção da prática docente,
estimula a pesquisa e investigação da realidade, traz aos alunos a capacidade de
lidar com situações desafiadoras as quais exigem um desenvolvimento cognitivo,
emocional e acadêmico e por fim aproxima a universidade da escola básica como
parceiras na formação dos futuros professores para uma educação básica de
qualidade. Esse conhecimento da realidade só é possível quando atuamos na
prática e refletimos sobre ela, é nesse sentido que colocamos o Programa como
uma proposta inovadora e fomentadora da formação docente com vista a atender
os saberes e competências.
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RESUMO: A necessidade de utilizar novas estratégias didáticas para retomar o
foco do aluno dentro da sala de aula tem sido um problema para todos os
profissionais da educação, levando assim estes a pensarem em várias
metodologias, a fim de ofertar aulas com maior qualidade de compreensão e tendo
os alunos como personagens ativos neste processo. As tecnologias na educação
enriquecem a ação pedagógica, favorecendo a interatividade entre aluno e
professor (Oliveira, 2018). Atualmente vive-se a tecnologia dentro de casa, no
trabalho, na rua e no ambiente escolar não poderia ser diferente, assim sendo,
tornou-se nítida e necessária a mudança de postura do docente diante dos métodos
de ensino (Dias, 2017). A utilização de mídias sociais como o instagram no ensino
auxilia no processo de ensino-aprendizagem e permite a aproximação dos
conteúdos da realidade dos educandos (Teixeira, 2017). O aplicativo Instagram
pode ser utilizado como ferramenta educacional, desde que as atividades sejam
pensadas para explorar a funcionalidade do aplicativo (Morais, Filho, Freire, 2018).
Diante disso o objetivo do presente trabalho é verificar a aprendizagem do aluno a
partir da utilização do instagram pelo registro de fotos em um espaço não formal de
ensino. O local selecionado para a visita técnica dos educandos foi o Parque
Botânico Vale em São Luís, localizado no Complexo Industrial Portuário de Ponta
da Madeira. O Parque Botânico é aberto ao público para fazer atividades de lazer
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e disponível para visitas por parte das escolas, proporcionando diversas atividades
didáticas e contato com a natureza (VALE, 2017). Assim, foi realizada uma visita
técnica ao Parque Botânico da Vale com a intenção de proporcionar aos educandos
a vivência dos conhecimentos de ecologia, botânica e zoologia de forma prática. A
atividade foi realizada com os alunos de quatro turmas do 3º ano do ensino médio
da escola estadual Centro Integrado do Rio Anil – CINTRA/IEMA. Previamente
cada turma foi organizada em quatro grupos e os mesmos ficaram responsáveis
por responder uma questão presente no questionário referente aos conteúdos de
ecologia, botânica e zoologia. O questionário possuía as seguintes questões: 1)
identifique e faça o registro fotográfico de pelo menos uma espécie vegetal
pertencente ao grupo das briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas.
Descreva o nome popular da planta, seu grupo vegetal e suas respectivas
características. Caso o Parque Botânico não tenha representantes de todos os
grupos vegetais, identifique somente os que você encontrar; 2) observe se há
algum tipo de relações ecológicas do tipo interespecífica e intraespecífica entre os
seres vivos que vivem no Parque Botânico. Caso você consiga observar, faça o
registro fotográfico de dois tipos diferentes de relações. Aponte qual o tipo de
relação observada (interespecífica ou intraespecífica) e sua classificação
(mutualismos, comensalismo, protocooperação, competição, predação, inquilismo,
parasitismo, pedantismo, colônia e sociedade). Especifique também quais os seres
vivos envolvidos e como eles se relacionam; 3) Análise as espécies de animais
encontradas no Parque Botânico. Faça o registro fotográfico de cinco espécies e
descreva seu nome popular, o filo taxonômico e suas características; 4) Explore os
diferentes espaços do Parque Botânico e as atividades desenvolvidas nesses
espaços; Faça o registro fotográfico de cada lugar em que você visitou e relate
quais são as atividades desenvolvidas nesses ambientes. Em seguida iniciou-se a
visita técnica pelo Parque Botânico. Os espaços visitados foram a Trilha dos
Sentidos, onde ocorre uma conexão com o meio ambiente envolvendo os cinco
sentidos: visão, tato, paladar, olfato e audição. Esse espaço possibilita de modo
interativo a percepção sobre a natureza e traz recordações de memórias da
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infância. No Vagão do Conhecimento os alunos realizaram atividades lúdicas em
relação a fauna do parque botânico. Na área de vivência, os(as) estudantes fizeram
uma roda de conversa sobre a concepção acerca de tudo que foi observado no
local e discutiram sobre o andamento dos registros fotográficos necessários para
confecção da conta na plataforma Instagram. No Espaço Vale foi observado a
expansão da Vale no mundo, onde conta uma exposição de matérias-primas
advindas da mineração. Ainda incluía um espaço dedicado à importância da água
e um labirinto da fauna e flora existente no Maranhão. Durante a visita foi observada
a diversidade da fauna e flora, como babaçu, orquídeas, macaco-capijuba e
abelhas e pode contemplar a importância das áreas de preservação ambiental. Por
fim, os (as) estudantes fizeram os registros fotográficos da diversidade biológica
presente no Parque Botânico conforme as perguntas do questionário, os quais
foram publicados nos perfis das contas do Instagram de cada turma. Analisando as
legendas dos registros fotográficos, os (as) educandos relataram que a visita
técnica foi importante para colocar em prática os conhecimentos, facilitando o
processo de aprendizagem. Outros alegaram que saíram com muitas reflexões a
partir das placas contendo frases, encontradas ao longo do Parque. Afirmaram
também que a estação auditiva da Trilha dos Sentidos lhes mostraram uma
diversidade de sons agradáveis que escoram por meio ambiente e a mistura de
ritmos e sons tornou a atividade divertida. Portanto, as visitas técnicas em espaços
não formais de ensino torna o ensino mais dinâmico e proporciona a vivência dos
conteúdos que são abordados apenas na sala de aula, os quais muitas vezes os
(as) professores não fazem relação com o cotidiano. A utilização das mídias sociais
podem ser úteis ao ensino uma vez que através delas os(as) estudantes podem
divulgar seus conhecimentos a diferentes públicos e também traz uma aproximação
para o ensino.
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RESUMO: A formação acadêmica para graduandos dos cursos de licenciatura, tem
como bases de sustentação a teoria e a prática, a importância desses dois
elementos é notória e sabidamente de grande importância, por vezes é discutida
até que ponto um elemento tem a primazia sobre outro, onde muito se defende que
ambas são inevitavelmente fundamentais e o erro se encontra justamente na
sobreposição de uma sobre a outra, quando isso acontece. Essa problemática é
combatida atualmente este tem sido um assunto muito em voga nas discussões
entre acadêmicos em rodas de conversa pelo país, no meio de tudo se encontram
os estudantes em sua ânsia pela formação acadêmica completa, que de fato o
prepare adequadamente para o mundo que o aguarda após sua formação, este
mundo o aguarda e colocará em cheque a significância da formação que lhe foi
proposta e concluída ao longa de sua jornada acadêmica. Frente a tudo isso ainda
temos o programa de iniciação a docência (PIBID), entendido como um programa
de importância inestimável para a formação de estudantes dos cursos de
licenciatura, a defesa de seu significado é amplamente defendida no meio
acadêmico, sendo sua continuidade do programa como algo a ser preservado,
tendo em vista suas diversas e valorosas implicações positivas para uma formação
docente que vise o real preparamento do estudante para a realidade escolar em
que será inserido. Em nossa condição enquanto alunos do curso de licenciatura em
Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e participantes do
programa PIBID, temos por finalidade discorrer acerca das implicações
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significativas do mesmo em nossa formação, ainda em curso, mas que já manifesta
suas contribuições, nossas experiências vivenciadas graças a adesão e
participação no programa, tem seus desdobramentos na realidade, na maneira
como a percebemos e a experimentamos, onde em nossas reuniões de estudos e
na convivência em sala de aula, conseguirmos perpassar a problemática entre
teoria e prática, percebemos graças ao programa que realmente ambas são
fundamentais, vivenciar o programa corroborou isso e nos mostra o quanto é
significativo que se tenha a convivência em sala de aula, aliado as teorias e estudos
acerca do ensino de filosofia e do ambiente escolar; nossa proposta é discorrer
sobre isso com foco nas nossas experiências em sala de aula. É imprescindível a
correlação entre teoria e prática no ambiente escolar, visto que, como citado acima,
os cursos de Licenciatura, em especial o curso de Filosofia, preparamos para a
realidade escolar, e o programa PIBID surge como uma mola propulsora no que
tange a tais competências. Vivenciando situações que o programa insere seus
participantes - em realidades distintas àquelas que têm-se contato nas salas de
aula das Universidades. Destarte, o programa, instiga, doravante, a busca pelos
objetivos traçados nesta relação teoria e prática com foco em experiências vividas
em sala de aula através do subprojeto PIBID.
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O USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NO APRENDIZADO DA QUÍMICA
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RESUMO: Este trabalho tem por finalidade apresentar uma discussão sobre o uso
de tecnologia móvel no aprendizado da química visto que nos últimos anos com a
notória acessibilidade que os dispositivos móveis vem apresentando sua utilização
no meio educacional se tornou uma realidade e demanda a cada dia do
aperfeiçoamento tanto do professor quanto do aluno, para uma melhor exploração
do mesmo em sala de aula. As tecnologias digitais sejam elas móveis e sem fio,
devido a sua relevante presença em todos os lugares, tem ocasionado mudanças
no modo como as pessoas interagem com a quantidade de informações nos dias
atuais, assim resultando em novos conhecimentos e novas práticas, beneficiando
a composição do processo de ensino e aprendizagem em novos horizontes. Os
desafios da realidade escolar com o advento do uso das Tecnologias da Informação
e Comunicação Móveis, se tornaram maiores, na qual tanto os educadores quanto
os alunos demandam cada vez mais de adaptação a conjuntura delineada por tais
tecnologias. Dentre as TIMS, temos os celulares, os smartphones e os tablets,
como dispositivo, com suporte a ferramentas (aplicativos) que podem vir a ser
utilizados no âmbito de ensino e aprendizagem como método pedagógico. Nichelle
e Canto (2016) afirmam que com o desenvolvimento da tecnologia e a situação em
que se encontra a acessibilidade dos discente a dispositivos móveis como
smartphones e tablets, a dinâmica entre o sujeito e a informação se fortaleceram
através do ambiente digital, assim como para os autores superaram a “barreira local
e temporal” de um ambiente de ensino habitual, uma vez que essas TD proporciona
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uma forma de interação mais prática. Em relação à educação, o uso de dispositivos
móveis se torna um potencializador do incremento da aprendizagem com
mobilidade (mobile learning). De acordo com a UNESCO (2013) a aprendizagem
móvel abrange a utilização de tecnologias móveis tornando a aprendizagem mais
eficiente e prática, a aprendizagem móvel é avaliada como um modelo
indispensável ao processo de desenvolvimento do conhecimento. A aprendizagem
móvel pode ajudar a potenciar experiências de aprendizagem presenciais. No
ensino baseado na aprendizagem móvel, utilizamos dispositivos móveis sem fio
para promover a comunicação e interação on-line entre sujeitos e destes com o seu
contexto. Entendemos que a informação nos dispositivos móveis é acessível, o que
faz com que se torne mais ‘presente’ em qualquer tempo e espaço, pois não são
necessários sequer fios para acessá-la e é muito mais prático e simples acessá-la
em função da portabilidade das tecnologias (LEITE, 2014, sp). O emprego da
aprendizagem móvel (mobile learning) requer o apoio de dispositivos móveis
(smartphones e tablets) tornando acessível o desenvolvimento de métodos de
ensino- aprendizagem nos mais diversificados ambientes, fazendo com que
atividades realizadas no modo convencional em sala de aula se associem com
atividades realizadas a distância havendo assim uma comunicação on line entre
docente e discente, resultando em um aprendizado mais eficiente. Nesta conjuntura
apresentada, este artigo visa distinguir e expor os métodos de aprendizagem e
ensino de Química, com a utilização de dispositivos móveis que vem tendo um
processo de difusão cada vez mais relevante no tocante a educação seja básica ou
superior. No intento de instigar os docentes para a utilização dos dispositivos dos
discentes

como ferramenta

pedagógica,

selecionamos

quatro

aplicativos

educacionais de química os quais foram melhores avaliados no Play Store, com um
número maior de recomendações e também pelas áreas mais recorrentes no
ensino da química. Os aplicativos selecionados foram para essa pesquisa foram:
a) Funções orgânicas em Química: este aplicativo traz as funções mais importantes
da química orgânica e 80 grupos funcionais, as classes dos compostos orgânicos
e de biomoléculas. b) Lab. interativo de ciências: este aplicativo possui um
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conteúdo curricular enriquecedor. A proposta desse aplicativo é facilitar o processo
de ensino aprendizagem, uma evolução do livro didático impresso, de Química,
física e biologia. c) Tabela Periódica Educalabs: este aplicativo facilita o
entendimento sobre o comportamento das propriedades periódicas dos elementos
por meio por meio da visualização 3D interativa. Possibilita também a observação
tridimensional do modelo atômico de cada elemento e sua distribuição eletrônica.
d) Quimidroid: Química inorgânica, permite formular nome binário e ternário de
compostos inorgânicos. Que tem como objetivo, facilitar o aprendizado de Química
e tornar-se uma ferramenta de ensino, individualmente ou da escola como uma
ferramenta de autocorreção. Todos os aplicativos acima listados encontram-se na
plataforma play store, a loja virtual do Google para dispositivos móveis com o
sistema Androide. Levando como critérios para a escolha as avaliações e
indicações. A descrição dos aplicativos, como feita acima também está disponível
na loja citada. Nichele e Schlemer (2014) apontam algumas das características
ideias para um aplicativo ser empregado na estrutura de ensino-aprendizagem: a
disponibilidade de utilização em diferentes sistemas operacionais e a ausência de
custo para download; os principais sistemas operacionais dos dispositivos móveis
são o Android e o iOS, os quais são utilizados por cerca 96% dos dispositivos
móveis; um Aplicativo de licença livre num dispositivo móvel, torna esse aplicativo
praticável e utilizado por todos os estudantes, independente de questões
financeiras e da rede de ensino na qual está matriculado.
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RESUMO: A eletroquímica possui o objetivo de estudar a energia elétrica e a
transformação química. Por se tratar, de um conhecimento tão abstrato, os alunos
do ensino médio geralmente têm dificuldade em compreender tal assunto. Segundo
Vygotsky, o ser humano precisa de experiência para adquirir conhecimento; em
razão disso percebe-se a necessidade de metodologias mais dinâmicas que
viabilizem um ensino proveitoso para o aluno e para o professor. Um dos grandes
desafios atuais do ensino de ciências nas escolas de nível fundamental e médio é
construir uma ponte entre o conhecimento ensinado e o mundo cotidiano dos
alunos. Apesar de estar demasiadamente presente no cotidiano, transmitir tais
conhecimentos não é uma tarefa fácil para professores de química, (KLEIN, 2017)
aponta três das principais dificuldades por parte dos alunos: “1) dificuldade em
compreender a oxidação e a redução como reações complementares; 2) dificuldade
em identificar os agentes oxidantes e redutores; 3) a compreensão que reações
redox são definidas como perda e ganho de oxigênio”, compreende-se dessa forma
que as dificuldades encontram-se na parte mais básica do assunto, (BARRETO,
2017) afirma que estas dificuldades conceituais se dão principalmente pela
aplicação da teoria sem a prática de química além da própria dificuldade
proveniente do assunto em si, em razão disso percebe-se a necessidade de
metodologias mais dinâmicas que viabilizem um ensino proveitoso para o aluno e
para o professor. Segundo (SILVA et al, 2015) o que mais se observa nas
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experiências de professores que discutem esse tema em sala de aula são as
dificuldades dos estudantes em entender os processos de fluxo de elétrons e a
condução de elétrons em sistemas eletrolíticos. Com a finalidade de identificar e
caracterizar os fenômenos de oxidação, redução, agente oxidante e redutor, e
também entender a conservação dos números de elétrons ganhos e perdidos em
uma reação de oxirredução, adotou-se como metodologia o uso de experimentos
simples a partir de materiais alternativos, no qual os estudantes participaram
ativamente do procedimento experimental. O primeiro experimento realizado foi a
obtenção de hidrogênio a partir da eletrólise de uma solução saturada de NaCl,
utilizando como cuba eletrolítica um recipiente plástico acoplado a eletrodos de
grafite retirados de pilhas que já atingiram a vida útil, com ao auxílio de uma fonte
de 12V. Em seguida realizou-se a eletrodeposição de cobre em uma superfície
metálica, utilizando-se de uma solução aquosa de sulfato de Cobre 1,0 molL-1
(CuSO4), usou-se uma placa de cobre conectado ao polo negativo da fonte
enquanto o ferro, o metal à ser folheado, conectou-se ao polo positivo. Por fim
realizou-se a construção de células galvânicas utilizando em primeiro momento
limões conectados a eletrodos de ferro e cobre e mediu-se a diferença de potencial
ocasionado pelos metais em meio ácido, no segundo momento foi construída uma
bateria que consistiu em quatro recipientes de alumínio que receberam solução de
permanganato de potássio (KMnO4), quatro eletrodos de grafite acoplados a tampa
plástica do recipiente de alumínio, e cada célula foi conectada as outras através de
uma ligação em série com o auxílio de uma fiação de cobre devidamente isolada e
foi utilizada para acender uma lâmpada de LED. Percebeu-se que os alunos
demonstraram grande interesse pela atividade realizada, expondo suas dúvidas e
curiosidades pelo tema, de forma que participaram de forma ativa, uma vez que
todos os experimentos foram realizados pelos alunos, somente com orientação e
supervisão do pibidianos. Com o experimento da eletrólise do NaCl e do
folheamento à cobre foi trabalhado conceitos de reações não espontâneas de
oxirredução e sua utilidade no cotidiano, visto que tais reações são utilizadas para
obtenção de variados produtos e para folhear desde bijuterias até joias. Em
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seguida, foi montada as pilhas onde foi discutido conceitos de diferença de
potencial, e foi visto que apesar da pilha ser realizada por diferentes materiais temse o mesmo resultado que é a geração de energia elétrica, mesmo que produzindo
diferentes voltagens. O questionário aplicado possuía questões retiradas de
vestibulares sobre o tema, onde foi visto que as questões apesar de se
apresentarem de maneira complexa foi resolvida com relativa rapidez e de forma
correta pela maioria dos alunos da turma, verificando dessa forma que o fato de
terem presenciado os experimentos que as questões dos vestibulares abordaram
em seus enunciados, facilitou de grande forma a compreensão do que era pedido
nas questões. Verificou-se então que, os experimentos no ensino de Química é
uma ferramenta essencial para o aprendizado dos estudantes, pois a ciência requer
imaginação e raciocínio abstrato por parte do estudante, logo visualizar e manusear
experimentos facilita compreender o conteúdo abordado em sala de aula, não
apenas em eletroquímica , mas em outros conteúdos em que um raciocínio mais
elaborado seja necessário, pois além de auxiliar a compreensão também desperta
a curiosidade dos estudantes os estimulando a estudar o conteúdo exposto, de
forma significativa e mais enriquecedora.
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MATERIAIS ALTERNATIVOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO
COLUN: um relato de experiência no PIBID
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Docente Orientadora: Profa. M.a. Emnielle Pinto Borges Moreira
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: A Educação Física no âmbito escolar prima pelo desenvolvimento das
práticas corporais aos alunos visando seu pleno desenvolvimento como cidadão
(COLETIVO DE AUTORES, 1992). Essa disciplina configura-se como um
componente curricular obrigatório da Educação Básica (BRASIL, 1996). E que
difere dos outros componentes, pois possui algumas particularidades pedagógicas
no seu processo de ensino pelos professores. Para a composição das aulas de
Educação Física torna-se fundamental a utilização de espaços físicos como quadra
ou espaços amplos e materiais específicos como diversos tipos de bolas, cones,
arcos, dentre outros (SANTOS, 2011). O não fornecimento desses materiais pelas
instituições de ensino pode dificultar que o professor explore todas as dimensões
das práticas corporais e esportivas. No entanto, a escassez de espaços e materiais
para as aulas, podem configurar-se como uma possibilidade de experimentação
dos alunos em construírem materiais alternativos para serem utilizados nas aulas.
Explorando a criatividade dos alunos. O objetivo deste trabalho é apresentar o
processo de construção e utilização dos materiais alternativos nas aulas de
educação física no COLUN. Inicialmente foram realizadas reuniões de
planejamento pedagógico das aulas com a equipe do PIBID (bolsistas e a
supervisão) visando sistematizar a construção dos materiais alternativos. Tal ato foi
justificado pelo fato do COLUN não dispor atualmente dos materiais necessários
para a vivência de algumas sub-modadlidades do atletismo como arremesso,
lançamentos, saltos e corridas de revezamento. Os alunos foram orientados sobre
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as matérias-primas que seriam necessários para a construção dos materiais
alternativos esportivos como pesos, martelo, bastões e barreira. Os materiais
requisitados eram acessíveis aos alunos (jornais, tintas coloridas, canos de material
pvc, areia, meias em desuso, fita adesiva, fios de nylon e rolos de papel alumínio).
Durante as aulas de Educação Física foram realizadas oficinas, onde os alunos
transformaram as matérias-primas solicitadas nos materiais alternativos do
atletismo. Foram produzidos os seguintes materiais: pesos para o arremesso,
martelos para o lançamento, bastões para corridas de revezamento e uma barreira
para a corrida com obstáculo e corrida sobre barreiras, pelas turmas 5º A, 5º C, 6º
C E 9º B respectivamente. Após as construções, cada turma obteve a vivência com
os materiais que foram produzidos por eles durante as aulas de Educação Física
nos diversos espaços da escola. A culminância desse processo de construção e
utilização, deu-se com a realização da I Amostra de Implementos Esportivos do
Atletismo do COLUN. Um evento pensado e realizado pela equipe do PIBID em
conjunto com os alunos e com auxílio da escola. No qual os alunos se organizaram,
em vários stands montados por suas turmas, espalhados pelo pátio da escola para
apresentar os materiais produzidos por eles para a comunidade escolar e visitantes.
Fazendo uma introdução histórica sobre a sub-modalidade do atletismo que
utilizava aquele implemento o qual eles ficaram responsáveis em apresentar. Os
resultados encontrados foram se assemelham aos obtidos por Peixoto e Azevedo
(2007). Em um estudo intitulado “Materiais Alternativos nas Aulas de Educação
Física: possibilidades e desafios”. Realizado com turmas do 2°, 3° e 5° anos do
ensino fundamental de duas escolas do município de Nova Iguaçu-RJ. No decorrer
das oficinas de construção dos materiais alternativos observou-se a manifestação
de diversos valores essenciais para a convivência do ser humano em sociedade
como responsabilidade; coletividade, solidariedade entre outros. Expressos através
de diversas ações e atitudes feitas por parte dos alunos como o comprometimento
dos mesmos em trazerem os elementos necessários para a construção dos
implementos esportivos, o trabalho em equipe, a preocupação e empenho de
alguns em ajudar os colegas com dificuldades em montar os implementos. Também
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houve um grande compartilhando das matérias-primas com os colegas que não
conseguiram levar os elementos que seriam necessários para a construção dos
implementos. Notou-se também grande empenho e satisfação dos alunos durante
todo o processo de construção até a apresentação feita na amostra de
implementos. Bem como o envolvimento dos mesmos nas vivências das aulas
práticas. Já utilizando os materiais produzidos por eles. Esses resultados nos
mostram os benefícios que utilização de materiais alternativos nas aulas de
educação física podem proporcionar para o processo de ensino-aprendizagem.
Somado as dimensões que eles podem atingir nos alunos desde a motora
(execução dos movimentos); cognitiva (a criatividade e produção) e afetiva (o
envolvimento nas aulas). É válido ressaltar que, a utilização de materiais e/ou
implementos alternativos como estratégias pedagógicas para explorar várias áreas
e dimensões dos alunos, ou como medida para suprir a falta materiais tradicionais.
Não deve se sobrepor ao uso desses materiais esportivos tradicionais. Não
sucumbindo assim a responsabilidade das instituições de ensino em fazerem a
aquisição dos mesmos.
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO CENTRO DE ENSINO ESTADO DO PARÁ –
SÃO LUÍS MA
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Docente Orientadora: Profa. Dra. Cidinalva Silva Câmara Neres
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo relatar as experiências dos residentes
do Programa da Residência Pedagógica (PRP), do Subprojeto Residência
Pedagógica: Saberes e Fazeres Interdisciplinares na Licenciatura em Estudos
Africanos e Afro-Brasileiros, da Universidade da Universidade Federal do
Maranhão, implementado na escola-campo Centro de Ensino Estado do Pará,
localizado no bairro da Liberdade na cidade de São Luís – MA, e tem como foco a
experiência no campo de formação da docência, onde a construção do
conhecimento se dá e se desenvolve na interação social e na prática educativa. O
método para a realização deste trabalho está na base da revisão da literatura e na
experiência da residência por meio de observação participante. O nosso processo
de ambientação na escola contou com: conhecer a estrutura física; conhecer o
processo administrativo da escola; reuniões de planejamento; e implementação do
Subprojeto Residência Pedagógica. Além dos pontos acima, também refletimos
sobre: o desenvolvimento da habilidade reflexiva para atuação da docência e a
importância do Programa de Residência Pedagógica no processo de ensino e
aprendizagem. Este processo inicial de formação de residentes através do PRP
permitiu compreender a relação entre teoria e prática no campo de ensino da
história e na formação de futuros docentes pesquisadores qualificados e reflexivos,
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assim o PRP ganha importância para o desenvolvimento da educação brasileira,
na medida em que, estimula o desenvolvimento da investigação nas escolas, como
no caso do CE Estado do Pará. Partindo da nossa primeira intervenção na escola
como residentes do curso de Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-brasileiros,
depois da realização da formação na modalidade de Educação a Distância na
plataforma da residência Pedagógica organizada pela UFMA, assim como os
encontros presenciais. Logo percebemos que o contato com o ambiente escolar é
uma ação essencial no processo formativo e no aperfeiçoamento das experiências
profissionais e no desenvolvimento das habilidades no meio escolar. A nossa
presença na escola campo CE Estado do Pará nos proporcionou ações educativas
por meio de atividades realizadas de modo coletivo, sob a orientação do Professor
Preceptor, que através de suas intervenções facilitou as interações entre conteúdos
educativos dos residentes e alunos. Sendo assim, as nossas reflexões no que
dizem respeito às ações pedagógicas realizadas nesse contexto escolar partem da
perspectiva de futuros profissionais. Neste sentido, o processo de estágio no PRP
é um importante instrumento na formação dos professores, trazendo assim a
possibilidade para os futuros docentes se apropriarem do conhecimento dessa
complexidade das práticas institucionais e das ações praticadas pelos profissionais
com a autonomia de prepararem para suas inserções na vida profissional. Em
nossa primeira visita à escola tivemos a oportunidade de conhecê-la em termos
geográficos e em sua estrutura física como: salas de aula, biblioteca, laboratórios
e seu espaço de convivência, seus turnos de trabalho, funcionários, professores/as
e alunos/as. A organização administrativa e residência na escola. O Centro de
Ensino Estado do Pará, está localizado na Rua Machado de Assis, 16, Polo VII,
Liberdade, no município de São Luís – MA. Mantida pelo governo do Estado do
Maranhão, a escola, segundo os dados do Censo/2018, atua nas etapas do Ensino
Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos – Supletivo. A
instituição de ensino localiza-se em uma área reconhecida como quilombo urbano,
em cujo espaço geográfico encontram-se uma rica produção cultural; estas
características e vivencias culturais se fazem presentes no espaço escolar através

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 308 | 400

de ações educativas implementadas pela escola. Nesta perspectiva, durante o
período de ambientação, foi possível observar o empenho com que a direção,
equipe pedagógica, professores e demais funcionários trabalham com objetivo de
manter a escola em boas condições físicas e estruturais, além de realizar de forma
dinâmica, dentro e fora da sala de aula, atividades que mantenham o aluno
frequente, evitando evasão e fracasso escolar, mantendo um relacionamento
positivo entre escola, pais e alunos. Foi observado o trabalho feito com a secretaria
(recebimento de matrículas, documentação da escola, número de alunos por turno,
de professores e demais funcionários – concursados, terceirizados e dependências
da escola. Após este período de reconhecimento partiu-se para a atuação direta
em sala de aula com a supervisão do professor preceptor, e somou-se a este
momento a atuação e implementação do projeto de intervenção. O projeto de
intervenção foi elaborando no decorrer da segunda etapa, entre 03 e 20 dezembro
2018, com duração total de 20hs. O projeto foi elaborado com a participação da
docente orientadora, do preceptor, da coordenação pedagógica, direção da escola,
e os residentes. Inicialmente, a direção da escola e a coordenação pedagógica
colocaram a necessidade de que o projeto de intervenção se adequasse a algum
projeto já existente na escola para que não interferisse negativamente no
andamento de suas atividades e que pudesse, ao contrário, somar ao seu
planejamento. Desse modo, a saída mais viável foi retomarmos um projeto que a
escola já desenvolvia e que tinha como objetivo pesquisar a história do bairro
fazendo um mapeamento dos espações de religião de matriz africana; pesquisar a
história de vida dos moradores mais antigos do bairro de modo a trabalhar a
identidade dos estudantes, da escola e do bairro. Após tal processo, passou-se
para o estudo e programação do projeto, seleção de alguns estudantes do segundo
ano do ensino médio que receberão formação específica para participarem do
desenvolvimento do projeto. Através dos momentos de socialização na escolacampo, percebeu-se que as pessoas possuem identidades e valores diferentes, e
sabendo que a construção da identidade está vinculada a vivencias grupais é
inevitável que o estado de ânimo, o nível de motivação e entusiasmo, exerça um
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fator determinante no desempenho do trabalho, de um bom convívio, pois estas
relações são um dos maiores problemas, além da dificuldade de estabelecer
relações harmoniosas, processo fundamental na formação do professor.
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RESUMO: Este trabalho está inserido no bojo das atividades desenvolvidas no
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), subprojeto de
Língua Portuguesa do Departamento de Letras da UFMA (Universidade Federal do
Maranhão). Trata-se de uma estratégia contributiva de ensino, ainda em fase de
desenvolvimento e aplicação, cujo objetivo é auxiliar o ensino-aprendizagem de
Língua Portuguesa por meio da utilização de gêneros digitais, neste caso, utilizando
os diversos recursos da plataforma digital Kahoot, considerando-a uma plataforma
gratuita, interativa e com possibilidades de dinamização da aula, uma vez que
utiliza recursos da gamificação (testes com regras, pontuação, ranking, etc) e além
disso, permite que os estudantes aprendam o conteúdo de maneira colaborativa,
dinâmica, significativa e estimula uma competição saudável entre os discentes. A
plataforma também disponibiliza um feedback acerca da aprendizagem do aluno,
pois ao final de cada jogo, dispõe uma planilha com as questões com as perguntas
e respostas que cada equipe errou além de mostrar a participação efetiva de cada
uma das equipes, a pontuação de cada grupo e por fim, os resultados finais dos
mesmos sobre as atividades elaboradas pelo Kahoot, tudo isso através de um
documento no Excel. Desta forma, é possível afirmar que com o advento da internet
a inserção dos gêneros digitais em sala tornou-se uma ferramenta importante no
que diz respeito ao ensino de língua portuguesa pois, segundo Magnabosco (2009)
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essa era é marcada pelas formas midiáticas, ou seja, estamos imersos no mundo
digital e essa inserção, provoca mudanças nos conceitos de tempo, espaço,
suporte de leitura e escrita. No ramo da linguagem, essa mudança é percebida no
uso da expressão, reoralização e flexibilização da interação, gerando enunciados
breves e concisos que expressam o valor por uma informação rápida, reduzida e
até mesmo abreviada, priorizando mais a comunicação em tempo real, do que
necessariamente o aspecto normativo da escrita. Com essa presença cada vez
mais evidente, nas relações sociais e nas formas de organização humana, da
chamada “sociedade da informação” (LEMOS, 2002) faz-se necessário a
compreensão das formas de uso do gênero digital no processo de ensinoaprendizagem dos alunos. Concorda-se que “O gênero digital é todo o aparato
textual em que é possível, eletronicamente, utilizar-se da escrita de forma interativa
ou dinamizada”. (STUTZ e CACILHO, 2015 apud, Marcuschi, 2004). Entendendo
que os gêneros digitais contribuem significativamente no processo ensino
aprendizado dos alunos e permite a identificação do aluno com a língua portuguesa
como também, favorece o processo da leitura. Desse modo, após o
acompanhamento do ano letivo e a elaboração de outros tipos de atividade em sala
de aula, utilizamos a plataforma Kahoot para trabalhar os conteúdos: Uso dos
Porquês e Fonologia, respectivamente com os estudantes das turmas 100 e 101
do 1º ano do Ensino Médio, na escola pública Centro de Ensino Professora Dayse
Galvão de Sousa, visto que, seria possível realizar atividades, testes, quizzes e
questionários-testes

que

possibilitem

estudar,

revisar

e

aperfeiçoar

os

conhecimentos dos alunos. Assim, o resultado esperado é que se tenha uma
aprendizagem mais efetiva, com auxílio das competências da plataforma Kahoot e
que possibilite aos estudantes uma maior identificação com a disciplina de Língua
Portuguesa, tal como os conteúdos mencionados que pudessem ser estudados de
uma maneira mais lúdica e até mesmo desafiadora para os alunos, através da
função de estipular um tempo para responder às perguntas. O aporte teórico para
este trabalho assenta-se nas ideias de Bakhtin (2003), Candau (2001), Marcuschi
(2004), Palloff (2002), entre outros autores da área de estudos dos gêneros,
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hipertexto, gêneros digitais, que possam auxiliar no estudo e compreensão da
linguagem on-line e nos dar um suporte para explicar a importância de se utilizar
mediações tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem de línguas,
especificamente da Língua Portuguesa. As atividades desenvolvidas pelas
bolsistas do PIBID com a plataforma do Kahoot serviram como ajuda para que se
pudessem identificar as dificuldades encontradas pelos alunos no assunto bem
como para servir como base para possíveis planejamentos das próximas atividades
que seriam desenvolvidas com estes alunos tendo em vista as análises resultantes
do processo. A grande importância que o jogo significou foi justamente o fato de
que os alunos acabavam tendo a chance de estudar e revisar através deste, ou
seja, de forma divertida, envolvente, a sala de aula se torna um gameshow, no qual
todos se engajaram para terem seus nomes no resultado final como “vencedores”,
sem mencionar o fato de que os mesmos utilizaram seus próprios celulares, para
desempenharem um papel totalmente diferente do já acostumado para os mesmos.
Através da conexão com a internet da escola, em um ambiente confortável, já que
foi disponibilizada a sala de informática da escola, pode-se trabalhar várias
questões sobre o uso dos porquês e sobre a fonologia, facilitando assim o processo
de aquisição desse conhecimento aplicado de forma dinâmica e divertida além de
possuir uma resposta rápida já que em cada questão, já temos o resultado em um
“pódio” onde vemos as três melhores equipes, levando em conta a assertibilidade
e a rapidez das mesmas, fato que ajudou a fixar o interesse dos alunos deixando
claro que o jogo está levando em consideração o aprendizado individual/em grupo
e não somente a diversão que envolve todo o processo.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência que foi apurada
no Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA)
através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que
proporciona aos estudantes de graduação do curso de Letras-Libras da UFMA o
desenvolvimento prático por meio de socialização e troca de conhecimentos com
alunos da rede pública de São Luís - MA. O PIBID objetiva a elevação da qualidade
da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura e a iniciação dos
bolsistas a prática da docência, aproximando as aulas teóricas da faculdade coma
realidade das salas de aula. O Subprojeto “Projeto de Vida Para Além do Ouvir:
Produzindo Sentidos Por Meio da Escrita” teve início em 2018, e desde lá vem
agregando valores e conhecimento das práticas no ensino médio público.
Introdução: No decorrer dos anos contestou-se sobre a formação inicial dos alunos
de licenciatura trazendo em discussão a necessidade da criação de projetos que
auxiliassem no desenvolvimento desses alunos enquanto professores. Este artigo
tem por finalidade compartilhar as experiências que os bolsistas do curso de LetrasLibras da Universidade Federal do Maranhão vivenciam na prática do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Grandes são as contribuições do
PIBID para a formação dos graduandos em licenciatura no que se refere à
aproximação entre prática e teoria, e sobre a reflexão relacionada a novos métodos
para ensino e aprendizagem no âmbito escolar. Neste trabalho vamos expor alguns
desafios e experiências adquiridas durante o Programa, que abrangem nossas
visões sobre a realidade escolar, e a constante necessidade de pensar em
diferentes formas de ensino, que sejam acessíveis para todos. O projeto
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proporciona a construção de conhecimentos para os bolsistas enquanto futuros
professores, além de dar suporte aos professores que já trabalham em sala de aula,
e também ajuda na criação de novos métodos pedagógicos que facilitem o ensinoaprendizado do português. Nosso subprojeto “Projeto de Vida Para Além do Ouvir:
Produzindo Sentidos Por Meio da Escrita”, é voltado para aérea do ensino de
português para alunos surdos, já que são notórias as dificuldades que os
professores enfrentam ao ensinar português para esses alunos. Então cabe a nós
enquanto bolsistas refletir, analisar e planejar novas métodos que sejam eficazes
para o ensino-aprendizagem de alunos com surdez. O PIBID oferece aos
graduandos de licenciatura das Universidades públicas, bolsas para que os
mesmos se dediquem ao estágio nas escolas, fazendo com que os alunos
participantes do programa desenvolvam desde os primeiros períodos as
habilidades necessárias para ensinar quando se formarem nos seus respectivos
cursos. O seu objetivo é antecipar o contato de forma pratica entre os alunos que
iram lecionar quando se formarem e os alunos das escolas, desenvolvendo assim,
uma união entre as universidades e as escolas públicas. O nosso projeto tem como
foco a língua portuguesa como segunda língua para o surdo e por meio dele
aprofundamos nosso conhecimento sobre o tema além de fazer estudos e
pesquisas através do nosso contato com os surdos nas salas de aulas. O
subprojeto “Projeto de Vida Para Além do Ouvir: Produzindo Sentidos Por Meio da
Escrita” vem sendo desenvolvido desde o final do semestre de 2018 no O Instituto
Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, que tem como
objetivo ampliar a oferta de educação profissional, científica e tecnológica. Antes
de planejar e desenvolver atividades em sala de aula foi necessário que fizéssemos
mais leituras teóricas sobre o ensino do português, aquisição de língua,
metodologias para o ensino de português para surdos e assim, promover debates,
discussões entre nós bolsistas para então criar alguns métodos pedagógicos e
algumas oficinas para ajudar no ensino do português para surdos nas aulas da
professora supervisora do nosso subprojeto. Após essa sessão de estudos fomos
para a escola conhecer a estrutura, funcionamento e as salas que nós iríamos
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desenvolver nosso projeto, conhecemos também as relações de poder que se
estabelecem lá, bem como as influências das políticas do sistema e as
interferências externas de ordem social, política, econômica, cultural. Depois ao
adentrar nas salas de aula podemos perceber os conflitos, dificuldades e crises
relacionadas ao ensino-aprendizagem do português, as condições de trabalho do
professor, os recursos que lhes são oferecidos pela instituição para as aulas, além
de sua postura como professora e a relação que ele estabelece com os alunos
dentro e fora da sala de aula. No início os alunos se mostraram receosos com a
nossa presença dentro da sala de aula e pouco dialogavam conosco, talvez por
pensarem que estávamos lá para avaliar o desempenho deles, mas conversamos
com eles e explicamos o nosso projeto e que o nosso objetivo ali é apenas observar
a ministração das aulas para que no futuro quando nos formamos já tenhamos uma
experiência em uma sala de aula de verdade e não só as simulações que
acontecem na faculdade, com o passar do tempo houve uma maior aproximação
nossa com eles e conseguimos então conhecer suas dificuldades e ajudá-los com
suas dúvidas relacionadas a aula que a professora ministrava. Fizemos algumas
oficinas de Libras sobre o alfabeto, os números, primeiros contatos em libras,
materiais escolares e disciplinas a fim de ajudar na comunicação dos alunos surdos
com os alunos ouvintes. O PIBID é uma forma de aproximar as teorias que
aprendemos na universidade com a realidade das salas de aula, ele contribui com
a formação de futuros professores proporcionando essas novas possibilidades de
adquirir conhecimento com a vivência na escola. O ato de ensinar deve ir além das
atividades rotineiras de sala de aula, ela se constitui em um conjunto de
ações/intervenções que favorecem ao discente a compreensão da realidade de seu
entorno e, consequentemente, a ampliação de sua visão de mundo, nesse sentido:
“o educador tem que desenvolver um entendimento sistemático das condições que
configuram, limitam e determinam a ação, de maneira que seja possível ter
presentes os fatores limitativos” (CARR & KEMMIS, 1988, p. 164). Continuando
nessa linha de raciocínio, Lima (2010) destaca que a formação de professores
necessita incorporar formas que não permitam o silenciamento do educando e,

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 317 | 400

consequentemente de parcela significativa da sociedade. Com a prática
pedagógica que o PIBID nos oferece, podemos construir o nosso conhecimento
enquanto professores e rever algumas ideias que já são ultrapassadas para o
ensino, mas que persistem ainda nas escolas de hoje, podemos perceber também
o desenvolvimento dos alunos nos campos científicos, emocionais e enquanto
pessoas. Esse projeto tem por finalidade antecipar a nossa ida a sala de aula
enquanto bolsistas, antecipando a nossa iniciação à docência e o contato diário
com o futuro campo de trabalho essa oportunidade nos proporciona uma
experiência única durante a formação, vivenciando situações reais do cotidiano
escolar, visto que para muitos, esta é a primeira experiência com a docência. A
partir do convívio em sala de aula durante os meses de vigência do projeto, nos
deparamos todos os dias com desafios que despertaram em nós bolsistas a
necessidade de pensar meios inovadores de ensino. O primeiro desafio logo ao
iniciar a convivência em sala de aula, foi a resistência por parte da maioria dos
alunos que sentiram o desconforto de precisar dividir a sala e o momento de aula
com algumas pessoas de fora do ambiente escolar, entretanto, com o passar dos
dias conseguimos expor que estávamos lá para aprender com eles e dividir
experiências, e isso nos fez refletir sobre a dificuldade que um professor tem ao
iniciar sua vivência em sala de aula, precisando conhecer as diferenças de seus
alunos para que possa vir a desenvolver uma boa didática. Por terem dificuldades
em se comunicar com os alunos surdos, os demais alunos ouvintes mostraram
interesse por dinâmicas que os ajudassem a conseguir falar em LIBRAS e auxiliar
seus colegas durante as aulas e trabalhos em equipe, o que fez com que eles
iniciassem um maior contato com nosso grupo. Um desafio comum que podemos
perceber nas salas que acompanhamos foi o desinteresse por parte de alguns
alunos, que acabam atrapalhando com conversas paralelas justificadas por “a aula
não estar interessante”, o que nos fez refletir em estratégias que possam ajudar a
tornar as aulas mais dinâmicas e com maior flexibilidade buscando trazer o
interesse de todos os alunos pelos conteúdos a serem ensinados. O desafio mais
específico que vivenciamos foi a dificuldade do professor em ensinar certos
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conteúdos de suas disciplinas aos alunos surdos, como por exemplo, o assunto
"fonemas", que foi um grande obstáculo devido a necessidade de explicar sons
para alunos que muitas vezes não chegaram a ter nenhuma experiência auditiva.
Com o passar do tempo de convivência na escola, podemos perceber que os
alunos mostraram-se mais familiarizados com nossa presença, passando a
compartilhar suas dúvidas e experiências, e expondo seus desafios individuais no
âmbito escolar, relatando que sentem-se mais confortáveis em um ambiente de
sala de aula que o professor se esforça para manter um contato próximo a realidade
dos alunos, pensando em métodos que exponham de maneira mais dinamizada as
atividades escolares. No decorrer das aulas que observamos, ministramos algumas
oficinas para os alunos de Variação Linguística, Alfabeto e números, Primeiros
contatos, Sinais escolares e outras, todas elas voltadas para Libras. O princípio
fundamental dessa iniciativa baseia-se na inclusão e interação do aluno surdo com
os demais alunos ouvintes dentro da sala de aula. Essa iniciativa faz com que o
aluno surdo possa se desenvolver, socializar e aprimorar suas capacidades
pessoais e emocionais, pois a escola não desenvolve apenas o cognitivo da
criança, mas também é uma importante ferramenta para o desenvolvimento de
relações interpessoais porque é na escola que o aluno cria laços com pessoas fora
do ambiente familiar. E isso é importante não só para os alunos surdos, mas
também para os ouvintes pois assim eles podem aprender a conviver e respeitar
as diferenças existentes na sociedade. O PIBID proporciona experiências únicas
que validam a capacidade de vivenciar as práticas advindas das teorias estudadas
durante os cursos de licenciatura, concede aos graduandos a possibilidade de
aprender e também expor novos aprendizados adquiridos na universidade. Ao
observar as aulas precisamos manter a atenção voltada para a interação entre
aluno e professor, para que possamos compreender as práticas do ensino em sala
de aula. A presença do licenciando em sala oferece uma experiência mútua que
favorece tanto os alunos da graduação, quanto os alunos e professores da escola,
experiências essas que trazem um pouco do ponto de vista das teorias vividas
atualmente na academia e por outro lado a prática da vivência e didáticas adotadas
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nos ensinos públicos. O diferencial de participar do Programa de Iniciação a
Docência, é poder ter logo cedo a oportunidade de entender como realmente
funciona a prática de lecionar, observar e analisar qual seria a melhor forma de
aplicar as práticas adquirida durante o curso, entender algumas das dificuldades
que são vivenciadas todos os dias pelos alunos e professores da rede pública de
ensino. O Programa Institucional De Bolsas de Iniciação a Docência é de âmbito
nacional e ajuda muito na construção dos conhecimentos de como ensinar, como
se portar em sala de aula, como planejar uma aula e avaliações, além de aproximar
o licenciando da verdadeira realidade das salas de aula do ensino público. Os
bolsistas juntamente com os professores supervisores e coordenadores, que
participam desse programa de iniciação à docência elaboram o planejamento das
atividades a serem desenvolvidas nas escolas. Esse planejamento inclui diversos
recursos didáticos associados a fundamentos teóricos que visam propor um ensino
que contribua para a formação dos alunos surdos. Por meio do convívio realizado,
tanto na construção do conhecimento, quanto na prática pedagógica e na
aprendizagem, acreditamos que tudo é de extrema importância para todos os
envolvidos, principalmente para os alunos surdos que são os mais beneficiados
com o nosso projeto, este projeto traz muitas experiências e possibilidades
melhores de desenvolvimento de capacitação para lecionar quando nos formarmos.
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RESUMO: O presente resumo apresenta um breve relato de experiência feito pelos
bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) de
Música, com o objetivo de discutir o processo de formação do educador musical na
escola regular da educação básica. O PIBID tem como um dos seus principais
objetivos incluir os acadêmicos de licenciatura na Educação Básica, possibilitando
assim, a experimentação e o contato com a futura área de atuação do graduando
no início de curso. A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior) é quem apoia este programa. O subprojeto – já em finalização -, foi
desenvolvido no Centro Integrado do Rio Anil (CINTRA) no bairro do Anil e no
Instituto Federal do Maranhão (IFMA) campus Centro Histórico, ambas no 3° ano
do Ensino Médio. Para o discente em início de curso, participar de um programa
como o PIBID é fundamental, pois além de poder experimentar à docência antes
da fase dos estágios (ROSAS; SEBBEN, 2014), o aluno pode pôr em prática as
teorias aprendidas na universidade (HOLANDA; SILVA, 2013), o que proporciona
para que este confirme ou refute tais teorias, assim como pode formular novas
teorias a partir das observações do campo de atuação em que está inserido. Um
momento bastante crucial dentro do programa são as observações, que em nosso
subprojeto aconteceram no segundo semestre de 2018. Através das observações
– que se deram em todo o ambiente escolar, tanto nas salas quanto na biblioteca,
pátio e outros setores - tivemos a oportunidade de conhecer o nosso campo de
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atuação, o perfil de cada turma, a escola e seu funcionamento como um todo.
Rocha e Sebben (2014) afirmam que um outro ponto que as observações
proporcionam ao pibidiano é o surgimento de novas ideias, pois após ter um breve
panorama da escola, o discente poderá entrar em campo com estratégias prédefinidas para cada turma. Ter o contato, ainda que somente observando uma aula,
possibilita ao graduando um espaço para tecer seus próprios questionamentos a
respeito da profissão que deseja seguir, ampliando e apurando cada vez mais o
olhar na docência e suas múltiplas formas e habilidades (ROSAS; SEBBEN, 2014).
A partir da experiência vivida neste programa, por meio das observações realizadas
nas escolas regulares, surgiu os seguintes questionamentos: qual a importância de
se ter um educador musical na escola? E qual o impacto deste na rotina escolar?
Tais questionamentos surgiram após percebermos que em uma das duas escolas
contempladas a professora supervisora não possui formação específica na
linguagem musical, porém, ainda assim ela precisa abordar assuntos relacionados
à Música, o que segundo Penna (2002) é prática bastante recorrente nas escolas
de Educação Básica. Vale ressaltar que na outra escola contemplada o professor
é bacharel em Música. A formação do professor não se esgota apenas no domínio
da linguagem musical pois é importante o conhecimento do contexto pedagógico,
dando o suporte para a sua atuação docente e para a construção das alternativas
metodológicas (HOLANDA; SILVA, 2013). O ensino da música não se limita em
apenas música ou saber ensinar, os conhecimentos pedagógicos e musicológicos
também são necessários (PENNA, 2002). A prática do professor de música na
escola básica pressupõe um mecanismo em que estão imersos diversos fatores e
cada um deles podem envolver dezenas de problemáticas a serem amplamente
discutidas. Alinhadas a isto também, está a forma didática em que este profissional
se desenvolve de acordo com o contexto o qual está inserido. Ainda que nossa
atuação na aula de arte aconteceu através de intervenções com duração de 10 a
15 minutos, tais momentos foram suficientes para nossa construção enquanto
professores de Música em formação e nos permitimos observar vários pontos que
levávamos às reuniões semanais com a coordenadora docente do nosso
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subprojeto. Em diversos momentos tivemos bastante cuidado para não recairmos
na prática tradicional de educação musical, o que segundo Penna (2002) se
configura como um dos principais embates da presença do ensino de Música no
contexto escolar. No que tange à metodologia e didática das intervenções, sempre
procuramos ouvir os alunos e estarmos atentos ao que estava acontecendo no
cenário musical da faixa etária, o que segundo Holanda e Silva (2013), permite com
que o pibidiano consiga dialogar melhor com a sua turma. Além das intervenções,
tivemos a oportunidade de participar de momentos docentes com os professores
como reuniões de planejamento e conselho de classe. Esses momentos também
foram extremamente importantes para nossa formação, pois percebemos que estar
em sala de aula envolve muito mais que aprender e ensinar, mas estar sensível às
situações extraclasse dos alunos – como por exemplo estar atento se o aluno está
enfrentando algum problema psicológico, emocional, familiar ou até mesmo dentro
da própria sala de aula. De acordo com Holanda e Silva (2013), esses momentos
proporcionam ao pibidiano a criação de novos referenciais. Como afirmam Rosas
e Sebben (2014), a relação entre a escola a universidade que o PIBID proporciona
ao discente é imprescindível em sua formação pessoal e profissional e de certa
forma, como corroboram Holanda e Silva (2013), todos os envolvidos no processo
são beneficiados, tanto a escola quanto os pibidianos e a própria universidade. Em
linhas gerais, consideramos a experiência de 18 meses de muita valia para a nossa
formação, pois diversos questionamentos, dúvidas e receios foram superados.
Podemos considerar que o ensino de Música enquanto disciplina da educação
básica se faz necessário principalmente por ser uma das linguagens que, segundo
os relatos dos alunos de nossas turmas, é a que mais aparece no cotidiano deles,
mas que de certa forma se faz distante por muitas vezes não terem noção de sua
história e cultura através da linguagem musical. Dessa forma, esperamos que
através deste e outros relatos, a Educação Musical na educação básica seja
realidade em São Luís do Maranhão.
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RESUMO: O presente trabalho pretende relatar a experiência proporcionada pelo
PIBID durante seu período de vigência. O Programa de Iniciação à Docência PIBID tem como objetivo principal inserir os graduandos das licenciaturas da
Universidade Federal do Maranhão - UFMA no contexto escolar, assim,
capacitando-os para o exercício da docência, frente ao desenvolvimento de
atividades didático-pedagógicas. Tal projeto afigura-se como um recurso
fundamental para aqueles que desejam entender desde o início da graduação a
maneira em que a relação teoria e prática é desenvolvida nas escolas. Destaca-se,
como finalidade: o ato de apreender a importância do diálogo no processo de
ensino-aprendizagem na perspectiva gadameriana na medida em que deve haver
e dar-se condições para um verdadeiro diálogo, a auto compreensão e,
simultaneamente, compreensão do outro; analisar as consequências do trabalho
realizado por Gadamer, afim de mostrar a importância da tradição, sobretudo, dos
preconceitos como uma forma de verdade, realizado a partir do método de fusão
de horizontes; e relacionar a contribuição da perspectiva gadameriana no processo
de formação de docentes, bem como seus impactos em sala de aula. Para tanto, a
fundamentação teórica deste trabalho está pautada no filósofo Hans-Georg
Gadamer, mais especificamente em duas de suas obras: Lá educación és educarse
e Verdade e método 1: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. A obra
trabalhada em reuniões do PIBID e que possui um maior destaque em nossa
argumentação é lá educación és educarse, porém, para que haja um maior
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entendimento da filosofia gadameriana, faz-se necessário entender conceitos que
para ele são fundamentais, tais como: tradição, fusão de horizontes, preconceitos,
etc. Estes conceitos, estão presentes na obra supracitada e serão relacionados
com os elementos apresentados na obra de maior destaque neste trabalho.
Segundo ele, o ser humano é completamente hermenêutico, isto é, a existência e
a vida estão em um processo de interpretação. Esta interpretação não é feita fora
do mundo, mas nele, ou seja, é feita a partir daquilo que se entende por cultura ou
tradição. Nesse sentido, o diálogo - que consiste em falar e também ouvir - é uma
maneira de estabelecer contato entre os juízos prévios (preconceitos) ou saberes
dos alunos e os próprios conceitos filósofos apresentados pelo professor. Gadamer
em sua hermenêutica fará um retorno a tradição. Isso acontece porque houve a
chegada do movimento iluminista, cuja a intenção era descartá-la afirmando que se
faz necessário apenas o uso da razão, sem a necessidade de elementos anteriores
a ela. Ao contrário, para Gadamer, a tradição é pensada muito mais como cultura
do que como natureza, pois pode ser renascida, transformada ou mesmo
modificada. A fusão de horizontes está relacionada a tradição, visto que o
conhecimento só se torna possível através dela, aquilo que a tradição traz vai
dialogar com o conhecimento contemporâneo, para que haja alargamento do
mesmo. Compreender, portanto, será sempre uma fusão de horizontes, em outras
palavras, essa fusão é a união de diversas maneiras de enxergar o mundo: na
medida em que conhecemos perspectivas novas, há um alargamento da visão de
maneira que o ser se desenvolve. E foi nesse contexto que Gadamer propôs a sua
hermenêutica. O que ele pretende na verdade, é mostrar que a tradição por ser
uma cultura não deve ser descartada como pretendiam os iluministas, mas ela está
no próprio seio da razão. Não existe uma guerra entre conceitos supostamente
opostos (razão e tradição), mas um “andar de mãos dadas” entre ambos. Em lá
educación és educarse, Gadamer, ao destacar que a educação é educar-se, e que
formar é formar-se, não está falando de uma “autoeducaçao” nem mesmo de uma
“autoformação”, mas de uma educação e formação construída a partir da relação
do indivíduo com o outro, ela acontece através do diálogo. Só é possível aprender
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através da conversação, na relação que há com os outros seres humanos, isto é,
a comunicação.
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RESUMO: Durante o processo de graduação, nota-se um déficit na formação de
futuros professores. Grande parte desse déficit provém da defasagem entre teoria
e prática nas instituições de ensino superior. De acordo com Kuenzer (2003) a "falta
de articulação entre teoria e prática é o que mais incomoda os novos operadores
em seu processo de aprendizagem. O principal elemento para uma boa formação
é um processo de graduação de qualidade, envolvendo a relação teórico-prática.
Tendo em vista o problema supracitado, nos cursos de licenciatura são ofertadas
bolsas para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que
auxilia o graduando durante suas primeiras vivências no âmbito docente. Assim,
este artigo tem como objetivo geral apresentar as contribuições do PIBID para a
formação de futuros professores de Música. Como objetivos específicos pretendese: 1) Refletir sobre a formação do educador musical; 2) Relatar a vivência dos
graduandos de Música Licenciatura da Universidade Federal do Maranhão no
programa; 3) Discutir a importância da experiência prática na formação do professor
de Música. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a
linguagem de música se encaixa no componente curricular Arte, onde junto com
teatro, dança e artes visuais é feita uma ligação entre todas essas linguagens do
componente curricular que ajudam os alunos a aprimorarem a capacidade de criar,
de pensar de maneira artística, a desenvolver a sensibilidade e emoção dos
mesmos, etc. (BNCC, p. 193).O presente artigo trata-se de um relato de experiência
pautado nas atividades realizadas por bolsistas do PIBID, graduandos de
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licenciatura do curso de música da Universidade Federal do Maranhão. Os dados
do relato foram recolhidos através de relatórios feitos por cada pibidiano no decorrer
das atividades realizadas durante o programa. No decurso dos encontros semanais
com a professora coordenadora, orientações foram passadas acerca da postura a
ser exercida em sala de aula, sendo tudo descrito em relatórios (exigência da
CAPES). Tais relatórios, auxiliaram diretamente na obtenção de dados, visto que
fez-se necessário o registro das atividades escolares durante o período de
observações. Nesses relatos constavam o processo descritivo das aulas
ministradas pelos professores supervisores, tendo em vista que professor
supervisor possui importância crucial no processo, como o de recepcionar e acolher
os bolsistas do PIBID nas escolas. Este também serve como ponte de ligação entre
os alunos e os pibidianos, e como inspiração de onde se deve chegar
profissionalmente. No exercício de suas práticas docentes, absorveram-se
importantes aprendizados sobre como se comportar e o “ser” professor. O interesse
no ingresso ao programa de bolsas da CAPES partiu da premissa da obtenção de
práticas na docência logo no início da formação. Na experiência presente neste
relato houve diversos momentos de troca de aprendizado que beneficiaram a
atuação dos bolsistas na vivência das escolas. Os supervisores atuais, por
possuírem diferentes formações (um é bacharel em Música, enquanto o outro é
licenciado em Artes Visuais), trouxeram bagagens com ideias variadas, pautadas
em suas respectivas áreas de atuação e experiências, assim como os supervisores
e coordenador anteriores. No decorrer do PIBID de Música também houve oficinas
de danças da cultura do Maranhão, como tambor de crioula e bumba meu boi.
Houve também workshops sobre como tocar os instrumentos dos sotaques da
baixada, costa de mão e sotaque da ilha; e, além disso, de tambor de crioula. Com
essas oficinas, alguns bolsistas que não haviam tido um contato anteriormente de
forma significativa com a cultura local, tiveram a oportunidade de conhecer e
aprender um pouco mais sobre o assunto. Após cada uma das oficinas, foram feitas
apresentações pelos corredores do Centro de Ciências Humanas (CCH) com a
participação dos alunos que praticaram alguns dos sotaques ministrados durante
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esse período. Além de atividades práticas no subprojeto, a leitura e discussão em
reunião de documentos como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), análise
de livros utilizados no ensino médio com base nas diretrizes, textos abordando a
etnomusicologia e educação, foram muito importantes para que os alunos
obtivessem mais conhecimento sobre o funcionamento da disciplina de Artes nas
escolas. Também foi dado início à elaboração de artigos os quais necessitavam de
levantamento bibliográfico sobre alguns temas de cunho cultural maranhense. Com
isso, percebe-se a importância da escrita acadêmica e da troca de ideias. Após
algum tempo de observações em cada escola contemplada com o subprojeto, os
pibidianos passam para a etapa de intervenções. Esta etapa é muito importante
para o início de desenvolvimento do perfil do futuro profissional docente, visto que
o licenciando terá um primeiro contato com a práxis da profissão. Com as vivências
em sala de aula, os bolsistas conseguem interagir com o meio escolar e
compreender o papel crucial que o professor precisa exercer, não como detentor
do saber, mas como mediador do processo ensino-aprendizagem. Segundo Paulo
Freire, professor e aluno precisam vivenciar a liberdade no que se refere à
autoridade do docente, sendo esta de sumo relevância para o desenvolvimento da
liberdade dos alunos. (2003, p. 146). Aprendeu-se bastante, principalmente durante
as observações, acerca da versatilidade que o professor precisa deter, ajustandose à cada turma. Observou-se diversas vezes a necessidade de adaptação pelos
supervisores, tendo que adequar seus planejamentos por decorrência de
determinada situação em sala de aula. Diversas vezes observou-se dos alunos o
uso excessivo de celular, conversas paralelas, atrasos, etc., situações que
necessitavam de controle e métodos que são fomentados durante toda uma
vivência na profissão docente. Além disso, alguns fatores da própria instituição
escolar dificultam o desenvolvimento do trabalho do professor, que precisa
conhecer bem a instituição e sua conduta, contornando toda as adversidades e
fazendo a aula fluir de uma melhor forma para seus alunos.
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RESUMO: As implicações para um bom aprendizado de Química no Ensino Médio
estão ligadas na compreensão das transformações químicas que acontecem de
forma abrangente e integrada no mundo físico, para que assim possam avaliar com
fundamentos, os elementos advindos da tradição cultural, da mídia e da própria
escola e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos.
Possibilitando ao estudante através desse aprendizado, a compreensão tanto dos
processos químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico em
estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais,
sociais, políticas e econômicas (BRASIL, 1999). Apesar de tamanha importância, a
química como ciência que contribui de forma considerável do desenvolvimento
humano, no aspecto da saúde, das tecnologias e até mesmo na arte, vem sofrendo
em várias escolas uma desvalorização por parte de muitos estudantes, afirmando
estes estudantes que a disciplina se apresenta de forma complexa, e erroneamente
alegando que a disciplina pouca relação tem com as atividades no cotidiano das
pessoas. Os pontos de vista expressos por esse estudante, são reflexos de
abordagem mal-empregadas por educadores, pois a apresentação das disciplinas
é diretamente dirigida por eles, cabe ao professor proporcionar de forma mais
adequada o conhecimento cientifico trabalhado por ele. Para proporcionar um
aprendizado mais eficaz é necessário harmonizar uma relação entre teoria e prática
de forma coerente e ativa. Como estratégia pedagógica dinâmica a aula
experimental em Química que tem a função de gerar problematizações
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relacionadas aos fenômenos observados, gerando discussões, questionamentos e
buscas de respostas e explicações, possibilitando a evolução do aspecto
fenomenológico (macroscópico) observado para o teórico (microscópico), e
chegando, por consequência, ao representacional (MACHADO e MÒL, 2007). O
discente deve sempre facilitar a relação aluno e conhecimento, utilizando meios
dinâmicos e viáveis para possibilitar um bom aprendizado. No ensino de Química,
um dos artifícios indispensáveis para uma boa abordagem didática é a aplicação
de atividades práticas, ela permite ao estudante não ficar refém no papel de ouvinte
inativo, mas permite ao mesmo ousar pôr em prática os conhecimentos obtidos em
aulas teóricas. Em vez de se aterem aos procedimentos experimentais, é essencial
que as atividades práticas, proporcionem bons momentos de estudos, com
discussões relacionadas as observações teóricas e práticas, não se limitando aos
conhecimentos de nível fenomenológico, permitindo que as ideias e observações
expressas pelos alunos, contribuam na compreensão dos conceitos e teorias da
situação real. Mediante o uso de linguagens e modelos explicativos específicos
que, incapazes de serem produzidas de forma direta, o professor pode atuar como
intermediador, facilitando a compreensão (BRASIL, 2006). Neste sentido, este
trabalho busca compreender as contribuições das aulas experimentais no ensino
de Química do 1° ano do ensino médio. A pesquisa foi realizada em duas escolas
de São Luís, são elas CE Antônio Ribeiro da Silva situada Sá Viana e o C. E.
Gonçalves Dias situado no Bairro de Fátima. As observações das atividades foram
realizadas no ano de 2018 e 2019, sendo em 2018 realizado as observações no
Antônio Ribeiro e 2019 no Gonçalves Dias. Inicialmente no Antônio Ribeiro, as
aulas eram exclusivamente teóricas, apontando os fundamentos da Química de
forma dialogada e pouco ilustrativa, até então os estudantes pouca atenção e
compreensão expressavam quanto ao conteúdo abordado. Realizou-se então um
questionário para observar o desenvolvimento da turma, o que se observou foi o
pouco progresso gerado por aulas exclusivamente dialogada. Ao decorrer do
conteúdo, para compensar o limitado desenvolvimento do aprendizado, foi proposto
aos estudantes a realização de experimentos monitorados, todos os experimentos
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eram relacionados aos conteúdos anteriormente abordado, logo as práticas
serviriam como um reforço para extinguir as dúvidas e compreensões equivocadas
deixadas no aprendizado das aulas teóricas. A se realizar novamente o
questionário

após

a

realização

das

experimentações,

percebeu-se

que

aproximadamente 90% dos alunos mostraram melhoras na compreensão dos
conteúdos. No Gonçalves Dias a situação se apresentava bem similar, por causa
de uma questão estrutural, os alunos do 1° ano estavam limitados a um curto
período de aulas práticas por mês, no período e que as aulas teóricas eram
predominantes, muitos estudantes demonstravam pouca satisfação no conteúdo,
solicitando muitas vezes a repetição de assuntos das aulas anteriores, porém,
quando a semana de aulas experimentais era realizadas, o entusiasmo dos
estudantes era bem notório, muitos deles apresentavam interesse na explicação e
reprodução das práticas; quando questionados sobre o porquê daquele fenômeno
ter ocorrido, muitos demostravam um bom domínio de conteúdo e apreciação pela
experiência realizada, por tanto, nas duas escolas, foi possível observar que o
método de aplicação de aulas experimentais impactaram positivamente o ensino
da disciplinas nas turmas do 1 ano. Nas aulas práticas os alunos tiveram a
oportunidade de serem protagonistas no desenvolvimento de um aprendizado, não
perdendo o professor, o seu papel de intermediador na busca de alternativas de
ensino eficiente e produtivo para os estudantes. Em ambas as escolas, a realização
das aulas teóricas fora de forma adequada, porém percebeu-se que é indispensável
a realização de experimentos para facilitar os aprendizados dos estudantes. O
conteúdo bem empregado na teoria e pratica se torna mais significativo e aplicável
na visão do estudante, logo, as aulas experimentais são métodos técnicos e
didáticos fundamentais para o ensino de Química.
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RESUMO: O presente trabalho busca apresentar resultados de experiências
vivenciadas através do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência) no qual proporcionou por meio do subprojeto “Entrecruzando
alfabetização e letramento linguístico e matemático com educação paras as
relações étnico-raciais” (PRAZERES, 2018) a realização de algumas atividades
paralelas ao tema dentro de uma escola pública municipal de São Luís- MA no
bairro São Francisco, com enfoque nos anos iniciais do Ensino Fundamental em
cooperação com o corpo docente e discente da instituição em referência. Nesta
edição do programa, o PIBID/Pedagogia (2018-2020) oportunizou o estreitamento
entre graduandos(as) e a escola-campo, isto é, um contato abissal que vai desde
a caracterização estrutural do prédio/escola, perpassando pela estrutura
organizacional (mecanismos de gestão e planejamento escolar), questões didáticas
dentro da sala de aula (plano de aula, sequência didática e suas respectivas
execuções) assim como as atitudes a serem tomadas em situações de conflito entre
os alunos(as) que usufruem dos serviços ofertados pela rede escolar pública.
Assim, durante o período de um ano e meio foram desenvolvidas diversas
atividades visando atingir os objetivos propostos no programa de modo geral e, de
modo específico, neste subprojeto citado. Nessa perspectiva, este trabalho
descreve um relato de uma das atividades realizadas dentro da unidade escolar,
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mostrando importância da afirmação das identidades por meio de apresentações
acerca da cultura africana relacionando saberes da linguística e da matemática. É
importante destacar que, tendo em vista que a escola é, também, um espaço de
socialização e contextualizado, faz-se necessário evidenciar a multiculturalidade
entres os indivíduos envolvidos na mesma, bem como fomentar a relevância dessa
questão a fim de construir em cooperação com as crianças conhecimentos
pertinentes. Em uma dessas oportunidades, por meio do recurso de um “data-show"
foi apresentado em sala de aula o continente africano por uma visão diferente da
comum e equivocadamente divulgada e aceita. Falamos da noção errônea da África
como um “país” e não como um continente – tal como ele realmente é. Para tal, por
meio da imagem de um “mapa mundi” destacando esse continente, apresentamos
e explicitamos por meio de roda de conversa essa questão que serviu como
introdutória para as demais atividades planejadas nessa sequência e ocasião.
Tendo feito isso, aspectos culturais africanos foram explorados, mencionando e
demostrando ainda por meio de ilustrações e imagens os países existentes dentro
do território, assim como os animais que vivem nas diversas regiões dali, além das
formas de vestir do povo nativo - associando com os penteados, joias e outros
acessórios -, as comidas típicas – que também são conhecidas em nosso contexto
brasileiro, revelando um fator curioso e atraente para as crianças - e algumas
brincadeiras. Vale observar, que ao projetar cada conteúdo, fora indagado,
intermitente, aos aprendentes a letra inicial de cada comida, cor de roupa ou país
com o escopo de atingir os fins de letramento. No caso desse último (as
brincadeiras) trata-se de um “link” traçado por ocasião do dia das crianças fazendo
conhecido aos alunos (as) do 1°, 2° e 3° ano algumas brincadeiras de matriz
africana. Dentre essas, “Batata Quente”, voltada para o letramento e “Mbube,
Mbube (Leão, Leão)” oriundo de Gana. A primeira citada foi desenvolvida de modo
que as crianças ficassem dispostas em uma circunferência enquanto uma música
era cantada e uma bola passava pelas mãos de cada um (a) até que um (a)
brincante sorteado(a) para ficar no meio dos(as) outros(as) dava uma ordem de
“parar”. Assim, a criança que ficava com a bola nas mãos teria de dizer o nome e a
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letra inicial daquilo que mais lhe chamou atenção durante a apresentação nos slides
e, em seguida, esta ficaria no meio em lugar da outra, de modo que cada uma teria
sua vez de fazer essas duas coisas. Já na segunda brincadeira, ainda na forma de
circunferência, porém agora em pé e de mãos dadas, duas crianças eram
aleatoriamente escolhidas por partida e o objetivo seria que o “leão” pegasse a
“zebra”, estando ambos vendados e representados por cada animal. Na medida em
que iam se aproximando um do outro, os demais participantes da roda gritavam
“Mbube, Mbube”, e, quanto mais longe, mais baixo era o tom de voz. E assim deuse o prosseguimento das e apresentações nas respectivas turmas. Portanto, em
face do exposto podemos inferir que essa dinâmica, assim como outras atividades
desenvolvidas ao longo deste projeto, proporcionou aos discentes e a nós
"pibidianos(as)" aprendizado mútuo, ou seja, tanto para aqueles que ensinam,
quanto para aqueles que são ensinados, haja vista que o ensino não consiste
simplesmente em "transferir conhecimento", mas de estar cônscio do inacabamento
humano em suas diversas facetas, dentre elas a epistemológica (FREIRE,19996).
Ademais, destaca-se também um maior envolvimento com a cultura africana,
ressaltando seu protagonismo em vários aspectos e espaços de modo a contribuir
para a diminuição dos casos de racismo, sobretudo no âmbito escolar (GOMES,
2012).
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RESUMO: A Carreira docente durante a infância é uma das profissões mais
escolhidas pelas crianças em meio às expectativas para o futuro, em contrapartida
na contemporaneidade tem sido fortemente marcada pelo desprestígio e
desvalorização. Mais especificamente neste último ano, a profissão perpassa por
grandes incertezas e representativas lutas da categoria. Ainda assim, tem resistido,
é como se o tão mencionado, dom, se concretizasse nesta profissão, tão sofrida e
com tanta vontade de (re) existir. No que tange especialmente à formação inicial de
professores, alguns programas institucionais de universidades brasileiras
proporcionam a convivência antecipatória do licenciando no ambiente escolar
permitindo a relação entre Educação superior e Educação Básica. Desse modo,
buscou-se neste trabalho investigar as perspectivas e experiências dos alunos
participantes do PIBID, a fim de analisar a proporção de impacto do programa na
vida dos acadêmicos e sua relevância na educação básica, que, sob orientação de
professores das universidades e supervisão de professores da Educação Básica,
adentram no ambiente escolar durante a formação acadêmica. Com objetivo de
investigar o impacto do programa na vida desses alunos, bem como, suas
perspectivas sobre o PIBID, desenvolveu-se esta pesquisa de abordagem
qualitativa, com base na bibliografia de Almeida (2014), Saviani (2009), Sacristán
(1991) entre outros autores. Realizou-se, também, entrevista semiestruturada com
cinco alunos do subprojeto PIBID Letras-Libras da Universidade Federal do
Maranhão. Os dados coletados permitiram entender a importância do contato com
a rotina em sala de aula para os futuros professores e como a realidade educacional
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na escola os permitem repensar a prática docente. A Carreira docente durante a
infância é uma das profissões mais escolhidas pelas crianças em meio às
expectativas para o futuro, em contrapartida na contemporaneidade tem sido
fortemente marcada pelo desprestígio e desvaloriazação. Especificamente neste
último ano, a profissão perpassa por grandes incertezas e representativas lutas da
categoria. Ainda assim, tem resistido, é como se o tão mencionado, dom, se
concretizasse nesta profissão, tão sofrida e com tanta vontade de (re) existir. Nessa
direção, Gatti (1991) chama atenção para as questões relativas à carreira docente
e destaca que esta tem se tornado menos atraente, seja pela formação, pela
desvalorização salarial ou pelos riscos iminentes em sala de aula. Muitos
licenciandos não exercerão a profissão e grande parte dos interessados em seguir
carreira acadêmica permanecerão apreensivos no exercício docente, destaca. No
que tange especialmente a formação inicial de professores, alguns programas
institucionais

de

universidades

brasileiras

proporcionam

a

convivência

antecipatória do licenciando no ambiente escolar permitindo a relação entre
educação superior e educação básica. Neste contexto insere-se o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que trata-se de um projeto
que propõe a valorização desses da educação e propicia a prática docente aos
licenciandos ainda no seu processo de formação. Dessa forma, considerando-se
que somente a graduação não é suficiente para a formação do jovem professor,
são necessários instrumentos que ofereçam orientações de estratégias didáticopedagógicas, apoio e acompanhamento no tocante às “estratégias comunicativas
e relacionais a serem mobilizadas em situações reais” (ALMEIDA 2014, p. 31).
Assim, a oportunidade do contato com a sala de aula durante a fase de graduação
funciona como um apoio para práticas docentes mais eficientes refletindo em
melhores dias na educação do país. Para Romero (2017) o PIBID objetiva
aproximar o licenciando ao ambiente escolar, para que possa familiarizar-se com
as situações em sala de aula, haja vista que, na universidade as experiências
limitam-se à teoria. O autor destaca ainda que o PIBID é uma espécie de
aprimoramento do estágio supervisionado. Assim, o bolsista mantém relações de
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forma mais estrita com a rotina daquele que posteriormente, se tornará seu
ambiente de trabalho. Desse modo, objetivou-se neste trabalho investigar as
perspectivas e experiências dos alunos participantes do PIBID, a fim de analisar a
proporção de impacto do programa na vida dos acadêmicos e sua relevância na
educação básica. O trabalho foi estruturado inicialmente a partir de pesquisa
bibliográfica, com base na literatura de Almeida (2014), Saviani (2009), Sacristán
(1991) entre outros autores, que acrescentaram conhecimentos sobre a temática
na construção do estudo. Quanto à abordagem, tata-se de pesquisa qualitativa,
corroborando da afirmativa de Minayo (2001) de que esta trabalha com o universo
de significados, motivos, aspirações, valores e atitudes, preocupando-se com
aspectos da realidade que não podem ser quantificados, mas sim, compreendidos
e explicados a partir das dinâmicas das relações sociais. A pesquisa estrutura-se,
também, a partir de natureza básica, considerando as proposições de Silveira e
Córdova (2009) que a define como essencial para o progresso da ciência, mas sem
aplicação prática prevista. Ainda no que se refere à estruturação do estudo, este
apresenta fins exploratórios, com base nas palavras de Gil (2007) que afirma ser
este um mecanismo que propicia maior familiaridade com o problema, uma vez que
é possível aproximar-se dos sujeitos do estudo. Assim, buscando o objetivo já
apresentado neste trabalho, os sujeitos que participaram da pesquisa foram
escolhidos no contexto em que a autora também se encontra, ou seja, no mesmo
grupo de observação do projeto PIBID. Posteriormente, partiu-se para uma
pesquisa de campo realizada através de entrevista semiestruturada, organizada de
forma individual, com cinco alunos do subprojeto PIBID Letras-Libras da
Universidade Federal do Maranhão, sendo três pibidianos do terceiro período e dois
do quinto período. A entrevista abrangeu questões acerca das perspectivas sobre
o projeto e experiências vividas no programa desde seu início, no ano de 2018 até
a data atual, o ano de 2019. Os dados coletados foram gravados para ser melhor
analisados, sendo devidamente autorizados. Os participantes não serão
identificados; para mencioná-los será utilizado o termo entrevistado. O subprojeto
PIBID/LETRAS-LIBRAS projeto de vida para além do ouvir: produzindo sentidos
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por meio da escrita abrange um tema bastante pertinente ao atual contexto social
das políticas inclusivas, a educação de surdos. Nessa direção, durante a pesquisa,
perguntou-se sobre as questões envolvendo a educação desses alunos; os
resultados apontaram para um significativo interesse na questão. Um ponto crucial
para contribuir positivamente na educação dos surdos, como busca o subprojeto
PIBID letras-Libras, é conhecer suas necessidades, fragilidades e especificidades.
Neste sentido, um aspecto importante observado foi a relevância do contato com
esses alunos e a rotina escolar destes sujeitos, que se materializa através do
projeto. Os dados coletados demarcaram as experiências, vividas até o momento,
dentro do programa, as concepções da rotina escolar na instituição participante,
apontaram o objetivo principal dos licenciando em relação ao projeto, quer seja a
aproximação com o dia a dia do professor em sala de aula. Inferiu-se ainda, a partir,
da pesquisa o interesse dos acadêmicos em conhecer aspectos da profissão e a
vontade de poder contribuir para maior eficiência no exercício da profissão
futuramente. Um aspecto importante observado foi o engajamento dos alunos
graduandos, que mesmo sem qualquer intervenção direta juntos aos alunos, quer
seja o de ministrar aula ou algo nessa direção, tomaram a observação como algo
absolutamente essencial. Na perspectiva dos cinco entrevistados a observação em
sala de aula é uma atividade que no PIBID, é essencial para conhecer a rotina da
atividade docente. Embora tenham mencionado a correção de provas e relatórios,
foram unânimes concordando que o momento em sala de aula contribui
substancialmente no processo de formação docente; o que corrobora com as
proposições de Nóvoa (2009) que demarca a importância do processo de
aprendizagem compartilhada e da cultura de colaboração na formação de
professores. Fortemente demarcada neste estudo, a relevância do PIBID, vai além
da disponibilização de bolsas que auxiliam financeiramente os licenciandos; é,
primordialmente, uma oportunidade de aproximação com as práticas docentes,
sendo este o principal propósito pelo qual os bolsistas entrevistados apontaram
como fator essencial na escolha pela participação no projeto. Gatti e Barreto (2009)
pontuam sobre o desprestígio e perda do status social na profissão docente, o que
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tem refletido na baixa escolha pela carreira, mas a partir do desenvolvimento da
pesquisa foi possível inferir que, quando envolvidos, os acadêmicos buscam
alternativas que tornem a prática eficiente e se mostram animados com o futuro na
profissão. Ainda que sejam iniciantes nesse contexto e devido a esse fator podese justificar a animação, através do PIBID estes alunos conhecem a realidade da
vida escolar e, ainda assim, demonstram uma busca positiva em contribuir
socialmente, a partir da educação. Nesse sentido, percebeu-se que as
contribuições do PIBID à formação inicial docente, relaciona-se com a ligação entre
Educação Superior e Básica, permitindo a interação no âmbito escolar e o acesso
à prática em sala de aula, antes da finalização da graduação. Um aspecto relevante
notado foi que mesmo com iniciativa financeira, os bolsistas do programa o
escolhem pelo impacto na formação profissional. Torna-se essencial pensar no
PIBID como um pilar fortalecedor da educação no País, ou mais, é fundamental
pensar na educação como fator primordial para a sociedade que mesmo não tendo
a profissão docente como a mais escolhida, é com certeza, o profissional
responsável na construção da cidadania dos sujeitos sociais. Com base nos relatos
da pesquisa compreendeu-se as proposições de Cortella (2015) de que não vamos
mudar o mundo se continuarmos achando que não podemos, mas sim quando nos
juntamos aos que acham que podem mudar, sendo este o primeiro passo para a
mudança.
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RESUMO: Se observarmos a Matemática de maneira investigativa, descobriremos
importantes relações entre seus conteúdos. Dessa forma, a sua contextualização
torna-se imprescindível, sendo assim, o profissional licenciado deve ter essa visão
ao buscar estratégias no processo de ensino – aprendizagem que viabilizem tal
ocorrência. Vamos estabelecer uma relação entre fundamentos aritméticos e
geometria posicional, contextualizando a operação da multiplicação com as
posições relativas entre retas. A Tabuada Geométrica tem como base estas duas
áreas de estudo da Matemática: geometria e aritmética, tendo em vista a relação
proposta ao incluir as duas em uma única prática. Inicialmente pretende-se
encaminhar o aluno a identificar as figuras estudadas, em aulas expositivas e teoria,
na sala de aula, para que possamos visualizar planificação de figuras e trabalhar
suas medidas. Os objetivos principais deste objeto de ensino prático são as
relações entre a tabuada e a medida de área, sendo, assim, possível construir
diferentes figuras com a mesma área; o reconhecimento de que é possível calcular
área de quadrados e retângulos (com base nas figuras geométricas espaciais
planificadas) de formas variadas; deduzir as fórmulas expostas nas aulas,
visualizando, na prática, cada uma delas. A aplicação do projeto foi dividida em
algumas atividades: inicialmente, com a malha quadriculada, o material principal da
prática do projeto, e lápis coloridos, os alunos foram orientados a traçar quadrados
na diagonal, aumentado sempre sua área em uma unidade de medida, tendo
iniciado do primeiro quadradinho da folha, com os próximos sendo construídos
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sempre do vértice inferior direito, até chegar no sétimo quadrado, pintando o interior
sempre com a mesma cor. Concluída essa fase, os alunos deveriam traçar retas
prolongando-se os lados dos quadrados, formando novos quadrados e retângulos,
pintando, as figuras geometricamente iguais, com a mesma cor. No interior de cada
figura colocar as respectivas áreas, utilizando a multiplicação, linhas, colunas e
quadradinhos interiores como base para o cálculo. Após a construção, a ideia é
resolver alguns questionamentos fazendo-os perceber como podemos deduzir
fórmulas e perceber a relação da geometria com a aritmética. Vale destacar
também acerca do projeto, o uso de mídias digitais para a apresentação, fazendo
com que a partir daí chame a atenção dos alunos e facilitando a visualização dos
mesmos. A apresentação do projeto em slides facilita posteriormente, o repasse
para disseminação das ideias, os processos e os objetivos da tabuada geométrica,
com isso muitos outros professores e /ou educadores podem se utilizar desse
material. Outro ponto bem importante é para a parte prática e lúdica da tabuada
geométrica. O fato dos alunos realizarem essa atividade utilizando os
conhecimentos vistos em sala de aula, reforçam que a geometria e a própria
matemática podem servir para muito além da escola. Esse fator lúdico da tabuada
geométrica faz com que percebam melhor os conteúdos da geometria e da
operação de multiplicação e com isso se espera que o entendimento por parte dos
alunos aumente e apliquem melhor os conceitos que são trabalhados na tabuada
geométrica. Com base na alternativa pedagógica apresentada, qual seja, a
utilização da tabuada geométrica como mecanismo auxiliar ao ensino da
matemática, os alunos foram convidados a pôr em experimentação o conhecimento
recém adquirido. Deste modo, foram propostas quatro questões matemáticas por
meio das quais os estudantes deveriam aplicar a utilização da tabuada geométrica.
A maior parte dos alunos conseguiu responder às questões propostas com certo
grau de facilidade, inclusive sem que houvessem solicitado auxílio aos residentes,
fato

este

significativamente

positivo

quando

em

comparação

a

outras

oportunidades nas quais não houve a utilização da tabuada geométrica. Além disso,
uma parcela dos alunos demonstrou-se bastante entusiasmada em resolver outras
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questões-problema, como tarefa de casa, utilizando a tabuada geométrica. Em
virtude da experiência pedagógica vivenciada, restou mais uma vez comprovada a
relevância da utilização de métodos pedagógicos tanto lúdicos, quanto
envolventes, no sentido de estimular a participação e colaboração dos alunos na
construção de seu próprio conhecimento, quebrando-se o ultrapassado paradigma
de que o mestre ou professor é o único detentor do conhecimento, segundo o qual
os alunos devem permanecer estáticos e atentos a este durante a ministração da
aula; pelo contrário, é imprescindível que o conhecimento seja construído de forma
colaborativa e que, cada aula, a seu modo, deve estimular e valorizar a participação
de cada indivíduo presente em sala de aula na construção do conhecimento.
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RESUMO: A escola é uma instituição que desenvolve papel central na formação
dos alunos que por ela passam, exercendo principalmente acesso aos
conhecimentos historicamente sistematizados. Porém, a educação vai além do
espaço delimitado pelos muros escolares e salas de aula. Dessa forma, o termo
“espaço não-formal” tem sido frequentemente utilizado por pesquisadores em
Educação, professores e outros profissionais que trabalham com divulgação
científica para designar lugares fora dos espaços formalmente utilizados para o
ensino, como escolas e universidades, que oferecem a possibilidade de
desenvolver atividades educativas (JACOBUCCI, 2008). Estes espaços podem ser
os mais variados, como parques, praças, museus, jardins botânicos, entre outros.
E segundo Libâneo (2002), podemos entender que a educação não-formal referese às organizações políticas, profissionais, científicas, culturais, agências
formativas para grupos sociais, educação cívica, etc., com atividades de caráter
intencional. Em São Luís, localizado próximo ao Espigão da Ponta D’areia, existe
uma construção considerada um marco histórico do período de resistência
portuguesa às invasões estrangeiras – o Forte de Santo Antônio. Recentemente o
espaço foi revitalizado e atualmente, enquanto centro cultural, abriga um memorial
sobre a história do Forte, o Museu de Embarcações tradicionais maranhense e o
Museu da Imagem e Som (MARANHÃO, 2019). No Museu de Embarcações, é
possível conhecer dezoito tipos de embarcações tipicamente maranhenses por
meio de maquetes que reproduzem em escala menor a embarcação original. Essas
maquetes foram confeccionadas por mestres carpinteiros do Estaleiro Escola,
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localizado no bairro Tamancão, e todos com curso de modelismo naval. Teve como
objetivo utilizar o museu das embarcações como espaço não-formal de ensino
dentro da disciplina de ciências. É de abordagem qualitativa, de tipologia
documental, sendo desenvolvida por licenciandos do curso de Ciências Biológicas
da Universidade Federal do Maranhão - Cidade Universitária Dom Delgado que
fazem parte do Programa Residência Pedagógica – subprojeto Biologia.
Inicialmente, foi realizada uma visita técnica ao Museu de Embarcações. A visita
teve o intuito de levantar informações sobre o horário de funcionamento, formas de
agendamento, a acessibilidade, cobrança de possíveis taxas, o acompanhamento
de monitores e tempo de duração para uma visita completa à exposição de todos
os modelos de embarcações de ocorrência no Maranhão. Tais informações eram
necessárias para a elaboração do planejamento da visita com os alunos do ensino
fundamental. Como diagnóstico ressalta-se a relevância do serviço de monitoria do
museu, uma vez que o monitor contribuiu com muitas informações interessantes
sobre o histórico do Forte, as embarcações e seu processo de construção, as quais
não estavam presentes nas placas informativas. Quanto ao material exposto nas
dependências do Museu de Embarcações, existem os modelos de embarcações
maranhenses na forma de réplicas, além de placas informativas contendo a foto da
embarcação e descrições das peculiaridades. Destacam-se ainda, as diferenças
estruturais e arquitetônicas dos processos de produção de cada embarcação
maranhense, relacionadas ao seu município de origem, o que proporciona uma
diversidade de elementos na construção dessas embarcações. Posteriormente à
visita técnica, os residentes reuniram-se e realizou-se a elaboração do
planejamento da visita ao espaço não formal com os alunos de uma escola pública
da rede municipal de ensino de São Luís-MA. Após todos os trâmites logísticos e
pedagógicos para a ocorrência da atividade no Museu de Embarcações, quarenta
e quatro alunos de turmas de sexto e sétimo ano do fundamental, acompanhados
de residentes do subprojeto Biologia e da professora preceptora da escola U.E.B.
Profº José da Silva Rosa, tiveram a oportunidade de conhecer, pela primeira vez, o
Forte de Santo Antônio, o museu de Embarcações ao qual abriga e a diversidade
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de embarcações ocorrentes no Maranhão. Durante a visita, os alunos utilizaram
diversas formas de registros – escritos e fotográficos - enquanto acompanhavam
as explicações do monitor. Além das informações acerca das embarcações, os
alunos também tiveram a oportunidade de conhecerem um pouco da história de
colonização da cidade de São Luís. A atividade de finalização da visita teve como
proposta a elaboração de um livreto com informações sobre as embarcações
maranhenses, feito pelos próprios alunos. Para a produção do livreto, foram
abordadas a diversidade e importância das embarcações para os maranhenses,
bem como o legado dos saberes populares na carpintaria artesanal e os materiais
biológicos utilizados nas suas produções, como a tintura retirada de raízes de
manguezais. Já foi realizado um primeiro encontro para o desenvolvimento desta
atividade onde os alunos puderam iniciar a produção do livreto a partir de desenhos
das embarcações visualizadas e registradas na visita técnica ao museu e
reproduzidas em impressão colorida. Os alunos presentes nesse encontro tiveram
a oportunidade de expressar a sua criatividade a partir da aula neste espaço não
formal.
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OFICINAS DE MICROECOSSISTEMAS COMO FERRAMENTAS NO ENSINO E
APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA EM UMA ESCOLA DE REDE PÚBLICA EM
SÃO LUIS - MARANHÃO
Victória de Jesus Santos Ferreira
Mateus de Lima Correia
Deyla Moreira Coimbra
Monica Correa de Sousa
PIBID/Biologia
Docente Orientador: Prof. Dr. Carlos Erick Brito de Sousa
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
RESUMO: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) visa
proporcionar aos discentes dos cursos de licenciatura um adiantamento no vínculo
entre os futuros docentes e as salas de aula da rede pública. O PIBID permitiu a
inserção de dez (10) licenciandos do Curso de Ciências Biológicas da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA) - Cidade Universitária Dom Delgado, possibilitando
um contato prévio com o âmbito escolar. A escola de atuação do PIBID, onde é
realizado o desenvolvimento dos trabalhos educativos, é o Centro de Ensino Y
Bacanga. Localizada na região Itaqui-Bacanga, em São Luís – MA, o C.E. Y
Bacanga é uma escola de ensino médio vinculada à rede pública estadual, que
funciona em tempo integral. No contexto das atividades elaboradas pelos pibidianos
no espaço escolar, uma das importantes realizações foi referente à Semana do
Meio Ambiente, quando foi proposto aos alunos da escola construir um micro
ecossistema terrário com material caseiro, tendo por objetivo demonstrar a
capacidade evolutiva dos seres vivos e a sua

importância ecológica,

proporcionando uma oportunidade de vivência prática dos conteúdos apreendidos
em sala de aula. Sabe-se que atividades experimentais constituem uma importante
ferramenta, pois permitem ao professor constatar e problematizar o conhecimento
prévio dos seus alunos, estimular a pesquisa, a investigação e a busca da solução
de problemas. É notável que a experimentação fomenta a exploração do novo e
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também a incerteza de que os resultados esperados da pesquisa sejam
alcançados, além da ideia de tornar o aluno o sujeito da ação (RONQUI, 2009).
Nesse tipo de abordagem, o professor pode propor problemas na forma de
pequenos experimentos a fim de permitir aos alunos realizarem um conjunto de
observações, tarefas de classificações, entre outras, cabendo, ao docente, um
papel de orientador da aprendizagem (CAMPANÁRIO; MOYA, 1999). Portanto fazse necessário, então, que o professor de Biologia conheça esses conteúdos de
forma aprofundada e adquira novos conhecimentos que contemplem a proposta
curricular da escola, os avanços científicos e tecnológicos, as questões sociais e
ambientais, para que seja um profissional bem preparado e possa garantir o bom
aprendizado dos estudantes, (PARANÁ, 2008). Assim, o terrário é uma ferramenta
experimental que reproduz um ambiente natural. Para a botânica, um terrário
representa estufas com condições de um ambiente tropical com umidade e
temperaturas altas, possibilitando o cultivo de algumas plantas e de pequenos
animais, (MAGALHÃES, 2016). Esse ambiente, em escala reduzida, é constituído
por um recipiente transparente, solo, água, ar, luz e seres vivos. A sua constituição
não obedece a nenhum padrão obrigatório, podendo existir nele o que se
considerar pertinente para o que se quer entender e estudar. A escolha do solo,
das plantas e dos animais, tem como alvo os objetivos programados previamente.
O estudo do terrário pode ser utilizado para despertar o interesse dos alunos pela
natureza, desenvolvendo tanto a curiosidade pelo mundo natural, quanto o gosto e
respeito pelo ambiente, como também para introduzi-los no mundo dos processos
científicos (JAQUES et al., 2001). No primeiro momento da realização das oficinas
de micro ecossistemas, os alunos foram divididos em trios e duplas. Em seguida,
os licenciandos fizeram a demonstração de como deveria ser feito todo o processo
de montagem do terrário, assim como a explicação de casa etapa feita. Depois da
demonstração, os próprios alunos fizeram os micro ecossistemas com o auxílio dos
bolsistas do PIBID, com a supervisão do coordenador do programa e da docente
supervisora das atividades. Para a realização da oficina, foram necessários
materiais de baixo custo, tais como: garrafa PET, terra, mudas de plantas (sendo
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estas cedidas pelo Herbário da UFMA), pedras pequenas e água. Com isso, foi
possível a realização da atividade proposta. Depois da conclusão da atividade, ficou
a critério de cada aluno o que fazer com o micro ecossistema, havendo a
possibilidade de levar para casa ou deixar na escola. Além de ter possibilitado a
discussão sobre as condições ambientais do terrário, comparando-o com o sistema
ecológico

atual,

essa

abordagem

experimental

favoreceu

uma

melhor

compreensão dos alunos sobre os diferentes processos naturais que atuam no
meio ambiente e como as outras disciplinas estão relacionadas. Como enfatizado
por Silva e Zanon (2000), deve estar presente nas aulas experimentais uma
constante interlocução entre os saberes cotidianos e científicos gerando um
confronto de diferentes ideias entre professor e aluno em relação às teorias
cientificamente aceitas e os resultados experimentais obtidos. Deste modo, a
experimentação pode contribuir de maneira específica para o processo de ensino
aprendizagem. Através dessa oficina ministrada pelos integrantes do PIBID foi
realizada uma proposta que perpassou a interdisciplinaridade, possibilitando aos
alunos compreender melhor sobre Biologia e os processos naturais que atuam
sobre os ecossistemas, como a fotossíntese, ciclos biogeoquímicos, interações
ecológicas, entre outros e relaciona-los com suas vivências. Tendo em vista os
resultados, destaca-se que a atividade contribui para o ensino e aprendizado e para
um currículo vivo e vivenciado pelo aluno, visto que promove uma discussão a
respeito dos conteúdos, experiências que podem ser compartilhadas, motivações
coletivas, os valores e afetos, as atitudes e estímulos, assim como os recursos e
meios disponíveis.
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A RELAÇÃO DA PEDAGOGIA DA AUTONOMIA DE PAULO FREIRE COM A
PRATICA DOCENTE
Carlos Eduardo Braga Lago
Ellen Fernanda Paiva Ferreira
Emanuel Filipi Bruno da Silva
Luciana Martins Matos
PIBID/Pedagogia
Docente Orientadora: Profa. Dra. Valdenice de Araújo Prazeres
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
RESUMO: A pesquisa a qual desenvolvemos tem o tema: A relação da Pedagogia
da Autonomia de Paulo Freire com a prática docente. Esta é uma linha de
pensamento bastante enfatizada por Paulo Freire, podemos notar resquícios da
mesma em várias de suas obras, sendo a principal, ou seja, que contém o fio
condutor de tal ideia, a sua obra intitulada “Pedagogia da Autonomia”. Utilizando da
obra citada anteriormente podemos relacionar a autonomia freireana diretamente
com a pratica docente. A autonomia em Paulo Freire pode ser pensada e alcançada
de várias formas, diversos fatores chegam à esta; o papel do docente e do discente,
a consciência do inacabamento, o papel da pesquisa, todos esses fatos resultam
na autonomia tanto do educando quanto da do educador, e ambos partem de uma
autonomia para chegar a um autêntico conhecimento. Contudo, Freire ajuda-nos a
pensar ainda, que: Uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é
propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros
e todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de
assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante,
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva
porque capaz de amar (FREIRE, 2000). Sabendo que a educação tende a chegar
à autonomia pela constante busca permanente, como o autor nos ensina e propõe
dentro de seu plano educacional, que homem e mulher são seres inacabados, ou
seja, sempre estão subordinados ao conhecimento que não se limita de forma
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alguma. Dentro de tal subordinação é que observamos a busca citada
anteriormente, pois desperta a vontade pela obtenção de conhecimento. Ainda
dentro das ideias freireanas, temos o conceito de docência, que possui alta
relevância pois este é fundamental para a relação estabelecida entre docente e
discente. Esta consiste no desenvolvimento de conhecimentos dentro do âmbito
escolar onde há uma troca de saberes, tanto dos docentes, quanto dos discentes,
estabelecendo assim uma liberdade dentro da sala de aula, onde o aluno tem voz
ativa, partilhando suas experiências e saberes prévios, bem como os professores,
que são contribuintes e mediadores deste processo construtivo. “Não há docência
sem dicencia, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os
conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende
ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. (FREIRE, p.12). Sendo assim,
respeitando a autonomia do aluno, o professor não discriminar o discente que não
aprende ou não conseguiu aprender, antes deve se esforçar para que suas aulas
alcance o entendimento de todos, deve-se então atentar para o vocabulário
compatível com sua turma e com a realidade dos estudantes. Freire deixa claro que
de forma alguma a educação pode ser discriminatória, sendo da responsabilidade
do educador inovar e pesquisar com a finalidade de ajudar no processo de
aprendizagem. Em relação a não discriminação do professor, Freire diz que “o
papel do professor e da professora é ajudar o aluno e a aluna a descobrirem que
dentro das dificuldades há um momento de prazer, de alegria” (FREIRE, 2003, p.
52). Dentro deste conceito, é necessário que o educador observe atentamente seus
alunos para diagnosticar as necessidades de cada um, avaliar o contexto histórico,
social e afetivo e também a relação de cada um com o nível de conhecimento, a
leitura e a interpretação. Fazendo tal diagnóstico, o docente será capaz de planejar
as aulas da melhor maneira possível e assim conseguir um rendimento melhor dos
estudantes em sala de aula e alcançar não apenas uma simples transmissão de
conteúdo, mas também fazer com que as aulas façam diferença na realidade do
aluno e cause conscientização e transformação no discente. Paulo Freire afirma
que o educador precisa ouvir, sentir e observar o que cada educando apresenta,
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ao fazer isso o professor é capaz de articular os saberes necessários ao processo
de ensino aprendizagem. Com isso Freire afirma que “aprender para nós é
construir, reconstruir, constatar para mudar, o que se faz sem abertura ao risco e à
aventura do espírito” e “a curiosidade como desafio para provocar algum
conhecimento provisório de algo” (FREIRE, 2010, p. 87). Portanto, pretende-se
mostrar a importância da obra Pedagogia da Autonomia para a práxis docente,
enfatizando a autonomia em sala de aula através do diálogo, da solidariedade, da
pesquisa e do bom senso do professor. Torna-se necessário uma postura ética do
docente, planejando cada aula de forma específica e criteriosa para que somente
assim possa ser alcançado o conhecimento, e não apenas o conhecimento, mas
também certos objetivos almejados dentro do ambiente escolar, entre eles o
desenvolvimento do senso crítico dos alunos, a curiosidade para aprender e a
capacidade de pensar por si só. Somente assim o docente pode ser capaz de
instigar o discente na conquista por sua autonomia. Neste sentido, Paulo Freire
afirma que somos “capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de
decidir, de romper, por tudo isso nos fazem seres éticos” (FREIRE, 2010, p.33).
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A AÇÃO ANTRÓPICA NO MEIO AMBIENTE: sensibilizando para um olhar mais
crítico e reflexivo para as práticas cotidianas
Mariana de Jesus Silva
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Elenildes da Silva Corrêa
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Docente Orientadora: Profa. Dra. Mariana Guelero do Valle
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
RESUMO: Para o ensino de Biologia, é fundamental que sejam abordados
conteúdos além dos propostos nos livros didáticos e/ou na matriz curricular, para
possibilitar um aprendizado mais diversificado e significativo para os discentes.
Deste modo faz-se necessário que temas atuais, como ações antrópicas sobre o
meio ambiente, sejam discutidos dentro de sala de aula, pois com todos os avanços
tecnológicos e inovadores , discursos sobre preservação e sustentabilidade do
meio ambiente, não isentam a sociedade de velhas práticas, decorrentes do uso
inconscientes dos recursos naturais, que causam degradação e resultam em
determinados impactos, como: derramamento de óleo em praias, uso de madeira
ilegal, descarte inadequado de resíduos e outros. Desta forma vemos o quanto é
importante a sensibilização e a reflexão sobre as mais variadas ações do ser
humano ao meio ambiente. Com base nisso, este trabalho teve como objetivo
sensibilizar os educandos quanto às ações antrópicas que prejudicam o meio
ambiente a fim de fazê-los repensar sobre suas práticas cotidianas. Os bolsistas do
Programa Residência Pedagógica do subprojeto Biologia UFMA elaboraram um
projeto intitulado “o reflexo da ação antrópicas no meio ambiente”, tendo como
público alvo os alunos do 1º ano do Ensino Médio, da escola estadual C.E Benedito
Leite (Escola Modelo) localizado no munícipio de São Luís – MA. O projeto foi
desenvolvido em dois momentos, sendo que no primeiro instante foi realizada uma
roda de discussão sobre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, em que
questionamos os alunos para sabermos quais concepções eles tinham acerca de
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cada um dos temas e se eles saberiam identificar qual a relação existente entre
essas quatro vertentes. Além disso, levamos notícias retiradas de jornais locais
sobre a influência das ações antrópicas em bairros de São Luís-MA, para serem
discutidos em sala. No segundo momento, a turma foi dividida em cinco grupos de
até seis alunos e para cada grupo foi sorteado uma problemática, sendo elas: óleo
nos mares, desmatamento da Amazônia, lixo eletrônico, poluição do ar e poluição
das praias. Após o sorteio, os grupos receberam textos bases relacionados ao tema
sorteado para que pudessem refletir, discutir com o grupo e propor possíveis
soluções para esses problemas. As soluções deveriam ser apresentadas para toda
a turma e as equipes deveriam expor no quadro desenhos e palavras chaves que
representassem tanto a problemática quanto a solução proposta para auxiliar na
explicação. Na etapa em que foi realizada a roda de discussão com os educandos,
verificamos que em alguns casos os alunos não conseguem identificar a relação
entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente. Do mesmo modo, alguns
alunos não reconhecem a relação do indivíduo com a natureza, como algo
intrínseco, isto é, não se percebem como pertencente ao meio, por isso, é relevante
despertar nesses estudantes, o sentimento de pertencimento e senso de
responsabilidade com os seres vivos e recursos naturais. Vale ressaltar, que em
relação a apresentação e discussão dos problemas ambientais nos bairros de São
Luís, observamos que os educandos já se sentiram mais familiarizados, sendo que
alguns deles residem nos bairros citados nas notícias e compartilharam conosco
sobre a problemática e nas implicações para a população local. Na segunda etapa,
realizou-se a apresentação das equipes sobre as soluções propostas, foi um
momento muito importante, pois os alunos leram sobre a problemática, sugerindo
propostas para solucionar o problema em questão. Percebemos que os alunos se
posicionaram frente a determinadas problemáticas e todas as equipes
apresentaram suas propostas, indicando ações cotidianas que deveriam ser
repensadas ou evitadas para diminuir os impactos no meio ambiente. Essa
proposta possibilitou a reflexão sobre como estamos inseridos nessas temáticas e
que elas fazem parte da nossa realidade. Com isso, observamos a importância de
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se abordar questões sobre o meio ambiente e as ações antrópicas no âmbito
escolar, pois é um espaço de educação, que agrega conhecimento e tem papel
fundamental na formação da cidadania, portanto, toda essa discussão foi
significativa para possibilitar aos alunos repensarem atitudes, comportamento e
nossa relação com o meio ambiente. Por fim, acreditamos que o projeto, contribuiu
para despertar nos educandos uma postura crítica-reflexiva acerca das relações
ambientais na qual estão inseridos, sensibilizando os para a relevância de novas
práticas na busca de um ambiente mais equilibrado.
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O DESAFIO DO SER-PROFESSOR NA SOCIEDADE ATUAL: estudo de caso
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RESUMO: A sociedade passa por profundas transformações que são marcadas
pela individualidade, mas principalmente a rapidez e facilidade com que as
informações circulam e apontam condições para acompanhar essa dinâmica, tais
transformações são extensivas à área da educação. Ao professor, cabe adequar
suas práticas pedagógicas e metodologias de aprendizagem para contemplar a
heterogeneidade e diversidade que é a sala de aula e onde a construção do
conhecimento se dá e se desenvolve na interação social. Contrapondo-se a isto, o
Sistema Educacional exige cumprimento de programas conteudistas e resultados
quantitativos, diante desta realidade o ser-professor está voltado para cumprimento
de atividades burocráticas que requerem habilidades técnico-mecânicas. Neste
contexto, o objetivo deste estudo é compreender como se dá o processo de
aquisição de aprendizagem destes alunos em um ambiente tão plural e voltado para
cumprimento de metas, e a partir das experiências de campo levantar reflexões
sobre o papel do ser-professor. Como uma das ações que integram a Política
Nacional de Formação de Professores o Programa Residência Pedagógica (PRP)
da

Universidade

Federal do

Maranhão, tem como objetivo

“induzir o

aperfeiçoamento da formação prática promovendo a imersão do licenciando na
escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso” (CAPES,
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2018). Além de promover aos licenciados a possibilidade de articular teoria e
prática, o PRP também é relevante ao desenvolvimento da educação a medida em
que, no decorrer das etapas de execução estimula a investigação científica e
levanta dados essenciais para nortear a gestão escolar em suas ações
pedagógicas. Para compreender essas questões os residentes de Letras em
imersão no Centro de Ensino “Paulo VI”, metodologicamente recorreram à
fenomenologia-hermenêutica por tratar-se de uma metodologia de pesquisa que
busca a compreensão do outro e permite a percepção da multiplicidade de vozes,
indícios e saberes que emergem no ambiente escolar, para fenomenologia
compreender é aproximar-se da verdade. De acordo com Duarte & Costa (2017),
“a fenomenologia está na base dos estudos sociais com características qualitativas”
para corroborar com tal afirmação cita-se Marconi e Lakatos (2003) para quem a
abordagem qualitativa se trata de uma pesquisa que tem como premissa, analisar
e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do
comportamento humano e ainda fornecendo análises mais detalhadas sobre as
investigações, atitudes e tendências de comportamento. Neste estudo, tomou-se
como ponto de partida as observações realizadas no cotidiano escolar que se deu
em três (03) etapas: Ambientação, Imersão e Regência. Na etapa de ambientação
utilizou-se como ferramenta os diários de campo que tinham como objetivo registrar
as observações realizadas dentro e fora de sala de aula, desde a rotina da
preceptora a rotina dos gestores da escola, nesta etapa foi possível levantar dados
para nortear a prática pedagógica dos residentes; realizou-se também a
caracterização e percepção do espaço físico; diagnóstico da escola-campo e
análise das relações interpessoais entre os sujeitos presentes na escola (alunos,
gestores/diretores, coordenadores pedagógico/supervisores escolar, demais
funcionários) e, por fim analisou-se os documentos da escola que foram fornecidos,
neste caso: Projeto Político Pedagógico (PPP), Regimento Escolar, planejamento
anual e diário de sala do professor preceptor. Por meio da análise desta
documentação foi possível perceber que o PPP desempenha papel fundamental no
que se refere a definição das atividades propostas para funcionamento do ambiente
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escolar, pois é neste documento que estão as regras que organizam o espaço,
como por exemplo, regras referente ao vestuário, a utilização de espaços como
biblioteca, laboratórios e outros. A principal atividade realizada na etapa de
imersão, além da regência foi o projeto de intervenção, no qual trabalhou-se
oficinas de Gêneros Textuais no intuito de construir conhecimentos em conjunto
com os alunos o principal objetivo foi garantir a apropriação pelos alunos das
práticas de linguagem instauradas na sociedade para que eles possam ter
participação social efetiva. Durante as observações percebeu-se que não havia um
processo de construção dos conhecimentos, pois o professor tem prazos para
finalizar seus conteúdos e este processo de construção de conhecimentos requer
metodologias diferenciadas visto que os alunos estão saturados da abordagem
tradicional. Neste sentido qual seria o papel do professor? Para o sociólogo e
filósofo francês Edgar Morin (2000) a figura do professor “é de regente da orquestra,
deve observar o fluxo desses conhecimentos e elucidar as dúvidas dos alunos. (...).
O papel do professor precisa passar por uma transformação, já que a criança não
aprende apenas com os amigos, a família, a escola. Outro ponto importante: é
necessário criar meios de transmissão do conhecimento a serviço da curiosidade
dos alunos. O modelo de educação, sobretudo, não pode ignorar a curiosidade das
crianças”. O método fenomenológico e as convergências encontradas na pesquisa
com os sujeitos professor e aluno, percebeu-se que, os primeiros pressionados a
cumprir prazos e metas repassam o conteúdo de forma tradicional, e os alunos os
veem como aquele sujeito que simplesmente repassa informações que serão
cobradas em processo avaliativos. O conhecimento precisa ser construído de forma
dinâmica e com participação de aluno e professor, é necessário quebrar esse
paradigma de que o ensino é instrucional. Ensinar é um processo de
desconstrução, construção e reconstrução, que deve levar o aluno a pensar e
questionar o mundo a sua volta, é necessário desenvolver uma consciência crítica.
Como afirma Morin (2000), não basta ensinar; é preciso saber como intermediar o
conhecimento, como articular a construção das ideias, criar condições para que o
aluno adquira e selecione informações que circulam rapidamente, organizar
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estratégias para que se compreendam suas reais condições de sociedade e de
cultura. O desafio do professor é: formar o sujeito individual, capaz de refletir sobre
a sua realidade e, ao mesmo tempo, seja um cidadão preocupado com a
coletividade. Aos residentes a interação entre teoria e prática também foi
considerada importante, pois foi a partir desta que se refletiu diante da realidade
complexa que é o Sistema Educacional. Contudo, essa realidade despertou novas
experiências no cenário da sala de aula e contribui para a compreensão de novos
temas, partindo de uma nova maneira de ler a realidade, beneficiando a relação
pedagógica como um todo.
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RESUMO: O programa residência pedagógica 2018/2019 teve como objetivo
inserir os estudantes de licenciatura no âmbito escolar para que os graduandos (as)
e futuros (as) professores pudessem ter um primeiro contato com o seu local de
trabalho e adquirir experiência, desta forma, moldando seu caráter profissional.
Deste modo, os residentes de biologia UFMA atuantes na escola Benedito Leite
tinham como principal finalidade contribuir para a formação dos (as) alunos (as) da
maneira mais inovadora possível, elaborando projetos, realizando aulas práticas
dentro e fora de sala, executando aulas de campo e aulas de laboratório.
Empenhando-se para atrair e manter o interesse dos alunos, bem como atingir sua
aprendizagem. Em meio a isso, é de conhecimento geral que o mundo se encontra
cada vez mais globalizado e a modernização dá passos longos diariamente,
atingindo cada vez mais o sistema educacional. Diante desta realidade, é
interessante que os docentes e a escola percebam que o mundo evoluiu. Sendo
assim, são convocados a atender de modo satisfatório as exigências da
modernidade e da tecnologia. Nesse cenário da era digital, a escola e os (as)
professores (as) sentem a necessidade de trabalhar em conjunto com a tecnologia,
propiciando conhecimentos e habilidades necessários aos educandos e
contribuindo de forma significativa com o processo de ensino aprendizagem. Tendo
isso em mente, realizou-se a produção do vídeo “Jornal Modelo” com a direção dos
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alunos do 1º e 2º Ano da Escola C.E. Benedito Leite, com a supervisão da
preceptora Alexsandra e seus residentes do subprojeto Residência Pedagógica
Biologia/UFMA. O objetivo desta produção audiovisual foi exibir de modo dinâmico
e criativo, a concepção dos alunos a respeito das atividades realizadas pelos
residentes na escola durante o ano de 2019, visando perceber o ponto de vista dos
estudantes, que são o foco do programa, em relação às ações do projeto. A
produção do material contou com um total de doze alunos, a preceptora da escola,
a gestora, e nove residentes. Os (as) alunos (as) foram subdivididos para exercer
as funções necessárias, sendo dois apresentadores responsáveis pelas
abordagens das pautas na bancada do Jornal Modelo Primeira edição, três
realizando o papel de repórter, cuja função foi entrevistar alunos (as) em vários
espaços da escola, sobre os impactos positivos da atuação dos residentes dentro
da sala de aula, na aplicação de aulas práticas dentro do laboratório, da dinâmica
do Clube de leitura, e dos projetos Diversidade e Inclusão, Saúde e Bem-Estar e
CTSA, realizados dentro do período letivo. A atual gestora da escola também foi
entrevistada por um dos repórteres e relatou como foi a vivência da escola em
abraçar o projeto do programa residência pedagógica e os bons frutos que os
residentes atuantes deixaram para o ambiente escolar ao longo de todas as etapas
cumpridas na escola campo. A preceptora e os residentes organizaram o roteiro do
jornal, o cenário e as etapas de gravações. A edição dos vídeos foi realizada por
um aluno da instituição. Como resultado foi possível perceber o ponto de vista dos
alunos (as) em relação à vivência dos residentes nas práticas pedagógicas em
relação às propostas de aulas expositivas-dialogadas, práticas, aos projetos e
ações como um todo, além disso foi obtido como produto final o vídeo com tais
relatos. Este foi reproduzido durante o evento do dia do professor intitulado “Os
desafios de ser professor(a): existência e resistência no ensino de Ciências e
Biologia” com o intuito de demonstrar o trabalho cooperativo entre professores e
alunos (as), além de expor os impactos das atividades realizadas pelos residentes.
A partir dos relatos, percebeu-se que todas as atividades desenvolvidas pelos
residentes em parceria com a escola, tiveram seus objetivos alcançados, que eram
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principalmente, utilizar de metodologias e estratégias para aproximar os (as) alunos
(as) da cultura cientifica, tornando o processo de ensino-aprendizagem, mais
gratificante para todos(as). Portanto, foi possível sensibilizar-se sobre a importância
do trabalho em equipe e que programas compromissados com a educação básica
como este, são de grande relevância para as escolas e o ensino como um todo,
além da formação profissional dos residentes, cuja construção do conhecimento se
produz na interação social e se desenvolve na prática educativa. Projetos que
envolvam a atuação dos alunos (as), professores e demais servidores, criam um
ambiente de companheirismo, aproximando os envolvidos e tornando o processo
de aprendizagem mais facilmente alcançado e mais satisfatório para ambos. Visto
que, quando há essa maior interação entre professor-aluno em diferentes situações
práticas da realidade do contexto escolar, acaba sendo desconstruída a ideia de
que o professor é sempre superior ao aluno. Essa relação de amizade, ainda no
âmbito profissional, torna o ensino mais eficiente e as pessoas envolvidas se
tornam mais ativas em sala de aula, tanto o (a) aluno (a) quanto o (a) professor (a),
levando em consideração a troca de experiências. Sendo assim, constata-se que
atividades que envolvam tecnologias e a participação direta do educando, como
contribuinte do processo e não mais como o avaliado, melhoram diretamente o
processo de ensino-aprendizagem.
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RESUMO: Este artigo tem o objetivo de relatar as oficinas e cursos realizados para
a preparação e o desenvolvimento do trabalho do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à docência, subprojeto Música da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA). Consequentemente, abordaremos aqui a relevância do programa para a
formação de futuros professores de Música para a Educação Básica. Apesar da Lei
n° 11.769/08 que institui a música como conteúdo obrigatório nas escolas de ensino
básico, ainda são limitadas as instituições de Educação Básica que possuem este
profissional, assim, percebemos uma desvalorização do licenciado em música por
não haver até mesmo concursos abertos para a mesma, não existe estrutura ideal
para o profissional desenvolver corretamente suas atividades, negligenciando
assim, o ensino de Música e sua participação no desenvolvimento humano. Para
Silva (2014), o estudo da música traz vários benefícios, em suas palavras [...] à
importância do ensino de música para a sociabilização, para o desenvolvimento
cognitivo e desenvolvimento da motricidade dos jovens e crianças que estão na
escola, fazem parte da justificativa de grande parte dos projetos sociais bem como
das políticas públicas de educação. Se os argumentos para justificar o ensino de
música na escola estiverem centrados apenas nos “efeitos colaterais” da música
para a formação de crianças e jovens, então de fato, qual seria a necessidade da
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inclusão da aula de música no currículo da educação básica? Nesse sentido, creio
que cabe a nós, professores e pesquisadores da área de educação musical,
apresentarmos justificativas concretas e caminhos possíveis para o ensino de
música nas escolas (SILVA, 2014, p.11).Assim, visando a formação de futuros
professores de Música e possibilitando o descobrimento para estes do que é
ensinar música, sendo esta o “fim” e não o “meio” para o desenvolvimento humano,
foi proposto algumas oficinas durante a participação do PIBID, visto que os alunos
que frequentam programa estão no início do curso, assim, incentivar o ensino de
forma criativa e proporcionar a exploração de conteúdos e técnicas musicais
também é um objetivo do programa. Para Montandon (2012) o objetivo do PIBID é
inserir estudantes de cursos de licenciatura plena em atividades pedagógicas em
escolas públicas do ensino básico, aprimorando sua formação e contribuindo para
a melhoria da qualidade do ensino nessas escolas, por meio de metodologias
inovadoras. Nesse sentido, a ideia é tratar de forma criativa e integrada os
problemas da educação em seus diferentes níveis – escola básica e formação de
professores – em uma relação direta da prática e teoria e com o envolvimento de
todos os atores relacionados ao processo. As oficinas realizadas foram: Tambor de
Crioula e Bumba meu boi, para enfatizar a importância de trazer para a sala de aula
as manifestações maranhenses e para explorar os conteúdos musicais dentro do
cotidiano dos alunos, permitindo que a partir de seus conhecimentos, ou “zona de
conforto” pudessem valorizar mais a cultura local e fazer novas descobertas
musicais. A Oficina de tambor de crioula O tambor de crioula é uma manifestação
afro-brasileira que envolve, a dança circular, canto e a percussão, que são tocado
em três Tambores chamados de Tambor grande, que tem a função de solista,
meião que é o responsável por manter o ritmo base e o crivador que faz o
contratempo com o meião. Além da matraca que são dois pedaços de madeiras
que são repercutidos nos corpos do tambor grande, o Tambor de crioula
normalmente é tocado pelos homens que recebem o nome de correiros. O tambor
de crioula não tem uma data específica do ano para acontecer e nem lugar, pode
acontecer ao ar livre, praças, terreiros de religiões de matriz africana ou em palcos
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de apresentações do governo do estado. Dentro da oficina de tambor de crioula
houve aula sobre a dança do tambor de crioula que normalmente é executado pelas
mulheres as dançantes são chamadas de correiras. Nas oficinas do tambor de
crioula todos (as) os pibidianos podiam dançar e tocar o tambor de crioula para
obter experiência e levar para sala de aula. O Bumba-meu-boi do Maranhão é,
antes de tudo, uma grande celebração na qual se confundem fé, festa e arte, numa
mistura de devoção, crenças, mitos, alegria, cores, dança, música, teatro e
artesanato, entre outros elementos. Considerado a mais importante manifestação
da cultura popular do Estado, tem seu ciclo festivo dividido em quatro etapas: os
ensaios, o batismo, as apresentações públicas ou brincadas e a morte (fonte:
Dossiê Bumba meu boi, 2011). A oficina de bumba meu boi no PIBID usou apenas
três sotaques dos 5 existentes, o sotaque da ilha, sotaque da baixada sotaque de
costa de mão. O sotaque da ilha tivemos os instrumentos pandeirões, matracas,
tambor onças e maracás. Iniciamos com a parte rítmica das matracas e dos
maracás depois passamos para os pandeiros na quais dividimos a células rítmicas
para fazer uma polirritmia, logo após a parte percussiva aprendemos algumas
toadas e saímos em cortejo pelos corredores da universidade. As oficinas de
bumba meu boi e tambor de crioula muita das vezes improvisadas com cadeiras e
a percussão corporal por falta de recursos para realização das oficinas,
acreditamos que este fator também acontecerá na escola regular, assim utilizar
fontes sonoras alternativas para a prática musical é corriqueiro no cotidiano do
professor de Música. O sotaque da baixada e costa de mão foram trabalhados a
parte percussiva, e a dança dos três sotaques.
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ENSINO DE FÍSICA MODERNA: abordando a espectroscopia
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RESUMO: O ensino da Física Moderna e Contemporânea para alguns professores
do ensino médio tem sido desafiador e complexo devido, dentre outros motivos, à
abstração das teorias, dos modelos experimentais e do embasamento teórico e
matemático. Apesar da existência desses obstáculos, é importante apresentar para
o aluno a importância do tema, pois segundo Moreira é imprescindível que o
estudante do ensino médio conheça os fundamentos da tecnologia atual, já que ela
está presente no dia a dia a dia das pessoas (MOREIRA, 2000). A inserção dos
conceitos básicos da Física Moderna é de grande relevância para os alunos do
nível médio pois o professor pode ensinar de forma significativa interligando a física
da sala de aula com a física do cotidiano. Os alunos do ensino médio mostram-se
motivados a conhecer como funcionam algumas tecnologias que estão presentes
no seu dia a dia, tais como o GPS, a computação quântica, sensores fotoelétricos,
entre outros. Todos esses exemplos necessitam da compreensão dos conceitos
fundamentais da Física Moderna e de sua importância para a sociedade de uma
forma geral. A nossa proposta foi realizar encontros para discutirmos a Física
Moderna por meio de seminários apresentados pelos alunos acompanhados pela
professora da sala, da realização de experimentos para demonstrar fenômenos da
Física Moderna e finalizamos com a construção de um espectroscópio, principal
atividade do projeto. O objetivo do projeto é despertar o interesse dos estudantes
do ensino médio da escola Liceu Maranhense para a Física Moderna através de
experimentos e produção de espectroscópio. A metodologia aplicada foi,
primeiramente fizemos uma pesquisa de campo, através de um questionário com o
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intuito de identificar seus conhecimentos prévios referentes ao tema Física
Moderna. Para introduzirmos o projeto vimos que foi necessária uma abordagem
de interação. (Veiga, 2000, p.105). Após a aplicação do questionário organizamos
a turma em grupos com o intuito de que eles apresentassem seminários sobre
temas de Física Moderna. Em seguida, usamos cinco aulas para introduzir
conceitos fundamentais sobre Física Moderna. Duas aulas para debates sobre
espectroscopia e tirarmos dúvidas sobre o espectroscópio. Usamos uma aula para
realização do experimento e explicação sobre os benefícios do uso do
espectroscópio e fizemos uma dinâmica para verificar o aprendizado do aluno sobre
o conteúdo abordado. Para construir um espectroscópio, primeiramente devemos
encontrar um meio de “decompor” a luz branca. Nada mais é do que um dispositivo
com uma quantidade muito grande de ranhuras ou linhas paralelas muito próximas.
Ao atingir esse tipo de dispositivo, a luz sofre a decomposição nas cores do arcoíris. Para confeccionar uma boa grade de difração para o espectroscópio, podemos
usar um CD, uma vez que as linhas do CD são muito próximas entre si, e isso
promove a decomposição da luz branca em um espectro contínuo de cores.
Materiais necessários, uma caixa de papelão, lâmpadas fluorescentes e lâmpadas
incandescentes e luz negra, encontradas em loja de materiais elétricos, um soquete
para as lâmpadas e um plugue, CDs ou dois prismas (prismas podem ser retirados
de binóculos). Montagem do experimento e utilização o experimento é montado
utilizando uma caixa, um plugue para lâmpada, se preferir pode pintar a caixa, a
caixa pode ser de papelão ou de compensados e para finalizar pegar os (CDS),
para colar na caixa. Colando os (CDS) nas laterais da caixa, para que os espectros
sejam observados e para analisarmos a forma como esses espectros se
comportam ao exercitarmos cada átomo. Ao colocarmos os (CDS) nas laterais da
caixa, devemos fazer o bocal para a lâmpada ser colocada, para isso usaremos o
soquete de lâmpada, e um plugue. Para tomada, ao conectarmos introduziremos
as lâmpadas no soquete de lâmpada, após essa introduziremos a lâmpada ligada
dentro da caixa, para que observemos os espectros que a lâmpada ao receber
energia, essa energia irá excitar os átomos da lâmpada fazendo com que os
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elétrons da camada mais inferior migrem para um nível de energia superior e por
fim iluminando, iremos observar os espectros desses átomos excitados que ficaram
nítidos nós (CDS) que iram ficar ao redor da caixa. Por fim iremos usar três tipos
de lâmpadas, que foram, lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente e lâmpada
negra, analisamos os espectros de cada uma dessas lâmpadas. Resultados
alçando foi uma aprendizagem tanto por minha parte como a dos alunos,
conseguirem realizar o projeto de forma que eles interessem o que eu queria passar
para os mesmos, isso foi provado através de um questionário aplicado no final do
projeto, com perguntas específicas relacionada a aplicação e alguns temas do
projeto, o resultado desse questionário foi satisfatório, cerca de 70% da turma
gostou do projeto e entenderam um pouco sobre Física Moderna. Considerações
finais, a proposta do nosso projeto foi cumprida com êxito, pelos resultados obtidos
dar para ver isso, não só através dos resultados mais também por leitura do
ambiente onde aplicamos o projeto podemos observar que os alunos
compreenderam a proposta e captaram a essência do projeto.
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FABRICA DE SONHOS: solidariedade
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RESUMO: O tema sustentabilidade tem apresentado crescente interesse entre
pesquisadores acadêmicos. Sua importância se deve principalmente à atenção
despertada face às mudanças climáticas causadas pela ação predatória do homem
no meio ambiente causando uma emergência planetária. Finalmente se reconhece
o preço de fatores como o meio ambiente, o impacto sobre as comunidades e a
longevidade dos funcionários, o que pode significar uma visão mais ampla de
sustentar a lucratividade da empresa ao longo do tempo (GORE, 2006). Ser
sustentável é também garantir as demandas do presente sem comprometer as
futuras gerações, desse modo o projeto visa discutir a temática da sustentabilidade
em suas esferas de atuação (econômica, ambiental e social) e, visando
proporcionar aos discentes uma nova consciência, uma consciência solidária e é
através do conceito de solidariedade que iremos abordar também a consciência do
que é ser humano e suas práticas a respeito do mundo. Esse projeto é uma maneira
do aluno compreender através de uma estratégia de estudo. A partir do
conhecimento escolar, este, poderá organizar as informações e descobrir as
relações que podem ser estabelecidas partindo de um tema ou problema. Com a
participação dos alunos em projetos temáticos, o novo conhecimento adquire um
significado que faz com que o conhecimento prévio fique mais rico, significativo e
estável (MATOS, 1999). Proporcionar uma integração conceitual e prática da
sustentabilidade, da solidariedade e da economia. Espera-se também que este
trabalho agregue valores como solidariedade, responsabilidade social, respeito à
dignidade humana e ao ambiente em que vivemos. Os alunos aprenderam a
reconhecer as transformações químicas que ocorrem na natureza dos materiais
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quando está se preparando produtos higiene. Os mesmos relacionaram as
transformações químicas, os materiais e suas propriedades com os conteúdos de
química vistos em sala de aula. Assim eles poderão compreender a composição e
as propriedades dos produtos de higiene que serão produzidos, bem como as
características e funções de cada substância utilizada. Também a conscientização
do reaproveitamento de materiais para evitar impactos ambientais. Resultados: Os
alunos produziram o sabão em barra e em seguidas os mesmos tiveram que criar
uma marca para os produtos de higiene, aí surgiu a empresa “diamante” onde a
imaginação foi aflorada e os alunos puderam desenvolver com muita criatividade
as embalagens, logo, nomes dos produtos entre outros da marca de produtos de
higiene. Também produzimos Desinfetante Caseiro de Eucalipto e transformação
do sabonete em barra em formas diferentes onde podemos observar o estado físico
da matéria. Conclusão: Podemos ressaltar o grande desempenho dos alunos para
coleta de material reciclável no caso o óleo de cozinha, pois ela era a base para a
produção do sabão, onde pode ser visto todos os processos químicos para a
produção de sabão de acordo com o conteúdo dado em sala de aula. A interação
com as outras disciplinas sociologia e biologia onde cada uma abordava sua
temática, mas em conjunto com a química e aplicamos a solidariedade doando toda
produção para uma entidade carente de São Luís do Maranhão.
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RESUMO: Tem se buscado com muitos esforços uma educação de qualidade nas
escolas de ensino básico em nosso país. O processo de ensino-aprendizagem
ainda é um grande desafio para professores e alunos. Para a construção e
transformação do fazer pedagógico, a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior- CAPES por meio do Projeto de Iniciação à DocênciaPIBID, vem desenvolvendo nos cursos de formação de professores, a aproximação
dos alunos de licenciatura, para vivenciarem a realidade das escolas, bem como,
colocarem seus conhecimentos acadêmicos, através de observação no cotidiano
escolar, fazendo a relação entre teoria e prática. Sendo assim, este trabalho tem
como objetivo destacar a importância desse programa institucional, acima citado,
para aperfeiçoamento de alunos dos cursos de licenciatura Letras Libras da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com o subprojeto: “Projeto de vida
além do ouvir - produzindo sentidos por meio da escrita de Língua portuguesa para
surdos”. O referido subprojeto está sendo implementado no Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), escola da rede estadual de ensino. O
artigo também apresenta um relatório parcial, de forma resumida, das atividades
desenvolvidas na escola. A metodologia será realizada por meio de pesquisa
bibliográfica e como fundamentação teórica utilizamos LIBÂNEO (1998), GUEDES
e SCHELBAUER (2009), SANTOS (2004) e documentos do PIBID.
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QUE HISTÓRIA É ESSA? PROPOSTAS E VIVÊNCIAS DO SUBPROJETO
PIBID- HISTÓRIA (2018 – 2019) UFMA

Profa. Dra. Marize Helena de Campos
PIBID/História
RESUMO: A inquietação para a proposição da temática “QUE HISTÓRIA É ESSA?
” Decorreu de um dos mais recorrentes argumentos de alunos em diversos anos do
ensino Fundamental e Médio: “estudar História é chato e sem propósito”. Ao tocar
nesta questão nodal o subprojeto seguiu em sentido inverso. Seu mote foi instigar
a utilização de métodos e técnicas no ensino da História como ferramentas
estimuladoras da reflexão e da criticidade do aluno, retirando-o de um ensino
mecanicista, desprovido de debates e questionamentos. Para tanto, o ponto de
partida foi identificar diferentes práticas pautadas em um ensino de História
distanciado dos fracassados modelos tradicionais. Em outras palavras, ao
conceber a História como construção derivada de conhecimento e prática social, o
subprojeto tencionou redimensionar e instigar relações entre passado e presente,
proposição alcançada muito satisfatoriamente nas vivências cotidianas dos
Pibidianos, sob a orientação dos Professores Supervisores, tanto no COLUN
quanto no IFMA – Centro Histórico, as duas Escolas em que o PIBID – História
(UFMA) foi desenvolvido ao longo destes anos de 2018 - 2019. Quanto aos
discentes, o subprojeto em questão alinhou-se ao compromisso geral do Programa,
qual seja, o de contribuir para a formação de futuros docentes capazes de criar
situações onde os alunos sejam estimulados a pensar e problematizar os fatos
históricos, seus conceitos e reflexos na sociedade utilizando métodos e técnicas
que criem oportunidades para a formação de cidadãos críticos, donos de seu
próprio pensar ativo. Somado a isso, no transcorrer dos 18 meses de atividades do
PIBID – História uma das prioridades foi o acompanhamento contínuo dos
discentes, por mim e pelos Professores Supervisores. Pautado pelo diálogo entre
as 3 partes envolvidas no subprojeto, o foco do acompanhamento deteve-se
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fundamentalmente no processo ensino-aprendizagem e na construção das
competências dos Pibidianos. Toda dinâmica teve como finalidade última atuar
como suporte para os discentes em suas práticas, potencializando seus trabalhos
de forma a conectá-los com o contexto escolar. Por isso, as reuniões regulares,
com o objetivo de ouvi-los, quanto as suas vivências no cotidiano da escola e seus
desafios, foram fundamentais. Não menos relevante foi a atenção sistemática e
compromissada das Supervisões, quanto a participação e intervenção dos
discentes nas aulas e projetos. Assinale-se que, para além da sala de aula, os
Pibidianos do subprojeto “Que história é essa?”, orientados pelos Supervisores,
participaram de grupos de estudos e projetos em temáticas diversas: fotografia,
feminicídio, oralidade, educação patrimonial, e livro didático o que motivou a
elaboração de canais digitais para divulgar as atividades, conhecer e dialogar com
trabalhos de outras partes do Brasil. Deve-se ressaltar que, a experiência de sala
de aula, anteriormente programada para os períodos finais do curso, foi
possibilitada a discentes que ainda estavam primeiro período do curso, quando do
início do subprojeto em tela. Tal inserção no ambiente concreto da escola pública,
resultou em uma vivência do pari passu com os aprendizados na Academia e a
realidade do cotidiano escolar, o que, interferirá segura e positivamente na
formação deste(a) licenciando(a). Em síntese,

a proposta apresentada,

provocativamente intitulada “QUE HISTÓRIA É ESSA? Métodos e técnicas para
um ensino de História crítico, reflexivo e participativo”, teve como preocupação
central estimular a utilização de métodos e técnicas capazes de propiciar aos
alunos abordagens de conteúdos estimuladores da reflexão e crítica daquilo que
apreendem, retirando-os de um distanciamento e apatia derivados de um ensino
mecanicista e meramente narrativo. Sua finalidade foi, a partir das orientações dos
Supervisores e realidade da Escola, a aplicação de ferramentas de ensino e
processos metodológicos inversos àqueles pautados nos moldes formalistas da
relação ensino-aprendizagem tradicional, ou seja, a utilização dentro do universo
escolar de métodos e técnicas do ensino de História que instigam um ensino e
aprendizagem de forma crítica, reflexiva e participativa, como propõe o subtítulo da
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proposta. Neste rol de ações, o PIBID – História UFMA lançou suas mídias digitais
(Blog, Facebook, Instagram e canal do Youtube) como forma de utilizar a tecnologia
em favor da divulgação das atividades desenvolvidas e do conhecimento e diálogo
com trabalhos de outras partes do Brasil. Não temos dúvidas de que o PIBID é um
importante instrumento de qualificação discente que intersecciona a teoria que o
graduando aprende na universidade e a prática em sala de aula. Não temos dúvidas
de que um dos seus efeitos será a inspiração advinda das experiências diárias do
todo que representa uma aula e as pessoas nela envolvidas. Foi, sem dúvida um
capítulo da identidade docente construindo-se de forma autoconfiante e humana.
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DOS MUROS QUE NOS DIVIDEM AS PONTES QUE NOS LIGAM: por uma
educação emancipatória
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Rosenira Borges Carvalho
Yzabela de Lima Mascarenhas
RP/Estudos Africanos e Afro-Brasileiros
Docente Orientadora: Profa. Dra. Cidinalva Silva Câmara Neres
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO: Este trabalho visa apresentar um relato de experiência das bolsistas do
programa Residência Pedagógica (PRP), do subprojeto “Saberes e Fazeres
Interdisciplinares na licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros”
desenvolvido pelo programa da Universidade Federal do Maranhão (Campus
Bacanga - UFMA) em parceria com a rede estadual do Maranhão, representada
pela instituição Centro de Ensino Integral Gonçalves Dias. O Programa Residência
Pedagógica faz parte da Política Nacional de Formação de Professores a fim de
fomentar e implementar o aperfeiçoamento da práxis nos cursos de licenciatura,
possibilitando ao residente uma formação inicial que contemple a ambientação, a
imersão e a regência na educação pública do nosso estado. Portanto, é de extrema
relevância para o processo de formação das licenciadas, pois nos dimensiona para
o encontro, conflituoso ou não, da teoria com a prática, propiciando reflexões sobre
as teorias desenvolvidas no universo acadêmico que podem e devem ser
implementadas no cotidiano escolar. As vivências no ambiente escolar,
especialmente as que ocorrem dentro de uma sala de aula, devem ser analisadas
e compreendidas sob uma ótica que vai além dos muros da escola. Assim, as
vivências e experiências adquiridas no espaço escolar, principalmente, oriundas de
uma rede pública de ensino, nos demonstram os reais desafios a serem
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enfrentados. Todavia, não suplanta a esperança e a motivação de uma atuação
transformadora e humanizada em prol de uma educação inclusiva, digna e
democrática. A execução da atividade exigiu uma postura profissional firme, flexível
e atenciosa. Uma vez que cada sala e cada aluno tinham suas particularidades,
histórias de vidas que eram levadas para sala, algumas vezes contribuindo, outras
vezes prejudicando. Mas sempre influenciando na construção da identidade do
professor em início da profissão. Segundo Pimenta (1999) a identidade é um
processo em construção de cada indivíduo historicamente situado, a identidade
profissional emerge em dado contexto e momento histórico, assim é a profissão do
professor, que mobilizando a experiência dos saberes vai desenvolvendo leitura
crítica da realidade social, apresentado caminhos que levam a transformações
sociais. Diante disso, esperou-se que a inserção dos residentes nesse espaço
escolar viesse a contribuir para que os alunos da Educação Básica consigam
ampliar a fluidez de ideias e conhecimentos amplos em torno da disciplina História,
o que impõe a constatação da busca a um novo olhar sobre o ensino da História
fazendo com que os alunos, dentro da temática, despertem interesses além de suas
limitações do âmbito escolar. O processo de ensino-aprendizagem é mutuo, uma
“via de mão dupla”, que conforme a Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire
(2002) o ato de ensinar não é simplesmente transmitir conhecimentos, mas uma
troca de aprendizados, onde possa proporcionar possibilidades de reconstrução
que a relação educador-educando não iniba a identidade e a autonomia dos
educandos, incentivando-os a criticidade a partir de suas leituras de mundo, ao
mesmo tempo, que o educador absorva e aprenda com os seus educandos,
consolidando uma educação aberta a troca de experiências com ética, respeito e
autonomia. O Centro de Ensino Integral Gonçalves Dias é uma das escolas que
possuem um “passado glorioso”, segundo o “testemunho” dos funcionários mais
velhos, mas atualmente é visto enquanto uma instituição que entrou em
“decadência”. A escola até meados da década de 1990 era muito “requisitada” por
oferecer o ensino profissionalizante, de mecânica, enfermagem, entre outros.
Prática que ainda ocorre em concomitância do o ensino regular, porém não
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atendem aos mesmos alunos, na prática o que aparenta é a existência de duas
estruturas de ensino, a regular e o ensino profissionalizante, este é visto pelos
alunos enquanto “elitizado” e privilegiado dentro da instituição. Para agregar à
existência dos encontros, desencontros e conflitos a instituição está passando por
um processo de adequação das suas estruturas físicas e, sobretudo, quanto as
suas práticas pedagógicas. A instituição que agrega apenas alunos do ensino
médio está no seu segundo ano de implementação da “integralização” das suas
turmas e do seu quadro profissional, especialmente ao que se refere aos docentes.
Acompanhar esses momentos de transmutação nós possibilitou compreender o
espaço escolar enquanto um campo constante de intenso conflito, resistências,
dedicação e inovação, que envolve todos os grupos que compõem o espaço
escolar (alunos, administrativo, docentes, coordenadores, agentes de limpeza,
segurança, merendeiras, familiares, representantes das instituições do estado,
etc.). As turmas do 1º e 2º ano do ensino médio já agregam estudantes que passam
boa parte do seu dia-a-dia em meio ao ambiente escolar, distribuídos em diversas
atividades que ultrapassam a carga horária das ditas “disciplinas obrigatórias”.
Entre os horários das 7:30 até as 17:00 os discentes seguem, ou deveriam seguir,
uma extensa e dinâmica programação dividida entre as aulas disciplinares
“regulares”, horários de estudos, disciplinas optativas, atuação em clubes, entre
outros. Nesse processo de transformações pela qual a escola vem passando,
muitas atividades foram realizadas na busca de trabalhar o processo
interdisciplinar, com docentes de outras disciplinas e/ou que não faziam parte do
grupo do preceptor. Essas atividades foram vistas como positivas pelo corpo
discente que em vários momentos buscaram as residentes do programa para
auxiliar na construção de espaços paralelos ao conteúdo programático. Neste
sentido a vivência no Gonçalves Dias contribuiu para a formação e identidade,
enquanto professor de conhecimento sobre estudos africanos. Apesar de se seguir
currículo já posto pelo Estado, houve a preocupação de valorizar as
particularidades, enfatizando por vezes a situação do sujeito negro e da periferia.
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RESUMOS: A proposta tem como objetivo a apresentação de uma comunicação
oral pensada apartir de uma atividade pedagógico-filosófica realizada pelo
Programa de Iniciação à Docência (PIBID) em Filosofia, da Universidade Federal
do Maranhão, durante uma visita à exposição Infinitos, no Centro Cultural da Vale
Maranhão. Tal atividade possibilitou a visita de alunos e alunas bolsistas, 20 alunos
(as) das escolas parceiras Unidade Escola Humberto de Campos e Colégio
Universitário, supervisores docentes e coordenação de área à exposição com o
objetivo de exercitar práticas dialógico-filosóficas em espaços formativos que estão
para além da instituição escolar, além de buscar uma interação entre as escolas
parceiras envolvidas no PIBID em Filosofia. Considerando a proposta da
comunicação, infinitos, bem como seu caráter interativo, foi planejada uma
sequência didática que orientasse a visita à exposição e estimulasse o diálogo com
as obras expostas: Parede, Tubo, Água, Arco-íris. A exposição reúne obras criadas
no período de 2010-2018 e que já foram montadas em diversos países. São
reunidas pela primeira vez em um panorama de trabalho proposto pelos artistas
Rejane Catoni e Leonardo Crescenti, contando com a participação especial de
Raquel Kogan. Ao serem reunidas, as conexões que surgem entre elas a partir de
suas possibilidades de leituras e interação apontam para uma que desponta como
especial: a ideia de Infinito. São obras visualmente exuberantes e fortemente
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poéticas que instigam nossos sentidos, alterando nossa experiência perceptiva
prosaica do mundo e nos convidando a outras possibilidades de fruição, bem como
à densidade da reflexão. Infinito é uma exposição composta por obras interativas e
imersivas que permite ao contemplador/visitante interagir com a própria arquitetura
que viabiliza a exposição, no caso a CCVM (Centro Histórico de São Luís). O
percurso de interação com as obras segue inaugurando novas possibilidades de
perceber o espaço mobilizando-nos à perspectiva de novos olhares alinhados a
novos horizontes que surgem. Para o desenvolvimento da atividade, em um
primeiro momento, bolsistas, supervisores e coordenador de área fizeram uma
visita à exposição Infinitos para, posteriormente, deu-se o desenvolvimento de um
planejamento das atividades que incluiu a permissão das escolas parceiras e dos
responsáveis dos alunos, o agendamento do transporte de deslocamento dos
alunos da escola ao Museu, e o desenvolvimento do planejamento didático
referente às ações a serem tomadas com os discentes das escolas. Após diálogos
feitos nas respectivas escolas acerca da dimensão estética do homem, foi feita a
proposta de ida ao museu objetivando a atividade exterior ao ambiente escolar. Em
seguida, 20 alunos foram selecionados. Momentos antes da ida ao Museu, em uma
roda de conversa, os bolsistas PIBID e supervisores lançaram a seguinte questão
disparadora que serviu como base para todas as ações realizadas no museu: quem
sou eu no infinito que é o mundo?. O grande intuito era proporcionar aos alunos, a
partir do contato com percepções diversas proporcionadas pelas obras, o
estranhamento e, por consequência, perguntarem-se acerca daquilo que estava
sendo percebido. Nesse sentido, a questão disparadora serviu para isso, para que
eles pudessem, tomando-a como base, perguntarem-se sobre seu lugar no mundo
com os outros. Anteriormente ao final da visitação, foi feita uma roda de conversa
onde supervisores, alunos, alunas e coordenador tiveram a oportunidade de
dialogar uns com os outros acerca de suas experiências perceptivas, nesse
momento todos puderam externar o que sentiam e o que pensavam, estimulando
a criação de novos conhecimentos; nesse sentido, as experiências permitiram que
a concepção gadameriana do educar como educar-se (ou formar como formar-se)
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estivesse em processo de desenvolvimento, fazendo com que os alunos percebem
a eles mesmos e aos outros. Posteriormente, no espaço que dá acesso à saída,
ocorreu o momento de apresentação de aforismas feitos durante o contato com as
obras, oportunizando, dessa forma, aos alunos e alunas das escolas exporem suas
impressões de forma verbal, dando espaço à pluralidade do uso da linguagem.
Deste modo, em virtude do já dito, conclui-se que mediante ao esforço e
planejamento dos envolvidos no PIBID em Filosofia, é possível notar uma prática
pedagógica voltada para a vivência e reflexão no tocante a própria realidade que
cerca os alunos das escolas participantes. Viabilizar eventos como este é
enriquecedor para ambos os lados, ganha o bolsista no aperfeiçoamento da prática
docente e o aluno do ensino básico com o aprofundamento dos conteúdos
filosóficos de forma mais dinâmica.
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RESUMO: A combinação entre cinema e escola encontra-se registrada desde as
primeiras décadas do século XX auxiliando no aprendizado interdisciplinar da grade
curricular básica (NAPOLITANO, 2011). A transmissão de conhecimento através
da forma audiovisual configura-se como algo mais rotineiro do cotidiano escolar que
necessita ser aplicado. Se por muitos anos a educação privilegiou a linguagem
verbal e o texto escrito, as imagens vem ocupando espaço nas salas de aula e
provando que o estímulo visual pode se agregar no processo de aprendizagem
(CIPOLINI, 2008). Considerando que o cinema na escola pode ser uma estratégia
de aprendizado e diálogo entre as disciplinas da Educação Básica, foi elaborado o
projeto “Cine COLUN” pela equipe (supervisores e bolsistas) do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de Educação Física,
Filosofia, Estudos Africanos e Afro-brasileiros, História e Sociologia. O Cine COLUN
promoveu mensalmente no Auditório da escola a exibição de filmes aos alunos e à
comunidade escolar, trazendo abordagens de conteúdos de diferentes disciplinas
e respeitando a faixa etária dos discentes. Essa pesquisa busca descrever as
percepções dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental sobre o filme Raça. Este
filme (baseado em fatos reais), foi escolhido pela equipe do PIBID no COLUN por
tratar de temas relacionados a superação através do esporte, respeito, diversidade
étnico racial e a modalidade atletismo. O atletismo foi um dos conteúdos que estava
sendo desenvolvido e vivenciado pelos alunos naquele bimestre letivo pela
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disciplina educação física. Os alunos participantes, antes do início do filme
receberam um roteiro de questões sobre o filme levando-os a perceberem as
inferências nas variadas disciplinas. Após a exibição do filme, houve uma roda de
conversa entre os alunos e a equipe do PIBID com diálogos interdisciplinares,
sendo relatadas as críticas e opiniões dos alunos. Os mesmos ressaltaram,
sobretudo, as seguintes percepções sobre o filme: a importância histórica do atleta
negro Jesse Owens na década de 30; o registro de quatro recordes olímpicos
(100m, 200m, salto em distância e revezamento 4x100) no âmbito esportivo pelo
protagonista; a existência da segregação racial nos Estados Unidos que trouxe
dificuldades no progresso do atleta, que não desistiu dos seus sonhos; o
preconceito racial sofrido no esporte naquela época que ainda pode ser observado
nos dias atuais; a intolerância religiosa que por muitos anos separou pessoas e
atletas de acordo com sua classe social, cor, sexo e religião; a eminência da
Segunda Guerra Mundial e sua repercussão no esporte; a relação destas temáticas
(esporte, religião, preconceito, entre outros) e como eles se relacionam com os
conteúdos de cada disciplina. Segundo Damasceno (2019) a experiência da
utilização de um tipo de conhecimento estético (cinema) gera implicações à prática
da cultura corporal, o que suscita a necessidade de outros tipos de conhecimento
para se abarcar a complexidade. A proposta de cinema na escola vem sendo
trabalhada como mais uma poderosa ferramenta pedagógica de ensino. Assim,
segundo Dantas Júnior (2012) é preciso ir além da ideia do cinema na escola
tratado como uma atividade complementar, o que implica um tratamento
pedagógico e curricular, para se explorar suas potencialidades. A exibição do filme
Raça se mostrou bastante positiva uma vez que, após o levantamento e análise
obtidos a partir dos relatos e debates ao final do mesmo e posteriormente em sala
de aula, tiveram uma visão ampliada sobre a interdisciplinaridade uma vez que a
obra cinematográfica exprimiu temáticas que, apesar de muita luta, ainda persistem
na sociedade atual. Segundo Nóbrega e Lopes (2019) a análise das descrições dos
estudantes sobre suas percepções e sensações durante a exibição do filme,
representam uma experiência positiva do cinema na escola. A ideia de exibição de

IV Seminário de Iniciação à Docência. E-book: Formação e prática docente: trajetórias, concepções
e desafios. (Orgs). Angelo Rodrigo Bianchini; Antonio Higor Gusmão dos Santos, Karla Cristina Silva
Sousa, Scarlet Cristina Silva Sousa, Tadeu Luís Maciel Rodrigues. São Luís: Edufma, 2020. ISBN:

P á g i n a 393 | 400

filmes no contexto escolar configura-se como mais uma estratégia de aprendizado,
buscando ampliar o acervo de possibilidade mostrando como o uso do cinema na
escola pode ser uma forte ferramenta usada pelo professor como transmissão de
conhecimento audiovisual, além de fortalecer a formação de caráter e a capacidade
reflexiva, crítica e filosófica para os alunos que estão sendo inseridos na sociedade.
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RESUMO: É de conhecimento comum que a física é uma disciplina que apresenta
certo grau de dificuldade para a maioria dos alunos do ensino médio. Esta
dificuldade pode estar relacionada na forma com que o aluno precisa assimilar o
conteúdo, que na maioria das vezes envolve a matemática, principal linguagem
adotada pela física. Em geral, o aluno não consegue perceber a “utilidade” que o
conhecimento que o professor está transmitindo vai auxiliar no seu cotidiano. Foi
pensando nesta dificuldade, que elaboramos um trabalho para ser desenvolvido em
sala de aula, com o objetivo de mostrar aos alunos que a física está presente no
seu dia a dia. Começamos por apresentar aos alunos fatos históricos que levaram
os cientistas a desenvolverem a chamada mecânica quântica em meados do século
XIX (ROBERT MATOS, 2013). A mecânica quântica, tem entre seus precursores
Niels Bohr (1885-1962), Paul Dirac (1902-1984), entre outros. E é de fundamental
importância enfatizar esses nomes pois são bem representativos quando o tema
em questão é a mecânica quântica. Do mesmo modo, também é de fundamental
importância que os alunos tenham o conhecimento da área de estudo, pois além
de ser um universo totalmente novo, desconhecido e “inacreditável” é capaz
desenvolver motivações e habilidades que outrora eram desconhecidas. Este
trabalho foi desenvolvido com alunos do terceiro ano da escola Centro de Ensino
Liceu Maranhense do turno matutino. A princípio houve uma apresentação de como
o trabalho seria desenvolvido na turma, considerando o tema “mecânica quântica
e suas aplicações” e a forma como seria organizado. Durante a apresentação ficou
estabelecido que o trabalho seria desenvolvido em três etapas. Sendo na primeira
etapa aulas expositivas do bolsista PIBID (primeiro autor) sobre os modelos
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atômicos, em ordem cronológica, pois toda a base da mecânica quântica está
fundada na evolução dessa teoria e relacionado a conceitos de energia e sua
quantização. Na segunda etapa consistia da apresentação de seminário pelos
alunos da turma. Assim, turma foi dividida em 5 (cinco) grupos, cada grupo com 8
alunos, sendo que esses grupos fariam apresentação de seminários. Os temas
apresentados estavam voltados para o surgimento e aplicações da mecânica
quântica. No item surgimento da mecânica quântica foi sendo apresentado a
temática dualidade onda partícula, efeito fotoelétrico, princípio de Heisenberg e no
item aplicações da mecânica quântica, foram abordados a computação quântica e
equipamentos eletrônicos como por exemplo, as aplicações de um funcionamento
de uma placa eletrônica e o comportamento de computares quânticos. No fim da
terceira etapa de apresentações houve a aplicação de um questionário relacionado
ao desempenho de cada um, com vistas a identificar a evolução na motivação dos
alunos da escola após a aplicação do projeto. O questionário aplicado após as
atividades

coletou

informações

dos

alunos

através

da

experiência

de

apresentações dos seminários. Por exemplo, perguntamos “qual a importância da
física quântica para você após o projeto?” e algumas respostas em sua maioria
estavam relacionadas a importância tanto no ramo científico tecnológico (o que está
ligado diretamente a sociedade atual) quanto na necessidade de aprender o
assunto para passar no vestibular, o que parcialmente coincide com o objetivo do
projeto. Outro questionamento se referia ao nível de satisfação dos alunos em
relação ao projeto aplicado, sendo que na avaliação seria atribuída uma nota de 0
a 10, com 0 muito ruim e 10 muito bom. Sendo que nesta pergunta a maioria dos
alunos atribui nota 8 e uma minoria atribui nota 4 ao projeto aplicado. Em outro
questionamento, que se referia a mudança de perspectiva sobre a física
observamos que apenas 11,8% que mudaram suas opiniões sobre “gostar da
física”, o que nos leva a inferir que em sua maioria os alunos não gostam da
disciplina física e embora tenham “gostado” do projeto que foi desenvolvido na
turma. Percebemos que durante toda a aplicação do projeto os alunos se
mostraram bastante empolgados e todas as apresentações foram bem aplicadas,
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bem dirigidas e explicadas, me senti mais um aluno do que um aplicador de um
projeto. Fora algumas pequenas implicações e falta de comunicação que atrasaram
o andamento do próprio, o que não afetou em praticamente nada.
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RESUMO: O personagem fictício “Sherlock Holmes”, de Arthur Conan Doyle, é um
dos ícones do mundo literário por trazer a metodologia científica e a lógica dedutiva
na solução de casos criminais, tido como o detetive britânico mais famoso dentro e
fora da realidade dos livros. Segundo Spencer (2012), desde o surgimento do
personagem, houve uma crescente popularidade dos seriados televisivos que
abordam o tema da ciência criminalística, que criaram grandes expectativas e
demandas, nas pessoas, pelo uso exagerado de técnicas forenses que muitas
vezes não são necessárias ou utilizadas durante uma investigação. Esse impacto
causado pelas mídias na vida real ganhou o nome de “Efeito CSI” - O qual, segundo
Romano (2017), levou muitos jovens a sentirem-se atraídos pela carreira policial,
como a dos peritos criminais. De acordo com Santos (2018), há uma necessidade
de trazer novos elementos para o contexto do Ensino de Biologia, trazendo a
ciência forense de uma forma lúdica, em aula prática, colocando os estudantes na
posição de peritos. Tendo isso em vista, objetivou-se divulgar os conhecimentos
das Ciências Forenses e, também, de sensibilizar os estudantes para seus direitos
e deveres como cidadãos para que possam contribuir com as investigações
criminais. Para a realização do projeto, participou-se de um minicurso ofertado pelo
Instituto Nacional de Perícias e Ciências Forenses (INFORMA-MA) que consistiu
em uma aula teórica e outra prática, e a colaboração da professora e bióloga perita
em ciências forenses - o que auxiliou na elaboração das aulas que serviriam de
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base de conhecimento para a elaboração da atividade, e também na confecção de
um material de apoio para os estudantes. Uma vez ministrada a aula teórica, que
consistiu em conhecimentos conceituais das ciências forenses, assim como
técnicas e instrumentos utilizados nas investigações e, também, levando a
discussões sobre sociabilidade, violência e criminalidade, procedeu-se à divisão de
6 grupos, em cada turma participante, e para cada um destes, distribuiu-se um
material de apoio, que além de informações auxiliares, também continham
questões a serem respondidas, como por exemplo: “O que é a ciência forense?
Qual a influência de Edmond Locard e sua teoria nesta área? Existe algum outro
fator

importante

que

contribui

para

ciência

forensemoderna?

Qual?”.

Posteriormente à divisão dos grupos, os alunos foram conduzidos ao auditório da
escola, onde montou-se uma cena criminal fictícia, em que um manequim,
simulando o corpo de uma mulher, encontrava-se no chão, com uma corda no
pescoço, próximo a uma bateria musical. Assim sendo, os alunos foram instruídos
a utilizarem as de seis questões básicas que um perito deve pensar a respeito de
um crime: quem? O quê? quando? onde? por quê? como? Proporcionando assim,
a prática investigativa científica – partindo desta premissa, cada aluno deveria
então, procurar pistas e elaborar hipóteses sobre o que poderia ter acontecido
naquela ocasião, e para os auxiliar, bem como tornar a experiência mais realista,
os alunos tiveram acesso a materiais de investigação da perícia de cenas de crime,
como pincéis, pó de revelação e fita adesiva de revelação, emprestados pelo
Instituto de Criminalística (ICRIM). Pôde-se verificar que os alunos mostraram-se
bastante empolgados tanto antes, na divulgação do tema, como durante os
procedimentos da atividade investigativa, conseguindo elaborar hipóteses
coerentes, ainda que por vezes, pouco estruturadas, como por exemplo, de que a
causa da morte da mulher teria sido premeditada e que o local do assassinato fora
escolhido devido às estruturas à prova de som (o que impediria a propagação de
gritos); outra hipótese seria de que a mulher teria sofrido um estupro e de que seu
agressor havia lhe posto uma corda no pescoço para que posteriormente,
pensassem que a mesma havia cometido suicídio; dentre outras. Verificou-se que
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os alunos mostraram-se bastante empolgados tanto antes, na divulgação do tema,
como durante os procedimentos da atividade investigativa, conseguindo (ainda que
por vezes, apresentando uma linguagem pouco clara e concisa), elaborar boas
hipóteses, como por exemplo, de que a causa da morte da mulher teria sido
premeditada e que o local do assassinato fora escolhido devido às estruturas à
prova de som (o que impediria a propagação de gritos); outra hipótese seria de que
a mulher teria sofrido um estupro e de que seu agressor havia lhe posto uma corda
no pescoço para que posteriormente, pensassem que a mesma havia cometido
suicídio. Pôde-se perceber com isso, que os estudantes se sentem motivados a
participar e a trabalhar em grupos quando são trazidas novidades para o ambiente
escolar e que o engajamento dos alunos é maior ao se abordar tais temas sociais,
como o feminicídio, atualmente bastante evidenciados pela mídia, que se fazem
presentes na vida de maioria dos alunos, razão pela qual evidencia-se a urgência
em se trazê-los à sala de aula.
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