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PreFácIO

É uma honra prefaciar o livro “O PIBID e a Formação de Professores 
de Letras, Pedagogia e Matemática: ações e concepções”, pois quem prefacia 
tem a suposta função de apresentar e introduzir a obra e com isso avalizá-la 
ao público a quem se destina.

Neste prefácio me proponho a apresentar o privilégio que tive por 
primeiro, de através das leituras deparar com as novas aprendizagens, as des-
cobertas, as inovações e os avanços que ocorreram através do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID na Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu. 

O PIBID se destaca no cenário nacional como um programa de 
política pública do Governo Federal que busca não só o aperfeiçoamento e 
a valorização da formação de professores, mas também faz uma articulação 
entre o ensino superior e a educação básica. Este programa, que teve seu pri-
meiro edital em 2007, começou a funcionar efetivamente a partir de 2009, 
ano em que a UNIOESTE também passou a integrar o mesmo.

O programa consiste em promover um maior vínculo entre a uni-
versidade pública e a escola pública, entre a universidade e a educação básica, 
tendo como objetivos não só a inserção do aluno e futuro professor no seu 
espaço de trabalho, mas também o de contribuir com a educação básica em 
seus princípios.

Toda essa preocupação do Governo Federal se justifica por diversos 
motivos, dentre eles, como afirma Nóvoa (2009, p. 38)1: “Que ensinamos 

1  NÓVOA, A. Professores Imagens do Futuro Presente. Lisboa: Educa, 2009.



aquilo que somos e que, naquilo que somos, se encontra muito daquilo que 
ensinamos”. Diante disso, é necessário investir na formação, e mais do que 
isto, investir na base desta formação.

Ainda segundo o autor, não sabemos como será o futuro, mas sabe-
mos bem como foi o passado e com ele tentamos imaginar o futuro. Sabe-
mos ainda, que o passado está muito presente em nossas escolas, em nosso 
dia a dia, e que é necessário que os professores aprendam com os médicos, 
com os advogados, com os arquitetos que evoluíram em suas profissões e 
perceberam a necessidade de saírem de profissões individuais e isoladas e 
passaram a vivenciar profissões coletivas e é isso que o PIBID traz à forma-
ção inicial e continuada de professores.

É justamente nisso que o PIBID avança e é nisso que este livro 
avança! Na possibilidade de coletivamente apresentar, o que cada um dos 
professores universitários comprometidos com a licenciatura, o que cada 
um dos professores da escola básica comprometidos com a educação e o 
que cada acadêmico da licenciatura de Letras, Matemática e Pedagogia da 
UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu, comprometidos com a educação, 
fez, construiu, (re) construiu, refletiu, idealizou e sonhou ao longo dos últi-
mos anos.

Diante disso, este livro mostra através de relatos de experiência e 
de artigos dos docentes e discentes dos Cursos de Licenciatura em Letras, 
Matemática e Pedagogia da UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu que o 
Programa PIBID representa de fato um potencializador da transformação 
que queremos e que acreditamos na educação básica, para termos não só um 
ensino acessível, mas de qualidade a todos e todas, avançando significativa-
mente em direção à escola pública que queremos e destacando a profissio-
nalização e a valorização do professor. 

Renata Camacho Bezerra2 

2 Licenciada em Matemática, Mestre em Educação Matemática, Doutoranda em Educação e Professora da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE campus de Foz do Iguaçu.
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PIBID/mat/FOZ: 
reLatOs De exPerIêncIas1

 

José RicaRdo souza; MaRcos Lübeck; Vanessa Lucena caMaRgo de aLMeida kLaus; 

aLine chaVes; caRLos henRique Lange; deyse Regina utzig; eLias diogo aPoLináRio; 

feRnando Luiz andRetti; João aLfRedo sPohR bendeR; JuLia MaRiana gRazieLe 

Rocha dos santos; keLLy kananda teixeiRa; Luiza aLine boRdon; MagnuM ManoeL 

JaqueiRa; Matheus MazieRo; PatRícia dos santos bRoLL; RosângeLa bRaz de oLiVeiRa; 

WandeRson thiago fuRLan; WeLLington Luis kLehM; WeLLington taLLes dias.

Introdução

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
é um programa do Governo Federal financiado pela Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que tem por objetivo 
incentivar e aperfeiçoar a formação de professores para a Educação Básica, 
colocando-os em contato com o ambiente escolar.

Nesse sentido, o Subprojeto do curso de Licenciatura em Matemá-
tica da UNIOESTE (PIBID/MAT/FOZ) é formado por dezesseis bolsistas, 
um coordenador de área, dois supervisores e cinco docentes colaboradores. 
Essa equipe, além de inserir os acadêmicos bolsistas no cotidiano escolar, 
procura promover ações que melhorem o ensino e a aprendizagem da Ma-
temática.

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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Assim, foram criadas a fim de organizar as atividades realizadas pelos 
bolsistas do projeto, quatro frentes de trabalho compostas por quatro bolsis-
tas cada, sendo elas: desenvolvimento de materiais pedagógicos, reforço pe-
dagógico, desenvolvimento de ações para alunos com aptidões matemáticas 
e tecnologias para o ensino da Matemática.

A seguir dissertaremos, por meio de relatos de experiência, sobre 
cada umas dessas frentes de trabalho. 

Desenvolvimento de materiais Pedagógicos

Essa frente orienta ações, reflexões e promove atividades de docência 
no âmbito do desenvolvimento de materiais pedagógicos para o ensino e a 
aprendizagem da Matemática, com a intenção de proporcionar um processo 
educativo diferenciado, tornando-o mais significativo e prazeroso, em parti-
cular pela utilização de jogos.

É importante afirmar que o jogo didático é aquele que é utilizado 
para atingir determinados objetivos pedagógicos, sendo uma alterna-
tiva para se melhorar o desempenho dos estudantes em alguns con-
teúdos de difícil aprendizagem. (GOMES; FRIEDRICH, 2001, p. 2).

Neste sentido, essa frente de trabalho estimula o aluno à aprender 
Matemática, pois:

O jogo ajuda a unir as pessoas e fazer vínculos entre os povos, por 
facilitar a comunicação entre os seres. Além disso, é uma ferramenta 
metodológica para a formação das crianças de forma integral, auxi-
liando-a no conhecimento e compreensão do mundo social que a 
cerca. (SOUZA et al., 2011, p.11).

Contudo, o grupo é motivado a pesquisar sobre a criação e aplicação 
de jogos lúdicos e também seus métodos de serem trabalhados em sala de 
aula, sempre visando uma melhor compreensão dos conteúdos trabalhados 
por parte dos alunos.

As atividades lúdicas favorecem o processo de aprendizagem do alu-
no, com isso, podemos notar que as brincadeiras e jogos estão inseridos no 
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cotidiano de cada criança, desde os seus primeiros anos. Segundo Souza 
(2011, p.11 apud MURCIA, 2005), “o jogo é uma constante vital na evolu-
ção, no amadurecimento e na aprendizagem do ser humano”. 

Desse modo, a relação entre aluno e professor fica, de certa forma, 
mais próxima, com uma intimidade maior entre ambas as partes. Além da 
diversão, o aluno passa de um mero espectador a um participante ativo em 
seu processo educativo. Além do mais, os jogos podem ser usados como uma 
estratégia metodológica, criando um meio envolvente e estimulador, em 
que irá predominar o cooperativismo e a solidariedade. 

Assim, os alunos não aprendem simplesmente a jogar, mas, envolvem 
todo o conteúdo trabalhado, em sua vida cotidiana, participam do seu pro-
cesso de aprendizagem e, ainda por cima, aprendem a trabalhar em grupo, a 
ter uma participação ativa na escola, em casa e na sociedade.

Segundo Souza (2011, p. 12):

O jogar acompanha o ser humano até a fase adulta, desenvolvendo-se 
junto ao seu crescimento, indo de uma atividade mais simples como 
a manipulação de objetos (nos primeiros anos de vida), até atividades 
mais complexas como os jogos de regras e estratégias [...]. 

Nesse aspecto, é evidente que os jogos não são apenas formas de 
brincar e passar o tempo. Pelo contrário, são atividades essenciais que au-
xiliam os alunos a superar as dificuldades que apresentam perante as aulas 
de Matemática, na complexidade dos conteúdos ou situações novas que 
enfrentam no seu processo de ensino e aprendizagem.

reforço escolar

Tendo em vista que a Matemática é uma disciplina bastante abstra-
ta e complexa para muitos alunos, conforme Silva (2005 apud SILVEIRA, 
2002), esta frente visa reforçar os conteúdos matemáticos nos quais os alunos 
apresentam maior dificuldade. 

Assim, Silva (2005, p. 3) explica que:
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[...] existe um sentido pré-constituído evidenciado na fala dos alunos 
de que a Matemática é difícil. A autora realizou um levantamento 
junto a professores de Matemática, no qual verificou que para estes 
essa disciplina precisa se tornar fácil, o que pressupõe que ela seja 
difícil. Estes identificam na voz do aluno que ela é considerada chata 
e misteriosa, que assusta e causa pavor, e por consequência, o aluno 
sente medo da sua dificuldade e vergonha por não aprendê-la. 

Neste aspecto procuramos, então, nas salas de apoio, realizar os re-
forços de forma a minimizar esta visão costumeira que o aluno tem sobre a 
Matemática, bem como tentar sanar as dificuldades decorrentes dessa apren-
dizagem por meio de atividades lúdicas, jogos e resolução de problemas. 

Com objetivo principal de auxiliar o aluno na aprendizagem de de-
terminados conteúdos da Matemática, criamos estratégias que possibilitam 
a ele “[...] atribuir sentido e construir significado às ideias matemáticas de 
modo a tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e 
criar” (PARANÁ, 2008, p. 45).

No Colégio Estadual Flávio Warken, um dos colégios parceiros do 
projeto, as aulas são ministradas para alunos dos 7º e 8º anos do Ensino Fun-
damental no Laboratório de Matemática (LEM). O LEM possui um espaço 
amplo, climatizado, bem iluminado e equipado com materiais didático-pe-
dagógicos, o que favorece para um processo educativo de qualidade.

Nessa mesma instituição de ensino, os alunos do 8º ano apresentaram 
algumas dificuldades na aprendizagem de alguns conteúdos de Matemática 
Básica, tais como tabuada, operações com números decimais e frações, tor-
nando-os um obstáculo por parte dos alunos na compreensão do que esta-
va sendo aplicado, ocasionando assim um impedimento para os integrantes 
desta frente de trabalho no avanço de novos conteúdos.

Por exemplo, na aplicação da nossa primeira aula, perguntamos para 
os alunos quais assuntos estavam sendo estudados e quais eram suas dificul-
dades. Eles não souberam responder, contudo mostraram seus cadernos para 
que soubéssemos quais os conteúdos que estavam sendo trabalhados em sala 
de aula. 
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Observamos, então, que os conteúdos estudados eram monômios e 
polinômios e, ao trabalharmos com eles, alguns dos exercícios e problemas 
propostos, em um determinado momento, eles se depararam com problemas 
referentes ao desenvolvimento de conceitos elementares, tais como multi-
plicação, divisão e soma de frações. Com isso, tivemos que fazer uma reca-
pitulação dos conteúdos acima para que, após a compreensão dos conceitos 
básicos, eles pudessem desenvolver as atividades.

Já no 7º ano do Ensino Fundamental, percebemos que os alunos 
vieram para as aulas na sala de apoio com interesse em aprender, até porque 
a grande maioria apresentou mais facilidade na resolução das atividades pro-
postas, ultrapassando nossas expectativas. 

Trabalhamos, em uma das aulas, com os números decimais, mais 
especificamente quando o dividendo é menor que o divisor. Em outro mo-
mento, preparamos uma aula sobre frações, para trabalhar o mínimo múlti-
plo comum (mmc), expressões numéricas e frações equivalentes. Para esse 
encontro, levamos o jogo “Rouba Monte de Frações” (cf. SOUZA; LÜBE-
CK, 2013).

Começou-se desenvolvendo algumas expressões aritméticas. Isso 
acabou levando mais tempo que o esperado, justamente pela dificuldade em 
que os alunos tiveram em calculá-las e, infelizmente, não conseguimos apli-
car o jogo. Durante o desenvolvimento das expressões envolvendo adição 
e subtração de frações com denominadores diferentes, achamos necessário 
aplicar o mmc. Um dos alunos encontrava-se um pouco confuso com o 
método tradicional/usual que aprendemos na escola, então, além de mos-
trarmos a ele o funcionamento do método, apresentamos também outras 
maneiras de determinarmos os resultados. 

Uma das formas foi considerarmos se os denominadores fossem 
múltiplos entre si, aí podíamos escolher como o nosso mmc o maior deles. 
Assim, por exemplo, se os denominadores fossem 4 e 20, o nosso mmc seria 
igual a 20. Também, consideramos quando os denominadores fossem primos 
entre si, neste caso bastava multiplicarmos os denominadores e dessa forma 
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o produto deles seria o nosso mmc. Por exemplo, o mmc entre 13 e 7 seria 
igual a 91. Por fim, apresentamos a eles que para a soma de dois números ra-
cionais, a seguinte relação era válida: sejam a, b, c e d números inteiros, com 
b e d diferentes de zero, então, . Por meio de exemplos, utili zando números 
arbitrários, os alunos verificavam a igualdade.

Foi gratificante mostrarmos estes e outros procedimentos para resol-
ver as subtrações e somas de frações com denominadores distintos, pois os 
alunos ficaram entusiasmados com os resultados e surpresos com as diferen-
tes possibilidades de desenvolvimento.

No colégio Ipê Roxo as aulas foram ministradas em uma sala de es-
paço físico limitado, com capacidade de no máximo dezoito alunos. Nosso 
atendimento foi voltado para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
e o 1º ano do Ensino Médio ao mesmo tempo, pois poucos alunos desper-
taram interesse em participar da sala de apoio. Apesar de trabalharmos com 
poucos alunos, fomos muito bem recebidos por eles, em que os mesmos 
com dificuldades nas matérias já estudadas deram o melhor de si, marcando 
presença assídua e participativa nos encontros semanais.

Na primeira aula que realizamos, pedimos para que alunos se 
apresentassem. Perguntamos à eles se gostavam da Matemática e a res-
posta, de forma direta, foi não. Isso nos causou certa preocupação, pois 
poderia ser um obstáculo para o desenvolvimento das atividades. Apesar 
desse “não”, a aula foi bem produtiva. Os alunos, apenas 9º ano, com 
tranquilidade desenvolveram os exercícios propostos referentes à poten-
ciação e radiciação.

Na aula seguinte, na expectativa de recebermos tanto alunos do 9º 
ano quanto do 1º ano, para nossa surpresa, compareceram apenas alunos do 
1º ano. Para nós, era como se tivéssemos que começar uma aula nova, visto 
que o público alvo não era o mesmo da aula anterior. Por isso, fizemos no-
vamente as apresentações pessoais e, em seguida, com o auxílio de um livro 
didático e dos cadernos de aula dos alunos, fizemos uma revisão dos conteú-
dos trabalhados por meio de questionamentos e conversas. 
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Um dos conteúdos investigados era referente à teoria dos conjuntos. 
Ao abordarmos essa teoria, notamos grande dificuldade em entender as no-
tações e simbologias matemáticas, o que refletiu no andamento das ativida-
des propostas, entre elas os exercícios, pois não conseguiam resolvê-los. Em 
alguns momentos da aula, tivemos que dar exemplos para que eles pudessem 
relacionar o conteúdo aos exercícios.

Em um primeiro momento, a estratégia didática aplicada deu certo, 
já que, ao criarmos grupos compostos de dois alunos para irem ao quadro 
resolver alguns exercícios, eles se mostraram animados, participativos e fica-
ram contentes em conseguir assimilar o conteúdo. No final dessa aula, um 
dos alunos comentou que “quando a aula é legal, acaba rápido”, e nós ficamos 
satisfeitos em saber que aquela aula foi produtiva para aquele aluno.

alunos com aptidão em matemática

Buscar metodologias para melhorar o ensino da Matemática, para 
alunos com dificuldade e/ou facilidade, é um tema que tem sido objeto 
de pesquisas, palestras e encontros científicos. Este debate está diretamente 
ligado à realidade e ao ambiente escolar. Entretanto, o que acontece é o 
“esquecimento” dos alunos que possuem certo tipo de facilidade em Mate-
mática por parte do professor, que, na maioria das vezes, atende somente as 
necessidades dos alunos com dificuldade em Matemática. 

O êxito dos alunos na escola, especialmente nessa disciplina, dá-se 
sob a influência do professor. Alves (2001, p. 25) explica que “o professor 
deve assumir a posição de observador, juiz, organizador, sendo assim um [...] 
elemento mediador entre os alunos e os conhecimentos, via ação do jogo” 
(p. 97), a fim de não destruir a ação lúdica inerente ao jogo”; ou seja, desen-
volvendo habilidades e estímulos para a fixação de conteúdos adquiridos. 

Estes estímulos aplicados na escola promovem o desenvolvimento do 
aluno quando este participa ativamente das atividades propostas pelo pro-
fessor. Ensinar Matemática favorece a aprendizagem em diferentes aspectos 
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e proporciona situações para que o aluno desenvolva uma percepção sobre 
o conteúdo.

A concepção de aprendizagem, segundo Brousseau (1996, p. 49), é:

Uma modificação do conhecimento que o aluno deve produzir por 
si mesmo, contudo, cabe ao professor provocá-la. O trabalho do pro-
fessor consiste, em propor ao aluno uma situação de aprendizagem 
para que elabore seus conhecimentos como resposta pessoal a uma 
pergunta, e os faça funcionar ou os modifique como resposta às exi-

gências do meio.

Nesse sentido, a frente de trabalho “Alunos com Aptidão Matemá-
tica” do PIBID/MAT/FOZ busca formas de estimular os alunos com fa-
cilidade em Matemática para potencializar seu aprendizado. O sucesso na 
disciplina de Matemática na escola depende da interferência do professor e, 
uma das formas de estimular os alunos que possuem aptidão Matemática, é 
a apresentação de desafios.

Tais atividades desenvolvem habilidades na resolução dos proble-
mas propostos, e, para isso, os alunos traçam planos para alcançar os resulta-
dos. Pode-se destacar que estes desafios proporcionam a motivação para a 
aprendizagem, fazendo-se eficaz para o ensino da Matemática. Destacamos 
também que estes não são apenas problemas para introduzir conteúdos de 
Matemática e sim, servem, muitas vezes, para resgatar tópicos sobre os con-
teúdos estudados. 

Para despertar a curiosidade do aluno, não queremos repetir o que 
lhes é ensinado em sala regular, ou seja, a escolha dos desafios exige origi-
nalidade. A seleção do tema dos desafios e o acompanhamento dos alunos 
com altas habilidades não é uma tarefa simples. Cada aluno que apresente 
aptidão em Matemática demanda uma atenção muito especial, necessitando 
acompanhamento próximo para evitar frustrações. 

Durante a apresentação dos desafios, percebemos que os alunos são 
competitivos, isto é, gostam de ser desafiados e desafiam seus próprios cole-
gas, e, depois de algum tempo, discutem as ideias em conjunto. Os alunos fa-
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zem afirmações, buscam caminhos, rabiscam as ideias no papel, questionam 
e criam métodos de resolução diferentes uns dos outros. Ao final da aula, 
comparamos as ideias, conclusões e conjecturas que cada um fez. Notamos 
que eles gostam de expor suas ideias e que eles perceberam que existem 
várias formas de resolver o mesmo problema. 

Embora o trabalho nesta frente ainda se encontre em desenvolvi-
mento, as principais dificuldades encontradas são a investigação e reconhe-
cimento do aluno com aptidão matemática e o acompanhamento indivi-
dualizado de cada estudante, pois cada um apresenta um nível dissemelhante 
de abstração matemática. 

Outro problema que encontramos, além do cuidado com o tipo 
de atividade a ser desenvolvida, é que esta não deve ser demasiadamente 
complicada, pois pode facilmente desmotivar o aluno. Mesmo numa sala de 
apoio, pode haver alunos que possuem facilidade em Matemática, mas estão 
ali por questões comportamentais ou como forma de punição, por exemplo. 
Portanto, acreditamos que atender aos anseios de todos da classe é a melhor 
forma de incentivar sua aprendizagem matemática. 

tecnologias no ensino da matemática

Por fim, no que se refere à frente dos estudos relacionados com o en-
volvimento das tecnologias na educação, cuja função é a investigação e apli-
cabilidade das tecnologias que se tornam disponíveis atualmente no âmbito 
da educação. Visto isso, buscamos pensar em como participar desse porvir 
educacional que está se desenhando para o futuro próximo (cf. LÜBECK 
et al., 2014), onde tudo está a um click de distância, e as aulas tradicionais de 
Matemática, mais do que em qualquer outro tempo, se tornarão desinteres-
santes, obsoletas e inúteis. 

Temos também, justificado que:

O impacto das transformações de nosso tempo obriga a sociedade, 
e mais especificamente, os educadores, a repensarem a escola [...]. É 
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necessário pensarmos a educação como um caleidoscópio, e perceber 
as múltiplas possibilidades que ela pode nos apresentar, os diversos 
olhares que ela impõe, sem, contudo, submetê-la à tirania do efêmero. 
(SILVA, 2001, p. 37). 

Apresentamos, aqui, uma forma simplificada de um complexo de-
senvolvimento dos modos que a tecnologia vem se desenvolvendo no cam-
po da educação. São percepções extraídas das experiências adquiridas em 
apresentações de trabalhos voltados para as ferramentas tecnológicas dispo-
níveis no âmbito educacional. 

Assim, o primeiro momento consistiu, basicamente, na busca por 
softwares que já estavam a algum tempo sendo utilizados com finalidades 
educativas. Desse modo, pudemos perceber quem mais contribuiu para o 
crescimento desse nicho tecnológico. 

Num segundo momento, destacamos quais eram as empresas mais 
ativas e evidentes nesse meio, e percebemos que em primeiro lugar esta-
va a Google, desenvolvendo uma série de softwares muito funcionais, tanto 
no campo corporativo, quanto educativo. Suas principais ferramentas são o 
Google Drive e Google Play for Education, que possui uma série de ferramentas 
para o desenvolvimento de trabalhos online além de um programa de geren-
ciamento extremamente útil para professores, o que evidencia a tendência 
de uma dinâmica de controle estável sobre as atividades que possam vir a ser 
desenvolvidas, e também orienta quanto ao controle que o educador possa 
ter sobre o andamento das atividades.

Destacamos também a Khan Academy, ferramenta disponibilizada on-
line e gratuitamente, com o intuito de fomentar a busca pelo aprendizado da 
Matemática através de um site interativo que produz uma série de recom-
pensas, em forma de medalhas, na sua própria plataforma. 

Vale lembrar que essas três ferramentas foram selecionadas como 
meros referenciais, embora percebemos que há outras ferramentas não tão 
dinâmicas, e de certa forma especiais como essas que vieram a fortalecer a 
intenção dessa frente de estudo.
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Destarte, o desafio que ora se coloca é o de encontrar caminhos para 
utilizar tais ferramentas no contexto educativo a fim de possibili-
tar que os alunos aprendam a trabalhar de forma colaborativa, [...] 
acompanhados pelos professores que vão atuar como mediadores no 
processo de construção da aprendizagem colaborativa e significativa. 
(MORAES; SANTOS; OLIVEIRA, 2014, p. 2).

A frente da tecnologia, buscando apresentar alguns dos softwares dis-
poníveis, realizou um minicurso durante a Semana Acadêmica da Matemá-
tica da UNIOESTE, que ocorreu em Foz do Iguaçu nos dias 11 a 13 de 
agosto de 2014. Este evento foi aberto a todos os interessados, porém ficou 
evidente um grande número de professores que já atuavam na rede pública 
de ensino. 

A apresentação do minicurso se deu da seguinte forma: num primei-
ro momento, apresentamos as ferramentas disponíveis que tornam possível 
o desenvolvimento de atividades lúdicas, atividades estas que trazem uma 
interface mais chamativa e a possibilidade de criação de tabuleiros mais di-
nâmicos e que possibilitem as mudanças na plataforma do jogo, conforme a 
matéria que está sendo trabalhada dentro da sala de aula. 

Entendemos o “Lúdico” como a forma de desenvolver a criatividade, 
os conhecimentos, o raciocínio de um estudante de todos os níveis, 
através de jogos, música, dança, teatro, filme, leituras, mímica, desafios, 
curiosidades, histórias, etc. Nossa proposta, usando o lúdico nas salas 
de aula, é educar matematicamente, permitindo que o aluno racio-
cine, descubra e interaja criticamente com colegas e professores. (SÁ, 
2010, p. 1).

Em suma, apresentamos os passos dados para desenvolver o jogo que 
intitulamos como “Os Homens que Calculavam”. Pensamos em sua mecâ-
nica desde a construção digital com auxílio de programas de vetores até sua 
construção física, passos estes apresentados através da tela interativa. 

Ainda, no primeiro dia, distribuímos um número de tabuleiros, 
peões, dados e cartas, tudo o necessário para que os participantes sentissem 
na prática aquilo que tínhamos desenvolvido para os alunos. Num segun-
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do momento foi apresentado o programa GeoGebra, já bastante famoso no 
meio matemático. 

Apresentamos, além de um breve histórico sobre sua criação e ori-
gem, construções que poderiam ser realizadas com o mesmo, bem como 
atividades que numa primeira fase foram desenvolvidas no intuito de mos-
trar o funcionamento para os participantes. Nas datas de apresentação, foram 
disponibilizados computadores do LEM, para que assim todos pudessem 
acompanhar o desenvolvimento dos exercícios propostos. 

De todas as caminhadas e apresentações feitas, temos tido uma 
ampla noção de uma nova era para o educador, uma era digitalmente 
educacional, com a exploração da tecnologia a favor de toda a estrutura 
do ensino, ao invés da atual noção de antagonista. As investigações, bem 
como as apresentações de diversos trabalhos realizadas por esta frente (cf. 
LÜBECK et al., 2014; FURLAN et al., 2014a; 2014b), é apenas uma parte 
do caminhar, tendo em vista a certeza da necessidade de que um educador 
se atualize e acompanhe essa nova geração de estudantes, que requerem 
um ensino muito além daquele com modelo apresentado na escola da Re-
volução Industrial, haja vista que faz-se necessário um ensino tão digital 
quanto o mundo atual.

Palavras Finais

Com as considerações feitas até o momento esperamos ter con-
seguido apresentar as quatro frentes de trabalho do PIBID/MAT/FOZ e 
o que cada uma delas denota pelas atividades realizadas dentro e fora das 
salas de aula, atividades estas que fortalecem cada dia mais o crescimento 
profissional dos bolsistas. Aliás, convém ressaltar aqui que todas as ações pau-
tam-se em estudos e pesquisas, bem como em orientações do coordenador 
e professores colaboradores, e dessas, uma ampla gama remete à produção 
científica que, sempre quando possível, é socializada pela participação em 
encontros e eventos da área.
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São por estas e outras razões que as frentes revelam-se de suma im-
portância para o projeto e para a comunidade, pois conseguem abranger e 
contribuir, simultaneamente, com alunos que possuem dificuldades e com 
alunos que possuem aptidões em relação a Matemática, seja pelo reforço 
escolar e por atividades pedagógicas que trabalham com jogos, seja por meio 
de desafios e pelo uso de diferentes mídias e recursos tecnológicos educa-
tivos, superando assim a ideia de que estudar Matemática é algo maçante e 
que as lições dessa disciplina necessariamente devem repetir a mesmice do 
modelo tradicional.

Assim, estamos constantemente nos renovando com as tecnologias, 
leituras, dentre outros, pois sabemos que a educação está em constante de-
senvolvimento, e com isso, buscaremos incessantemente melhorias na quali-
dade do ensino, por meio de estudos e experiências vividas.
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enFrentanDO a InDIscIPLIna 
nas saLas De aPOIO À aPrenDIZagem1

MaRcos Lübeck; feRnando Luiz andRetti; WeLLington Luis kLehM.

Palavras Iniciais 

Este texto é um relato de experiência que decorre de um traba-
lho desenvolvido por discentes e docentes do curso de Licenciatura em 
Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 
campus de Foz do Iguaçu/PR, que participam do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Nesse programa, os graduandos 
desenvolvem diversas atividades educativas nas escolas, a partir das quais, 
gradativamente, vão se pondo em contato e se inserindo com a realidade da 
Educação Básica. 

Desse modo, estes discentes, na condição de estudantes ainda, ini-
ciam as suas experiências como docentes, desde seus primeiros anos da gra-
duação, algo que difere dos estágios, por exemplo, que geralmente aconte-
cem nos anos finais da licenciatura. E, neste caso em particular, o contexto 
não são as salas de aula regulares, onde os estágios ocorrem, mas as salas de 
apoio à aprendizagem, que têm por objetivo principal atender as dificulda-
des de alunos que frequentam os últimos anos do Ensino Fundamental, os 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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quais participam de atividades no seu contra turno, com a finalidade de sanar 
dificuldades em relação aos conteúdos vistos nas aulas normais.

Aliás, como é de conhecimento comum, a carreira docente não é 
uma carreira que se encontra pronta e acabada. Nela, não há manual ou ro-
teiro, e por isso talvez não seja uma carreira fácil de seguir. Porém, é possível 
tornar-se um profissional bem qualificado, com vários predicados, mas isso 
demanda bastante tempo e empenho, pois o profissional vai se constituindo 
enquanto tal ao longo de toda sua vida e, com muito comprometimento, vai 
se profissionalizando e adquirindo experiências e sabedoria ao buscar saber 
mais, ao procurar ser melhor, ao superar suas dificuldades e/ou limitações. 

Seja como for, dentre as muitas experiências vividas pelos licencian-
dos e também pelos já licenciados, ou ao menos pela maioria deles, vamos 
ressaltar aqui a questão da indisciplina em suas salas de aula (cf. KLEHM; 
ANDRETTI; LÜBECK, 2015), fato que é pra lá de corriqueiro em todas 
as escolas do nosso país e que delega um trabalho extra para os professores, 
para a equipe pedagógica, para os pais dedicados à educação dos alunos (seus 
filhos) e mesmo à outros setores da sociedade. 

De fato, a indisciplina é muito comum de ser vista e sentida hoje, 
quiçá outrora até fosse, mas atualmente parece que é mais generalizada ou 
quem sabe seja somente mais explícita, porque é algo que está na mídia, na 
rua, na escola, no trabalho, enfim, em todos os lugares, o que prova que a 
indisciplina tem múltiplas expressões, sendo que muitas delas vem acompa-
nhadas de violências, assédios, maus-tratos, coações, etc. Contudo, ela não 
surge do nada, ao contrário, ela emerge quando algo não está bem, quando 
uma ou mais regras ou convenções sociais são quebradas e a ordem existente 
é estremecida.

Em casa, quem geralmente institui as regras são os pais e/ou res-
ponsáveis que, por sua vez, tem a responsabilidade de cobrá-las dos filhos e 
também de praticá-las, pois não adianta cobrar ou impor determinada disci-
plina e mesmo não cumprir ela. Na escola, no entanto, essa cobrança é um 
tanto complicada, pois em casa, os pais não tem tantos filhos quanto a escola 
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possui e, portanto, parece ser mais fácil trabalhar com estes e exigir deles 
disciplina, que na maioria das vezes, fora acordada com eles. Em contrapar-
tida, um professor, não raramente, é responsável por 30, 40, 50 ou até mais 
alunos, o que torna essa tarefa assaz complexa, especialmente para quem está 
começando a lecionar.

Nessas condições, imagine-se, por exemplo, responsável por uma 
sala repleta de crianças cheias de energia, de disposição, de curiosidade, ou 
mesmo de preguiça, de apatia ou de tédio, sem que elas te deem a míni-
ma atenção enquanto professor, e você ali com a briosa missão de ensinar 
um determinado conteúdo às mesmas. Ora, para ensiná-las, você precisa da 
atenção delas! Precisa ainda dominar o assunto, as técnicas e métodos de 
ensino, mas, acima de tudo, necessita do público alvo. Mas isso é algo difícil, 
e as vezes você não consegue fazer isso sozinho, principalmente no início da 
sua carreira, algo que será obtido somente através de muitas tentativas e do 
trabalho colaborativo.

Outrossim, como em casa, na escola também há regras para serem 
seguidas, mesmo que estas sejam elaboradas sem o consentimento ou o en-
dosso dos por elas afetados. Cita-se aqui o uso dos uniformes, o cumpri-
mento dos horários, a convivência com os seus pares, o respeito para com os 
professores, os técnicos e também com os próprios colegas, a preservação do 
bem público (no caso, a escola e todo seu ambiente físico).
Assim, segue que: 

As crianças devem e precisam aderir às regras criadas na escola e em 
casa. São os professores e os pais que, juntamente com as crianças, 
devem executar as regras estabelecidas aos alunos. É preciso deixar 
claro o que eles podem ou não podem fazer. Cabe ao professor, [en-
tão,] controlar os alunos no sentido do não cumprimento das regras, 
pois uma vez desrespeitada, a mesma não terá mais o mesmo objetivo. 
(TESSARO, 2009, p. 3).

Portanto, cabe aos professores um importante papel nesse processo, 
pois são eles que devem observar se os alunos estão ou não cumprindo com 
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seus deveres para com a disciplina na escola, zelando eles mesmos por ela 
enquanto exercem sua função. Eis aí a importância de uma boa formação 
para os professores, o que naturalmente perpassa por projetos e programas 
de incentivo a docência, como é o caso do PIBID.

relato de uma experiência 

 O grupo de trabalho e igualmente de estudo do PIBID, do curso 
de Matemática da UNIOESTE de Foz do Iguaçu, foi composto por dezes-
seis acadêmicos bolsistas de todos os anos do curso, mais um docente dessa 
Universidade que atua como coordenador, duas professoras supervisoras de 
dois Colégios da Rede Pública Estadual de Ensino, e ainda três docentes da 
Universidade que atuam como colaboradores. 

Os acadêmicos, por sua vez, atuam no PIBID em quatro frentes di-
ferentes, todas compostas por quatro integrantes, dos quais, cada grupo tem 
uma frente de estudo e pesquisa distinta (como se pode constatar noutro 
capítulo deste livro). Ainda, dentro de cada grupo, há uma subdivisão em 
duplas, onde cada dupla trabalha com uma turma de alunos da Educação 
Básica nos colégios envolvidos. 

Portanto, a experiência relatada neste artigo decorre de uma dificul-
dade que uma dessas duplas enfrentou, isto é, a indisciplina. Note que, para 
esta dupla, a indisciplina foi um problema deveras grave. É claro que todas as 
duplas passaram por problemas, alguns similares, porém esse caso foi especial 
pelo caminho adotado para contornar/superar a circunstância de adversida-
de que ali se impunha.

O evento ocorreu numa sala de aula de apoio à aprendizagem do Co-
légio Estadual Professor Flávio Warken, que está localizado em uma área de 
periferia da cidade. A propósito, ambas escolas tem essa característica e, por isso 
mesmo, o PIBID se mostra cada vez mais importante, pois aproxima a escola, 
a universidade e todos os seus protagonistas na tentativa de tornar a vida de 
todos ainda melhor, seja pelas relações de formação, de trabalho ou amizade.
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Eis que, num determinado momento, a dupla se deparou com uma 
turma inquieta, da qual ela havia perdido o controle já durante as primeiras 
aulas e a desordem foi total. Esse descontrole da turma talvez se deva aos 
integrantes da própria dupla que, por serem acadêmicos em formação, ini-
ciantes na carreira docente e em uma de suas primeiras experiências em sala 
de aula, não conseguiram dar conta da sua tarefa.

Contudo, a dupla sabiamente decidiu não passar por isso sozinha e 
foi buscar ajuda. Em um primeiro momento, solicitou ajuda do seu próprio 
grupo e a outra dupla do grupo se propôs a ajudar, comparecendo junto 
com ela na sala de apoio. Porém, tal estratégia não trouxe o efeito esperado 
e as aulas continuaram conturbadas. Agora já não era mais uma dupla em 
apuros, mas duas duplas de acadêmicos que se achavam perdidas em uma sala 
de aula desordenada. 

Entretanto, era preciso seguir adiante, procurar outras alternativas, 
outras formas e ferramentas para serem aplicadas nessa difícil faina. Então 
o quarteto, bastante preocupado com essa situação funesta, decidiu relatar 
os fatos em uma reunião periódica do grupo, com todos os integrantes do 
programa, que ocorre sempre nas dependências da Universidade. 

Estando os docentes orientadores à par da situação enfrentada pelos 
acadêmicos, estes também se dispuseram a ajudar. Iriam pesquisar sobre o 
tema e trazer algo para os mesmos na próxima reunião, que aconteceria na 
semana seguinte. Com isso, os estudantes ainda foram a mais uma aula de 
apoio, onde se depararam com os mesmos problemas.

No encontro seguinte, os docentes propuseram ao grupo do PI-
BID a leitura de um artigo intitulado “Indisciplina na Escola: educar ou 
reprimir?” (cf. TESSARO, 2009), para que, depois, cada um produzisse um 
resumo analítico (cf. D’AMBROSIO, 2007), e que também refletisse sobre 
tal situação, novamente debatida em um encontro futuro. 

Assim, os bolsistas cumpriram o trabalho proposto e, na semana se-
guinte, todo o grupo se organizou em uma grande mesa de debates, onde 
foram discutidos os contextos compreendidos pela indisciplina. Começou 
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ali algo muito bom, como uma ampla troca de experiências, onde todos 
socializaram e adquiriram muitos conhecimentos e contribuíram para as 
atitudes que a dupla veio a tomar para que suas aulas não mais se encami-
nhassem para algo precário. 

Nessa mesma oportunidade, cada um falou sobre o que achou de 
mais interessante no artigo e ainda ressaltou os pontos que julgou cruciais. 
Compreenda aqui que foi de vital importância a participação dos docentes, 
pois com suas experiências de vida e de trabalho, estes contribuíram em 
grande monta com conhecimentos sobre o assunto. Estes trouxeram propos-
tas de atitudes a serem adotadas, e também alguns conselhos e algumas dicas 
que foram de fundamental importância para amenizar a situação.

Retornando ao colégio na semana seguinte, os acadêmicos, agora 
mais seguros de seus atos, entraram em sala de aula bem mais dispostos e 
confiantes com toda a ajuda que receberam. E, também, com a motivação 
deles majorada, já iniciaram a aula conversando com seus alunos, estipu-
lando todo um contrato didático com os mesmos, as regras, os direitos e 
os deveres de cada um. Esses acadêmicos assumiram ali uma outra postura, 
mais coerente com aquilo que eles estavam trabalhando, se firmando como 
professores daquela classe.

Lembre que a noção de contrato didático, 

[...] refere-se ao estudo das regras e das condições que condicionam 
o funcionamento da educação escolar, quer seja no contexto de uma 
sala de aula, no espaço intermediário da instituição escolar, quer seja 
na dimensão mais ampla do sistema educativo. 
No nível de sala de aula, o contrato didático diz respeito às obriga-
ções mais imediatas e recíprocas que se estabelecem entre o professor 
e os alunos. [...]. Uma das características do contrato didático é o 
fato de suas regras nem sempre estarem explicitadas claramente na 
relação pedagógica. Desse modo, devemos estar atentos para que o 
sentido da noção não seja interpretado de uma forma inadequada, ou 
seja, como se todas as regras e condições preexistissem em relação às 
atividades construídas, conjuntamente, por professor e alunos. (PAIS, 
2001, p. 77).
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Veja que a mudança já naquela aula foi enorme e, ainda, segundo 
alguns relatos dos próprios alunos das salas de apoio à aprendizagem, desse 
momento em diante, as coisas só melhoraram. De fato, nunca mais houve 
uma situação semelhante envolvendo estes acadêmicos, pois seus métodos, 
suas posturas em uma sala de aula, e as aulas em si, mudaram. Eles conse-
guiram construir uma relação dialógica (cf. FREIRE, 2008) com os alunos 
da escola, superaram dificuldades, buscaram ajuda e, assim, em colaboração, 
conseguiram realizar suas tarefas educativas.

Mas não pense que somente fazer um acordo com os alunos pode, 
milagrosamente, melhorar as condições de ensino. É preciso que o professor 
se disponha a ensinar diferente, a inovar, a criar. Sua unilateralidade no acor-
do comprometeria toda uma relação com a classe, haja vista que os alunos, 
em sua maioria, estão cansados de verem e de ouvirem sempre mais do mes-
mo. Com isso em mente e para fugir da desgastada mesmice, um caminho 
adotado foi o da integração da Música com a Matemática nas aulas. 

Depois de muito estudar e refletir, tanto a sós quanto com o grupo 
do PIBID, foi possível à dupla colocar essa ideia em prática. No começo os 
alunos do colégio ficaram apreensivos, com um pouco de medo ou quem 
sabe receio de participarem das atividades artísticas, mas, com o andamento 
das aulas e com a aproximação deles com os professores, as barreiras foram 
sendo dissolvidas e os presumíveis sentimentos de vergonha, de cantar na 
frente dos colegas, por exemplo, foram palmo a palmo superados.

Mas, sabendo dos obstáculos que iriam ser enfrentados, a dupla não 
poderia levar algo que os assustasse logo na chegada, causando uma inde-
sejável má primeira impressão. Assim, foram trabalhando animosamente os 
conteúdos que eles tinham mais dificuldades para então conhecê-los, para 
saber qual o tempo de aprendizagem de cada um e se suas dificuldades eram 
ou não pontuais. Após algumas aulas revisando a matéria, sem fugir muito 
do tradicional, propuseram uma discussão sobre Música e somas de frações, 
que levava em conta o tipo de sonoridade e o ritmo que os alunos mais 
gostavam.
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Depois de explanar sobre somas de frações e revisar vários outros 
conteúdos, como o de mínimo múltiplo comum, de multiplicação e divisão 
de frações, puderam introduzir a Música como uma alternativa de ensino 
de Matemática, sugerindo uma atividade aos alunos que dizia respeito a 
elaboração de uma paródia. Todos concordaram de imediato com a tarefa e, 
em grupos, começaram a trabalhar com uma música qualquer, fazendo isso 
sobre um conteúdo de livre escolha.

Os resultados foram bem diferentes entre cada grupo e, ao final, to-
dos cantaram as suas composições para a classe. A novidade é que todos os 
alunos ficaram empolgados com essa atividade, de modo que continuaram a 
pedir aos professores da sala de apoio que sempre trouxessem algo relacio-
nado com Música para eles. Até mesmo quem estava indo lá por obrigação 
começou a ir por gosto, e como se não bastasse, eram prontamente os que 
mais participavam das atividades.

reflexão sobre a teoria e a Prática 

É importante ressaltar agora algo sobre esse caminho trilhado, sobre 
esse quefazer coletivo. Veja que os acadêmicos, se mostrando preocupados 
com o problema enfrentado por eles no colégio, foram em busca de apoio 
para conseguirem ensinar. Não é algo muito comum, pois nem todos os 
professores que enfrentam esse tipo de problema tem a coragem de assumir 
suas dificuldades em dominar suas turmas.

Para muitos, isso seria assumir uma fraqueza ou um fracasso pro-
fissional. Mas, no caso dos graduandos, sua força está justamente no apoio 
encontrado junto aos seus pares, colegas e professores, cuja coesão sustenta 
à todos, indistintamente. Outros não fazem o mesmo por constrangimento 
ou timidez, ou por não ter um grupo unido a quem recorrer, e o problema 
fica lá, persistindo, os esperando, dia após dia, na escola.

Compreenda aqui que o respeito, a cooperação e a solidariedade 
são características admiráveis do trabalho colaborativo, pois “na colaboração, 
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todos trabalham conjuntamente e se apoiam mutuamente [...], e as relações, 
portanto, tendem a ser não-hierárquicas, havendo liderança compartilha-
da, confiança mútua e corresponsabilidade pela condução das ações” (FIO-
RENTINI; LORENZATO, 2006, p. 115).

Foram nestes termos que a dupla de graduandos trabalhou a questão 
da indisciplina em sala de aula, conectando para tal alunos, colegas e mestres. 
E isso foi muito profícuo, pois “nenhum docente sozinho enfrentará essa 
questão [...]. Só a escola também não dará conta, tem de ser a comunidade 
que a divida: alunos, professores, funcionários e pais” (CORTELLA, 2014, 
p. 95).

Isso também foi significativo para a formação desses futuros profes-
sores, haja vista que eles, a partir desse episódio, estarão certamente melhor 
preparados profissionalmente para enfrentar situações adversas, e emancipa-
dos das formas arrogantes e repetitivas que nada ajudam nos dias de hoje. 
Contudo, observe que:

Essa preparação e emancipação profissional na formação inicial [só] 
poderá ocorrer se disponibilizarmos contextos teóricos e conceitu-
ais imersos em diversas práticas, estimulando hábitos de conversar, 
investigar, questionar, refletir, relacionar teoria e prática. (CYRINO, 
2006, p. 81).

Além disso, é certo que:

O professor tem de ser formado nessa direção. É necessário que ele 
parta do já sabido para chegar ao não sabido, que ele crie uma ambi-
ência de partilha de saberes, em que não só o docente apareça como 
o detentor do conhecimento, mas também que essa condição jamais 
se estabeleça sem dedicação e esforço. (CORTELLA, 2014, p. 95).

Em suma, acreditamos que:

Uma pessoa se forma, não apenas na conclusão de um curso, mas no 
trajeto de ir acrescentando habilidades, conhecimentos e capacidades 
– aquilo que chamamos de formação continuada. Isso se dá na escola, 
na leitura, nas conversas, tendo acesso às mídias e àquilo que não se 
sabe. (CORTELLA, 2013, p. 21).
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Por isso a necessidade de sempre estudar, aprender, falar, ouvir, ver, 
compartilhar e colaborar mais. 

Palavras Finais

Nesse trabalho foi possível perceber como é importante saber traba-
lhar em grupo, dialogar, ser humilde e reconhecer que precisamos de ajuda. E 
um resultado disso foi o que ficou para todos do grupo, como uma lição de 
moral, geralmente encontrada em histórias fictícias, só que neste caso aconte-
ceu realmente: houve um enfrentamento de um problema, todos aprenderam 
muito com ele, bem como também ensinaram, e este foi superado.

Assim é a docência, com ou sem indisciplina. Ela integra saberes 
específicos para agir em situações desfavoráveis, sejam estes adquiridos indi-
vidual ou coletivamente, pois no mundo da educação tudo funciona como 
uma grande rede, onde o professor compartilha com os alunos parcelas de 
seu conhecimento e também valores morais que eles vão levar para vida 
toda, e vice-versa. 

E quanto ao ensino da Matemática através da Música, rememoramos 
que:

Claro que tivemos professores ou professoras de Matemática que nos 
encantaram, que souberam fazer com que admirássemos essa arte, 
que é o pensamento matemático e que se aproxima imensamente da 
poesia. Uma área decisiva no campo da Ciência, da pesquisa, da nossa 
convivência, mas que [...] nem sempre foi ensinada como poderia, 
que seria como uma forma de arte. (CORTELLA, 2013, p. 100).

Logo, a procura por esse encantamento é um motivo da utilização da 
musicalidade dentro da sala de aula, isto é, do uso de uma arte para ensinar 
e aprender outra. Observe que a experiência pode servir de base para outros 
trabalhos, pois todas as profissões buscam, ou deveriam buscar, o melhor para 
a realização pessoal de todos, e nesses tempos em que a educação está sendo 
deixada de lado, nada melhor do que nós, professores, não desistirmos do 
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sonho de encantar os alunos e assim sair das zonas estéreis da mesmice. 
E, um viés para seguir é a arte, em particular a Música, pois, de fato:

[...] a arte tem uma serventia muito grande. Serve para que sejamos 
capazes de produzir beleza, assim como um teorema tem beleza, assim 
como um texto poético tem beleza ou um texto científico tem be-
leza, também a arte nos leva a sermos capazes de deixar nossa marca, 
nossa impressão dentro das coisas. A arte nos marca para que marque-
mos a vida. (CORTELLA, 2013, p. 102).

Nisto, a nossa realização enquanto professores foi a melhor possível, 
pois não há nada mais gratificante do que sermos reconhecidos pelas nossas 
ações, pelas marcas que deixamos quando renovamos as esperanças dos nos-
sos alunos, especialmente daqueles que não mais se importavam com seus 
estudos, mas que passaram se importar, e antes, a serem muito bons, tanto na 
sociedade quanto em sala de aula, e isso é o suficiente para ficarmos felizes. 
Aliás, do que serve a vida se não temos felicidade?

Sobre isso, basta citar uma composição musical para dizer que:

Eu fico com a pureza das respostas das crianças:
É a vida! É bonita e é bonita!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz,
Cantar, e cantar e cantar
A beleza de ser um eterno aprendiz
Eu sei, eu sei
Que a vida devia ser bem melhor e será,
Mas isso não impede que eu repita:
É bonita, é bonita e é bonita! [...]. (GONZAGUINHA, 1982).

Enfim, essa experiência revela que deve existir uma busca constante 
na profissão docente, em que o profissional sempre procure melhorar, ser 
mais do que aquilo que já é, e que deve adquirir sempre mais conhecimento 
e aprender formas significativas de agir em sala de aula e métodos diversifi-
cados de ensino, para quando se achar sozinho e tiver que enfrentar forças 
maiores do que as suas, saber que pode ombrear-se com outros para enfren-
tá-las, tornando assim a sua vida e a de outros ainda mais bonita.
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PIBID e estágIO suPerVIsIOnaDO: 
O que está POr trás Dessas temátIcas?1

José RicaRdo souza; MaRcos Lübeck; Vanessa Lucena caMaRgo de aLMeida kLaus.

Introdução

É muito comum escutarmos dos estudantes que frequentam o 
curso de Licenciatura em Matemática, sobretudo daqueles que cursam as 
disciplinas de Estágio Supervisionado, dizerem que: __ Ah, se nós tivéssemos 
mais algum tempo em sala de aula com os alunos, poderíamos.... Enquanto que 
ouvimos, igualmente, daqueles que participam do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), dizerem que: __ Se todos os estu-
dantes do curso de Licenciatura em Matemática tivessem a oportunidade de participar 
de um projeto como este estariam bem mais preparados para a sala de aula, e assim 
poderiam....

Esses dizeres, como também outros, nos levam a refletir sobre ques-
tões diversas. Dentre todas, enfocamos aqui aquelas que induzem muitos 
a comparar as ações executadas nas disciplinas de Estágio Supervisionado 
com as realizadas no PIBID. Em particular, uma dessas questões merece 
mais atenção, pois ela se faz presente na vida dos acadêmicos desde os seus 
primeiros dias de aula na graduação, sendo que é a compreende as práticas, 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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especialmente no que diz respeito a sua formação inicial. Assim, este será o 
nosso ponto de partida. 

Entretanto, convém deixar claro que, apesar das similitudes por vezes 
observadas entre os Estágios Supervisionados e o PIBID, talvez pelas práticas 
que nos dois se fazem presentes, nós temos plena certeza das suas diferenças 
e será através das descrições dessas que buscaremos mostrar como ambos são 
distintos e, portanto, não devem ser confundidos. Se o forem em determina-
do momento, de fato um ou outro terá sido descaracterizado.

PIBID versus estágio supervisionado

Em todos os cursos de Licenciatura em Matemática, há uma grande 
parte das horas que compõem sua grade curricular dedicadas às práticas, 
sejam estas em forma de Práticas como Componentes Curriculares (PCC), 
diluídas em diferentes disciplinas ou sob a forma de Estágios Supervisiona-
dos, cuja a finalidade é preparar os licenciandos para exercerem bem, quando 
profissionais formados, as suas funções no Ensino Básico.

No nosso caso, em particular, isso não foge muito da regra, pois:

Com a perspectiva de um curso de licenciatura em Matemática vol-
tada para a construção de competências e habilidades, a proposta é 
que estas devem ocorrer mediante uma ação teórica e prática, prática 
esta que necessita de conhecimento específico. Além disso, toda sis-
tematização teórica deve articular-se com o fazer e todo fazer deve 
articular-se com a reflexão e dessa forma ocorrer a prática como 
componente curricular. Assim, o professor em formação, além de 
saber fazer deve compreender o que faz. [...]. A prática, na estrutu-
ra curricular, não deve ficar restrita ao estágio supervisionado. [...]. 
(UNIOESTE, 2015, p. 32).

Apesar disso, a quem diga que: 

O exercício de qualquer profissão é técnico, no sentido de que é 
necessária a utilização de técnicas para executar as operações e ações 
próprias. Assim, o médico, o dentista necessitam desenvolver habili-
dades específicas para operar os instrumentos próprios de seu fazer. 
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O professor também. No entanto, as habilidades não são suficientes 
para a resolução dos problemas com os quais se defrontam, uma vez 
que a redução às técnicas não dá conta do conhecimento científico 
nem da complexidade das situações do exercício desses profissionais. 
Nessa perspectiva, o profissional fica reduzido ao ‘prático’, o qual não 
necessita dominar os conhecimentos científicos, mas tão somente as 
rotinas de intervenção técnica deles derivadas. (PIMENTA; LIMA; 
2005/2006, p. 8-9).

Conforme Pimenta e Lima (2005/2006), essa compreensão, muitas 
vezes, considera a teoria e a prática temáticas isoladas, gerando problemas no 
processo inicial e continuado de formação do professor. Nessas condições, 
“a prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão pode 
reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria ou de uma teoria desvin-
culada da prática” (p. 9).

Consoante a Pimenta e Lima (2005/2006), acreditamos que é nesta 
perspectiva que as atividades de estágios ficam reduzidas à hora da prática 
para os alunos, ao como fazer, ou seja, às técnicas que eles empregarão em 
sala de aula. São nesses momentos que muitos questionamentos surgem so-
bre o que se espera das disciplinas oferecidas pelo curso de Licenciatura em 
Matemática, principalmente das disciplinas pedagógicas. 

Outrossim, nos cursos de formação de professores em nível superior, 
sabe-se que:

A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço 
isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. 
[...]. A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear 
toda a formação do professor. [...]. No interior das áreas ou das dis-
ciplinas que constituírem os componentes curriculares de formação, 
e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua dimensão 
prática. [...]. Em tempo e espaço curricular específico, a coordenação 
da dimensão prática transcenderá o estágio e terá como finalidade 
promover a articulação das diferentes práticas, numa perspectiva in-
terdisciplinar. (BRASIL, 2002, p. 5-6).

Com efeito:
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Destaca-se a articulação da prática não somente nas disciplinas pe-
dagógicas. A prática como componente curricular deve ser um ins-
trumento capaz de realizar a transposição didática dos conteúdos do 
ensino superior para o ensino em que se dará a atuação do futuro 
professor, deve ser capaz de permitir a reelaboração de conceitos para 
aplicação num determinado conteúdo. A proposta é que a prática 
transcenda o estágio e sirva de instrumento de articulação e de valo-
rização de diversas práticas inter e multidisciplinares. (UNIOESTE, 
2015, p. 32).

E, também, que:

A prática é uma dimensão que deve ser abordada na maior parte 
possível das disciplinas do currículo. A prática compreende o saber 
pedagógico, o planejamento, a organização, o encaminhamento me-
todológico, a produção de material pedagógico, a proposta de proje-
tos de ensino que articulem o que é ensinado na universidade com 
aquilo que é ensinado na escola, a análise de livros didáticos, dentre 
outros aspectos. (UNIOESTE, 2015, p. 33-34).

Mas, quando Souza e Lübeck (2013) questionaram alguns os alunos 
do curso de graduação, em uma aula Didática da Matemática, perceberam que: 

[...] as primeiras respostas recebidas giravam em torno da questão 
“como aprender a dar aulas”. A visão apegada ao uso excessivo de 
fórmulas, no decorrer do curso, foi sendo superada e passaram a per-
ceber que o foco da disciplina era a problematização do ensino, a 
reflexão sobre as práticas pedagógicas e a realidade escolar. (SOUZA; 
LÜBECK, 2013, p. 21).

Note que questões dessa natureza influenciam frequentes discussões 
sobre a formação de professores, e mais, são recorrentes nos assuntos refe-
rentes tanto à teoria e prática quanto à construção de uma identidade pro-
fissional, conforme apontam alguns pesquisadores (cf. PIMENTA (2002); 
SOUZA; LÜBECK (2013); dentre outros). 

Nestes termos, temos que:

O curso de Licenciatura em Matemática forma o profissional habi-
litado a atuar como docente de matemática, no ensino fundamental 
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e médio, com sólida formação e domínio de conteúdos matemáticos 
específicos necessários para compreensão e o uso eficiente da mate-
mática na apreensão da realidade, com domínio pedagógico inerente 
ao processo de ensino e aprendizagem e ainda, com condições de 
compreender seu papel de profissional com atuação autônoma e crí-
tica no processo escolar e no contexto social contribuindo assim para 
o desenvolvimento da cidadania. (UNIOESTE 2015, p. 10).

Numa mesma perspectiva, surgem questões entre os acadêmicos do 
curso acerca do programa PIBID, sobre a participação do mesmo e a diferen-
ça que este pode fazer ou não na formação dos professores, principalmente 
na formação inicial dos professores, no caso, de Matemática. Note que:

O Pibid é um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) que tem por finalidade fomentar 
a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da 
formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade 
da educação básica pública brasileira. [...]. Os projetos apoiados no 
âmbito do Pibid são propostos por instituições de ensino superior 
(IES) e desenvolvidos por grupos de licenciandos sob supervisão 
de professores de educação básica e orientação de professores das 
IES. [...]. O apoio do programa consiste na concessão de bolsas aos 
integrantes do projeto e no repasse de recursos financeiros para 
custear suas atividades. (CAPES, 2013, p. 2).

Aliás, a proposta do subprojeto do PIBID do curso de Licenciatu-
ra em Matemática de Foz do Iguaçu/PR (PIBID/MATEMÁTICA/FOZ), 
realizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), visa 
principalmente intervir pedagogicamente nas Salas de Apoio dos colégios 
estaduais, “[...] complementando o trabalho do professor da sala de aula 
regular, mas levando em consideração a realidade social dos alunos [...]” 
(SOUZA; LUBECK; 2013, p. 34).

Esse processo de intervenção ocorre em um espaço que integra as 
todas ações do subprojeto PIBID/MATEMÁTICA/FOZ, sendo coorde-
nado por um professor do Ensino Superior e orientado por um professor 
do Ensino Básico, visando nisto a melhor formação possível dos futuros 
professores de Matemática. É por isso que Langer et al. (2014) dizem que 
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essa aproximação inaugura uma nova concepção na formação inicial de do-
centes, pois:

É uma perspectiva de formação docente na qual a prática docente se 
torna foco, fortemente entrelaçada com a pesquisa e aplicação. Essa 
possibilidade contribui para superar a evidenciada cisão habitualmente 
constatada entre teoria e prática na formação, tanto inicial quanto 
continuada de professores. (LANGER et al. 2014, p. 10).

Dessa maneira, provocamos a pensar as diferenças que regem os 
projetos de políticas públicas de formação de professores, como o Estágio 
Supervisionado, e os programas institucionais com bolsas de iniciação a do-
cência, no caso, o PIBID. Portanto, apontamos para a necessidade de abordar 
alguns itens norteadores entre essas duas temáticas.

Em relação às semelhanças, tanto o Estágio Supervisionado quanto 
o PIBID fomentam, segundo Jardilho (2014), a formação inicial de profes-
sores; a aproximação entre a escola e a universidade; a formação das escolas 
que acompanham os estagiários, estabelecendo uma relação de troca de ex-
periências e saberes; entre outros aspectos. No que diz respeito as diferenças, 
sobre o Estágio Supervisionado, sabe-se que:

O estágio constitui-se em um espaço de aprendizagens e de saberes 
numa perspectiva prática reflexiva, de forma a ultrapassar as questões 
burocráticas da disciplina, como preenchimento de fichas e cumpri-
mento de carga horária, e as recorrentes atividades relacionadas à ob-
servação e à regência de aulas. (BARREIRO; GEBRAN, 2006 apud 
JARDILHO, 2014, p. 359).

E mais:

O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado 
em escola de educação básica, e respeitando o regime de colaboração 
entre sistemas de ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da 
segunda metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola 
formadora e a escola campo de estágio. (BRASIL, 2002, p. 6).
Assim: O estágio no Curso de Licenciatura em Matemática terá como 
finalidade consolidar a formação de profissionais da educação, na área 
de matemática, para atuarem no ensino fundamental e médio, contem-
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plando uma visão de educação crítica, capaz de compreender e atuar 
na realidade social. Para tal, os estágios deverão propiciar a comple-
mentação do ensino e da aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de 
vida e trabalho de seu meio, sendo realizado sob responsabilidade e 
coordenação da instituição de ensino [...]. (UNIOESTE 2015, p. 32).

Já o PIBID, por sua vez, proporciona bolsas para todos os alunos 
participantes do projeto, diferentemente do Estágio Supervisionado, e os 
bolsistas são todos estudantes de Licenciatura. Além disso, os alunos podem 
fazer parte do programa já a partir do primeiro ano do curso de Licenciatu-
ra, desde que selecionados por meio de uma avaliação. 

A título de analogia, podemos olhar os objetivos o Estágio Supervi-
sionado do Curso de Licenciatura em Matemática:

- Propiciar a compreensão das questões pertinentes ao contexto so-
cial, político e econômico em que a instituição está inserida; 
- Estabelecer e manter contato com a realidade educacional do en-
sino fundamental e médio em suas diversas modalidades, a fim de 
compreender o processo escolar em seus diferentes aspectos políticos 
e epistemológicos, proporcionando ao aluno a elaboração de opini-
ões, posicionamentos e/ou tomadas de decisões em relação a deter-
minados problemas; 
- Constituir-se em momentos privilegiados de reflexão da realidade 
escolar, seus determinantes e possibilidades históricas de intervenção; 
- Garantir a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, 
desenvolvendo uma postura crítica no aluno pesquisador; 
- Propiciar a formação do futuro professor de matemática nos seus 
aspectos teórico-práticos evidenciando consciência crítica, domínio 
de conteúdo e segurança em meio às relações sociais; 
- Realizar ações buscando a compreensão empírica dos problemas 
relacionados ao ensino-aprendizagem da matemática através da orga-
nização do trabalho docente em sala de aula; 
- Promover condições para o ciclo de reflexão-ação-reflexão do futuro 
licenciado em matemática sobre assuntos e/ou temáticas referentes ao 
ensino-aprendizagem de matemática, apreciando crítica e analiticamente 
fatos, dados, informações, teorias, questionamentos, sugestões para uma 
prática pedagógica de qualidade. (UNIOESTE, 2015, p. 34-35).
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Por outro lado, são objetivos do PIBID:

I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a edu-
cação básica;
II – contribuir para a valorização do magistério;
III – elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 
de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 
educação básica;
IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública 
de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e parti-
cipação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas do-
centes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a supera-
ção de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;
V – incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério;
VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias 
à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 
nos cursos de licenciatura;
VII – contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na 
cultura escolar do magistério, por meio da apropriação e da refle-
xão sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente. 
(CAPES, 2013, p.2-3).

Em relação a perspectiva da docência como campo de pesquisa, isso 
seguramente é mais evidente no PIBID do que no Estágio Supervisionado. 
Acreditamos que isso ocorra devido ao fato de o programa ser uma política 
de Governo, ou seja: 

O Governo Federal sancionou a Lei Nº 12.796 de 4 de abril de 
2013, alterando o artigo 62 da Lei nº 9394/96, para incluir o inciso 
5, tornando obrigatório o PIBID como política de Governo: “§ 5oA 
União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão 
a formação de profissionais do magistério para atuar na educação 
básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação 
à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de 
graduação plena, nas instituições de educação superior. (JARDILHO, 
2014, p. 365, nota 2).
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No entanto, ressaltamos que:

Os objetivos do PIBID, de certa forma, também norteiam as disciplinas 
de estágio supervisionado dos cursos de licenciatura, principalmente 
no que diz respeito à inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas 
da rede pública de educação, à mobilização dos professores das escolas 
públicas como co-formadores dos futuros docentes e à contribuição 
para a articulação entre teoria e prática. (JARDILHO, 2014, p. 360).

Enfatizamos, aqui, que os espaços de ações de cada um devem ser 
respeitados, visto que ambos, PIBID e Estágio Supervisionado, constituem 
suas próprias particularidades. Por exemplo, “a principal distinção refere-se 
ao fato de que estágio vincula-se a um componente curricular obrigatório 
para as licenciaturas, enquanto o PIBID é um programa da CAPES que 
atende a um grupo de alunos das licenciaturas selecionados pela universida-
de” (JARDILHO, 2014, p. 361).

Sendo assim, o que buscamos nas universidades, na formação docen-
te, é que se tenha como objetivo primordial uma formação de professores 
que “[...] prepare seus alunos para entender os fenômenos educativos, de 
modo a promover ações que venham a contribuir para o aprimoramento do 
ensino” (MOURA, 1999, p. 8), em todos os níveis, desde o Ensino Funda-
mental, passando pelo Ensino Médio e chegando ao Ensino Superior.

Portanto, acreditamos ser imprescindível que nesse processo educa-
tivo, conforme Moura (1999), o desenvolvimento profissional ocorra tan-
to em projetos educativos de formação advindos das disciplinas de Estágio 
Supervisionado (como os minicursos, por exemplo) quanto em programas 
como o PIBID, conjuntamente com o coletivo da escola, de forma a com-
binar teoria e prática, seguidas de reflexões sobre essas ações, mas sem serem 
confundidos em seus efeitos.

considerações complementares

Vale ressaltar ainda que subprojeto PIBID/MATEMÁTICA/FOZ 
existe desde 2011, atuando em duas escolas públicas de Foz do Iguaçu, ini-
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cialmente nos colégios Barão do Rio Branco e Ipê Roxo até 2013, e de 
lá até hoje nas escolas Flavio Warken e Ipê Roxo. E, durante esse tempo, 
muitos foram os desafios e os conhecimentos acumulados.

Por isso, neste trabalho nos dedicamos a refletir sobre os pontos em 
comuns e os discordes que este projeto tem com os Estágios Supervisiona-
dos, pois este tema passou a fazer parte das discussões das licenciaturas em 
geral, e nós temos claro que não se trata de uma mesma coisa. Até porque 
não são todos os alunos que participam do projeto PIBID, porém do Estágio 
Supervisionado ninguém que quer ser professor pode escapar.

Nos Estágios Supervisionados, como vimos, os objetivos são a vi-
vência na escola, a experiência prática e culminação com as aulas apresenta-
das ao professor orientador. Na prática de alguns (ou muitos) dos cursos de 
licenciatura, o que se vê é um recorte da experiência nessas aulas-modelo 
apresentadas, que acaba sendo um teatro, em que o aluno avaliado prepara 
uma aula arquetípica e a apresenta ao professor regente da turma, alertando 
muitas vezes os alunos e o acadêmico que será avaliado e que os alunos de-
vem colaborar na aula .

Essa é uma situação clara de afastamento entre a universidade e a es-
cola, que meramente se atrelam pelo frágil elo do estágio. No caso específico 
do PIBID, o professor supervisor (chamado de regente na situação anterior), 
que é o professor que trabalha com os alunos na escola básica, faz parte do 
projeto como elo forte de ligação entre a universidade e escola. 

Lembre que no PIBID, o professor é bolsista, os alunos e o pro-
fessor orientador da universidade também, mas a grande ligação é a rela-
ção diferenciada dentro do projeto, visto que, no caso do projeto PIBID/
MATEMÁTICA/FOZ, as ações desenvolvidas na escola tem suas ações 
consolidadas em materiais, em cursos para professores, ações nas escolas, 
artigos em eventos e livros, enfim, uma gama de realizações que procuram 
de alguma forma facilitar e/ou ajudar no ensino e na aprendizagem da 
Matemática.



O PIBID e a FOrmaçãO De PrOFessOres De matemátIca, PeDagOgIa e Letras: ações e cOncePções

45

PIBID e esTÁGIO sUPeRVIsIOnADO:  O qUe esTÁ POR TRÁs DessAs TeMÁTIcAs?

referências

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 
2002. Institui Diretrizes Curriculares nacionais para a Formação de Professores 
da Educação Básica, em nível superior, Curso de licenciatura, de Gradua-
ção Plena. Brasília, 2002. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/
rcp01_02.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2015.

CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Portaria nº 096, 
de 18 de julho de 2013. Regulamento do Programa Institucional de Bolsa de Ini-
ciação à Docência. Brasília, 2013. Disponível em: <http://www.unioeste.br/pibid/>. 
Acesso em: 02 nov. 2015.

JARDILHO, J. R. L. Políticas de Formação de Professores em Conflito com o Currículo: 
Estágio Supervisionado e PIBID. Educação, Santa Maria, v. 39, n. 2, mai./ago., 2014, p. 
353-366. Disponível em: http://www.repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/4934/1/
ARTIGO_Pol%C3% ADticasForma%C3%A7%C3%A3oProfessores.pdf. Acesso em: 02 
nov. 2015.

LANGER, A. E. S. et al. Ouvindo os Relatos e Ampliando o Repertório dos Futuros Do-
centes. In: LANGER, A. E. S et al (org.). Memórias e Histórias de Aulas de Matemá-
tica. Porto Alegre: Evangraf/UNIOESTE, 2014, p. 9-17.

MOURA, M. O. O Estágio na Formação Compartilhada do Professor: retratos de 
uma experiência. São Paulo: FEUSP, 1999.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e Docência: diferentes concepções. Poiésis, v. 3, n. 
3 e 4, 2005/2006, p. 5-24,. Disponível em: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/10542-
40790-1-PB.pdf. Acesso em: 17 jun. 2015.

PIMENTA, S. G. O. Estágio na Formação de Professores: unidade teoria e prática?. 5. 
ed. São Paulo: Cortez, 2002.

SOUZA, J. R.; LÜBECK, K. R. M. PIBID/MATEMÁTICA/FOZ: refletindo sobre a 
construção de ambientes de aprendizagem. 1. ed. Curitiba: CRV, 2013

UNIOESTE. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Resolução nº 074/2015-
CEPE, de 30 de julho de 2015. Aprova o Projeto Pedagógica do Curso de Mate-
mática, modalidade de Licenciatura, do campus de Foz do Iguaçu. Cascavel, 2015. 
Disponível em: http://www.unioeste.br/servicos/arquitual/arquivos/0742015-
CEP.pdf?15:11:29. Acesso em: 11 jun. 2016.



O PIBID e a FOrmaçãO De PrOFessOres De matemátIca, PeDagOgIa e Letras: ações e cOncePções

46

PIBID e esTÁGIO sUPeRVIsIOnADO:  O qUe esTÁ POR TRÁs DessAs TeMÁTIcAs?



O PIBID e a FOrmaçãO De PrOFessOres De matemátIca, PeDagOgIa e Letras: ações e cOncePções

47

cOnTRIBUIÇÕes DA lITeRATURA InFAnTIl nA leITURA e nA escRITA DOs AlUnOs DO ensInO FUnDAMenTAl

cOntrIBuIções Da LIteratura InFantIL 
na LeItura e na escrIta DOs aLunOs DO 
ensInO FunDamentaL: exPerIêncIas DO 

suBPrOJetO PIBID/PeDagOgIa1

cLaudineia aPaRecida Machado de oLiVeiRa; fabiana aPaRecida da cRuz RaMos; 

LoRRana eLoísa escoRiça candido; andReia nakaMuRa bondezan.

Introdução

Participar do Programa Institucional de bolsa de Iniciação à Docên-
cia (PIBID) corresponde a um importante processo de formação, uma vez 
que este projeto visa promover experiências do magistério aos acadêmicos 
dos cursos de licenciatura, proporcionando a estes o contato com a respec-
tiva área de atuação, a fim de melhor capacitá-los para o desempenho da 
futura profissão. 

No curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Para-
ná (UNIOESTE), Campus de Foz do Iguaçu, a atividade de docência ocorre 
apenas no último ano da graduação, durante a realização do estágio obriga-
tório. Entretanto, o PIBID permite ao acadêmico de licenciatura vivenciar 
experiências da profissão desde o primeiro ano de graduação, representando 
a oportunidade de participação ativa nas funções atribuídas ao profissional 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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docente, podendo o bolsista acompanhar o cotidiano escolar, relacionar-se 
com alunos e professores e conhecer a organização do trabalho pedagógico 
da escola.

Dessa maneira, esse trabalho tem o objetivo de apresentar as expe-
riências vivenciadas pelos bolsistas do subprojeto PIBID/Pedagogia, da Uni-
versidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Foz do Iguaçu, no ano 
de 2014, primeiro ano do subprojeto PIBID de Pedagogia na Instituição. 

O subprojeto de Pedagogia atua em uma escola que integra a rede 
Municipal de ensino da cidade e conta com oito bolsistas acadêmicos de 
Pedagogia, uma supervisora escolar e uma coordenadora de área. 

Em 2014, as atividades do subprojeto totalizavam doze horas sema-
nais, distribuídas em três dias da semana: segunda-feira, terça-feira e quin-
ta-feira. As segundas-feiras eram destinadas às reuniões de planejamento, à 
preparação de atividade, à confecção de materiais e às discussões dos textos 
sugeridos pela coordenadora de área. 

Nesses momentos, ocorriam os debates e a reflexão sobre a prática 
pedagógica na escola, atentando ao que foi bem-sucedido e ao que não 
havia ocorrido conforme planejado, refletindo sobre o que deveria ser re-
pensado para melhor promover o aprendizado dos alunos. 

As terças-feiras correspondiam ao dia de auxílio e apoio aos profes-
sores regentes em suas atividades. Na escola, os bolsistas foram divididos em 
duplas, pois o subprojeto atendia a quatro turmas de quarto ano do Ensino 
Fundamental. 

A quinta-feira era o dia em que os pibidianos assumiam a função 
docente; com base nos planejamentos, a dupla organizava suas atividades e, 
em conjunto, ministravam as aulas.

Foram desenvolvidos diferentes projetos com o intuito de incentivar 
a leitura e a escrita dos alunos; para este fim, utilizamos diferentes recursos 
como a poesia, a música e a literatura infantil.

Tais recursos objetivaram desenvolver a atenção dos alunos, visto que 
tais gêneros instigaram a curiosidade e o gosto pelas aulas, em especial pela 
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literatura infantil, com a arte da contação de história, o que não era rotina 
no cotidiano das turmas. 

Diante disso, escolhemos registrar aqui como foi realizado o tra-
balho com a literatura infantil, por considerá-la um recurso pedagógico 
fundamental que pode auxiliar o professor e o aluno no processo de ensi-
no-aprendizagem.

a Importância da Literatura Infantil

Um dos assuntos mais presentes no cotidiano escolar refere-se às 
questões sobre quais métodos e técnicas podem ser utilizadas pelo professor 
no trabalho com a leitura e com a escrita dos alunos; como formar leitores 
da cultura letrada, leitores do mundo. 

Ao vivenciar o cotidiano escolar, observamos que alguns alunos das tur-
mas atendidas pelo subprojeto tinham dificuldades em ler e produzir textos e, 
também, não tinham o hábito de realizar leituras informais, sem fins avaliativos. 

As salas dispunham de um espaço reservado para exposição dos li-
vros, porém a maioria dos alunos não tinha iniciativa de pegar as obras para 
ler, ou seja, havia uma falta de interesse e motivação destes em relação à 
leitura do material disponível.

Mello (2006) enfatiza a importância de desenvolver, na criança, a 
necessidade de aprender a leitura e a escrita, que isso se torne necessário 
à vida dela, em uma sociedade letrada. Para isso, é necessário o reforço da 
convivência da criança com situações reais de leitura e de escrita nas relações 
cotidianas, para que, assim, a escrita torne-se um processo que possa gerar 
significados para ela e não seja mais uma imposição.

Esse cenário motivou o subprojeto a trabalhar com essas questões, 
como também encarar a necessidade de procurar aportes, a fim de auxiliar 
no desenvolvimento das atividades na escola.

Conforme Mello (2006), a criança é ativa no processo de aprendi-
zagem e, assim, a leitura e a escrita não podem ser apreendidas com treino, 
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mas devem ter significado para ela e permitir sua participação no contexto 
da sala de aula. Para a aquisição da leitura, é muito importante que a criança 
possa ter acesso a histórias; a princípio, contadas por pessoas da convivência 
dela como pais, irmãos e outros.

Muitos autores defendem a importância da literatura infantil para a 
criança, como Oliveira (1996, p. 27) que afirma:

 A literatura infantil deveria estar presente na vida da criança como 
está o leite em sua mamadeira. Ambos contribuem para o seu desen-
volvimento. Um, para o desenvolvimento biológico e o outro, para 
o desenvolvimento psicológico, nas suas dimensões afetivas e inte-
lectuais.

Acrescentamos as ideias de Freitas (2012) de que o contato da crian-
ça com a leitura e a escrita deve, sim, acontecer na mais tenra infância; para 
algumas crianças, esse contato é constante e, muitas vezes, os pais são seus 
primeiros professores, incentivando-as a práticas contínuas de leitura. 

No entanto, em muitas famílias, por motivos diversos como a falta de 
tempo, o analfabetismo e a escassez de recursos, dentre outros, fazem com 
que esse contato seja iniciado na escola por meio dos professores os quais 
serão a primeira referência de leitor e escritor que a criança terá.

Nesse contexto, é necessário que o professor incentive esse hábito, 
tornando a leitura parte do cotidiano da sala de aula. Cabe ressaltar que a 
leitura não é unicamente decifrar códigos da língua escrita, mas também ler 
o mundo e a sua realidade. 

De acordo com Marafigo (2012, p.4), a literatura infantil, quando 
utilizada de modo adequado, é um instrumento de suma importância na 
construção do conhecimento do educando, fazendo com que ele tenha in-
teresse na leitura não só como um ato de aprendizagem, mas também con-
siderando a leitura uma atividade prazerosa. 

Além do prazer de entrar em um mundo imaginário, a literatura ini-
ciada na infância pode ser a chave para um bom aprendizado escolar. Desta 
perspectiva, Freitas (2012, p.248-249) refere que: 
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[...] o processo de alfabetização e letramento compartilhado com a 
literatura infantil são procedimentos que qualificam o conhecimento 
e o contextualizam. O livro de literatura infantil pode ser considera-
do uma ferramenta valiosa para professor e para a escola como meio 
propulsor para promoção da melhor qualidade da aprendizagem. Isto 
significa a formação crítica, em que a criança explora a criatividade, a 
imaginação e a significação em seu meio.

Além do aspecto anteriormente destacado por Freitas (2012), bus-
camos, na literatura infantil, a possibilidade de desenvolver a capacidade de 
imaginação, de criação, de leitura e de escrita dos alunos, também como re-
curso didático-pedagógico, visto que a literatura infantil é fundamental para 
o desenvolvimento do projeto, conforme será apresentado a seguir.

O Projeto de Literatura Infantil

Com base nos autores citados, que abordam a contribuição da lite-
ratura infantil para a aprendizagem e para o desenvolvimento do gosto pela 
leitura, demos início ao projeto, com o intuito de incentivar a leitura e a 
escrita dos alunos. 

Após pesquisas do grupo e aprovação da coordenadora do subproje-
to, selecionamos algumas histórias como referencial para trabalharmos com 
temáticas que refletissem os problemas sociais vivenciados pelos educandos e 
que chamassem a atenção das crianças, instigando a curiosidade delas. 

Fazem parte desse referencial as seguintes obras: “Maria vai com 
as outras”, de Sylvia Orthof; “João e Maria”, dos Irmãos Grimm; “A árvore 
que pensava”, de Oswaldo França Júnior; e “O pássaro sem cor”, de Luiz 
Norberto Pascoal. Os livros escolhidos abordam temáticas sobre direitos 
e deveres sociais, valores, autoconfiança, criticidade, não discriminação, 
entre outros. 

Dias (2010, p.8), corrobora a importância da literatura infantil nos 
primeiros anos da vida da criança ao registrar que “[...] escolher um bom 
livro é fazer a criança despertar para o mundo real. Sem contar que a litera-
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tura é por si só um mundo de fantasia em tempo e espaço diferentes, possi-
bilitando assim o despertar da criatividade e pensamento crítico”.

No cotidiano da escola, observamos diversos dilemas relacionados 
a questões sociais vivenciados pelos alunos, entre eles, a falta de autonomia 
para decidir e assumir as próprias escolhas. 

Refletimos sobre essa situação e optamos por utilizar uma literatura 
que abordasse, de alguma forma, essa necessidade dos alunos. Quando um 
professor lê para seus alunos e estimula-os a expressar as próprias opiniões, 
não está apenas contando uma história, mas está instigando-os a serem crí-
ticos, a refletir sobre diferenciados assuntos, desenvolvendo, assim, a curiosi-
dade deles e inserindo-os no mundo da imaginação. Desta perspectiva, nas 
palavras de Freitas (2012, p.249),

O livro de literatura infantil deve se tornar um meio pedagógico 
fundamental para a formação da criança leitora que é capaz de ouvir, 
fantasiar, interpretar e, com a mediação do professor leitor, registrar 
o que entendeu em processo de alfabetização e letramento. Praticar 
atividades com a literatura infantil é qualificar o conhecimento esco-
larizado e buscar o prazer em aprender.

Guiando-nos por tais pressupostos, optamos pela leitura da obra 
“Maria vai com as Outras”, de Sylvia Orthof (2008), pela possibilidade de 
trabalhar a importância do autoconhecimento da identidade e o desenvolvi-
mento da autonomia para a vida, tendo em vista que se trata de uma história 
que versa sobre o referido tema de forma simples e realista.

A personagem principal é uma ovelha que tem vontade própria, mas 
que, para satisfazer a todo o grupo de amigas e não andar sozinha, resolve fa-
zer tudo aquilo que as outras fazem, mesmo quando não quer. Porém, num 
certo momento, ela descobre que cada um pode seguir o próprio caminho 
e decide assim fazê-lo. 

Essa Literatura de Orthof (2008) oportunizou debater o tema au-
tonomia, a partir da discussão sobre o fato de que as pessoas vivem em co-
letividade, em grupo; e querer fazer parte de um determinado grupo pode 



O PIBID e a FOrmaçãO De PrOFessOres De matemátIca, PeDagOgIa e Letras: ações e cOncePções

53

cOnTRIBUIÇÕes DA lITeRATURA InFAnTIl nA leITURA e nA escRITA DOs AlUnOs DO ensInO FUnDAMenTAl

interferir nas atitudes das pessoas, induzindo-as a fazer o mesmo que os 
outros, de maneira que essas ações podem ser boas ou ruins. 

A discussão centralizou-se na questão de que a falta de autonomia e 
de identidade própria torna as pessoas mais vulneráveis, pois, ao não assumir 
uma postura firme, com opinião própria a depender das companhias que 
nos rodeiam, podemos ter comportamentos inadequados tais como o uso de 
drogas, de álcool ou de tabaco.

Para discutir sobre bullyng2, preconceito e discriminação, recorre-
mos à narrativa “O pássaro sem Cor”, de Paschoal (2005), que relata a triste 
história de um pássaro que era excluído pelos demais animais por não pos-
suir cor alguma. Ao fim da narrativa, temos como uma das mensagens que, 
independentemente da aparência física, cada indivíduo possui qualidades e 
que, de alguma forma, todos são, ao mesmo tempo, diferentes e, também, 
especiais.

O momento de debate sobre esses assuntos foi de grande impor-
tância para a formação dos alunos, considerando que, inevitavelmente no 
ambiente escolar, nas relações entre as crianças, quase sempre há situações de 
preconceito e de discriminação, em atos de reprodução social. Diante disso, 
foi possível construir um diálogo com as crianças, que contribuiu para que 
elas compreendessem que agir de forma preconceituosa não é uma boa ação.

Com a Literatura “A árvore que pensava”, de Oswaldo França Júnior 
(1986), foi possível refletir sobre a necessidade de as pessoas serem úteis umas 
às outras. A narrativa discorre sobre a história de uma árvore que tentava de 
tudo para agradar aos homens, mas nunca conseguia. Ao pensar sobre as ati-
tudes da árvore, objetivamos aumentar a autoestima das crianças, fazendo-as 
compreender que nem sempre conseguimos agradar a todos e que isso não 

2  “O bullying é um termo de origem inglesa e sem tradução ainda no Brasil, é utilizado para qualificar com-
portamentos agressivos no âmbito escolar, praticados tanto por meninos quanto por meninas. Os atos de 
violência (física ou não) ocorrem de forma intencional e repetitiva contra um ou mais alunos que se encon-
tram impossibilitados de fazer frente às agressões sofridas. Tais comportamentos não apresentam motivações 
específicas ou justificáveis. Em última instância, significa dizer que, de forma ‘natural’, os mais fortes utilizam 
os mais frágeis como meros objetos de diversão, prazer e poder, com o intuito de maltratar, intimidar, humi-
lhar e amedrontar suas vítimas” (SILVA, 2010, p.7). 
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pode ser considerado um problema, visto que no cotidiano dos mesmos, a 
expressão de opinião era um problema pois por qualquer motivo os colegas 
viravam objeto de chacota entre eles. 

Reforçamos, ainda, a importância de realizar boas ações e de ter ati-
tudes corretas e justas em nossas ações, sem objetivar recompensa, mas com-
preendendo a importância de agir corretamente pela própria consciência e 
não porque o outro assim o deseja.

Quanto ao conto “João e Maria (da Tradição Oral)” a escolha desta 
clássica literatura se deve ao fato de apresentar questões importantes a serem 
dialogadas: a pobreza, a maldade, a desobediência e a coragem. A história relata 
a dificuldade de sobrevivência da família das crianças que viviam em um perío-
do de fome, o abandono das crianças pelos pais, as más ações da madrasta e da 
bruxa, o fato de João e Maria comer os doces da casa da bruxa sem permissão 
de alguém (ou um adulto), a coragem e as estratégias das crianças para conseguir 
escapar da bruxa e chegar de volta em casa. O fato de a história já ser conhecida 
pelos alunos facilitou a verbalização das crianças que expuseram com facilidade 
suas opiniões, refletindo sobre os assuntos mencionados anteriormente. 

Enfim, cada uma das literaturas selecionadas continha um tema im-
portante a ser discutido com os alunos. Buscamos, além de criar o hábito 
da leitura, fazer com que os alunos pudessem expor as próprias opiniões e 
relatar as experiências pessoais, contribuindo, assim, para uma aula mais di-
nâmica e participativa. 

Exercitar a oralidade dos alunos, a fim de que percebessem que a 
leitura pode oportunizar momentos prazerosos, de trocas de opiniões, de 
conversas informais, foi um dos objetivos durante os debates realizados ao 
término das histórias. Durante estas discussões, as crianças participaram ati-
vamente, dando depoimentos de situações vividas por elas, parentes ou ami-
gos, evidenciando, desta forma, que compreenderam as mensagens veicula-
das pelas narrativas lidas. 

No decorrer do projeto, percebemos que a cada uma das aulas, os 
alunos participavam mais, pois já haviam compreendido a dinâmica das ati-
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vidades. Entenderam que as questões levantadas não tinham objetivo avalia-
tivo, mas, sim, de que pudessem discutir sobre assuntos necessários e atuais. 
No decorrer do projeto, as atividades foram sendo adaptadas, a fim de que, 
em cada aula, os pibidianos desenvolvessem melhor sua prática, e que os 
alunos se interessassem pela leitura e sentissem prazer em ouvir e ler outras 
histórias.

Ressaltamos que, de início, encontramos algumas dificuldades em 
prender a atenção das crianças durante a contação de história, pois elas não 
tinham o hábito de ler e de ouvir histórias. A Abordagem Histórico-Cultu-
ral compreende a atenção como fator fundamental para que o aprendizado 
de fato ocorra. Bondezan e Duarte (2008), apoiadas nos escritos de Vigotski 
(1998), apontam que, além da importância da atenção no ambiente escolar, 
esta, juntamente com a percepção, encontram-se na base das capacidades 
psíquicas superiores.

Sem o desenvolvimento da atenção e da percepção, outras capacida-
des como a memória, o raciocínio, a imaginação e o pensamento também 
não se desenvolvem. As autoras ainda afirmam que a atenção infantil se 
orienta pelo interesse, ou seja, faz-se necessário desenvolver o interesse do 
aluno para determinado assunto ou conteúdo, a fim de que sua atenção seja 
direcionada. 

Ao aceitar que a atenção da criança é direcionada pelo interesse dela, 
compreende-se que dispor de recursos visuais, de materiais lúdicos, jogos pe-
dagógicos e metodologias diferenciadas nos anos iniciais do Ensino Funda-
mental é uma estratégia que possibilita direcionar o interesse do próprio aluno.

Inúmeros recursos podem ser utilizados para valorizar o momento 
da leitura e torná-lo mais interessante, quando se trabalha com a literatura 
infantil em sala de aula. Deste ponto de vista, em todas as aulas, foi permitido 
que os alunos folheassem e lessem individualmente as histórias, entretanto 
buscou-se, por meio da contação de história, a possibilidade de um momen-
to mais dinâmico com os alunos, a fim de que, dispondo de recursos lúdicos, 
fosse possível desenvolver a atenção das crianças.
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Mateus (2014), citando a compreensão de Pennac (1193) sobre a 
contação de história, afirma:

A contação de histórias é um momento mágico que envolve a todos 
que estão nesse momento de fantasia. Ao contar histórias, o professor 
estabelece com o aluno um clima de cumplicidade que os remete à 
época dos antigos contadores que, ao redor do fogo, contavam a uma 
platéia atenta às histórias, costumes e valores do seu povo. A platéia 
não se reúne mais em volta do fogo, mas, nas escolas, os contadores de 
história são os professores, elo entre o aluno e o livro. O ato de contar 
histórias é próprio do ser humano, e o professor pode apropriar-se 
dessa característica e transformar a contação em um importantíssimo 
recurso de formação do leitor (PENNAC, 1993, p. 124 apud MA-
TEUS et. al, 2014, p. 57).

Sendo assim, ao compreender que a literatura infantil, nas suas diver-
sas formas, pode auxiliar no processo de aprendizagem de leitura e escrita 
dos alunos, compreendeu-se também que, para tornar tais momentos mais 
atrativos, capaz de desenvolver a atenção dos alunos, reforçando a impor-
tância da mesma para o aprendizado do indivíduo, era preciso dispor da 
contação de história.

As narrativas aqui citadas foram trabalhadas, aliando-se as técnicas de 
contação de história aos recursos visuais como fantoches, palitoches, peru-
cas, fantasias e cenários. Antes de realizar a contação das histórias, cada uma 
das narrativas foi lida e interpretada, pois para que o momento da contação 
transcorra bem, é essencial que o contador domine a história, conheça o 
enredo, saiba dar ênfase às passagens mais importantes , a fim de que os ou-
vintes se envolvam no conto, na história. 

Após a contação de história e os debates sobre os temas nelas abor-
dados, eram realizadas as atividades. Além de atividades como pintura, dese-
nho, colagem, gincanas e perguntas que exigiam a interpretação das histórias 
contadas, também trabalhamos a produção textual com os alunos. 

Na produção dos textos, os alunos poderiam optar em reescrever 
a história ou produzir um texto que abordasse um dos assuntos discutidos 
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em sala, ao mesmo tempo em que ampliavam essa produção. Também eram 
abordadas questões ortográficas, a fim de que os alunos entendessem regras 
básicas como o uso de acentuação e da pontuação, por exemplo.

Dessa forma, desenvolvemos a leitura e a escrita, a interpretação de 
texto, a ampliação do vocabulário, a capacidade argumentativa e a atenção 
dos alunos, dispondo de algumas obras da literatura infantil, aliadas a técnicas 
de contação de história e da realização de debates acerca dos temas aborda-
dos pelas respectivas obras. 

O projeto de literatura infantil durou cerca de seis semanas. No de-
correr do projeto, percebeu-se o interesse que as crianças apresentavam em 
saber qual seria a história do dia; elas ficavam atentas à organização dos ma-
teriais a serem utilizados para a contação, queriam tocar, manusear e ficavam 
muito empolgadas com as novidades. 

Conforme já mencionado, ao fundo da sala de aula, os professores 
tinham uma minibiblioteca, com vários livros de literatura infantil ofereci-
dos pela escola, que, até então, eram pouco utilizados. Os professores pediam 
para os alunos escolherem um livro depois de terminar as atividades do dia, 
mas eles folheavam-no brevemente, e eram poucos aqueles que realmente 
liam. Durante e depois do projeto de literatura, essa ida até a biblioteca tor-
nou-se mais frequente, como exemplo, cita-se num fato por nós presencia-
do, em que duas alunas estavam sentadas ao fundo da sala, lendo, sem que a 
professora tivesse solicitado isso a elas.

Consideramos, inclusive, que o apoio dos professores regentes, suas 
contribuições durante as aulas, sua persistência em promover o hábito da lei-
tura com os alunos foi de fundamental importância para o bom andamento 
do projeto de literatura infantil.

conclusão

Fazer parte do PIBID está sendo uma experiência muito valiosa 
para a formação docente; participar das atividades da escola, compreender 
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as dificuldades e observar a prática dos envolvidos no ambiente educacional 
é um privilégio para o acadêmico de licenciatura. É uma oportunidade de 
visualizar, entender e buscar soluções para os problemas que ocorrem na 
escola, ou seja, é uma antecipação da carreira do profissional do magistério.

Ao estar na escola, foi possível perceber o quão difícil se torna o 
trabalho de um professor, caso ele não tenha a oportunidade de dispor de 
recursos que o auxiliem no desenvolvimento da aprendizagem de seus alu-
nos. Compreendemos a necessidade de refletir sobre estratégias que possibi-
litem esse apoio à ação docente, de modo que é necessário que o professor 
entenda a importância de diversificar práticas que despertem o interesse de 
seu aluno em aprender determinados conteúdos. 

Quanto á leitura e à escrita, entendemos que cabe ao professor dar 
início a esse processo, quando o mesmo não é realizado pela família. Cons-
truir o hábito da leitura e da escrita é um processo longo, que deve ser traba-
lhado dia a dia, durante toda vida escolar e não apenas no desenvolvimento 
de um projeto. Cientes disso, é possível dizer que as atividades desenvolvidas 
com os alunos possibilitaram a percepção de que um livro pode relatar rea-
lidades das quais eles também participam; a leitura pode apresentar o mundo 
a eles, que, descobrindo isto, deixam de ver a leitura como obrigação, mas, 
sim, como um ato prazeroso.

A intenção foi de que os alunos entendessem que a leitura é uma 
ferramenta de aquisição de conhecimentos científicos, e também que a li-
teratura infantil pode trazer este conhecimento de forma muito prazerosa. 
É uma viagem pela imaginação, já que os livros podem trazer romances, 
aventuras, poesias, histórias reais, dentre outros; sendo assim, o propósito foi 
também despertar o gosto e o interesse pelo ato de ler. 

Destacamos, também, a importância de se trabalhar a literatura infantil 
a partir da contação de história, pois além de ser mais atrativo para os alunos, 
instigando a curiosidade e a participação deles, tal recurso também tornou as 
aulas mais participativas, propiciando-nos um ambiente mais alegre e dinâmi-
co, facilitando, assim, o desenvolvimento da atenção das crianças.
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A partir das experiências vivenciadas em sala de aula, podemos afir-
mar que a literatura infantil, contando com uma boa mediação, pode auxiliar 
no processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. Este recurso 
constitui-se em um rico instrumento que proporciona o desenvolvimento 
das capacidades de atenção, de imaginação, de percepção e, para além dis-
so, permite despertar no aluno o prazer da curiosidade, da descoberta e da 
fantasia.
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PIBID e DOcêncIa na eDucaçãO BásIca: 
O que Pensam Os BOLsIstas DO 

suBPrOJetO De PeDagOgIa1

MáRcia da cRuz da siLVa; oLiVa aPaRecida PRohMann de LiMa; saRa cRistina de souza 

PeReiRa; andReia nakaMuRa bondezan.

Introdução 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PI-
BID – é um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – CAPES/MEC, criado com a intenção de contribuir com 
os cursos de licenciatura no que tange à formação dos futuros docentes da 
Educação Básica de ensino.

De acordo com a Portaria nº 096, de 18 de julho de 2013, o Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID – tem por 
objetivo:

• Incentivar a formação de docentes em nível superior para a Edu-
cação Básica;

• Contribuir para a valorização do magistério;
• Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 

de licenciatura, promovendo a integração entre a Educação Supe-
rior e a Educação Básica;

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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• Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e par-
ticipação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a su-
peração de problemas identificados no processo de ensino-apren-
dizagem;

• Incentivar escolas públicas de Educação Básica, mobilizando seus 
professores como co-formadores dos futuros docentes e tornan-
do-as protagonistas nos processos de formação inicial para o ma-
gistério; 

• Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmi-
cas nos cursos de licenciatura;

• Contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na 
cultura escolar do magistério, por meio da apropriação e da re-
flexão sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho 
docente (CAPES, 2013, art. 4).

Assim, esse programa busca a melhoria na qualidade da educação e na 
formação inicial de professores. Constitui-se como importante ferramenta 
para a formação dos profissionais da educação, pois tem por fundamento a 
unicidade teoria e prática, visto que há relação entre o saber sistematizado 
– adquirido no decorrer do curso, por meio do ensino e de pesquisas cien-
tíficas – e a prática pedagógica na instituição de ensino.

A partir de 2014, iniciou-se o subprojeto de Pedagogia/PIBID, da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu, no 
Paraná. Ao todo, são oito acadêmicos que fazem parte deste subprojeto, de-
senvolvendo as atividades em uma escola deste município. 

O presente artigo tem como objetivo destacar as percepções dos pibi-
dianos acerca da relevância deste programa para a sua formação acadêmica. 
Para isso, primeiramente apresenta a metodologia desta pesquisa; em seguida, 
destaca as atividades realizadas no subprojeto de Pedagogia; e finalizando 
com a transcrição de trechos das entrevistas com os bolsistas em relação ao 
impacto do PIBID para os futuros pedagogos.
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metodologia

Esta pesquisa desenvolveu-se a partir do eixo articulador teoria e prá-
tica. Optou-se pela pesquisa bibliográfica e pela coleta e análise de dados 
de entrevistas, realizadas com os bolsistas do subprojeto de Pedagogia em 
questão. 

As entrevistas foram feitas por meio de um roteiro, composto por sete 
questões cujos questionamentos tinham a finalidade de contribuir com o 
debate sobre a qualidade da formação docente e a proposta de ações que 
compreendam a prática em sala de aula.

Buscou-se destacar a compreensão dos bolsistas que estão em processo 
de formação pedagógica e que, portanto, têm o objetivo de atuar na escola 
e ter conhecimentos referentes ao planejamento de aula, à aplicação prática 
dos conteúdos, à observação da atuação do professor titular, à organização 
do trabalho pedagógico, entre outros.

A partir das respostas apresentadas, pôde-se analisar como o PIBID 
atua na formação destes acadêmicos. 

subprojeto De Pedagogia 

O PIBID insere os bolsistas em processo de formação profissional no 
cotidiano do ambiente escolar e proporciona a eles experiências em sala de 
aula e na prática docente. O Subprojeto de Pedagogia da UNIOESTE, cam-
pus de Foz do Iguaçu, tem como objetivo o desenvolvimento da leitura e da 
escrita de alunos do Ensino Fundamental. No ano de 2015, o trabalho com 
a leitura e com a escrita está sendo desenvolvido por meio dos conteúdos de 
Ciências Naturais, em turmas do 3º ano do Ensino Fundamental I.

As atividades são realizadas em uma Escola do Município de Foz do 
Iguaçu - PR, no período vespertino. O projeto conta com oito bolsistas que 
estudam no 2º, 3º e 4º anos do curso de Pedagogia, divididos em quatro 
duplas de trabalho. Cada uma das duplas ficou responsável por uma turma 
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de terceiro ano. As aulas são planejadas, considerando-se as especificidades 
de cada turma.

Para além das regências na escola selecionada, são realizados encontros 
semanais de estudos, discussões, planejamento de aula e produção de mate-
riais no espaço da Universidade. Os bolsistas contam com a participação da 
coordenadora do subprojeto PIBID em todas as reuniões, o que é de grande 
importância para a formação inicial do pedagogo. A mediação da professora 
possibilita a melhor compreensão da práxis pedagógica, uma vez que a prá-
tica é repensada e as dúvidas são sanadas pela professora. 

As atividades são divididas em três etapas principais: fase de pesquisa 
e análise científica; fase de elaboração e fase prática; e fase de aplicação dos 
planos. Os planos de ensino e planos de aula são feitos a partir de uma análise 
teórico-bibliográfica, de observação da realidade, da administração escolar 
e do diagnóstico do livro didático, seguindo o planejamento de conteúdos 
elencados para o 3º ano do Ensino Fundamental. 

Tendo em vista o processo de ensino e aprendizagem, o planejamento 
requer a reflexão referente aos métodos, à prática em sala de aula e à meto-
dologia utilizada. Nesta direção, é interessante destacar:

O planejamento é um processo de racionalização, organização e co-
ordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a pro-
blemática do contexto social. A escola, os professores e os alunos são 
integrantes da dinâmica das relações sociais; tudo o que acontece no 
meio escolar está atravessado por influências econômicas, políticas e 
culturais que caracterizam a sociedade de classes. Isso significa que os 
elementos do planejamento escolar – objetivos, conteúdos, métodos 
– estão recheados de implicações sociais, têm um significado genui-
namente político. Por essa razão, o planejamento é uma atividade de 
reflexão acerca das nossas opções; se não pensarmos detidamente so-
bre o rumo que devemos dar ao nosso trabalho, ficaremos entregues 
aos rumos estabelecidos pelos interesses dominantes da sociedade 
(LIBÂNEO, 1994, p. 222 apud ALVES; ARAUJO, 2009, p. 390).

É mister pontuar que o pedagogo possui função importante que ex-
põe sua posição política. Como afirma Saviani (2012, p. 2), “a educação é 
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um ato político”, ou seja, “a educação serve a uma ou outra classe”. Desta 
forma, não é possível haver imparcialidade por parte do pedagogo, pois não 
há como ficar distanciado da sociedade e indiferente quanto à sua posição, a 
favor de uma ou de outra classe. 

O programa é dividido em ensino, ou seja, a prática docente do bol-
sista; pesquisa, que compreende estudo teórico e pesquisa de cunho biblio-
gráfico; e extensão, com cursos que agregam os bolsistas do PIBID e os 
professores da rede de ensino da educação básica.

Os estudos realizados dão suporte à prática docente. Como forma de 
estimular a autorreflexão por parte dos pibidianos e promover a reformula-
ção dos métodos e abordagens utilizados, propõe-se a análise da realidade es-
colar já vivenciada pelo bolsista. Esta análise só é possível, porque não advém 
de um olhar crítico distanciado do processo, mas do ângulo do acadêmico 
pesquisador, que faz parte do ambiente escolar, que modifica e é modificado 
por este mesmo ambiente.

Iniciou-se, recentemente, um curso de extensão desenvolvido pela 
coordenadora do PIBID, em parceria com professoras doutoras da UNIOES-
TE, do Campus Foz do Iguaçu - PR. Os encontros são realizados na última 
segunda-feira de cada mês, nos quais são estudados e discutidos temas perti-
nentes à educação como alfabetização, produção de texto e tecnologias no 
ensino, entre outros.

Para o bom aproveitamento do curso, cabe aos bolsistas e aos professo-
res da rede municipal de ensino da escola parceira do programa, ler os textos 
indicados com antecedência. A leitura prévia por parte dos mesmos se faz 
essencial para a participação ativa nas reuniões do grupo, para a ampliação 
do debate e para a aquisição de novos conhecimentos.

A visão de mundo e das instâncias escolares dos bolsistas não é fruto 
apenas de um saber teórico, adquirido por uma pesquisa científica, mas, sim, 
fruto de uma pesquisa enquanto mediação do processo de formação do 
futuro profissional da pedagogia, em que as atividades do PIBID o inserem 
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no cotidiano da escola e o leva a pesquisar e a discutir com os demais os 
resultados obtidos e esperados.

Nessa perspectiva, Matos (2010, [n.p.]) salienta:

É importante que os cursos de licenciatura deem condições para que 
os futuros professores desenvolvam habilidades, disposições, saberes, 
sensibilidade, linguagens, conhecimentos, atitudes, valores e normas 
para o exercício profissional docente.

Os estágios obrigatórios do Curso de Pedagogia da UNIOESTE, Foz 
do Iguaçu, são divididos em: observação da estrutura física da escola e lei-
tura dos documentos no 2º ano do curso; acompanhamento do trabalho 
do pedagogo e elaboração de plano de ação na escola no 3º ano; e prática 
docente no Educação Infantil e Ensino Fundamental I, no 4º ano. Para além 
destas atividades garantidas pela grade curricular, o PIBID amplia as possi-
bilidades de os acadêmicos permanecerem mais tempo na escola, atuando 
neste contexto. 

Todas as semanas, os acadêmicos, participantes do PIBID, atuam di-
retamente na escola, buscando esta relação constante entre teoria e prática. 
Neste sentido, Piconez (1991, p. 15-16) argumenta:

O fato da dissociação entre o ensino e a realidade, constatado a partir 
de qualquer enfoque ideológico assumido, tornou-se um problema 
governamental e um objeto de estudo de diferentes autores e pro-
jetos que propõem, sob várias formas, a unidade teoria e prática. O 
contexto relacional entre prática-teoria-prática apresenta importante 
significado na formação do professor, pois orienta a transformação do 
sentido da formação do conceito de unidade, ou seja, da teoria e prá-
tica relacionadas e não apenas justapostas ou dissociadas (grifo nosso).

A unicidade entre teoria e prática é fundamental à formação do peda-
gogo e à participação ativa deste na escola, com a possibilidade de estudos, 
pesquisas e discussões que podem contribuir para que a teoria e a prática 
sejam efetivadas. Neste contexto, coloca-se a seguinte questão: Na visão dos 
acadêmicos, o PIBID propicia uma formação mais sólida aos profissionais 
da educação? 
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análise dos Depoimentos 

No intuito de responder ao questionamento registrado anteriormen-
te, realizou-se uma entrevista com os acadêmicos bolsistas do subprojeto de 
Pedagogia da Unioeste, Campus de Foz de Iguaçu, Estado do PR. 

O roteiro de entrevista apresenta questões referentes à importância 
das reuniões e pesquisas; ao nível inicial de conhecimento; ao novo nível de 
conhecimento; à contribuição dos debates; à viabilidade de aplicação dos 
conteúdos aprendidos no trabalho ou nas pesquisas dos futuros pedagogos; 
e aos conhecimentos adquiridos e produzidos no subprojeto de Pedagogia.

Evidencia-se, no depoimento da Bolsista 1, a contribuição do subpro-
jeto para formação dos acadêmicos:

Os estudos em grupo tornam a experiência mais valiosa e propicia 
melhor aprendizado. O PIBID, além de ser uma assistência ao estu-
dante por meio da concessão de bolsas, é um programa que oferece 
uma formação complementar ao bolsista que se diferencia de seus 
colegas de turma que ainda não tiveram contato com a docência, e 
que somente terão esse contato no estágio obrigatório que é de curto 
período e não oferece a oportunidade que os pibidianos têm de estar 
em constante contato com a realidade escolar, vivenciando os proble-
mas da escola, dos alunos, professores e equipe pedagógica.

Ainda que o período de estágio obrigatório seja curto, Saviani (2012) 
compreende que a formação do pedagogo deve estar fundamentada no 
aporte teórico, para adiante do senso comum, uma vez que a maioria dos 
alunos da graduação vem de uma longa vivência no ambiente escolar. Por 
isso, devem distanciar-se da escola básica para adquirir um embasamento 
científico e, então, observar a escola a partir de outro ponto de vista. De 
tal modo:

Poderão analisar a prática educativa guiados pela teoria pedagógica 
ultrapassando, assim, o nível da “doxa” (o saber opinativo) e atingindo 
o nível da “episteme” (o saber metodicamente organizado e teorica-
mente fundamentado) (SAVIANI, 2012, p. 8-9).
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A busca deve ser por uma formação que não represente “um ato car-
torial” (SAVIANI, 2012, p.9), ou seja, que se restrinja ao mero certificado 
de conclusão de curso. Portanto, o curso superior precisa ser espaço para 
estudos e pesquisas; em se tratando das licenciaturas, por exemplo, é o lugar 
adequado para compreender todas as partes que compõem a escola. Em 
síntese, “cabe pensar o problema da educação e da formação de educadores 
como um processo global, uma totalidade” (SAVIANI, 2012, p. 10).

O pedagogo precisa compreender os condicionantes do contexto em 
que vive e trabalha, em outras palavras, é necessário perceber a sociedade 
em que estamos inseridos; entender as relações que são estabelecidas neste 
convívio; observar o contexto social que o circunda; e realizar seu trabalho 
para que todos os alunos possam se apropriar dos conhecimentos científicos, 
compreender e atuar na sociedade a que pertencem. Partindo desta concep-
ção Duarte (2006, p. 94) aponta:

O conhecimento que o intelectual adquiriu em sua formação, e para 
cujo desenvolvimento ele pretende contribuir com sua atividade de 
pesquisador, deve estar internamente articulado à crítica dos proces-
sos sociais de apropriação privada do conhecimento. Nessa direção, a 
formação do intelectual crítico não dispensa o auxílio de uma teoria 
crítica. Não existe nenhum tipo de pensamento crítico em abstrato, 
isto é, desprovido de conteúdo (grifo nosso).

Quanto aos aspectos aproximação e contato com o ambiente escolar, 
a Bolsista 2 argumenta: 

Acredito que o programa é muito importante, considerando que nós 
{bolsistas} estamos em processo de formação. Estamos sendo forma-
dos para {posteriormente} atuar como professores, então o PIBID 
vem antecipar esse estar em sala de aula, porque, antes de entrar no 
subprojeto, {particularmente}, nunca havia tido contato com a sala 
de aula, com a docência em si [...]. {Uma vez que} iniciamos {o 
estágio} no segundo ano do curso, {sendo apenas de observação}, 
depois no terceiro ano {tem-se o estágio de observação do traba-
lho docente}, mas acaba sendo um estágio {limitado a análise} das 
{instâncias escolares}, como, por exemplo, organização da direção, 
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secretaria, biblioteca etc. Acabamos não {acompanhando} a atuação 
do professor em sala de aula. Com o PIBID há essa possibilidade, 
{pois} {temos a oportunidade de} ir para a sala de aula {e ver} como 
é {a aplicação prática dos conteúdos}, como o professor organiza 
suas atividades no dia-a-dia, como é o desenvolvimento da criança, 
como estão aprendendo etc. Percebemos que, às vezes, {a aplicação 
do conteúdo é} um pouco “complicada”, porém muito importante 
estarmos participando do dia-a-dia da escola. 

Por conseguinte, a compreensão é de que o subprojeto contribui para 
uma formação de qualidade. Para a Bolsista 3:

O PIBID possibilitou {o} estar em sala de aula ministrando {os con-
teúdos apropriados à turma}, [...]. Por ter entrado no projeto logo 
no primeiro ano de graduação, acredito que ele foi de extrema im-
portância para minha decisão de continuar {cursando Pedagogia}. 
Confesso que, por vezes, {pensei em} desistir, visto que o ambiente 
escolar, muitas vezes, é conturbado e priva o professor de tomar suas 
próprias decisões, {além de} não valorizar o profissional que está à 
frente {mediando o processo de ensino}. {Digo} que o que me faz 
{permanecer} no curso, realmente, {é} o projeto.

Percebe-se na fala da bolsista 3 que o subprojeto constitui-se como 
ampliação do processo de aprendizagem, visto que há uma preocupação por 
parte da equipe que coordena e supervisiona o programa desenvolvido na 
UNIOESTE Foz – em parceria com a Instituição de Ensino do Município 
– com a formação do acadêmico bolsista. Portanto, o mesmo compreende 
o campo do ensino, pesquisa e extensão, relacionando pesquisa científica, 
estudo teórico para elaboração do planejamento e aplicação prática das ati-
vidades pensadas em conjunto. 

Os bolsistas, ao observar a prática do professor titular da Escola Mu-
nicipal parceira do subprojeto, têm a possibilidade de repensar a própria 
prática docente, de forma a identificar as particularidades da turma, definir 
nova metodologia, analisar as instâncias da escola, articular os conteúdos ao 
saber sistematizado e construir coletivamente os planejamentos trimestrais. 
Conforme complementa Sanfelice (1986, p.85-86):
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A Sala de Aula é [...], portanto, a Sala de Aula das instituições escola-
res: um local específico destinado a atividades específicas de ensino-
-aprendizagem de saberes também específicos, em níveis e complexi-
dade diferenciados, através de metodologias apropriadas, e que só tem 
sua peculiaridade assegurada à medida em que professores e alunos 
garantem, nela, a execução real destes objetivos aos quais se destinam.

Nesse sentido, o programa revela-se como práxis pedagógica, por-
quanto o conhecimento obtido proporciona reflexões referentes ao plane-
jamento de aula, à metodologia utilizada e à aplicação de atividades. Assim, 
a oportunidade de participar do PIBID antecipa a atuação do futuro pro-
fissional em sala de aula, que, ao assumir a função docente, desperta o olhar 
crítico e pormenorizado a respeito da realidade escolar.

Vale sublinhar, também, o depoimento da Bolsista 1, visto que se ob-
serva, nas palavras da entrevistada, a reflexão possível por meio das experiên-
cias adquiridas no subprojeto de Pedagogia:

Além das reuniões de planejamento, também temos reuniões para a discussão 
de leituras sobre teorias pedagógicas; os debates enriquecem nosso trabalho, as 
leituras são bases para as aulas e direcionam nossa atuação pedagógica na esco-
la. Sabemos que nossa ação, enquanto educadores, nunca é neutra, temos nossa 
concepção de educação e temos que agir intencionalmente em nossa prática, 
por isso a leitura constante, a reflexão sobre o que acontece no espaço escolar 
é extremamente importante para termos clareza de que homem e sociedade 
queremos formar (grifo nosso).

Esse olhar particular revela o quanto o subprojeto ativa, em nós, a 
consciência crítica sobre a realidade social, “fazendo com que abandonemos 
o comportamento asséptico de meros espectadores, de meros constatado-
res” (PADILHA, 2002, p. 13). Portanto, não podemos tratar os indivíduos 
como iguais, porque eles não são; devemos, sim, reconhecer as diferenças 
de origem social e as desigualdades de classes de cada um deles, bem como 
usar os fins da educação para que o processo de ensino e aprendizagem seja 
emancipador e não mais alienador. 

Na percepção da Bolsista 3:
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O projeto amplia nosso conhecimento, expande o que já adquirimos 
em sala de aula, aliado às leituras que temos e atividades propostas por 
nossa coordenadora. Com relação a atitudes, posso dizer que também é 
um diferencial. Em sala de aula, temos somente a teoria. Algumas pes-
soas que entram na pedagogia, às vezes, por gostarem de crianças, outras 
por gostarem do ambiente escolar, não têm muita ideia do que é estar 
nesse ambiente, e por vezes, entrar nesse tal ambiente sem uma prepa-
ração, pode ser traumatizante, tanto para o acadêmico, quanto para o 
aluno da escola que irá nos receber. Sabendo como é estar participan-
do do cotidiano escolar, tendo esta experiência antecipada, podemos 
desenvolver maneiras de lidar com a situação, sem ser algo cansativo 
ou desgastante para ambos os lados. Podemos, assim, com o projeto, 
ampliar realmente nossa visão de sociedade, perceber que nem tudo 
que está diante dos nossos olhos é real ou belo como nos é imposto.

Na fala da bolsista transcrita anteriormente, percebem-se os impactos 
positivos do contato com o ambiente escolar; observam-se, ainda, aspectos 
relevantes no que se refere à tarefa de ensinar do professor. 

Fica, assim, evidente que o PIBID possibilita a articulação entre a teoria 
e a prática, integra o acadêmico à escola, proporciona auxílio pedagógico de 
orientação de trabalho científico, dispõe de espaço para realização de pesquisas 
e oferece acesso a fontes de pesquisas, ou seja, oportuniza a discussão de resul-
tados e análise de dados para que o futuro profissional da educação tenha con-
dições de realizar um trabalho prático de iniciação à docência de qualidade. 

Quanto à viabilidade de aplicação dos conteúdos aprendidos, a Bol-
sista 1 comenta:

Toda a experiência adquirida no PIBID e na Universidade formam 
um conjunto de saber necessários para iniciar a docência; com certe-
za, o estudante da Universidade pública e bolsista desse programa terá 
um diferencial ao iniciar sua carreira no magistério.

A respeito desse mesmo aspecto, a Bolsista 3 conclui que:

Há uma ligação do que é visto em sala de aula e o que é visto no 
projeto, podendo, assim, servir tanto para as aulas na faculdade e na 
escola, quanto para a vida, sabendo lidar com situações corriqueiras 
do dia a dia. 
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O subprojeto de Pedagogia propicia ao bolsista uma formação mais 
próxima da realidade da escola. A partir do entendimento adquirido pelo 
referencial teórico do curso e do subprojeto, entende-se que “precisamos 
dar conta de revelar e expor, na totalidade, a realidade social de tal forma que 
a compreensão de uma universalidade dinâmica se constitua num método 
de ler o que faz parte do mundo dos homens” (PADILHA, 2002, p. 13). 
Estamos certos de que a superação deste problema ocorre pela apropriação 
do conhecimento com fim emancipador, por meio de estudos direcionados 
à compreensão da sociedade e desvelamento do real.

considerações Finais

Pretendeu-se apresentar, de maneira objetiva, o subprojeto de Pe-
dagogia/UNIOESTE/Foz do Iguaçu. Optou-se por uma descrição dos re-
latos de experiências dos acadêmicos bolsistas do Programa de Iniciação à 
Docência, referente ao contato com o ambiente escolar e com os alunos do 
Ensino Fundamental I.

Os estudos para o planejamento das aulas a serem ministradas aten-
tam aos objetivos propostos pelo Programa, bem como visa promover diá-
logos com os alunos da educação básica, para que estes possam ser ouvidos 
e para que o processo de ensino seja emancipador e de acordo com o nível 
de aprendizagem do educando.

Buscou-se ressaltar a importância da unicidade teoria e prática, por 
representar um diferencial fundamental na formação do profissional de qua-
lidade, devido à especificidade e profundidade com que os temas pertinentes 
à educação são abordados nos aportes teóricos do subprojeto e nos textos 
base do presente artigo.

O referido subprojeto constitui referência útil não apenas para os 
acadêmicos membros do subprojeto, mas para todos os que estão em pro-
cesso de formação profissional. Vale ressaltar a contribuição do Curso de 
Extensão como possibilidade de aprofundamento da leitura de textos cien-
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tíficos e do diálogo com professoras e pedagogas, a fim de ampliar os debates 
sobre a temática.

Considera-se que o Programa de Iniciação à Docência é um inves-
timento no futuro profissional de cada um dos bolsistas, pois visa contribuir 
significativamente no que se refere à qualidade da educação e à qualidade da 
formação docente. Constatou-se, assim, um crescimento no quesito expe-
riência, conhecimento e reflexão das próprias ações, tanto em nível acadê-
mico quanto profissional.
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suBPrOJetO De PeDagOgIa DO PIBID – 
reLatO De exPerIêncIa “a trOca De 

cartas, auxILIanDO O DesenVOLVImentO Da 
LeItura e Da escrIta”1

thiago bogado dantas; Lucinete da siLVa; eLoá soaRes dutRa kasteLic; sueLi Pinto 

LeMes.

Introdução

O Subprojeto de Pedagogia do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID), composto por alunos do curso de Pedagogia 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Foz 
do Iguaçu, realizou, em uma escola pública municipal desta cidade, o projeto 
“Aprendizagem e Desenvolvimento da Leitura e da Escrita pelos Alunos 
do Quarto Ano do Ensino Fundamental”. Para tal, foram acompanhadas 4 
(quatro) turmas do quarto ano do Ensino Fundamental, sendo 2 (duas) do 
período matutino e 2 (duas) do período vespertino. As salas tinham, em mé-
dia de 20 (vinte) alunos, com idade entre 9 (nove) e 10 (dez) anos. 

Num momento anterior ao início dos trabalhos, realizamos, junto 
à direção da escola, uma reunião com objetivo de apresentar a proposta e 
conhecer a mesma. 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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Na ocasião, a direção da escola esclareceu aos participantes do pro-
grama a necessidade de os seus alunos terem acesso a metodologias diversi-
ficadas que tornem possível o maior desenvolvimento de leitura e da escrita 
dos alunos, tendo em vista que, para os coordenadores pedagógicos, este 
fundamento interfere nas demais aprendizagens, justificando-se, portanto, a 
necessidade da elaboração do projeto em questão.

Mediante o pedido da escola, iniciamos a busca por respostas à situa-
ção-problema (necessidade de exercícios para melhor desenvolvimento de 
leitura e escrita dos alunos) apresentado pela escola; para este fim, recorre-
mos aos escritos de Vigotski (2000) e a suas pesquisas na área do desenvolvi-
mento e da aprendizagem, decorrentes das interações sociais. 

Nessa direção, apoiamo-nos, também, em André (2001), Antu-
nes (2003), Marcushi (2003) e Soares (2003), para a maior compreensão 
acerca do processo de ensino e aprendizagem, de maneira que este re-
ferencial fundamenta teoricamente os estudos e pesquisas sobre o meio 
educacional. 

Organizamos semanalmente o trabalho realizado na escola, o qual 
contemplou projetos elaborados pelos próprios acadêmicos, orientados por 
uma professora da universidade, que direcionou as pesquisas e respectivos 
fundamentos teórico-práticos, em encontros também semanais.

O projeto tem como objetivo: entender como a leitura e a escrita 
possibilitam a comunicação com os pares; compreender que, por meio da 
leitura, é possível apreender os conhecimentos sistematizados; entender que, 
por meio da escrita, podem-se transmitir mensagens, ideias e comunicar-se 
com outras pessoas. 

Evidenciamos, também, a utilização de métodos dinâmicos e lúdicos, 
para que o trabalho seja impactante para os alunos, fazendo-os sair da rotina 
proposta pelo cotidiano escolar.

É importante esclarecer que foi utilizada a tipologia carta como 
meio principal de compressão dos sistemas de comunicação, entretanto este 
não foi o único recurso/instrumento utilizado e exposto aos alunos. 
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Os conteúdos foram distribuídos e ministrados em 4 (quatro) en-
contros, cada um dos encontros com a duração de duas aulas. Os professores 
apresentaram-se flexíveis quanto à possibilidade da temática se prolongar, 
ocorrendo, de fato, a necessidade de se entender este tempo.

quadro 1- Os conteúdos dos encontros

Data Objetivos Atividades

1˚ Encontro 03/04
Compreender a importância 
da escrita no contexto em 
que o aluno está inserido.

Produção de uma carta 
para um possível amigo.

2˚ Encontro 10/04

Entender a função da carta 
e de outras formas de co-
municação (bilhete, e-mail; 
mensagem etc.)

Leitura da carta e produ-
ção da resposta.

3˚ encontro 17/04
Utilizar a arte para a produ-
ção de um cartão.

Produção de um cartão 
de Páscoa para o amigo 
oculto.

4˚ encontro 24/04
Identificar diferentes formas 
de comunicação, por meio 
da escrita.

Encontro entre os amigos 
que se corresponderam.

Fonte: Os pesquisadores.

A seguir, descrevemos as atividades realizadas nos encontros e o re-
torno por parte dos alunos.

1˚ Encontro

Este primeiro encontro apresentou propostas com o objetivo de le-
var os alunos a compreender a importância da escrita no contexto em que 
ele está inserido.

Da perspectiva de Soares (2003, p.12), “[...] o processo de aprendi-
zagem é facilitado quando ocorre por parte da criança uma compreensão 
de que há benefícios em saber ler e escrever [...]”; com este norteamento, os 
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trabalhos na sala começaram a partir de esclarecimentos quanto à importân-
cia do saber ler e escrever. 

Os alunos foram questionados sobre dinâmicas simples como: “Se 
eu não souber ler e estiver sozinho, consigo pegar o coletivo correto?”; “Se 
a pedido da minha mãe eu for ao mercado, conseguirei trazer corretamente 
o que ela pediu?”; “Os filmes e desenhos a que assistimos possuem muita 
linguagem visual, coisas e marcas escritas, mas se eu não souber ler, vou en-
tender as partes dos filmes e dos desenhos?”.

Assim, recorreu-se a situações simples e a momentos do cotidiano 
das crianças, para que elas se sentissem atraídas pela necessidade de ler e não 
forçadas a ler. Por se tratar de crianças do Ensino Fundamental dos anos 
iniciais, elas ainda possuem um entendimento parcial sobre o quanto é im-
portante o ler e o escrever para o exercício de uma profissão. 

Com uma conversa inicial a fim de esclarecimento, foram colocadas 
as questões anteriormente expostas, e os alunos também puderam comparti-
lhar as necessidades que percebiam na vivência de cada um deles. Desta for-
ma, os alunos compreenderam que a sociedade utiliza a comunicação escrita 
e que, eles, por sua vez, como sujeitos socialmente atuantes, devem possuir 
o aprendizado da leitura e da escrita para participar desta mesma vivência. 

De acordo com Vigotski (2000, p. 203), “[...] o ensino natural da 
leitura e da escrita requer uma influência adequada do meio circundante da 
criança; tanto ler como escrever deve ser elementos de seus jogos [...]”, por 
isso consideramos importante um diálogo inicial, sem textos e sem exercí-
cios, mas com esclarecimentos quanto aos momentos em que se faz neces-
sário saber ler para tomar decisões ou entender corretamente algo que nos 
é exposto. 

Em um segundo momento, buscamos realizar atividades que levas-
sem os alunos a compreender a dinâmica da comunicação, das noções bási-
cas, dos elementos (emissor, receptor, canal, mensagem); para tanto, utiliza-
mos um telefone feito pelas crianças, com latas e barbante, assim elas podiam 
conversar. 
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Nesse sentido, trabalhamos com os alunos a noção de que, no mo-
mento em que falo ao telefone, sou emissor, mas quando eu ouço o que al-
guém está falando, tomo lugar de receptor. O telefone foi um meio simples, 
muito agradável às crianças, e que possibilitou o entendimento básico da 
teoria da comunicação, sem maiores complicações. 

As crianças estavam motivadas por ser uma atividade dinâmica e lú-
dica, e foi um momento de que todos os alunos queriam fazer parte. Com 
este recurso, a proposta teve êxito, pois o objetivo era promover atividades 
agradáveis aos alunos, mas com a mediação intencional.
 Para concluir essa fase, em um terceiro momento, foi apresentada a 
proposta da “troca de cartas”. As crianças deveriam escrever uma carta para 
um colega, a princípio, incógnito. Como a atividade se iniciou no período 
matutino, as cartas seriam destinadas a um colega da tarde, observando a 
importância de que, como a mensagem seria escrita, eles deveriam ter o 
cuidado de enviar mensagens claras e legíveis. 

Foram feitas propostas nas quais as cartas deveriam conter uma breve 
apresentação das crianças, seguida de perguntas ao receptor. As crianças es-
tavam livres para escrever a mensagem que acreditavam ser importante; esta 
mensagem era observada pelos acadêmicos e pela professora da sala, para 
que, durante a elaboração da mesma, fossem feitas as correções necessárias e 
também para que não ocorressem mensagens inapropriadas:

Oralidade e escrita são práticas e usos da língua com características 
próprias, mas não suficientemente opostas para caracterizar dois siste-
mas linguísticos nem uma dicotomia. Ambas permitem a construção 
de textos coesos e coerentes, ambas permitem a elaboração de racio-
cínios abstratos e exposições formais e informais, variações estilísticas, 
sociais, dialetais e assim por diante. As limitações e os alcances de cada 
uma estão dados pelo potencial do meio básico de sua realização: som 
de um lado e grafia de outro, embora elas não se limitem a som e 
grafia (MARCUSCHI, 2003, p. 17).

Para o autor, o falar e o escrever são ferramentas comunicativas entre 
um sujeito e receptores/interlocutores; assim, recomendamos evidenciar, jun-
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to aos alunos, a importância da construção de um bom texto, colocando-o 
como facilitador da comunicação, enriquecendo a explanação do mesmo e 
dando exemplos de textos como: carta de apresentação para finalidade de tra-
balho, justificando uma falta ou ausência; e outros aplicáveis às práticas sociais. 

Tal atividade, enfim, pode levá-los a valorizar o aprender, como ela-
borar bons textos, ter clareza necessária para se fazer compreendido pelo 
receptor ou interlocutor, e reconhecer, inclusive, que, enquanto escreve, o 
escritor deve considerar alguns fatores como, a estrutura do texto, a coerên-
cia e a sequencialidade das ideias, para que a mensagem seja compreendida 
pelo leitor. Determinamos, ainda, que a carta circularia entre colegas, pro-
fessores e familiares.
 Para melhor organizar o envio e recepção das cartas, caixas de cor-
reio foram confeccionadas pelos acadêmicos, para que, quando terminasse 
de escrever a carta, o aluno depositasse-a na referida caixa. Os próprios aca-
dêmicos se encarregaram de entregar a carta à turma da tarde. 

O desenvolvimento desta aula seria basicamente como as anteriores, 
porém, no momento da confecção das cartas, ocorreria o recebimento da 
carta escrita pelos alunos do turno da manhã. A partir disso, os alunos do 
período da tarde passariam a elaborar a carta em resposta à carta recebida. 
Desta forma, iniciamos o processo de troca de cartas que se estendeu até o 
fim desse projeto.

2˚ Encontro

Neste segundo encontro, o objetivo foi entender a função social da 
carta e de outras formas de comunicação. Uma vez exposta a ideia das cartas 
no encontro anterior, apresentou-se, nesta aula, a teoria de que a carta é um 
recurso utilizado para a comunicação, mas não o único meio. 

Ressaltamos que, além da carta, há outros meios de comunicação 
também conhecido por eles, tais como: e-mail, SMS, telefone e conversas 
que não usam propriamente a língua escrita, mas a oralidade. 
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Dessa perspectiva, Antunes (2003, p. 47) afirma que é preciso o pro-
fessor incentivar seus alunos neste processo, mostrando que “[...] a escri-
ta, na diversidade de seus usos, cumpre funções comunicativas socialmente 
específicas e relevantes [...]”, ou seja, reconhecendo todos estes meios de 
comunicação, os alunos deveriam aprender a ler, a escrever e mesmo a falar 
corretamente, não apenas para fazer provas na escola, mas para desenvolver 
uma capacidade que será usada em toda a vida.

O segundo momento deste encontro teve como objetivo entender 
o processo de identificação da mensagem, por meio de uma pergunta feita 
aos alunos: Quem sabe ler? 

Obviamente que, no quarto ano do Ensino Fundamental, todos 
prontamente responderam positivamente; na sequência, foram apresentadas 
frases para que eles pudessem ler e que compreendiam a seguinte mensa-
gem: “Oi, como vai você?”, porém, as frases estavam escritas em outros idio-
mas (árabe, latim, chinês, espanhol e inglês), e as crianças não conseguiram 
compreender a qual mensagem as frases remetiam. 

Essa dinâmica foi importante para a compreensão de que os alunos 
sabem ler o conjunto de códigos da língua portuguesa, no entanto o mesmo 
não ocorre com um código que não eles conhecem, ou seja, não fazem a 
leitura de um determinado código desconhecido. 

Para concretizar a compreensão de decifração de um determinado 
código, não em língua portuguesa, foi feito uma caça ao tesouro. Esta ativi-
dade foi realizada em grupos; os alunos receberam uma mensagem escrita 
em código, composto por figuras, e um colega recebeu o dicionário apre-
sentando a letra a qual cada figura se referia. 

A atividade consistia em eles substituírem as figuras, para construção 
da frase, que seria a senha que daria acesso ao tesouro, ou seja, pequenos 
ovos de chocolate, uma vez que, no referido período, estávamos na Páscoa. 
A mensagem que havia sido exposta para ser decifrada era “eu sei ler, e gosto 
de chocolate”; esta foi outra atividade que teve boa aceitação por todos os 
alunos da sala.
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Para a conclusão desse segundo encontro, colocamos ao centro da 
sala a caixa de correio, e as crianças mostraram-se ansiosas para saber qual 
havia sido a resposta da tentativa de comunicação de cada um deles. Res-
saltamos, aqui, que além da leitura e da escrita, também foi trabalhada outra 
proposta do Projeto Político Pedagógico, uma vez que:

O currículo escolar, além dos aspectos já mencionados, também pode 
ser entendido como um processo de socialização das crianças como 
objetivo de enquadrá-las ou ajustá-las às estruturas da sociedade. Nes-
te sentido, acredita-se que as relações sociais, as trocas de experiência, 
o cotidiano formam um conjunto de fatores que garantem a forma-
ção de um currículo escolar que busca integrar a vida escolar à vida 
social (Foz do Iguaçu. PARANÁ, PPP, 2013, p. 33).

A comunicação das crianças ocorreu com outro aluno, do mesmo 
bairro, faixa etária e escola, contudo este era desconhecido. Elas foram mo-
vidas, desta forma, pela curiosidade e aceitaram prontamente a proposta das 
cartas no primeiro encontro. 

Em seguida, ainda nesse segundo encontro, quando cada um deles 
viu que havia resposta a sua mensagem; demonstraram-se ainda mais satis-
feitos e realizados por saber ler e escrever. Na sala, foram lidas as cartas e 
elaboradas as respectivas respostas, dando continuidade à conversação.

3˚ Encontro

O terceiro encontro ocorreu na véspera da comemoração da Páscoa, 
momentos em que trabalhamos a relação da importância da leitura e da es-
crita e essa data comemorativa. Nesse dia, o objetivo foi utilizar a arte para 
a produção de um cartão.

Em um primeiro momento, com base na ideia de que o aprendizado 
da leitura e da escrita, embasadas nas práticas sociais, “[...] contribui para que 
a escrita seja usada como linguagem quando organiza o ensino de modo a 
torná-la necessária para a criança” (ANDRÉ, 2007, p. 68), propusemos a 
construção de um texto com temática e finalidade próprias, diferentemente 
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de outros já mencionados, de maneira que foi pré-definido o tema sobre o 
qual os textos deveriam ser escritos. 

A proposta consistiu na construção de um cartão de felicitações para o 
colega com o qual os alunos estavam se correspondendo desde o nosso primeiro 
encontro, em virtude da comemoração pascal que aconteceria em breve.

Os alunos tinham o tema, desejar felicidades, desejar feliz Páscoa e 
possuíam o meio, a mensagem escrita, mas a maneira de fazê-lo seria uma 
decisão do aluno, ou seja, escolher quais palavras usaria, quais frases cada um 
deles construiria, portanto, estavam livres para escrever.

No segundo momento desse encontro, demos continuidade à ideia 
central e foi feita a entrega das cartas; as crianças ainda demonstraram estar 
muito envolvidas no processo, talvez pela proximidade que seu correspon-
dente possuía com a realidade delas.

Algumas delas também mencionavam se conhecerem pessoalmente, 
e, assim, a atividade de troca de cartas cumpria o objetivo de envolver as 
crianças, levá-las a dar maior importância à comunicação escrita de forma 
prazerosa e espontânea, enfim buscar desenvolver-se para que essa comuni-
cação fosse realizada de forma correta.

4˚ Encontro

O objetivo deste encontro foi dar resposta à comunicação realiza-
da pelos alunos, agregando as atividades ao papel socializador que a escola 
possui, já citado no presente texto e no PPP, quanto nos reportamos ao 
currículo escolar que “[...] também pode ser entendido como um processo 
de socialização das crianças como objetivo de enquadrá-las ou ajustá-las às 
estruturas da sociedade”, assim julgamos importante a realização de uma 
confraternização, com dois objetivos. 

O primeiro objetivo foi realizar uma confraternização para que eles 
pudessem conhecer a pessoa com quem haviam se comunicado por cartas 
durante o período proposto. Assim, eles poderiam constatar que o receptor 
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da carta enviada era um sujeito real, e que sua comunicação foi um processo 
verdadeiro. 

Alguns alunos pensavam que os professores se passavam por aluno 
para responder às cartas; entretanto, na confraternização, constataram que, de 
fato, utilizaram um canal, a carta, para transmitir uma mensagem ao receptor, 
que recebia a mensagem e dava uma resposta. Desta forma, a atividade foi 
coroada de sucesso.

O segundo objetivo, também de grande importância, pautamo-nos 
na possibilidade da construção de um ambiente que permitisse a vivência 
social entre as crianças que participaram do projeto. Esta confraternização 
ocorreu no campus da UNIOESTE, em Foz do Iguaçu.

Na ocasião, as crianças foram autorizadas pelos pais e responsáveis 
a realizar um passeio pelo campus da universidade, onde, inicialmente, as-
sistiram, juntas, no miniauditório do campus, a um filme de animação, “Os 
Croods”, que retrata o tempo do homem primitivo, os meios de comunica-
ção e os pensamentos das personagens, diferentes dos atuais. 

Após o filme, aproveitando o espaço e o grande grupo composto por 
todas as turmas, realizamos o encontro dos correspondentes. Foi um momento 
de bastante descontração; alguns alunos demonstraram timidez, mas, ao discorrer 
sobre as conversas iniciadas nas cartas, conseguiram construir um bom diálogo.

Após esse encontro, os alunos lancharam no próprio campus e, em 
grupos menores, fizeram um passeio de reconhecimento dos espaços do 
campus, momento em que se demonstraram bastante curiosas por ser o local 
onde os “professores do projeto” estudavam. Após o passeio, elas puderam 
retornar à escola. 

Outra grande importância desse passeio reside na possibilidade de 
essas crianças de periferia conhecer a universidade e saber que o referido 
espaço é aberto a elas. 

Tal sensação pode, futuramente, influenciar essas crianças a buscar a 
formação universitária, pois o bairro onde se localiza a escola é vizinho da 
universidade, entretanto muitos alunos não sabiam que existia aquele espaço.
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conclusão

A dupla de acadêmicos do PIBID que elaborou esse texto relata que 
a experiência com o Projeto “Aprendizagem e Desenvolvimento da Leitura 
e Escrita pelos Alunos do Quarto Ano do Ensino Fundamental” ocorreu em 
meio à formação deles como professores, portanto tais propostas puderam 
ser refletidas à luz dos teóricos apresentados aos estudantes durante o Curso 
de Pedagogia e durante a participação nas orientações do PIBID.

Em relação ao posicionamento da professora e dos alunos frente à 
proposta do Projeto, pudemos observar que ambos professora e alunos se 
mostraram satisfeitos com as atividades ministradas, durante o período de 
desenvolvimento do Projeto. 

A professora não precisou fazer nenhuma intervenção que desquali-
ficasse a atuação dos acadêmicos, a mesma observou e se pronunciou apenas 
em momentos em que os alunos se mostraram agitados. Enfim, as aulas 
transcorreram sem maiores problemas. 

Os teóricos que auxiliaram a compor esse artigo foram seleciona-
dos a partir do tema e problemáticas apontados pela escola, de maneira que 
o objetivo do Projeto consistia em sanar alguns problemas que os alunos 
apresentavam em relação ao processo da aprendizagem e à compreensão da 
leitura e da escrita. 

Os alunos puderam ter acesso a situações de aprendizagem por meio 
da leitura, com atividades lúdicas e expositivas. Os trabalhos propostos fo-
ram pensados e elaborados, a fim de aproximar os conteúdos à realidade dos 
alunos, por meio de atividades bastante dinâmicas e, quando possível, lúdica.

As atividades desenvolvidas tornaram o processo prazeroso aos aca-
dêmicos, que direcionaram a atividade, e, sobretudo, proveitosa para as crian-
ças que participaram dos encontros, as quais perceberam a importância de 
saber ler e escrever, demonstrando-se motivadas em participar das atividades 
promovidas pelos acadêmicos, o que facilitou o desenvolvimento dos con-
teúdos programados.
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O usO DO questIOnárIO cOmO 
Ferramenta Para LeVantamentO De DaDOs 

sOBre as necessIDaDes De aLunOs DO 
ensInO FunDamentaL Para auLas 

De LÍngua IngLesa1

ana MaRia kaust; deLfina cRistina Paizan; Jenny Miki yoshioka.

Introdução

O PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, 
oferece bolsas aos alunos dos cursos de licenciatura para que se aproximem 
da realidade escolar desde seu ingresso à universidade. O objetivo é anteci-
par o contato entre esses alunos e as salas de aula da rede pública fazendo, 
assim, uma articulação entre a educação superior e os sistemas educacionais 
estaduais e municipais. O subprojeto PIBID Letras-Inglês, da UNIOESTE 
do Campus de Foz do Iguaçu/Pr, existe há 2 anos e desenvolve suas ações 
no Colégio Estadual Ipê Roxo. De acordo com o Projeto Político Peda-
gógico do colégio, esse tem o objetivo de atender a população do bairro 
Cidade Nova e de outros bairros adjacentes do Município de Foz do Iguaçu 
que foram criados para atender famílias de baixa renda e promover o desfa-

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.



O PIBID e a FOrmaçãO De PrOFessOres De matemátIca, PeDagOgIa e Letras: ações e cOncePções

88

O UsO DO qUesTIOnÁRIO cOMO FeRRAMenTA PARA leVAnTAMenTO De DADOs sOBRe As necessIDADes De AlUnOs...

velamento da cidade. Entre as ações do subprojeto PIBID Letras-Inglês, des-
taca-se a ligação entre o ensino, a pesquisa e a extensão ao discutir questões 
teóricas quanto ao ensino e a aprendizagem de língua inglesa, ao produzir 
material didático, ao dar apoio à professora supervisora quanto à sua prática 
docente, etc. Dentre essas ações, está o Curso de Inglês Básico, no contra 
turno, para alunos matriculados nos 8º. e 9º. anos do Ensino Fundamental. 

Entre os desafios colocados por esse contexto, está a necessidade de 
se criar uma maior aproximação com os alunos participantes do curso de 
inglês ao buscar mecanismos para identificar suas necessidades e interesses de 
aprendizagem. Este capítulo trata do uso de questionários como um desses 
mecanismos.

Identificando e entendendo as necessidades dos alunos

O interesse em investigar as necessidades dos alunos aprendizes de 
língua estrangeira surge com a criação dos cursos de Inglês Instrumental, 
como os de Inglês para a Ciência da Computação, Inglês para Turismo, etc. 

De acordo com Brindley (1984), a princípio, a análise da necessida-
de era feita de uma forma mais “estreita”, em que somente se identificava a 
necessidade do aluno em termos da língua que ele precisava aprender para se 
comunicar em determinadas situações. Já analisar as necessidades dos alunos 
é forma mais “ampla” é levar em consideração as motivações, dificuldades de 
aprendizagem, e as crenças desses alunos.

De acordo com Long (2005), a análise de necessidades é uma ques-
tão complexa e sensível. O autor afirma que os alunos podem não ser a 
melhor fonte para a identificação e análise de necessidades, uma vez que eles 
podem não fornecer informação necessária sobre essa questão. Muitas vezes 
os alunos não se veem como informantes dentro desse contexto transferin-
do, assim, toda a responsabilidade para o professor. Muitas vezes, também, os 
alunos sentem dificuldade em explicitar suas necessidades de aprendizagem 
ou, até mesmo, de coloca-las em discussão. Assim, diferentes técnicas preci-
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sam ser utilizadas, como, por exemplo: entrevistas, observações, análises de 
documentos e questionários.

O uso de questionários para análise de necessidades

Para Dornyei (2010), o questionário é um dos métodos mais comuns 
de coleta de dados em pesquisas que tratam do ensino e da aprendizagem de 
uma segunda língua, devido principalmente à sua facilidade de construção. 
De uma forma mais específica, o autor utiliza a definição dada por Brown 
(2001) para caracterizar os questionários como “instrumentos escritos que 
apresentam respondentes com uma série de questões ou afirmações às quais 
eles reagirão escrevendo suas respostas ou selecionando entre as respostas 
existentes”. 

De acordo com Dornyei (2010), há três tipos de dados que os ques-
tionários podem nos fornecer: os factuais, os comportamentais e os atitudi-
nais. Os questionários com questões factuais geralmente servem para classifi-
car e descrever as pessoas investigadas, em busca de informações que podem 
ser relevantes para a pesquisa como, por exemplo, idade e estado civil. Já os 
com as questões comportamentais estão interessados em descobrir o que as 
pessoas investigadas estão fazendo ou já fizeram, fazendo perguntas quanto 
a suas ações, hábitos e estilos de vida. Por fim, os que contêm as questões 
atitudinais procuram descobrir o que as pessoas investigadas pensam. Essa 
categoria de questionário é bem ampla, já que procura investigar atitudes, 
interesses, opiniões, crenças, assim como os valores dos pesquisados em rela-
ção a um determinado assunto.

O questionário não é apenas amplamente usado por sua facilidade 
de construção, mas também devido a sua versatilidade, ou seja, pode ser 
utilizado de diversos modos, com diversas pessoas em diversas situações, cen-
trando em variados temas e tópicos. Se bem construído, ele não apenas tem 
a capacidade de coletar uma grande quantidade de informação, mas também 
facilitar o processamento de dados, posteriormente. Além disso, essa ferra-
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menta tem um custo-benefício a ser considerado quando aplicado. Logo, 
os questionários apresentam eficiência e praticidade em termos de tempo, 
aplicação e recursos financeiros.

No entanto, não devemos desconsiderar as várias limitações desse 
instrumento de pesquisa. Ao usar o questionário, deve-se ter em mente que 
as questões postas precisam ser suficientemente simples, para evitar desen-
tendimentos por parte dos respondentes, e diretas, pois o tempo despendido 
precisa ser curto. Contudo, essa simplicidade que caracteriza o questionário 
faz com que essa ferramenta seja inadequada quando se necessita um apro-
fundamento quanto ao assunto tratado. 

Outro fator de desvantagem de seu uso como ferramenta de coleta 
de dados é o simples fato de se tratar de um questionário, ou seja, a sua apli-
cação e preenchimento muitas vezes não são postos em alta conta. Também 
precisa ficar claro que a qualidade dos resultados da pesquisa depende gran-
demente de um respondente para outro. A atitude das pessoas investigadas, 
que pode variar muito, é o que influencia e torna, muitas vezes, o ques-
tionário uma ferramenta inadequada de pesquisa. Existem fatores a serem 
considerados como a propensão a deixar de lado questões simplesmente por 
não gostar delas; má leitura e interpretação; tendência a escolher opções que 
seriam as esperadas/aceitas/desejadas, apenas por causa da “conveniência so-
cial”, como Dornyei (2010) caracteriza, ou inclinação à opção mais pres-
tigiada; a forma como os respondentes veem a si mesmos; a “aquiescência” 
ou a ação de consentir, concordar com uma frase, especialmente quando se 
é ambígua ou não se tem certeza de seu sentido, ou seja, a ação de aceitar/
concordar com a opção que “soa mais bonito”; por fim, há o “efeito halo”, 
que é a tendência humana de generalizar. Outros fatores podem influenciar, 
e muito, na qualidade das respostas e acabar comprometendo a validade dos 
dados obtidos. Entre eles podemos citar o nível de alfabetização do respon-
dente, especialmente se é aprendiz de uma segunda língua, as poucas opor-
tunidades de conferir a validade das respostas, bem como o cansaço perante 
questionários longos ou monótonos, 
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O uso do questionário: desenho, aplicação e análise

O questionário aqui proposto tinha como objetivo identificar o inte-
resse dos alunos por músicas em língua inglesa e o acesso a elas pela internet.

Como visto na seção anterior, os questionários são classificados em 
factual (investigam quem os sujeitos pesquisados são), comportamental (in-
vestigam o que os sujeitos pesquisados fazem ou fizeram) e atitudinal (in-
vestigam o que os sujeitos pesquisados pensam sobre determinado tema). 
O questionário desenhado buscou identificiar fatos e comportamentos ao 
solicitar os seguintes dados:

1. Identificação do Aluno
 - Nome.
2. Acesso à Internet
 - Tipo de acesso à Internet.
 - Local de acesso à Internet.
 - Regularidade de acesso à Internet.
 - Participação em redes sociais.
3. Acesso às músicas em Inglês
 - Uso da Internet para acessar músicas em Inglês.
 - Músicas/cantores/bandas inglesas favoritas acessadas.

O questionário foi respondido por sete alunos. A princípio, os dados 
coletados revelam que seis deles tem acesso à Internet em casa:

Você tem acesso a Internet em casa 
Sim – 6 participantes

Não – 1 participante

Além do acesso em casa, todos eles acessam a internet em diferentes 
locais tais como casa de amigos e vizinhos, escola e lan houses:
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Você acessa a Internet de al-

gum desses outros lugares?

Casa de amigos/vizinhos – 6 participantes

Escola – 1 participante

Lan house – 1 participante

Todos eles têm acesso à Internet de maneiras variadas sendo citados 
o uso de computadores desktops, celulares, tablets e notebooks:

Você tem acesso à Internet via:

Computador desktop – 4 participantes

Celular – 7 participantes

Tablet – 2 participantes

Outro: qual? Notebook - 1 participante

Dos sete entrevistados, seis deles relataram que tem acesso diário à 
Internet. Um dos entrevistados revela que raramente acessa a rede:

Com qual frequência você tem acesso a 

Internet?

Raramente – 1 participante

Diariamente – 6 participantes

Os entrevistados também relatam o acesso a diferentes redes sociais 
como o Facebook, Whatsapp e Instagram:

Você participa de alguma rede 

social virtual? Qual?

Facebook – 7 participantes 

Outra? Qual? – Whatsapp – 2 participantes

 Instagram – 1 participante
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Dos sete alunos entrevistados, quatro deles relataram que usam a 
Internet para acessar músicas em inglês:

Você usa a Internet para acessar músicas 

em inglês

Sim – 4 participantes

Não – 3 participantes

Por fim, em pergunta aberta, seis alunos identificaram seus interesses 
por músicas, cantores ou bandas inglesas:

Quais músicas em inglês, cantores ou 

bandas você gosta de ouvir?

Justin Bieber – 4 participantes

Demi Lovato – 3 participantes

Adele – 2 participantes

Shakira – 2 participantes

Lady Gaga – 2 participantes

Celine Dion – 1 participantes

Miley Cyrus – 1 participante

A partir dessas respostas, temos algumas questões pela frente como, 
por exemplo, o como lidar com o acesso restrito à Internet oferecido pela 
escola e o fato de um dos participantes não ter acesso à rede em casa. Sendo 
assim, como vamos lidar com a dificuldade desse aluno em acessar a Inter-
net? Qual a causa dessa dificuldade de acesso? Um dos participantes não 
respondeu a última questão e justificou dizendo que não gosta de musicas 
em inglês. Como motivar esse aluno para aprender inglês através do uso de 
canções? 
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conclusão

Este capítulo tratou do uso de questionários como uma ferramenta 
de coleta de dados para identificar os interesses de aprendizagem de inglês 
como língua estrangeira de um grupo de alunos matriculados em um curso 
de inglês básico oferecido pelo bolsistas do PIBID – UNIOESTE -Letras-
-Inglês de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. Apresentamos, aqui, as vantagens e 
desvantagens de se usar tal ferramenta, uma breve análise dos dados identi-
ficados e algumas reflexões e questionamentos que surgiram a partir dessa 
análise. No geral, os dados analisados nos ofereceram um ponto de partida 
para o preparo das atividades de ensino e aprendizagem ao nos aproximar 
dos interesses dos alunos quanto às músicas, cantores e bandas citados por 
eles. O próximo passo é fazer a seleção das possíveis canções a serem traba-
lhadas e criar experiências de aprendizagem mais significativas. 
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exPLOranDO a aBOrDagem De KramscH 
Para O ensInO e aPrenDIZaBem LÍngua e 

cuLtura IngLesa1

João Lucas caVaLheiRo caMaRgo; PauLa MaRina Mendes; deLfina cRistina Paizan

Introdução

Um dos grandes desafios enfrentados pelos professores de língua in-
glesa (LI) como Língua Estrangeira (LE) é como dar conta da diversidade 
da língua e da cultura inglesa em sala de aula. Muito ainda dessa prática está 
voltada para o ensino abstrato e descontextualizado de estruturas da língua e 
de vocabulário, e desassociada dos aspectos culturais inerentes ao ensino de 
línguas. Entretanto, a LI tem hoje o status de uma língua internacional ou, 
de acordo com McKay (2002, p.5), “[É] uma língua de ampla comunicação 
entre indivíduos de países diferentes e entre indivíduos de um mesmo país”. 
Como tal, a LI deixou de pertercer a esse ou a aquele país e essa internacio-
nalização faz com que seja necessário questionar qual “inglês” e qual “cultu-
ra” devemos abordar em sala de aula. Esta é uma das questões que move os 
participantes do PIBID, subprojeto Letras-Inglês da UNIOESTE de Foz o 
Iguaçu para esta investigação. Assim, trataremos aqui de três questões que se 
interrelacionam. Primeiro, apresentamos um panorama da LI como língua 
internacional. Segundo, vamos apresentar as diferentes perspectivas iden-

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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tificadas por Kramsch (1993) para o ensino da cultura em sala de aula de 
LE e, por fim, apresentaremos os primeiros passos dados para transpor essas 
diferentes perspectivas para a prática docente. 

a Língua Inglesa com Língua Internacional

Hoje há uma estimativa de que um quarto da população mundial 
(mais de 1,5 bilhão de pessoas) possua algum conhecimento de inglês e que 
dentro desse grupo, 500 milhões sejam altamente proficientes no uso do 
idioma.2 De acordo com Crystal (1997), entretanto, não é o fato de ter mais 
falantes ao redor do mundo que faz do inglês uma língua internacional, mas 
sim reconhecer quem são seus falantes e o poder que eles exercem ao usar 
essa língua. Mas que poder seria este que colocaria uma língua em um pa-
tamar tão importante? Crystal destaca o forte elo entre o domínio de uma 
língua e o poder econômico, o tecnológico e o cultural e acrescenta que 
a língua não tem uma existencia independente e, na medida em que seus 
falantes são bem sucedidos, ela tambem o é. 

Para McKay (2002) as principais características de uma língua inter-
nacional são o fato de ela ser a língua mais aprendida, de ter um papel central 
na economia global e de ser a língua principal de uma cultura em massa em 
desenvolvimento. A autora destaca como pontos positivos de se ter uma lín-
gua internacional a maior eficiência no compartilhamento de informação, o 
desenvolvimento econômico e a comunição inter/trans cultural. Entretanto, 
como ponto negativo, a autora sinaliza para um aumento das desigualdades 
sociais uma vez que muitos podem não ter acesso à aprendizagem dessa 
língua. Também, como destaca Graddol et al (2007), o fato do inglês ter se 
espalhado pelo mundo e ter se tornado uma língua internacional tem pro-
vocado acalorados debates: ela pode ser vista como benéfica ao possilitar a 
comunicação entre falantes diversos em contextos diversos e, também, como 
uma ameaça a línguas e culturas locais. 

2  http://www.labeurb.unicamp.br/elb2/pages/artigos/lerArtigo.lab?id=98.
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Os pontos apontados tanto por McKay (2002) quanto Graddol et al 
(2007) acima chamam a atenção para a responsabilidade que o professor de 
inglês como LE tem em suas mãos para tratar da língua e da cultura inglesa 
de forma a não contribuir para a desigualdade social se responsabilizando 
por um ensino de qualidade, que atenda às necessidades dos alunos e, de 
maior interesse aqui, que não desvalorize ou até memso apague a língua e a 
cultura do aluno. 

Kramsch e o ensino de língua e cultura em sala de aula de Le

O ensino da cultura em sala de aula muitas vezes se resume à mera 
transmissão de informações como, por exemplo, a apresentação de datas 
comemorativas (ex. Halloween) e costumes diários (ex. o café da manhã) 
de um determinado país de língua inglesa (ex. Estados Unidos, Inglater-
ra). Dessa forma, a cultura é apresentada como única de um determinado 
povo/país e não plural, rica e complexa como verdareiramente se apresenta. 
Mckay (2002) lembra que, primeiro, com o Inglês tendo o status de uma 
língua internacional, não se pode adotar uma única cultura em seu processo 
de ensino e aprendizagem. Segundo, se o objetivo de ensinar cultura é ajudar 
e preparar os alunos para interagir em situações diversas e interculturais, o 
mero saber sobre uma cultura estrangeira não é suficiente para que o aluno 
atue nestas situações. Nessa linha, Kramsch (1993) identificou quatro formas 
de se abordar o ensino de língua e cultura nas aulas de LE que podem ser 
úteis dentro desse contexto:

1- Estabelecer uma esfera de interculturalidade: entender uma LE 
significa que a cultura desta língua seja comparada em relação à 
própria cultura do aluno. A criação de um ambiente intercultu-
ral exige reflexões sobre ambas as culturas e línguas.

2- Ensinar cultura como um processo interpessoal: se a aprendi-
zagem da cultura acontece a partir da interação social, é inútil 
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tentar ensinar fenômenos fixos, normativos de uso da língua. 
3- Ensinar cultura como diferença: há a tendência de ensinar cul-

tura de acordo com países de origem, ou seja, cultura alemã, 
francesa ou brasileira, entretanto, a nacionalidade de uma cultura 
é apenas um aspecto cultural junto com a idade, o gênero, a re-
gião de origem, a classe social, etc. 

4- Cruzar fronteiras disciplinares: ao ensinar língua e cultura, os pro-
fessores precisam ultrapassar essas fronteiras da Antropologia, So-
ciologia e Semiologia, e incluir as Ciências Sociais, Sociolinguística, 
Etnografia, Literatura do(s) grupo(s) de falantes da língua ensinada.

Esses pontos são destacados aqui no uso de canções para o ensino e 
aprendizagem de LI. A importância do papel das canções dentro para o en-
sino e aprendizagem de LE está amplamente discutida (SHEN, 2009; GRI-
FFITHS, 2013; SCHÖN et al, 2008; MASHAYEKH e HASHEMI, 2011; 
etc.). Entretanto, poucos trabalhos tratam explicitamente do uso de canções, 
por exemplo, na criação de uma esfera de interculturalidade e no cruzamen-
to de fronteiras interdisciplinares ao explorar as canções, por exemplo, como 
uma forma de expressão literária na sala de aula de LI.

Kramsch e o uso de canções para o ensino de LI

O professor de LE faz uso de diferentes textos (ex. HQs, canções, 
receitas, instruções) pra ensinar tanto a compreensão e produção oral quan-
to escrita. Buscamos aqui apresentar uma proposta de trabalho com o uso 
de canções como uma forma de transpor para a prática os pontos 1 e 4 de 
Kramsch (1993) apresentados acima. A canção que será usada como exem-
plo se chama “Where Is The Love” da banda Black Eyed Peas34 e as atividades 
aqui propostas podem ser complementares às atividades já comuns aos pro-

3  http://www.vagalume.com.br/black-eyed-peas/where-is-the-love.html.
4  https://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc.
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fessores, tais como ouvir a música e preencher lacunas com palavras/expres-
sões chave, identificar tempos verbais, etc. 

Como visto acima, criar uma esfera de interculturalidade, de acordo 
com Kramsch (1993), inclue refletir sobre a cultura que está sendo aprendi-
da e quanto da cultura do próprio aluno. Uma forma de fazer isso a partir 
da canção proposta é levantar questões que tratam do vício ao drama como 
apresentado pela banda no verso abaixo e o quanto nós brasileiros nos apro-
ximamos desse vício. Podemos até tratar, por exemplo, do papel da mídia ao 
nos tornar viciados no drama do dia-a-dia:

What’s wrong with the world, mama 
People livin’ like they ain’t got no mamas 
I think the whole world addicted to the drama 
Only attracted to things that’ll bring you trauma

O que tem de errado com o mundo, mãe
Pessoas vivendo como se não tivessem mãe
Eu acho que o mundo todo se viciou no drama
Apenas atraídos por coisas que nos trazem traumas

Wrong information always shown by the media 
Negative images is the main criteria 
Infecting the young minds faster than bacteria

Informações erradas são sempre mostradas pela mídia
Imagens negativas é o critério principal
Infectando a mente dos jovens mais rápido do que bactéria

Podemos, ainda, explorar outras aproximações e distanciamentos 
entre as duas culturas em questão e até mesmo levantar pontos de vistas de 
culturas diferentes tratando, por exemplo, do significado da expressão turn 
the other chick (virar a outra face) em diferentes culturas. 

Por fim, uma outra sugestão possível é explorar a relação entre es-
truturas linguísticas tais como ain´t, y´all, etc., e o contexto social em que 
estão inseridas. Essa questão tambem pode ser relacionada á língua do aluno, 
ou seja, as diferentes formas como o português se apresenta em diferentes 
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contextos e, a partir daí, criar um ambiente de interesse pela e respeito à 
diversidade.

Essa forma de trabalhar tambem envolve ensinar a cultura dentro 
de um processo interpessoal uma vez que canção pode ser usada para que 
a mediação entre a cultura do aluno e a cultura do outro seja feita; assim 
como as diferenças entre “eu” e o “outro” vá além da idéia de nacionalidade 
diferentes (brasileira X estadunidense) e incorpore uma visão mais comple-
xa que envolve idade, gênero, e diferentes olhares sobre fatos do dia-a-dia

Podemos, também, nortear nossa discussão para cruzar as fronteiras 
interdisciplinares conforme apontado por Kramsch (1993) acima ao tratar 
das canções como uma forma de uma expressão literária: a poesia. A vanta-
gem de se explorar a música como poesia possibilita mostrar aos alunos que 
não são textos tão diferentes e distantes, e, assim, motivá-los para o contato 
com outras expressões literárias e até aumentar, para o professor, a gama de 
atividades disponíveis para que se possa ensinar uma LE. Kramsch (1993, p. 
131) aponta que “o principal argumento para usar textos literários na sala de 
aula de LE é a habilidade da literatura de representar a voz de um escritor ou 
de sua comunidade para então atrair o leitor”. Com isso, podemos relacio-
nar a música como a forma do cantor ou banda se expressar e então extrair 
maior significado para as canções exploradas.

Um exemplo de atividade para se trabalhar em sala de aula, é pe-
dir para que os alunos distinguam as diferentes figuras de linguagem como 
metáfora, aliteração, hipérbole ou a interessante rima a ser explorada entre 
discriminate X hate abaixo:

But if you only have love for your own race
Then you only leave space to discriminate
And to discriminate only generates hate
And when you hate then you’re bound to get irate, yeah

Mas se você somente tiver amor pela sua própria raça
Então você apenas deixa espaço para a discriminação
E discriminar gera somente ódio
E quando você odeia então está impelido a ficar irado, sim
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Por fim, sugerimos uma rápida pesquisa a algum mecanismo de bus-
ca na internet para a localização de outras propostas para se trabalhar com a 
mesma canção. Algumas foram identificas, mas não avaliadas e estão listadas 
abaixo em Anexo.

conclusão

Com as reflexões aqui feitas, este artigo buscou mostrar como o 
ensino de LI não precisa estar limitado ao desgaste de se ensinar vocabu-
lario ou regras gramaticais descontextualizados ou ensinar cultura como a 
apresentação de ‘fatos’ sobre um determinado povo/país. Com as diferentes 
perspectivas apontadas por Kramsch, o processo de se ensinar a LI como 
língua internacional e o processo de se ensinar a cultura que os mais diver-
sos falantes dessa língua trazem consigo se mostram mais instigantes e pro-
dutivos já que o planejamento de lições se mostra mais aberto a diferentes 
possibilidades.

Conforme apresentado aqui, a música é um exemplo de como se 
trabalhar de maneira que diferentes culturas estejam presentes, que sejam 
valorizadas e que passem por constante processo de reflexão. Vistas como 
expressão de forma literária, as canções se mostram valiosas no trabalho de 
aproximar a compreensão dos alunos e reforçar os laços interdisciplinares. 
Embora tenha sido apresentada apenas uma breve proposta de texto para 
ser trabalhado em sala de aula, nada impede que o professor da sala de aula 
de LI quebre outras barreiras disciplinares e pense nos mais diversos textos 
existentes para trabalhar a língua e a cultura inglesa. 
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Anexo

http://www.nps.gov/brvb/learn/education/classrooms/wherelovelp.htm

http://pt.scribd.com/doc/197323012/Where-is-the-Love-Lesson-Plan-Song#scribd

http://learningtogive.org/lessons/unit444/lesson1.html

http://busyteacher.org/2362-song-black-eyed-peas-where-is-the-love.html

http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/education/multiculturalism/
MULTICULTURALISM_RACISM_so_535661/

http://www.henry4school.fr/Songs_and_Music/music/songs-act-uvwxyz.htm#w

http://www.cpalms.org/Public/PreviewResource/Preview/59613

http://www.lessonplanet.com/teachers/where-is-the-love
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FOrmanDO PrOFessOres De LÍngua IngLesa 
Para a DIVersIDaDe1

kaRine PoLini; deLfina cRistina Paizan.

Introdução 

Uma língua internacional não pode ser caracterizada apenas como 
aquela que possui o maior número de falantes nativos, pois nesse sentido o 
Mandarim seria a primeira língua da lista a ser considerada internacional. 
O que faz, afinal, uma língua ser internacional é o seu uso não apenas por 
falantes nativos, mas também por falantes de outras línguas.

De acordo com McKay (2009), uma língua internacional serve 
para a ampla comunicação entre indivíduos de diferentes países e entre 
indivíduos de um mesmo país. Desse modo, a língua inglesa se encarrega 
dessa tarefa com excelência, sendo uma língua internacional em ambos os 
sentidos: o global e o local. Contudo, ensinar a língua inglesa como língua 
internacional torna-se uma tarefa repleta de desafios uma vez que o ensino 
da cultura em sala de aula de língua estrangeira (LE) limita-se a aspectos 
cristalizados da cultura britânica ou estadunidense e que, em uma visão 
global, pouco têm a acrescentar para o ensino de uma cultura de língua 
inglesa atual, que é diversa. 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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Desse modo, este artigo irá apresentar algumas questões acerca da 
formação do professor de língua inglesa dentro desse contexto de diversi-
dade de língua e cultura inglesa. Por fim, será apresentado um plano de aula 
elaborado pelos bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência) do Subprojeto Letras-Ingles da UNIOESTE/Foz do 
Iguaçu e executado no curso de inglês para os alunos dos 8º e 9º anos do 
Colégio Estadual Ipê Roxo. Na exposição do plano, será possível perceber a 
ligação entre os apontamentos de Hardy (2004) sobre o nível pragmático do 
ensino de língua e cultura e, também, a contribuição dos estudos de Krams-
ch (1993) sobre o ensino de cultura em sala de aula de língua estrangeira 
(LE). 

a Formação de professores para o ensino da língua inglesa como língua 
internacional 

Ensinar uma LE não é apenas ensinar um conjunto de estruturas 
gramaticais e vocabulário de maneira abstrata e descontextualizada, pois a 
prática docente deve ser, antes de tudo, comprometida com a formação do 
indivíduo. Dentro dessa perspectiva, existe a necessidade de se formar um 
professor de LE que seja reflexivo, crítico e comprometido com a educação. 
Leffa (2011) afirma que a formação do professor de línguas estrangeiras 
passa por três dimensões que são o domínio da língua estrangeira, o conhe-
cimento dos conceitos metodológico-pedagógicos, e o conhecimento das 
políticas linguísticas e educacionais. 

Em relação ao conhecimento da língua estrangeira, espera-se que os 
professores possuam domínio da língua e saibam como aplicá-la dentro (e 
fora) da sala de aula. Entretanto, só ter o domínio da língua não é o único 
conhecimento que se espera de um professor de LE. O professor também 
deve ter conhecimento de conceitos metodológico-pedagógicos embora, 
de acordo com Leffa (2005), a aprendizagem de uma língua estrangeira não 
depende somente da metodologia ou abordagem usada pelo professor, nem 
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pela escolha do material didático adequado; as motivações e estratégias de 
aprendizagem usadas pelo aluno também são relevantes. O autor explica que 
as questões relacionadas ao ensino de uma LE estão muito além da sala de 
aula e que “[...] a causa do sucesso ou do fracasso em aprender uma língua 
estrangeira deve ser buscada em algum lugar que fique além da metodologia 
usada. Um desses lugares, não o único, é o espaço político do aluno e do 
professor” (LEFFA, 2005, p. 3-4).

Pachler et al (2014) adapta para o ensino de LE as sete categorias de 
conhecimento que o professor deve ter e que foram pensadas por Schulman 
(1987):

1) O conhecimento do conteúdo. A necessidade de constante 
atualização da competência linguística, a conscientização cultu-
ral/ competência cultural (comunicativa) e tecnológica; 

2) O conhecimento pedagógico geral. A necessidade de entender 
o desenvolvimento do adolescente e a relação entre língua e 
aprendizagem no geral; 

3) O conhecimento do currículo escolar. A familiarização dos 
conteúdos e aplicação programas curriculares e o uso de recur-
sos comumente usados, incluindo tecnologias digitais; 

4) O conhecimento do conteúdo pedagógico. O desejo e a dispo-
nibilidade de experimentar e avaliar as diferentes abordagens no 
ensino de uma língua estrangeira (também incluindo tecnolo-
gias digitais); conscientização de leituras e pesquisas de supor-
te. A necessidade de expandir o repertório metodológico, de 
modo que engaje vários grupos de aprendizes ou indivíduos; 

5) O conhecimento dos alunos e suas características. A consciên-
cia da existência de diferentes habilidades de aprendizagem dos 
alunos e o que motiva cada um deles dentro da sala de aula; 
consciência de como abordagens para o ensino e aprendizagem 
de LE estão relacionas à teorias de aprendizagem.
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6) O conhecimento de contextos educacionais. O conhecimento 
dos contextos institucional, local e nacional quanto ao ensino 
de uma língua estrangeira, incluindo questões políticas.

7) O conhecimento dos fins, propósitos e valores educacionais e 
das bases filosóficas e históricas. O conhecimento de como as 
atuais abordagens para o ensino e aprendizagem de uma língua 
estrangeira têm evoluído; consciência das razões e objetivos para 
o ensino e aprendizagem de LE2.

Em vista disso, entende-se que a formação de professores de língua 
estrangeira vai muito além do que a própria universidade pode oferecer. Pois 
primeiramente, o domínio da língua estrangeira deve ser uma preocupação 
individual do professor em formação; segundo, as abordagens e metodolo-
gias mais adequadas para o ensino de uma língua estrangeira não são e nem 
devem ser estáticas, pois cada sala de aula é diferente e cada aluno possui 
habilidades e experiências diferentes. E, por fim, o professor em formação 
precisa dar cada passo por si só: a vontade de entender o novo e se posicionar 
ativamente dentro da comunidade escolar devem partir de cada um. A partir 
desse entendimento, apresentamos a seguir um dos desafios do professor de 
LE nos dias de hoje: dar conta a diversidade da língua e da cultura inglesa.

a relação entre lingua e cultura

As línguas refletem sistemas de valores e comportamentos inerentes 
a suas culturas e, desse modo, a língua é como uma ferramenta para expres-
sar a cultura de um povo. Porém, ensinar cultura de língua inglesa continua 
sendo uma tarefa difícil devido ao seu status de língua internacional. Clouet 
(2006) traz algumas questões importantes como, por exemplo, como a cul-
tura pode ser definida no limiar do novo milênio e quanto da cultura é ne-
cessário para ensinar e aprender inglês? qual cultura nós devemos nos focar, 

2  Tradução nossa.
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tentando superar estereótipos? qual é o papel do professor no fornecimento 
de informações e insumo sobre a cultura dado os objetivos das instituições 
e dos alunos?3 

Adotando uma abordagem mais pedagógica, Hardy (2004) afirma 
que a cultura faz parte e afeta diretamente os níveis semânticos, pragmáti-
cos e discusivos da língua. No nível da semântica, o autor lembra expres-
sões tais como ‘yellow journalism’ (imprensa amarela) que são frequente-
mente usadas pelos Estadunidenses e pergunta se essa e outras expressões 
devem ser ensinadas ao se ensinar inglês como língua internacional. No 
nível pragmático, o autor afirma que as respostas a cumprimentos, por 
exemplo, é claramente definida culturalmente: enquanto em uma cultura 
o elogio é aceito normalmente com um ‘thank you’ (obrigada), em outra 
cultura pode haver uma tentativa de minimizar com um ‘it was nothing!’ 
(não foi nada!). Assim, ao se ensinar inglês como uma língua internacional, 
não há necessidade de se adequar às regras pragmáticas de falantes nativos 
do inglês. No nível do discurso, o autor chama a atenção para como os 
diferentes gêneros textuais (ex. carta comercial) se apresentam de formas 
diferentes (tanto sua estrutura quanto retórica) em culturas diferentes. Por 
fim, o autor pergunta até que ponto existe a necessidade de ensinar regras 
discursivas dos falantes nativos do inglês em um contexto de ensino de 
inglês como língua internacional.

Como uma forma de dar conta dessas e outras perguntas que são 
feitas diariamente pelos professores de LE, apresentamos a seguir a tentativa 
do grupo PIBID – UNIOESTE Letras-Inglês em transpor para a prática 
a abordagem de Kramsch (1993) que busca tratar da diversidade da língua 
e da cultura inglesa na sala de aula. Para a autora, ao ensinarmos a língua e 
cultura inglesa devemos: 

1. Criar uma esfera de interculturalidade em que o ensino da cul-
tura vai além da transferência de informações das culturas da 

3  Tradução nossa.
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língua inglesa e levar o aluno a refletir sobre sua própria cultura 
e à do outro; 

2. Ensinar cultura como um processo interpessoal, ou seja, a partir 
da interação social e não do ensino de fenômenos fixos, norma-
tivos de uso da língua;

3. Ensinar cultura como diferença chamando a atenção para o fato 
de que identidades nacionais são caracterizadas por diferenças 
como idade, gênero, origem regional, etc.; 

4. Cruzar fronteiras disciplinares e incluir, no ensino da cultura, 
as Ciências Sociais, Sociolinguística, Etnografia, Literatura do(s) 
grupo(s) de falantes da língua inglesa. 

transpondo a teoria para a prática

Entre as ações do PIBID - Subprojeto Letras-Ingles da UNIOESTE 
Foz do Iguaçu está o suporte ao professor na sua prática em sala de aula atra-
vés do acompanhamento das aulas, elaboração de atividades e, caso a profes-
sora solicite, docência. O PIBID atua no Colégio Estadual Ipê Roxo desde 
março de 2014 e oferece, também, um curso básico de Inglês, no contra 
turno, para os alunos dos 8º e 9º anos visando à consciência da diversidade 
da língua e da cultura inglesa durante as aulas.

As aulas do curso básico de Inglês promovido pelo PIBID acon-
tecem semanalmente nas quintas-feiras, das 14h00 às 16h00 e atende, em 
média, quinze alunos. A sala de aula disponibilizada pelo Colégio é uma 
pequena Sala de Apoio que estava em desuso, pouco ventilada e com poucas 
carteiras. Porém, hoje, a sala conta com ar condicionado. 

Os recursos materiais (giz, apagador, canetão e apagador de quadro 
branco, régua, tesoura, cola, papel pardo, cartolina etc.) utilizados pelos bol-
sistas durante as aulas foram materiais adiquiridos atraves do PIBID e em 
todas as aulas são levados e, posteriormente, trazidos de volta para a univer-
sidade. Esse grupo tambem conta com o suporte do NUFOPE (Núcleo de 
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Formação Docente e Prática de Ensino) da UNIOESTE – Foz do Iguaçu 
que disponibiliza um notebook e um projetor multimédia para as aulas.

Com o intuito de tratar o ensino da cultura em sala de aula de língua 
inglesa como LE de maneira dinâmica e expondo a diversidade da língua em 
diferentes contextos (sociais, históricos, políticos etc.), o planejamento das au-
las é feito tento em vista os apontamentos de Kramsch (1993) no que tange 
ao ato de “criar uma esfera de interculturalidade” nas aulas, ou seja, ensinar 
língua e cultura de maneira a levar o aluno a entender que aprender a cultura 
do outro vai além do que apenas saber algumas informações básicas e, assim, 
fazer com que o aluno reflita sobre a sua própria cultura em relação à do outro. 

Um exemplo de como a teoria é transposta para a prática pode ser 
dado com uma atividade planejada logo para o início do curso básico de 
inglês e que tinha como objetivo ensinar os cumprimentos ou “Greetings”. 

Os procedimentos para o início desta aula foram os seguintes: 

-  Os bolsistas se presentaram e perguntaram os nomes dos alunos 
usando as expressões “Hello, how are you?”, “ My name is... “, 
“I’m pleased/It’s nice to meet you. Em seguida, foram levanta-
das as seguintes questões: “Como cumprimentar as pessoas de 
nossa família?”; “Como cumprimentar os amigos na escola?”; e 
“Como cumprimentar as pessoas mais velhas?”. 

-  Alguns slides foram apresentados através do projetor multime-
dia sobre os diferentes tipos de saudações em inglês de acordo 
com situações formais e informais, mostrando a relação entre 
respeito, hierarquia etc., e em seguida as diferentes saudações 
ao redor do mundo, em países como Estados Unidos, Canadá e 
Reino Unido, além de exemplos de outros países como o Japão 
e a Índia.

-  Alguns diálogos formais e informais foram colocados no quadro 
e foi solicitado aos alunos para que identificassem as situações 
em que os diálogos deveriam ser usados. 
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-  Os alunos copiaram no caderno os exemplos do quadro para 
serem usados posteriormente.

A avaliação foi feita através da prática em sala de aula, através da 
participação dos alunos nas discussões acerca das diferentes formas de cum-
primentos, ao distinguirem diálogos de situações formais e informais, através 
da pronuncia e da entonação da voz e, também, pela participação dos alunos 
nos diálogos em inglês.

Ao final da aula, foi apresentado o Picture Dictionary, um caderno 
pequeno que foi entregue aos alunos para que eles pudessem realizar um 
dicionário ilustrado com todas as palavras novas que eles haviam aprendido 
naquela aula. O Picture Dictionary é uma ferramenta constantemente utili-
zada nas aulas de Inglês do projeto, tornando-se uma ferramenta lúdica para 
a aprendizagem da língua inglesa. 

conclusão

Este capítulo trata da transposição de diferentes perspectivas para 
o ensino da cultura na sala de aula de LE apontadas por Kramsch (1993) e 
que buscam um ensino e aprendizagem da lingua e, consequentemente da 
cultura, a partir de um processo interpessoal de interação social e que valo-
riza a diferença. Entendemos que o ensino da língua e da cultura inglesa a 
partir dessas perspectivas exige uma reflexão maior quanto às competências 
do professor de LE que vai além do conhecimento da LE que ensina e per-
passa, também, por uma conscientização política quanto ao seu papel na sala 
de aula de LE em um país em desenvolvimento. O objetivo maior é levar 
o aluno a perceber que a aprendizagem de uma LE não se limita apenas a 
aprender vocabulário ou regras gramaticais, mas também a aprender seu uso 
em diferentes situações definidas culturalmente. 
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