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As organizadoras consideram o encontro das vozes de pesquisadores 
e docentes das universidades sobre os avanços, mas também sobre 
as tensões e questões suscitadas nos últimos 10 anos, desde o 
período de implantação do PIBID até o difícil momento presente, 
a possibilidade de revelar a construção de uma linha inovadora de 
formação de professores com um olhar voltado para especificidades 
institucionais. Interessa prioritariamente à publicação, como sua linha 
articuladora, pensar sobre como os vários projetos institucionais e 
subprojetos pensaram e deram corpo ao termo “iniciação à docência”. 
Podemos dizer, hoje, que “iniciação à docência” é um conceito? Ou 
mesmo uma linha inovadora de formação de professores? Em que 
medida o PIBID imprimiu novos contornos para a formação inicial? 
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NOVOS CONTORNOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES    
NO BRASIL? 

Este livro nasceu anteriormente ao não-tempo 
da pandemia e, por isso a leitura dos capítulos 
causam um duplo efeito: reaviva os desafios, 
mas também os aprendizados que, de algum 
modo fizeram a todos e todas nós  – bolsistas, 
professores/as de educação básica e docentes 
da universidade –, corajosamente, esperançar.  
Interessou prioritariamente aos autores/as e 
co-autores/as a revisão crítica de como os 
distintos projetos institucionais de regiões 
diferentes do Brasil e subprojetos de várias 
áreas  deram corpo ao termo “iniciação à 
docência”.  Em que medida o PIBID imprimiu 
novos contornos para a formação inicial de 
professores? Constituiu-se uma linha inovadora, 
problematizadora de formação de professores? 
Quais são os ensinamentos trazidos pelos/
as licenciandos/as da experiência no chão da 
escola de educação básica? Ao mesmo tempo, 
quais tensões étnico-raciais, estéticas e éticas 
participam desse encontro? É possível um 
diálogo intercultural? O que dizem aqueles/as 
que passaram pelo PIBID e estão na educação 
básica? Esperamos que a leitura demonstre as 
contribuições do PIBID para a continuidade da 
reflexão solidária e criativa, política e ética entre a 
formação inicial de professores e as escolas para 
as lutas pela educação pública, de qualidade e 
engajada em efetivas mudanças sociais.
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PREFÁCIO

O convite para prefaciar um livro em que se discute a iniciação à 
docência com o olhar voltado aos novos contornos que o Programa de Bol-
sas de Iniciação à Docência (PIBID) tem trazido à formação de professores 
no Brasil, levou-me às reminiscências que marcam este texto e forneceu-
-me a possibilidade de defender uma concepção esperançosa de formação 
de professores, mesmo quando o cenário em que vivemos nos impele à 
desesperança!

Minha primeira formação para a docência foi no curso de Magisté-
rio em nível médio, mas antes de concluí-lo já era professora em uma escola 
do campo, próxima ao sítio em que morava no interior de Santa Catarina. 
Portanto, toda a minha formação se deu no exercício da docência, seja na 
educação infantil, ensino fundamental, médio ou superior e a sala de aula 
sempre foi meu laboratório.

Ao chegar em Rondônia, em 1989, acumulava oito anos de traba-
lho em sala de aula e a formação em pedagogia obtida na Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, o que me levou a passar da condição de 
aprendiz da docência para o papel de formadora de professores, uma vez 
que poucos docentes que atuavam nos anos iniciais do ensino fundamental, 
naquele período, possuíam graduação. Os diferentes lugares, geográficos e 
pedagógicos, que ocupei ao longo desses trintas anos de vivências no estado 
foram atravessados por diferentes experiências de formação de professores, 
nos cursos de formação inicial ou nos programas de formação continuada, 
durante os quais fui me constituindo como pesquisadora e formadora 
de professores. Estudando e trabalhando não percebia dicotomia entre 
teoria e prática, pois os papéis de ensinar e aprender se intercambiavam 
constantemente. 

Uma dessas experiências foi a coordenação do PIBID desenvolvido 
na Universidade Federal de Rondônia, com o financiamento do primeiro 
edital da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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– Capes (2009), ainda restrito aos cursos de matemática, física, química e 
biologia. Essa participação no PIBID, no momento em que o programa 
ainda estava sendo instituído, oportunizou-me o diálogo com colegas da 
instituição que atuavam em outras licenciaturas e traziam questões com as 
quais eu ainda não havia me deparado. Por outro lado, minha experiência e 
formação eram elementos que contribuíam para enriquecer nosso diálogo.

Pela minha história formativa e pelas inúmeras experiências de 
formação docente vividas ao longo da carreira, compreendo que nenhum 
professor se constitui como tal apenas frequentando as aulas nos cursos de 
graduação, mas também sem elas se torna impossível tornar-se um pro-
fissional com domínio sobre seu fazer. Os conhecimentos adquiridos ao 
longo da formação, precisam ser transformados em saberes docentes para 
que possam se materializar em ações capazes de promover novas apren-
dizagens. Nesse sentido, entendo que a iniciação à docência oportunizada 
com o apoio dos professores formadores, sejam eles profissionais da uni-
versidade ou das escolas de educação básica, permite a apropriação das 
ferramentas necessárias à prática docente como um processo consciente e 
possibilita ao futuro profissional ir construindo o domínio sobre o seu fazer: 
um fazer datado que acontece em um contexto material específico, com as 
contradições, possibilidades e dificuldades próprias da vida concreta, que 
nos desafia o tempo todo. 

É disso que tratam os textos desta coletânea: de processos de produ-
ção de saberes e fazeres docentes em diferentes contextos formativos, todos 
vivenciados no PIBID. Desafios percebidos e enfrentados por profissionais 
e estudantes de diferentes áreas, sobre distintos aspectos da formação para 
a docência, evidenciando a pluralidade e a riqueza que constitui o ser pro-
fessor, delineando novos contornos à formação de professores.

À luz dessas produções, quero afirmar que entendo a educação das 
novas gerações como uma aposta no futuro e não se aposta no futuro sem 
esperanças de que ele pode ser melhor. Por isso, e orientada por um refe-
rencial teórico que considera a constituição histórica dos seres humanos, 
que entende o mundo e o próprio homem como produto da ação humana, 
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entendo o futuro como possibilidade. Possibilidade de melhorar o que 
temos hoje, de corrigir o que não acertamos, de aprender o que não sabe-
mos. No processo formativo essa postura diante da vida e do mundo é 
fundamental para estimular nossos alunos a apostarem na própria forma-
ção, a não desacreditarem da capacidade de se reinventarem, de produzirem 
outros mundos e, nesse trabalho, produzirem a si mesmos. 

Não estou falando aqui de uma postura ingênua, mas utópica. De 
uma educação humana esperançosa, fundada nos exemplos históricos que 
mostram as revoluções que foram feitas ao longo da história, pelos próprios 
seres humanos, quando coletivamente se organizaram em torno da neces-
sidade de mudar determinadas realidades; quando a solidariedade trouxe 
possibilidades de superação dos limites pessoais, quando a crença em um 
mundo melhor fortaleceu as lutas individuais e coletivas. Se as pessoas não 
acreditassem e não lutassem por mudanças, ainda estaríamos vivendo sob 
a escravidão; as mulheres continuariam confinadas ao lar, as pessoas com 
deficiência escondidas em suas casas e as pessoas com doenças mentais 
confinadas em manicômios!

Então sim! Como apontam os textos deste livro, podemos e devemos 
continuar transformando pessoas e nos transformando por meio da for-
mação de professores e dos processos educativos. Porém, o desafio é fazer 
isso coletivamente, pois não há projeto de formação humana que não seja 
coletivo, que não esteja em sintonia com seu público e com seu tempo. 
E acredito que o PIBID se configura como um projeto coletivo de for-
mação de professores e, utopicamente, nos dá esperanças para continuar 
caminhando. Pois, como nos ensinou em 2001 Eduardo Galeano, em Las 
palabras andantes, “¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminhar.”  

Marli Lucia Tonatto Zibetti
Porto Velho-Rondônia, 24 de fevereiro de 2021





APRESENTAÇÃO

“Iniciação à docência”: termo incorporado à discussão sobre a for-
mação inicial de professores no Brasil a partir de marco histórico preciso, 
qual seja, final da primeira década do século XXI, em 2008, com o início do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID.  

Para as autoras, os autores, coautoras e coautores, docentes de 
diversas universidades públicas de todas as regiões do país, a proposta de 
apresentarem análises sobre as abordagens da iniciação à docência gesta-
das nos quatorze anos de existência do PIBID, queremos que tenha sido 
para lembrar da esperança investida em cada gesto dedicado à formação de 
professores, no contexto do programa. Iniciação à Docência e PIBID: novos 
contornos para a formação de professores no Brasil? materializa a pretensão em 
compor as páginas de modo a demonstrar ao que viemos em cada relato, 
análise e proposição das experiências revisitadas, a fim de pensar a per-
gunta central. O convite à escrita foi aceito no contexto adverso marcado 
pela política de corte de verbas para as universidades, justificada por pre-
tensa balbúrdia que faziam. No processo de composição do livro, o contexto 
amazônico, brasileiro e planetário sofreu outras marcas, cortes e ganhou 
nuances mais espantosos e, no tempo de revisão final da obra, infelizmente, 
mais de 615 mil mortos pela Covid 19 no país, em grande parte pela inép-
cia do Governo Federal em favorecer a vida. 

As organizadoras consideram, então, o livro como um encontro das 
vozes de pesquisadoras, pesquisadores e docentes das universidades sobre 
os avanços, mas também sobre as tensões e questões suscitadas ao longo do 
percurso do PIBID, desde o período de sua implantação sem perder de vista 
o difícil momento presente, marcado pela troca radical entre a convivência 
no chão da escola pela convivência mediada pelos meios digitais, em plena 
pandemia de Coronavírus que também assola as práticas escolares, porque 
afeta a vida.  A possibilidade de revelar a construção de uma linha inovadora 
de formação de professores com o olhar voltado para questões suscitadas 
nos fazeres de bolsistas licenciandos, segundo especificidades dos projetos 
institucionais, indica que os desafios se intensificaram. O que faz este livro 
nascido anteriormente ao não-tempo da pandemia, é a abordagem dos 
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desafios e dos aprendizados que, de algum modo nos fizeram – bolsistas, 
professores de educação básica e docentes da universidade - e nos trouxeram 
até aqui. Esperamos que a leitura fomente o diálogo e permita à vida ser 
o mote na busca de saídas para mantermos solidariamente a proximidade 
com as escolas de educação básica neste momento.

Interessa prioritariamente à publicação, como sua linha articuladora, 
pensar como os vários projetos institucionais e subprojetos deram corpo ao 
termo “iniciação à docência”. Podemos dizer, hoje, que se trata de um con-
ceito? Ou mesmo uma linha inovadora de formação de professores? Quais 
foram os ensinamentos oferecidos pela experiência de implementação dos 
subprojetos e enfrentamento, ao mesmo tempo, de tensões, muitas delas 
ancestrais? Em que medida o PIBID imprimiu novos contornos para a 
formação inicial de professores?

As políticas e os elementos da história da formação de professores 
trazidos pelo PIBID, a investigação sobre os métodos e técnicas de ensino 
em relação a áreas, níveis e objetos distintos, ou ainda, uma revisão teórica 
que atualize os desafios para uma formação de professores criativa, democrá-
tica e intercultural está no horizonte dos autores e autoras dos capítulos. O 
livro Iniciação à Docência e PIBID: novos contornos para a formação de professo-
res no Brasil? aparece, então, como uma rede de pesquisadores que apenas se 
forma, motivada pelo contexto da formação de professores para a educação 
básica que hoje apresenta a necessidade de ter suas bases ideológicas rela-
cionadas às políticas de esvaziamento neoliberais interpeladas, mas também, 
pelo convite criativo para “pensar por escrito” – slogan da EDUFRO. 

Em tempos como os que vivemos, de ataques à ciência, consideramos 
responsabilidade da universidade pública explicitar o que produz, expor 
seus achados e resultados dentro dos programas e projetos e coloca-los à 
disposição da comunidade. De certo modo, os capítulos trouxeram uma 
virada para a escola. A questão, ainda aberta, é quanto nossas produções 
nos qualificaram para o enfrentamento da desigualdade social estrutural no 
Brasil, problema que as organizadoras consideram o mais urgente para o 
campo da Educação no momento presente.  

Compõe a justificativa à publicação do livro o fato de a discussão sobre 
as marcas impressas pelo PIBID ter ganhado as contribuições de pesquisa-
doras e pesquisadores engajadas e engajados na formação de professores no 
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Brasil. Faremos menção a todas e todos, mas queremos ressaltar que nos ale-
grou e entusiasmou o aceite da Profa. Dra. Marli Eliza Dalmazo Afonso de 
André, junto com a Profa. Glaucia Signorelli. Na verdade, o aceite vindo de 
uma mulher pesquisadora brasileira que esteve presente nos percursos forma-
tivos nos cursos de Pedagogia e demais licenciaturas, nas rodas de conversa 
de mestrandos e doutorandos, em boa parte dos estudos de caso e discussões 
produzidas por grupos de pesquisa e institutos sobre formação de professores 
e sobre pesquisa qualitativa em educação que se fez depois da década de 80 
em cada universidade deste país, confirmou que a proposta deste livro tinha 
sentido, aquele do esperançar. Falecida em 4 de Janeiro de 2021, vencida pelo 
câncer, deixa ainda sua contribuição à iniciação à docência. 

Do mesmo modo, com a mesma intensidade, a generosa contribui-
ção à reflexão sobre a Educação Escolar trazida pela Profa. Dra. Ana Maria 
Lima Souza a este livro nos traz coragem.  Presente no percurso de pesquisa 
de colegas de áreas distintas e no cotidiano da formação de quatro gerações 
de professores e professoras nos cursos de Pedagogia e outras licenciatu-
ras e pós-graduandos em Educação e em Psicologia do Escolar desde a 
década de 80, em Rondônia, a escuta atenta que sempre foi capaz de rever-
ter em reflexões críticas, quando de novo nas entrelinhas do livro que ora 
se apresenta, nos comove e impele a manter nossa coragem de manter vivo 
o debate sobre a formação de professores em contexto amazônico. Falecida 
em 30 de Junho de 2020, acometida pela Covid19, deixa aqui novas provo-
cações para pensar a iniciação à docência. 

Então, ao lado da Profa. Marli André, renomada pesquisadora da 
PUC-SP e da Fundação Carlos Chagas, Glaucia Signorelli, da Univer-
sidade Federal de Uberlândia, escreve sobre o momento de entrada das 
bolsistas ID como professoras e professores iniciantes nas salas de aula.  
Também do Sudeste, Adrianne Ogêda Guedes e Débora de Lima do 
Carmo engajam-se na avaliação o trabalho realizado nos subprojetos do 
PIBID da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 

Com olhar mais abrangente, mas voltado para os efeitos da con-
temporaneidade presentes nos processos de formação, estabelecem suas 
contribuições Andreia Dias de Almeida e Leonir Santos de Souza da Uni-
versidade Federal de Rondônia. Ao pensar a infância, as vozes e marcas 
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étnico-raciais na escola e na educação para a infância,  Antonio Donizeti 
Fernandes, Universidade Estadual do Norte do Paraná, mobiliza força em 
sua escrita para trazer um recorte urgente à questão da formação de pro-
fessores que permanece, por razões históricas, políticas e culturais, fora de 
foco, escamoteado dos processos de formação de professores. 

Ainda, em abordagens centradas no contexto do ensino de línguas 
estrangeiras outras marcas no percurso e nos contornos da iniciação à docência, 
indicam a necessidade de abarcar as relações interculturais, decoloniais e fron-
teiriças, nos recortes e contribuições trazidas por Bárbara Cristina Gallardo, 
Flavia Braga Krauss de Vilhena, ambas docentes da Universidade Estadual do 
Mato Grosso e, no mesmo sentido, Odete Burgeile, Djenane Alves dos San-
tos, Reny Gomes Maldonado, da Universidade Federal de Rondônia.

Também da Universidade Federal de Rondônia, se fazem presen-
tes nos capítulos de encerramento do livro, outras vozes quando Marcia 
Machado de Lima e a Profa. Dra. Ana Maria Lima Souza, tratam da inicia-
ção à docência, diálogo e Educação de Jovens e Adultos, e Clarides Henrich 
de Barba aborda a formação inicial de professores e a Educação Ambiental 
na Amazônia, em uma perspectiva intercultural e dialógica.

Encerramos com um agradecimento especial à Universidade Fede-
ral de Rondônia, como também à CAPES pela oportunidade de reunir nos 
capítulos que compõe o livro que apresentamos, a reflexão sobre a iniciação à 
docência, a responsabilidade de a universidade pública divulgar o que produz, 
demonstrar os resultados alcançados no PIBID, posicionar-se no contexto 
presente ao lado da escola pública, laica e gratuita, em uma luta que precisa 
ser travada ao lado daqueles que defendem a vida e enfrentam as desigual-
dades no Brasil, questões urgentes para o campo da formação de professores.  

Agradecemos, também, o apoio neste trabalho por parte dos 
membros do Grupo de Estudos Linguísticos, Literários e Socioculturais - 
GELLSO, Grupo de Pesquisas e Grupo de Pesquisa Diferença e Processos 
de Subjetivação na Amazônia – DIPSA. 

Marcia Machado de Lima
Odete Burgeile 



1. DA INICIAÇÃO À DOCÊNCIA AO TRABALHO EM 
SALA DE AULA: CONTRIBUIÇÕES DO PIBID 

Glaucia Signorelli

Marli André

Introdução

As reflexões que fazemos neste capítulo são fruto de estudos que 
temos realizado no âmbito da formação de professores no Brasil, campo 
de estudos polêmico e desafiador que tem nos mobilizado a investigar as 
problemáticas que dele advêm, na busca de encontrar caminhos para um 
trabalho docente que promova uma educação socialmente justa e equi-
tativa para todos os estudantes. Mais recentemente, temos investigado as 
políticas de formação de professores no sentido de identificar suas princi-
pais contribuições para o desenvolvimento profissional dos docentes e suas 
implicações na aprendizagem de crianças e jovens da educação básica.

Dentre as políticas públicas de formação de professores implemen-
tadas no Brasil nos últimos anos, o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência - PIBID, criado em 2007, no âmbito da CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior) tem 
revelado resultados muito positivos ao propiciar o contato direto dos futu-
ros professores com o cotidiano da escola pública, valorizando não apenas 
os conhecimentos do campo acadêmico, mas sobretudo, os conhecimentos 
gerados na prática escolar. 

Ao possibilitar a iniciação de licenciandos à docência, o programa 
intenta fortalecer a articulação entre a formação acadêmica e a profissional, 
entre teoria e prática, contribuindo para o aprimoramento dos cursos de 
licenciatura e para a melhoria do ensino na educação básica. Conforme 
os dados de uma avaliação externa, o PIBID tem conquistado um grande 
espaço no cenário educacional sendo “considerado como uma das melhores 
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iniciativas em política coadjuvante à formação inicial de professores para a 
educação básica” (Gatti et al, 2014, p. 111).  

Ressaltamos que a iniciação à docência pelo PIBID, ao estreitar 
o vínculo dos licenciandos com a escola básica, enfrenta um dos grandes 
desafios da formação de professores - a articulação entre teoria e prática -, 
bem como investe numa relação mais horizontal entre os conhecimentos 
gerados na academia e os saberes escolares, apostando numa perspectiva 
formativa crítica, criativa e democrática, que acolhe a realidade social e cul-
tural dos estudantes envolvidos, movimento que pode alavancar uma nova 
prática social no campo da formação docente.

Em nosso percurso como professoras formadoras e acompanhando o 
dimensionamento do PIBID, nos atentamos não apenas para os resultados 
obtidos no processo de formação, mas, também, para o início da carreira 
de professores que participaram do programa. A preocupação com o início 
da carreira docente se deve ao fato de que os primeiros anos da profis-
são têm sido marcados, como afirmam Vaillant; Marcelo Garcia (2012, p. 
123), como aqueles em que os professores “experimentam os problemas 
com maiores doses de incertezas e estresse, devido ao fato de que eles têm 
menores referências e mecanismos para enfrentarem essas situações.”

Quando iniciam, os professores necessitam apreender a dimensão 
prática do ofício de ensinar, reportar-se aos saberes aprendidos na formação 
inicial ao mesmo tempo em que têm que resolver as ocorrências do dia a dia 
da sala de aula. A situação é marcada por uma intensidade de sentimentos que 
vão do prazer de ter a sua própria sala de aula ao desespero de ter que lidar 
com algo novo para o qual, muitos professores, não se sentem preparados.

Além disso, a docência é uma tarefa complexa que cada vez mais 
sofre interferências advindas da ampliação da diversidade cultural e social 
dos alunos e de saberes plurais presentes nas salas de aula, ocasionados, 
principalmente, pela universalização da escolarização básica como direito 
de todos, o que demanda um perfil de profissional que acolha e responda 
devidamente a essas exigências. 

Assim, entendemos que o PIBID, ao contemplar o princípio básico 
de articulação entre os conhecimentos da formação inicial com os da escola 
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básica, promove um processo formativo que pode não só potencializar a 
formação inicial pela ampliação da convivência dos licenciandos com a prá-
tica docente, mas sobretudo amenizar as condições adversas sofridas pelos 
professores no início de carreira.

Tais considerações deram origem ao questionamento básico da pre-
sente pesquisa: a participação no PIBID favorece a formação profissional e 
ameniza as dificuldades iniciais da docência? 

A par desse questionamento, nosso objetivo é analisar as contri-
buições do PIBID ao percurso formativo de professoras em exercício, 
reportando-se tanto às experiências vividas no curso de formação inicial, 
quanto ao ingresso na sala de aula, já como docentes.

Quanto à metodologia da pesquisa, optamos pela abordagem qua-
litativa, que segundo André (2005) se fundamenta numa perspectiva que 
valoriza o papel ativo do sujeito no processo de produção do conhecimento 
e que concebe a realidade como uma construção social. Nesta abordagem, 
os pesquisadores buscam conhecer as práticas culturais, as linguagens e as 
formas de interações dos sujeitos/participantes, bem como os significados 
por eles atribuídos às suas experiências cotidianas, suas opiniões, saberes, 
representações. 

As participantes, todas do sexo feminino, são 12 professoras inician-
tes, ex-pibidianas, egressas do curso de Pedagogia da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU), campus do Pontal, atuantes na educação infantil 
e nos anos iniciais do ensino fundamental, em escolas públicas estaduais 
e municipais. Com tempo de experiência entre seis meses e dois anos de 
docência, elas se situam na condição de professoras iniciantes.  

Como fonte principal na coleta de dados, optamos pela realização de 
grupos de discussão que, de acordo com Weller (2006), têm o objetivo de 
explorar as experiências, opiniões e posições coletivas que refletem as orien-
tações ou a visão de mundo de um grupo social do qual os participantes 
fazem parte. Foram realizados dois grupos de discussão, que tiveram dura-
ção aproximada de 90 minutos, cada um composto por seis ex-pibidianas. 
As discussões foram orientadas por um roteiro, que incluía questões como: 
O PIBID as preparou para o início da docência? (questão de aquecimento) 
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Quais as contribuições do PIBID à formação inicial? Que elementos foram 
facilitadores e dificultadores na sua inserção profissional? Que desafios 
enfrentaram no início da docência e como os enfrentaram? (questões de 
desenvolvimento). Pretendem continuar na docência? (questão de finaliza-
ção). As duas sessões ocorreram em um ambiente especialmente organizado 
para as discussões, num clima descontraído e amigável.  

A gravação em áudio foi a forma escolhida para registro dos grupos 
de discussão. Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido.

Os dados foram transcritos e passaram por uma leitura flutuante e 
pela identificação e análise de eixos temáticos. Para fins do presente texto, 
são destacados dois eixos, um relativo às contribuições do programa para 
sua formação, e outro, concernente às contribuições para a inserção na car-
reira docente.

Antes, porém, de passar ao relato da pesquisa, indica-se a perspectiva 
teórica que orientou a coleta e análise de dados.

Estreitando os laços entre universidade e escola na formação inicial

Várias pesquisas evidenciam as contribuições do PIBID na forma-
ção dos professores, como por exemplo, o estudo de Paniago; Sarmento; 
Rocha (2018) cujos resultados sinalizam que o PIBID tem contribuído 
significativamente para a aprendizagem da docência dos formandos por 
ensejar a imersão em diversas atividades de aprendizagem à docência e ini-
ciação à pesquisa. A pesquisa de André (2016) revela que os participantes 
do PIBID destacaram como aspectos positivos o contato com a realidade 
das escolas, fazer conexões entre teoria e prática e trabalhar coletivamente. 
A pesquisa de Ambrosetti et al (2015) reforça os benefícios da aproximação 
entre universidade e escola e a promoção de condições favoráveis à iniciação 
dos futuros professores no ambiente escolar. 

Dentre os autores que têm se debruçado sobre a formação de 
professores, destacamos Zeichner (2010), que defende a articulação entre 
as dimensões teórica e prática na organização curricular da formação 
inicial, e insiste que os futuros professores aprendam a profissão na escola. 
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O autor sugere que haja o “cruzamento de fronteiras” entre as instituições 
formadoras – universidades e escolas, de modo que ações conjuntas sejam 
desenvolvidas, tomando a realidade escolar como pano de fundo, o que 
poderá ajudar os futuros professores a buscarem o entrelaçamento entre o 
conhecimento acadêmico e a prática profissional.

Outro autor que reitera a importância de aproximar universidade e 
escola é Nóvoa (2013), que destaca o papel que devem ter os professores em 
exercício na formação dos licenciandos, trazendo-os para o centro da cena 
escolar e abrindo possibilidades para que a prática profissional se torne con-
teúdo da formação. Uma forte proposição de Nóvoa é que a formação de 
professores seja construída dentro da profissão, o que atribui, necessariamente, 
um papel formativo aos professores em seus lócus de atuação: as escolas.

Nessa lógica, é possível que se estabeleça uma relação dialógica e 
compartilhada entre a universidade e a escola enquanto espaços de for-
mação. E, mesmo que ambas as instituições tenham funções específicas, 
ou seja, a universidade responsável pela preparação dos futuros professo-
res, assegurando-lhes a construção de uma base teórica e metodológica 
para enfrentamento dos problemas educacionais; e a escola como local de 
trabalho e de formação continuada dos professores, são duas instituições 
cujas funções se associam no percurso da formação docente, pois guardam 
estreita relação com a ação pedagógica dos professores. 

Para Canário (2001), a aprendizagem da docência ocorre na escola, 
quando o professor se vê imerso em uma cultura profissional que o envolve, 
afetando suas crenças, conhecimentos e ações, em um processo longo e 
multidimensional de socialização, que só se transforma e evolui na ação. 
Daí a necessidade de que a formação seja centrada no contexto de trabalho, 
na escola.

As proposições apresentadas pelos autores supracitados requerem 
uma revisão dos cursos e instituições formadoras. A distância que 
historicamente separou escolas e universidades não é mais concebível. 
Um diálogo permanente entre as instituições formadoras e as escolas 
básicas e o estabelecimento de uma relação colaborativa entre elas, podem 
ser altamente promissores à formação. Nessa perspectiva, professores 
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formadores, professores das escolas básicas e licenciandos, em parceria, 
podem tornar-se autores de uma formação mais consequente. 

O início da docência: um momento de desafios e de descobertas

No início da docência, o professor experimenta uma variedade de 
sentimentos, muitas vezes adversos; por um lado, pelo prazer de ter con-
quistado um espaço na profissão escolhida, a alegria de lidar com os alunos 
e a descoberta de ser capaz de ensinar, e por outro lado, pelo desprazer de se 
sentir abandonado, solitário e sem rumo, sobrecarregado de trabalho e sem 
o devido reconhecimento por parte de seus pares. 

Esses sentimentos e percepções tornam esse período muito difícil, 
exigindo atenção e cuidados que fazem do início da docência uma fase 
especial na carreira dos professores. Marcelo Garcia (2010, p. 17) caracte-
riza muito bem esse momento da trajetória profissional:

A inserção na carreira é o período de tempo que abarca os primei-
ros anos, nos quais os professores realizarão a transição de estudantes 
para docentes. É um período de tensões e aprendizagens intensivas em 
contextos geralmente desconhecidos e durante o qual os professores 
iniciantes devem adquirir conhecimento profissional além de consegui-
rem manter certo equilíbrio pessoal. 

O autor ressalta que essa fase tem um “caráter distintivo e determi-
nante para conseguir um desenvolvimento profissional coerente e evolutivo.” 
(Marcelo Garcia, 2010, p. 18). É uma fase do ciclo profissional que tem 
especificidades, nem sempre reconhecidas e dificilmente bem cuidadas. 

O estudo mais elucidativo sobre o ciclo de vida profissional dos pro-
fessores é o de Huberman (1992). O autor categorizou em fases distintas 
a carreira profissional dos professores: entrada na carreira, fase de estabi-
lização, fase de experimentação ou diversificação, fase de procura de uma 
situação profissional estável, fase de preparação da aposentadoria. 

A fase que interessa a essa pesquisa é a fase de entrada na carreira 
também caracterizada por Huberman (1992, p. 39) como “um palco de 
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sobrevivência e descoberta”. Na concepção do autor, a ideia de sobrevivên-
cia refere-se ao impacto sofrido na prática inicial, permeada por situações 
novas e desconhecidas, pela tensão entre os ideais que têm os professores 
e a realidade cotidiana, pela dificuldade em combinar ensino e gestão da 
sala de aula, com falta de materiais didáticos. Já a descoberta refere-se ao 
entusiasmo e à alegria do iniciante por se sentir responsável pela sua classe 
e conquistar seu espaço como profissional. O autor conclui que essa fase 
inicial contém tanto a luta diária pela sobrevivência como momentos de 
descoberta e que cada professor a experimenta à sua maneira.

O propósito da presente investigação é justamente verificar como 
é vivido pelos participantes do PIBID esse momento inicial na carreira. 
Haverá alguma distinção frente ao que é apontado pelos autores e pesquisas 
já desenvolvidas?  Em que sentido?

O PIBID Pedagogia no contexto da investigação

O contexto em que se buscará responder esta questão é o Curso de 
Pedagogia da UFU, subprojeto PIBID Pedagogia/Alfabetização. O sub-
projeto foi inserido no programa por meio do Edital Capes nº 02, de 25 de 
setembro de 2009, e iniciou a implementação de suas atividades em 2010. 
Nos anos 2015 e 2016, período em que foi realizada esta pesquisa, contava 
com 64 bolsistas de iniciação à docência, 8 bolsas de supervisão e 4 bolsas 
de coordenação de área; os níveis de atuação contemplados no subprojeto 
são a Educação Infantil e Ensino Fundamental, desenvolvidos em escolas 
públicas regulares e com atividades nas áreas de gestão escolar e docência. 

Conforme os pressupostos do projeto institucional PIBID-UFU 
(Universidade Federal de Uberlândia, 2013, p. 4), cada curso, em seus res-
pectivos subprojetos,

[...] deve se movimentar em consonância com as escolas, e não mais em 
níveis hierarquicamente distintos. A escola deixa de ser lócus de aplicação 
de teorias discutidas na academia e se torna coformadora de professores; 
ao mesmo tempo, seu espaço passa a ser de construção e consolidação 
de conhecimentos teórico e prático. O movimento dessa construção é, 
assim, circular, de ida e retorno aos dois espaços de construção. 
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Nesse sentido, o subprojeto PIBID Pedagogia da UFU, campus do 
Pontal, prevê, em seu Planejamento Geral1 ações a serem desenvolvidas 
por professores formadores, professores supervisores e licenciandos, que 
serão descritas a seguir.

Observação pedagógica - Ação para que os bolsistas de iniciação 
à docência possam conhecer a realidade da escola e seu entorno sociocul-
tural e ambiental. A importância na formação reside no conhecimento do 
espaço escolar e da comunidade (estrutura física, recursos humanos, docu-
mentos, sujeitos etc.); na oportunidade de refletir sobre questões referentes 
à docência e à gestão da sala de aula e da escola; em vivenciar a realidade 
e construir propostas de trabalho que os aproximem do futuro campo de 
atuação profissional.

Planejamento de atividades individuais das escolas - Para essa 
ação, devem ser propostas atividades novas e/ou de integração às ativida-
des/ projetos que as escolas já desenvolvam com a temática do subprojeto, 
a partir da realidade da escola. Ação de suma importância para a formação 
dos licenciandos de iniciação à docência no sentido de consolidação e cria-
ção de saberes experienciais.

Planejamento coletivo de atividades - A partir do diagnóstico, 
serão propostas ações coletivas a serem desenvolvidas na escola e/ou na 
sala de aula como a construção de material didático, jogos e brinquedos; 
formulação de instrumentos de coletas de dados; criação de estratégias de 
ações didáticas e de gestão etc. Essa ação coletiva é importante para a for-
mação dos professores porque implica participação tanto de aspectos como 
a gestão pedagógica até a promoção de práticas efetivas de atuação docente 
na Educação Básica.

Reuniões com os grupos de trabalho - Promover reuniões periódicas 
dirigidas pelos coordenadores de área e envolvendo todos os bolsistas, 
os coordenadores e supervisores das escolas participantes. Essa ação visa 
acompanhar as atividades desenvolvidas, promover troca de experiências 
e avaliação do PIBID; dos seus impactos na formação dos bolsistas de 

1 Subprojeto disponível no site institucional do PIBID - Universidade Fede-
ral de Uberlândia. Uberlândia, 2013. Disponível em:< http://www.pibid.prograd.ufu.
br/?q=ProjetoInstitucional>. Acesso em: 20 abr. 2019.

http://www.pibid.prograd.ufu.br/?q=ProjetoInstitucional
http://www.pibid.prograd.ufu.br/?q=ProjetoInstitucional
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iniciação à docência, além de acenar com a possibilidade de interferência 
na realidade da escola com a finalidade de avaliar/propor projetos e ações; 
bem como divulgação das atividades propostas.

Grupos de estudos - Assegurar aos bolsistas de iniciação à docência 
acesso a uma sólida fundamentação teórica e às professoras supervisoras 
uma formação contínua acerca de estudos das áreas relacionadas ao sub-
projeto. Essa ação é importante por possibilitar ampliar os conhecimentos 
teóricos de todos.

Visitas técnicas - Serão realizadas visitas técnicas a museus, a escolas 
consideradas referência em aspectos relacionados à gestão e/ou à docência 
da Educação Básica; escolas que tenham propostas inovadoras e/ou exitosas.

Participação em eventos e publicação - Essa ação se refere às par-
ticipações obrigatórias nos eventos propostos pelo Projeto Institucional, 
PIBID-UFU, bem como em outros eventos científicos ou sociais. A parti-
cipação em eventos com ou sem apresentação de trabalhos contribui para a 
formação do professor uma vez que possibilita a troca de experiências com 
outras áreas do conhecimento, a atualização dentro da sua área específica 
e a publicação de artigos, promovendo a cultura de formação do professor 
pesquisador.

Além das ações próprias do subprojeto Pedagogia, o projeto insti-
tucional do PIBID-UFU recomenda o uso de estratégias que ajudem a 
aperfeiçoar o domínio da língua portuguesa, incluindo leitura, escrita e fala, 
de modo a promover a capacidade comunicativa do licenciando. Assim, a 
vivência acadêmica deverá ser permeada por leituras, debates e produções 
escritas constantes na forma de artigos, relatórios, portfólios.

A análise do conteúdo do Subprojeto Pedagogia mostra que suas 
ações abrangem tanto o ensino, como a pesquisa e a extensão, aspectos con-
siderados no tripé da universidade. A ação do ensino se faz presente no 
subprojeto Pedagogia pela oportunidade, em que professores formadores, 
licenciandos e professores supervisores têm de dialogar com as questões 
complexas da educação, com vistas à preparação do futuro professor. A ação 
da pesquisa se vislumbra na oportunidade de conhecer, pela observação 
participante, o espaço escolar e sua comunidade, identificando problemas e, 
pela relação teoria e prática, construir ideias, conceitos e concepções acerca 
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da escola e da docência. A extensão, de forma ampla e flexível, promove a 
aproximação entre escola e universidade, com o objetivo de contribuir para 
a melhoria da educação escolar, da formação inicial e continuada dos pro-
fessores e da aprendizagem dos alunos e alunas.

É perceptível a consonância do subprojeto Pedagogia com o que pro-
põe o PIBID para a formação de professores, pois, por meio desse rol de 
atividades, os bolsistas têm a oportunidade de adentrar a escola e conhecer 
o rico universo de experiências sociais, culturais e educativas que ela pro-
porciona, aspectos que podem contribuir para a valorização do magistério 
e para a elevação da qualidade da formação inicial dos professores, como 
preveem os objetivos do PIBID.

Apresentação e análise dos dados

De posse das transcrições dos grupos de discussão, para diferenciar as 
falas das participantes, utilizamos as letras PI (professora iniciante) seguidas da 
numeração de 1 a 12 (número de professoras envolvidas), sendo: PI-1, PI-2 e 
assim sucessivamente.

Para esta análise, foi adotado o método denominado por André 
(1983, p. 67) como Análise de Prosa, “[...] considerada uma forma de inves-
tigação do significado dos dados qualitativos”. A autora propõe esse método 
de análise de dados como uma alternativa que amplia a forma de conceber o 
objeto de estudo e assim orienta: “Em lugar de um sistema pré-especificado 
de categorias, eu sugiro que tópicos e temas vão sendo gerados a partir do 
exame dos dados e de sua contextualização no estudo” (André, 1983, p. 67). 

Considerando os depoimentos das professoras iniciantes, identifi-
camos dois temas: 1) as contribuições do PIBID à formação inicial; e 2) 
as contribuições do PIBID para a inserção profissional. Em cada um dos 
temas, são apresentados e analisados os tópicos correspondentes. 

T.1 As Contribuições do PIBID à formação inicial  

Destacamos que o PIBID – Subprojeto Pedagogia, foi um divisor de 
águas na formação inicial das professoras, cumprido o papel de aproximá-las 



25

do campo de atuação profissional, de modo que percebessem toda a sua 
complexidade e compreendessem a lógica teórico-prática da formação, de 
forma a “munir-se de um conjunto de elementos que podem responder, 
criativamente, aos problemas enfrentados no cotidiano escolar” (Franco, 
2008, p. 111), o que pode ser atestado nos extratos que seguem:

O PIBID me preparou sim, eu não me vejo dando aula sem ter passado pelo 
PIBID. Ele me ensinou muita coisa, porque eu vivenciei a sala de aula, o 
que era estar lá com os alunos, o que é fazer um bom planejamento, eu pude 
vivenciar isso antes de ter a minha sala de aula, então, com certeza me pre-
parou sim. (PI-7)

[...] eu gostei muito do PIBID em tudo, eu não vejo minha formação sem o 
PIBID de maneira nenhuma, eu falo que a prática que vivenciamos foi um 
reforço de tudo aquilo que estudávamos na faculdade. (PI-9)

As falas das professoras são incisivas quanto à importância do PIBID 
na fase de preparação para a docência e, sendo essa uma das intenções do 
programa, ou seja, incentivar a formação dos professores no chão da escola 
e mostrar aos licenciandos, ainda durante a preparação inicial, as dimensões 
do trabalho docente, parece que, nesse contexto, essa intenção foi, de fato, 
alcançada. 

O depoimento abaixo é mais uma evidência disso:

Quando iniciei o curso de Pedagogia, eu pensava que não daria conta de uma 
sala de aula. E, com a participação no PIBID, quando cheguei à escola, já for-
mada, já professora, eu tinha uma ideia de como as coisas poderiam acontecer, 
mesmo sendo uma realidade que eu ainda não conhecia, uma escola nova, pes-
soas novas, uma sala de aula só minha. [...] Eu acredito que quem passou pelo 
PIBID não teve tanta dificuldade assim de atuar, de estar à frente de uma sala 
de aula e manifestar essa vontade de ajudar as crianças, então eu acredito que o 
PIBID foi uma base muito boa, uma formação muito boa. (PI-5)

Foram muitos os elementos que contribuíram para que o programa 
tivesse tal impacto na formação das futuras professoras. Indicamos, a seguir, 
de forma mais específica, alguns desses elementos, expressos em tópicos.
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A valorização da integração universidade e escola pelo PIBID  

A aproximação universidade e escola pelo PIBID traz subjacente a 
ideia de que a formação profissional é um empreendimento compartilhado 
que envolve tanto a ação/intervenção dos professores do ensino superior, 
quanto a supervisão dos professores das escolas, permeado por ações que 
podem aumentar a convivência dos licenciandos com a prática docente, e 
isso foi um dos destaques das professoras:

Eu concordo que, o PIBID foi realmente um apoio, tudo de bom aconteceu 
para contribuir com nossa formação, para nos aproximar da sala de aula, da 
escola, compreender a realidade, saber como as coisas acontecem lá, foi muito 
bom mesmo. (PI-11)

[...] Antes de participar do PIBID eu ficava pensando como ia ser, pois eu 
não me sentia preparada para uma sala de aula. Depois, com a experiência 
do PIBID, fiquei um pouco mais tranquila, fui me acalmando, percebendo o 
que era a escola, a sala de aula, a relação com os alunos […]. (PI-7)

O PIBID apoia, aproxima da realidade, prepara, ajuda a conhecer 
a escola, a sala de aula, a relação com os alunos, aspectos que ressaltam 
tanto o papel da universidade como o papel das escolas nessa parceria. A 
proposta de aproximação entre a universidade e a escola básica pelas vias 
do PIBID modifica a relação entre ambas as instituições, tornando-a mais 
efetiva aos licenciandos em formação, pois se evidencia a ideia de que sabe-
res acadêmicos e saberes da experiência podem coexistir num mesmo plano, 
sem fragmentação ou valorização de um em detrimento do outro, o que 
segundo Zeichner (2010, p. 493) “expande as oportunidades de aprendi-
zagem docente na medida em que novas sinergias são criadas por meio do 
jogo interativo entre conhecimentos das mais diferentes fontes”.

A metodologia de orientação e acompanhamento aos licenciandos

Um dos destaques das professoras é a metodologia de orientação e 
o acompanhamento que receberam durante a participação no programa, o 
que foi relatado de forma enfática:
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Quero destacar o acompanhamento da nossa coordenadora e supervisora da 
escola, que foi fundamental. Saber que tínhamos alguém no apoio, que em 
qualquer dificuldade encontrada podíamos contar com elas, era bem recon-
fortante. (PI-10)

Na sala de aula com a professora, a gente olhava para uma criança com di-
ficuldade, conversávamos entre nós e com a supervisora, fazíamos um diag-
nóstico [...] conseguíamos intervir. Foi um aprendizado intenso no PIBID e, 
o que é mais bacana nisso tudo, é que tivemos a chance de ter uma orientação, 
um acompanhamento das professoras. (PI-9)

Nota-se que há na execução do subprojeto PIBID Pedagogia, con-
forme o planejamento apresentado, uma combinação de estratégias de 
orientação e acompanhamento que explicam o fato destes aspectos serem 
realçados pelas professoras. “Reconfortante e aprendizado intenso” são as pala-
vras usadas por elas para explicar como se sentiam com todo o apoio que 
recebiam da supervisora e da coordenadora, o que convalida a importância 
de promover experiências escolares orientadas aos licenciandos, pois é uma 
forma de aproximá-los da docência e mostrar-lhes as dimensões que envol-
vem o trabalho docente, aspecto requerido à formação de professores hoje.

O trabalho em equipe

Outro destaque que fazem as professoras é a ação compartilhada ou 
o trabalho em equipe que desenvolviam durante o programa. As professoras 
são unânimes em assegurar que tal ação foi favorecedora de aprendizagem 
sobre a docência:

Nosso grupo do PIBID tinha objetivos comuns, a gente lia junto, estudava 
junto, tínhamos diálogo. O nosso grupo era muito unido, a gente gostava de 
fazer tudo junto, quando havia uma divergência resolvíamos com diálogo. 
Quando uma tinha dificuldade, sabia que poderia contar com as colegas para 
ajudar; esse trabalho em equipe foi fundamental, acho que aprendemos a tra-
balhar assim [...]. (PI-1)

 [...] esse trabalho em equipe era muito bom mesmo, tudo que íamos fazer, 
tinha alguém para apoiar [...] (PI-8)
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Uma das características do subprojeto do PIBID Pedagogia, é o 
desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo e os depoi-
mentos atestam que, de fato, essas ações se efetivaram.

Gomes; Felício (2015) defendem a iniciação antecipada como pro-
põe o PIBID e ponderam que os licenciandos, ao compartilharem da 
experiência dos professores nas escolas, geram um benefício ao seu próprio 
processo de aprendizagem, uma vez que o aprender vincula-se, também, às 
trocas de informações e conhecimentos que podem ocorrer entre formado-
res, professores da educação básica e licenciandos. Evidencia-se, assim, um 
aprendizado derivado do compartilhamento de experiências.

A estratégia do grupo de estudo

Uma estratégia de trabalho utilizada no PIBID foi o grupo de estu-
dos. Além de propiciar o compartilhamento da experiência, a atividade do 
grupo foi um destaque no programa, como se pode observar nos depoimen-
tos a seguir:

[...] para mim, era muito bom quando a gente terminava de aplicar uma 
atividade, ou dar uma aula, e íamos para o grupo de estudo onde ocorria a 
discussão daquilo que a gente havia feito na sala de aula. Eram vários grupos 
[de licenciandas] em salas diferentes e a gente então discutia as atividades 
realizadas, via os pontos em comuns, o que tinha dado certo ou não. [...] 
Então, esse feedback que a gente tinha, da professora, da nossa coordenadora 
e das colegas era muito importante, elas diziam onde devíamos melhorar, o 
que era melhor fazer em cada situação. (PI.12)

Eram ótimos os encontros do grupo de estudos, a gente lia, discutia, analisa-
va as situações que aconteciam nas escolas. [...] tudo em grupo, compartilhan-
do com as colegas. Então, as dificuldades eram mínimas, porque o apoio que a 
gente recebia no grupo era fundamental. (PI-6)

Como estratégia de formação apontada pelas professoras, o grupo de 
estudos teve grande valor formativo, pois estava voltado para as situações 
que ocorriam na escola e na sala de aula, sobre as quais podiam refletir cole-
tivamente e deliberar. Uma estratégia como essa, segundo Nóvoa (2013, p. 
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206), foge à “lógica de aula e estruturas curriculares rígidas, valorizando o 
estudo, nas suas diversas dimensões como referência principal do trabalho 
universitário”. (Grifos do autor). Além disso, Nóvoa enfatiza que essa lógica 
encontra suas bases numa perspectiva crítico-reflexiva da formação docente 
não só como favorecedora da construção de disposições e atitudes acerca 
da docência, mas principalmente para uma reconfiguração da atividade dos 
professores e sua relação com o ensino. 

Os dados apresentados permitem afirmar que as atividades no inte-
rior de um curso de formação de professores precisam, necessariamente, 
passar pelo campo de atuação profissional, nesse caso, a escola, e implemen-
tar ações que problematizem a realidade, que estabeleçam o diálogo entre 
sujeitos, para que os futuros professores possam construir os conhecimentos 
profissionais necessários à docência.

As contribuições do PIBID à inserção na carreira docente 

A transição de licenciandas a professoras é um movimento complexo 
em que transformações ocorrem e ajudam a definir os caminhos da carreira 
docente.

Em geral, quando chegam às escolas, os professores iniciantes tra-
zem os conhecimentos formulados durante sua trajetória estudantil, seja 
na educação básica ou na formação superior, mas ainda têm muito que 
aprender na nova posição – a de professor em uma sala de aula, no trabalho 
docente com seus alunos. Assim, enquanto ensinam, os professores inician-
tes vão aprendendo a conduzir a sala de aula, a lidar com os conteúdos, com 
o comportamento dos alunos, a se relacionar com os pais e com seus pares 
e tantas outras aprendizagens necessárias à docência. 

A seguir, indicamos alguns tópicos que explicam a forma como as 
professoras iniciantes lidam com o trabalho docente.

O planejamento como elemento importante da prática docente

Um dos pontos fortes do programa foi o planejamento das atividades. 
Essa ação do PIBID foi, para todas as professoras, um ganho importante 
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no processo formativo. Seus relatos mostram o quanto valorizaram o apren-
der a planejar:

Há no PIBID todo um processo de preparação, de planejamento e o planejar 
prepara a gente, porque uma aula sem planejamento é muito falha, [...]. 
Lembro que a gente assentava com a coordenadora, planejava, discutia e isso 
era muito bom, dava segurança na hora de desenvolver a atividade e isso eu 
carreguei para minha prática. (PI-1)

O que eu destaco é o planejamento e também o replanejamento. Então assim, 
planejávamos uma atividade e íamos para a prática, ao terminar já voltá-
vamos a ela pra discutir o que foi legal, o que não foi, o que poderia ter sido 
melhor, oportunidade de replanejar e aplicar novamente e um pouco disso a 
gente leva hoje pra prática. (PI-11)

Essas falas evidenciam algo que vai além do fato de aprender a 
planejar que, por si só, é um ganho para a formação, pois se sabe o valor 
de uma aula bem planejada. Percebe-se que o planejamento, como ativi-
dade didática, não é apenas mais uma atividade docente, mas uma prática 
formativa que, segundo Gatti (2009, p. 92), proporciona “a aquisição de 
conhecimentos, valores, atitudes de diferentes naturezas [...]”. Para as pro-
fessoras iniciantes, o planejamento é uma ação cujo sentido é delineador de 
um trabalho pedagógico efetivo e crítico, pois se pauta no ir e vir, planejar 
e replanejar, sendo, conforme exprime Gatti (2009), um dos fundamentos 
para discutir a qualidade formativa dos professores.

Esse aprendizado, sem dúvida, traz benefícios à prática atual das 
professoras e, além dessas, outras iniciantes também ressaltam o papel 
fundamental do PIBID quanto ao fato de saberem planejar: [...] graças ao 
PIBID hoje eu não tenho dificuldade com o planejamento [...]. (PI-4); [...] Pla-
nejar é uma das mais importantes ações na docência e isso o PIBID nos ensinou, 
não vou para a sala de aula sem planejar. (PI-2)

Os depoimentos revelam como o PIBID se mostra mobilizador do 
“quadro conceptual de produção de saberes” (Nóvoa, 1992, p. 14), consi-
derando que o programa promoveu um processo dinâmico e interativo 
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baseado na troca de experiências e na partilha de saberes docentes para 
mostrar a importância do planejamento.

A construção de saberes e fazeres para o ensino

 Dessa relação entre saber e fazer, é que se adquire o que Malglaive 
(1997, p. 57) denomina “inteligência prevenida”, ou seja, uma inteligência 
construída a partir de um saber na ação, mobilizado, em simultâneo com os 
saberes teóricos que, juntos, ajudam a compreender a própria experiência. 
Advém de uma experiência pessoal que se constrói eficaz, se articulada a 
um fundamento teórico coerente à ação. No depoimento abaixo, nota-se 
essa inteligência “prevenida” aliando saber e fazer:

[...]eu procuro sempre buscar um fundamento daquilo que estou fazendo e 
a estratégia mais importante e que eu tenho utilizado sempre é ir olhando 
para os objetivos, os meus, dos meus alunos, do ensino. Isso não me deixa 
perder o foco. [...] E assim, eu vou fazendo de acordo com esses objetivos, eu 
vou revendo a minha prática, o meu planejamento e mudando as minhas 
estratégias. [...] qualquer trabalho que vamos fazer tem que ter objetivos, um 
fundamento, isso eu sempre procuro fazer e a gente tem que procurar alcançar 
um bom resultado. (PI-4)

A professora expressa a forma de pensar o ensino que oportuniza ao 
seu aluno situações pedagógicas de construção do conhecimento. O que se 
percebe é sua disposição para o ensino, o que não é um processo natural, 
mas construído, fruto de sua experiência de vida, e que pode ajudá-la a 
transpor obstáculos do cotidiano escolar.

A vivência da relação teoria e prática 

As professoras reconhecem que a formação as ajudou a compreender 
a relação entre a teoria e a prática. 

A gente ouve durante todo o curso que teoria e prática precisam andar juntas 
e as duas são importantes; tudo que vou fazer, por exemplo, uma prática com 
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meus alunos, eu vejo que há uma teoria por trás; e se o meu aluno aprende, há 
uma teoria que explica isso. Então, nisso nossa formação não deixou a desejar 
e agora que estou na sala de aula isso é muito mais claro para mim, muito 
mais[…]. (PI-3)

[...] Concordo com Fabíola que nossa formação nos proporcionou isso e eu 
nem gostava muito da teoria, mas depois eu comecei a perceber o que era uma 
teoria que tinha sentido, porque eu comecei a enxergá-la na prática, aí que eu 
vi o significado de teoria e prática juntas. (PI-2)

A relação teoria e prática vai se destacando como aspecto valioso 
aprendido na formação inicial. As professoras percebem a indissociabili-
dade entre essas duas dimensões do trabalho pedagógico e as vivenciam na 
prática, como se pode notar no extrato a seguir:

Eu vivo todos os dias a relação teoria e prática, não saberia ser professora sem 
fazer essa relação, acho que se não fizesse não compreenderia muitas coisas do 
meu trabalho. Na formação isso é meio distante para nós, pelo menos foi para 
mim até certa altura do curso e depois do PIBID isso ficou bem claro e não dá 
para ser professora sem entender qual a relação da teoria com a prática e da 
prática com a teoria; acho fundamental mesmo. (PI-1)

Articular essas duas dimensões do trabalho docente é um desa-
fio aos cursos e aos professores iniciantes e torna-se fundamental a uma 
prática crítica e autônoma.  Compreender a relação teoria e prática abre 
caminhos para um fazer crítico, reelaborado e cada vez mais ajustado ao 
processo de ensino e aprendizagem e pode aproximar as professoras da prá-
xis pedagógica, aquela que, conforme Freire (1987), é comprometida com a 
emancipação dos sujeitos.

Muitos outros aspectos como capacidade de resolver situações 
complexas, segurança no desenvolvimento da prática, autonomia, desenvol-
vimento da profissionalidade e outros, foram manifestados pelas professoras 
iniciantes e isso se deve à formação inicial que as aproximou do espaço de 
atuação profissional, guiadas pelos princípios e estratégias do PIBID, pela 
reflexão sobre a prática e pelo estudo crítico da realidade.
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Considerações finais 

Os resultados dessa investigação evidenciaram que a formação de 
professores precisa, necessariamente, passar pelo campo de atuação profis-
sional e implementar ações que dialoguem com a realidade e problematizem 
a prática, para que os licenciandos possam construir conhecimentos profis-
sionais e criar articulações cada vez mais profundas entre a teoria, a prática 
e a realidade escolar. 

Com uma matriz epistemológica que toma como pressuposto o diá-
logo, a reflexão, o trabalho coletivo, a indissociabilidade dos conhecimentos 
teóricos e práticos, a problematização da prática e a análise de situações 
complexas da sala de aula, o PIBID mobilizou professores universitários, 
professores das escolas básicas, licenciandos e as instituições das quais 
fazem parte esses sujeitos, para implementar uma formação que privilegia a 
escola como espaço de aprendizagem da docência. 

Ao aproximar a universidade e a escola básica e reunir professo-
res coordenadores, supervisores e alunos bolsistas, estratégia pibidiana 
mobilizadora de todo o processo de formação, o programa possibilitou às 
licenciandas, hoje professoras iniciantes, vivenciar a docência comparti-
lhada com os professores das escolas e, ao mesmo tempo, colaborar com 
o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos e 
alunas. Experimentar essa dinâmica da sala de aula, nesse subprojeto do 
PIBID, não tinha um fim em si mesmo, pois representava o começo de uma 
reflexão sistemática sobre a docência, pautada em situações reais e funda-
mentada nos conteúdos da formação dos professores.

As muitas idas e vindas à escola e à universidade, os momentos de 
observação, as discussões nos grupos de estudos relatadas pelas professo-
ras, deixou claro que esse processo formativo lhes proporcionou muitos 
ganhos: segurança no desenvolvimento da prática docente, autonomia, 
construção de referenciais teóricos e práticos consistentes, capacidade de 
buscar soluções para os problemas, criação e desenvolvimento de estraté-
gias de ensino diversificadas e atraentes aos alunos, autonomia. Nota-se 
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que a iniciação à docência, ao possibilitar-lhes essa aproximação à profis-
são docente, de certa forma forneceu-lhes pistas para enfrentar a realidade 
já na condição de professoras, cujos esforços têm se concentrado em uma 
prática pensada, refletida e comprometida com as necessidades dos alunos 
e alunas.

Considera-se que o PIBID tem sido um divisor de águas enquanto 
política pública de formação de professores, pois rompe com o modelo que 
apenas instrumentaliza os futuros professores para a ação, ao implementar 
uma lógica teórico-prática que os ajude a responder com conhecimento 
e criatividade os problemas e necessidades da prática pedagógica que 
desenvolvem. 

Pondera-se que a formação inicial e a iniciação à docência construídas 
em interação com o universo do trabalho como ocorreu com essas profes-
soras, mesmo que esse universo tenha se apresentado com seus valores e os 
contornos culturais existentes, trouxe novas perspectivas de atuação tanto 
à universidade como às escolas, pela entrada de novos personagens, novas 
ideias e concepções que, integrados, nortearam percursos profissionais com 
configurações que ajudam a atender a diversidade e a complexidade da edu-
cação escolar.

Assim, os dados mostram que o PIBID como uma política pública 
de formação de professores, desenvolvido por meio da iniciação à docência, 
tem produzido resultados efetivos não só para a formação, mas, também, à 
prática de seus egressos. Obviamente, há, ainda, muitos aspectos a serem 
considerados e investigados tanto no campo da formação quanto no da 
atuação dos professores, mas os dados dessa pesquisa oferecem indícios de 
que o PIBID tem fortes implicações na prática docente de professoras ini-
ciantes que passaram pelo programa, levando-as a mobilizar fundamentos 
teórico-metodológicos para desenvolver uma prática docente efetiva junto 
às crianças da escola pública. 
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2. PIBID E SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DOCENTE 
NA CONTEMPORANEIDADE

Andreia Dias de Almeida

Leonir Santos de Souza

Introdução

A educação vem sendo o centro dos discursos políticos, da mídia e de 
organismos internacionais desde meados do século XX, fenômeno obser-
vado e intensificado no século XXI. Constantemente, vemos essa discussão 
pautada na necessidade de uma educação capaz de dar conta das novas 
demandas da sociedade influenciada pela nova lógica de mercado e pelo 
processo de globalização. 

As mudanças no cenário mundial na década de 1980 implicaram em 
redefinição do papel do Estado, ao mesmo tempo em que a influência da 
economia atingiu todas as áreas, constituindo-se definitivamente “parte do 
pano de fundo das reformas sofridas pela educação” (Canan, 2016, p. 21). 

As políticas educacionais, segundo Canan (2016), são definidas por 
um contexto socioeconômico que ocupa dimensões mundiais, tendo na 
Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida em Jontiem, na 
Tailândia, em 1990, um marco importante para o planejamento e execução 
das políticas educacionais, principalmente nos países com menor desen-
volvimento econômico. Estes países, inclusive o Brasil, passaram a elaborar 
um conjunto de novos referenciais que determinaram o desenho a partir do 
qual a educação e consequentemente as políticas de formação de professo-
res deveria se fundamentar.

Segundo Cabral Neto (2012, p. 26): 

Na fase atual de desenvolvimento do capitalismo, foram criadas as 
condições propícias para a elaboração de uma agenda global para a 
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educação, sob a coordenação de organizações bilaterais e multilaterais 
de desenvolvimento, tendo como premissa a necessidade de formular 
diretrizes para orientar a definição da política educacional no que 
concerne, particularmente, ao currículo, às práticas pedagógicas, ao 
financiamento, aos padrões organizacionais (gestão), à formação 
docente, e à avaliação. 

A conferência do Banco Mundial indicou claramente que o caminho 
para os países em desenvolvimento partiria essencialmente do fortaleci-
mento da Educação Básica sendo, no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN) – Lei 9394/96 (Brasil, 1996) e os Parâ-
metros Curriculares Nacionais, documentos que procuraram se adequar à 
proposta, além da criação do FUNDEF1, para atender essa demanda.

Na sequência e em complementação ao intento das reformas edu-
cacionais, foi necessário voltar a atenção para a formação de professores, e 
neste sentido é preciso ter em conta que “o espaço de formação é parte ine-
rente da sociedade, portanto não é neutro e sofre influências das diferentes 
esferas sociais” (Pereira Filha; Melo, 2016, p. 1). Dessa forma, o papel do 
professor e os rumos da formação de professores também entram no bojo 
das discussões no âmbito educacional a fim de atender a novas diretrizes 
educacionais.

Vários programas foram criados com foco na formação de professo-
res como o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 
(PARFOR), Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência), 
Universidade Aberta do Brasil (UAB); dentre eles o Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, foco de nosso estudo. Este foi 
instituído pela CAPES com a finalidade de valorizar o magistério e apoiar 
estudantes, de forma a elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à 
formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das Instituições 

1 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério. Instituído pela Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 1996.  Os recur-
sos do FUNDEF devem ser empregados exclusivamente na manutenção e desenvolvimento 
do ensino fundamental e, particularmente, na valorização do magistério. cf BRASIL. Mi-
nistério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Brasília: MEC/SEB, 1996. Disponível 
em <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/mo.pdf > Acesso em: 19 jul. 2019.

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/mo.pdf
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de Educação Superior, assim como promover a integração entre Educação 
Superior e Educação Básica, inserindo os licenciados no cotidiano de esco-
las da rede pública de educação (Brasil, 2013). 

Neste sentido, este trabalho se propõe a apresentar reflexões sobre 
o papel do PIBID na formação docente na contemporaneidade, tendo em 
vista a influência das organizações internacionais e as novas demandas de 
formação exigidas para o professor da educação básica. Para proporcionar 
esta reflexão, alguns elementos presentes na produção bibliográfica sobre o 
programa, como artigos e relatório de gestão da CAPES e o estudo publi-
cado, são discutidos, não com o propósito de analisar o programa, mas 
buscando contribuir para o entendimento dos avanços e limitações do pro-
grama para a formação de professores.

A formação de professores

A preocupação com a formação de professores no Brasil, segundo 
Saviani (2009) emerge de forma explícita após a independência, quando se 
cogita a organização da instrução popular. Mas a partir do século XIX, com 
a organização dos sistemas nacionais de ensino advindo da necessidade de 
universalizar a instrução elementar com o aumento da demanda por docen-
tes, a formação de professores se tornou uma questão a ser equacionada. 
Desta forma, Saviani (2009), ao traçar o histórico da formação docente 
no Brasil, destaca marcos importantes, desde a criação de escolas normais 
(1890-1932) até chegar ao advento dos Institutos Superiores de Educa-
ção, Escolas Normais Superiores e ao novo perfil do Curso de Pedagogia 
(1996-2006).

Saviani (2009, p. 148-149) aborda dois modelos de formação de pro-
fessores que sempre se fizeram presentes nas discussões sobre a formação 
docente: o modelo centrado nos conteúdos culturais-cognitivos e o modelo 
referido ao aspecto pedagógico-didático:  

a- Modelo dos conteúdos culturais-cognitivos: para este modelo, a for-
mação do professor se esgota na cultura geral e no domínio específico 
dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina 
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que irá lecionar. b- Modelo pedagógico-didático: contrapondo-se ao 
anterior, este modelo considera que a formação do professor propria-
mente dita só se completa com o efetivo preparo pedagógico-didático. 

A forma de um modelo ou outro era significativa para cada época, 
influenciava a elaboração de currículos, leis e formas de se organizar a 
formação de professores no Brasil. Neste sentido, podemos perceber a pre-
sença de disputa entre os modelos citados, notando, especialmente que as 
universidades adotavam o modelo dos conteúdos culturais cognitivos, ao 
passo que nas escolas normais o modelo pedagógico didático prevalecia. 
Mais tarde, somava-se ao quadro de disputas a tentativa de utilizar os dois 
modelos na organização dos cursos de licenciatura em 1940 e 1950, com o 
esquema chamado de 3+1 nos bacharelados complementados pelas disci-
plinas pedagógicas.

Na década de 1990, as discussões sobre a formação adequada para 
professores, também levou em conta a dicotomia entre os dois modelos. 
Teoria e prática novamente em disputa no âmbito da formação de pro-
fessores. Em 1996, a promulgação da LDBEN nº 9.394/96, com destaque 
para os Art. 61, Art. 62, Art. 63, trouxe mudanças estruturais que, segundo 
Mazzeu (2009, p. 8), “além de possibilitar ações e políticas de referência 
para o sistema nacional de ensino, projetou a formação do professor da 
educação básica para o ensino superior”. 

A mesma autora destaca ainda documentos que impactam a forma-
ção de professores como os Referenciais para a Formação de Professores, 
elaborado pelo Ministério da Educação e Secretaria de Educação Fun-
damental (Brasil, 1999), que propõe um referencial teórico e um modelo 
curricular adequado ao novo ideário da formação docente, e as Diretri-
zes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
Básica (Brasil, 2002c), consolidando as bases epistemológicas, os objetivos 
e as competências profissionais requeridas para a atuação do professor da 
educação básica.

Outro aspecto da formação de professores, essencial a ser conside-
rado, é que a política educacional adotada no Brasil a partir de 1990 está 
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relacionada à economia do país. Para Peroni (2000, p. 11) a reforma no 
âmbito educacional “[...] é parte do projeto de reforma do Estado, tendo 
como diagnóstico a crise do Estado, e, não do capitalismo, de forma que o 
governo buscou racionalizar recursos, diminuindo o seu papel que se refere 
às políticas sociais”.

Casagrande; Pereira; Sagrillo (2014, p. 495), no entanto, analisam 
estas mudanças no contexto educacional, num âmbito mais abrangente, 
apontando a influência de várias agências internacionais e da globalização, 
dessa forma:

As reformas educacionais se coadunam ao processo de reforma do Es-
tado Brasileiro no contexto de globalização, o qual tem como finalida-
de ajustar-se ao mercado mundial e às várias agências internacionais 
que têm comandado o processo, entre elas a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Banco Inte-
ramericano (BID), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef ) 
e o Banco Mundial. 

Sob esta ótica, é preciso levar em conta que, ao longo das últimas 
décadas, o Banco Mundial se tornou o principal articulador das orientações 
de política em Educação para os países de capitalismo dependente. Uma 
das demandas da formação docente a ser considerada na atualidade reside 
justo na sua adequação “às necessidades sociais e do mercado de trabalho, 
dentro da dinâmica da globalização, em que o conhecimento se torna a 
mola propulsora mais rápida para se alcançar as mudanças sociais” (Pereira 
Filha; Melo, 2016, p. 9).  

Diante destas modificações, velhos e novos dilemas são colocados 
para o professor, de forma que segundo Pereira Filha; Melo (2016, p. 1):

[...] esta classe se vê cada vez mais sobrecarregada e sem controle do 
seu fazer pedagógico frente às demandas impostas pelas atuais políticas 
educacionais na busca de se alcançar metas, elevação de desempenho 
e indicadores com o discurso da melhoraria da qualidade da educação 
Brasileira, tendo como referências os países ditos do primeiro mundo. 
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Além das questões relacionadas ao desenvolvimento econômico; é 
preciso levar em conta que as discussões sobre formação de professores já 
estavam presentes no cenário brasileiro.  Segundo Real (2012), a reforma na 
formação de professores teve início em 1995, com base em vários estudos 
da década de 1980 que apontavam para “uma nova relação entre teoria e 
prática, focando um novo papel ao professor, que deveria estar mais pró-
ximo ao processo de aprendizagem de seus alunos” (Real, 2012, p. 51). 

Entre estes estudos, são destacados os de Donald Schön (2000), que 
caracteriza o papel do professor como prático-reflexivo; estudos de Maurice 
Tardif (2002), que vão corroborar com a necessidade de se ampliar o espaço 
de formação do professor para a prática; Philippe Perrenoud (2000), prin-
cipalmente com o conceito de competências, encarregando-se fortemente 
do trabalho prático da sala de aula, sendo este o ofício docente. A influência 
das pesquisas dos autores citados pode ser percebida nos Referenciais para 
Formação de Professores (Brasil, 1999).

Destacamos as mudanças na legislação oriundas das Diretrizes Cur-
riculares Nacionais (DCN) para a Formação de Professores da Educação 
Básica, (Brasil/CNE, Par. nº. 09/2001; Res. nº. 01/2002) e o importante 
impacto aos cursos de licenciatura e às Instituições de Ensino Superior 
de todo Brasil, que passaram a ter como tarefa a reestruturação de seus 
projetos de curso. O ordenamento legal passou a estabelecer princípios nor-
teadores e exigências a esses cursos no país relacionados à formação dos 
professores para atuar na educação básica, para além de modificar a carga 
horária.  Destacamos aqui a inserção da prática de ensino como compo-
nente curricular com 400h, além do estágio supervisionado com mesma 
carga horária (Brasil, 2002a; 2002b).

A inserção da dimensão “prática” foi também resultado de pesquisas 
no campo educacional que indicavam a necessidade de superar o antigo 
“modelo 3+1” de formação de professores, onde as disciplinas de conteúdos 
específicos são ministradas antes das de cunho pedagógico, ministrando 
apenas no último ano a parte prática. Esse modelo era adotado pela maioria 
dos currículos dos cursos de licenciatura no país.
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Para Gatti; André; Ferragut (2014, p. 39), apesar das modificações 
acima mencionadas, no cotidiano, a maioria dos cursos de licenciatura: 

[...] segregam a formação na área específica dos conhecimentos pe-
dagógicos, dedicando parte exígua de seu currículo às práticas profis-
sionais docentes, às questões da escola, da didática e da aprendizagem 
escolar. Isso denota desconsideração da Resolução no 01/2002 do Con-
selho Nacional de Educação. 

Gatti; André; Ferragut (2014) ainda aponta que o modelo de forma-
ção híbrido que se consolidou desde as origens das licenciaturas, no início 
do século passado, consideradas adendos dos bacharelados, se constitui em 
uma barreira praticamente intransponível à construção de concepções espe-
cíficas para a formação de professores. O estudo mencionado, entre vários 
problemas enfrentados na formação inicial, destaca o distanciamento da 
formação dos acadêmicos das situações de aprendizagem na prática, a partir 
da realidade da escola e com sintonia entre os aspectos teóricos e práticos. 
Assim, de acordo com Gatti; André; Ferragut (2014, p. 39),

a formação inicial de um profissional, além da formação acadêmica, re-
quer uma permanente mobilização dos saberes adquiridos em situações 
de trabalho, que se constituirão em subsídios para situações de forma-
ção, e dessas para novas situações de trabalho. 

Neste contexto, o PIBID é um programa que pretende incidir na 
qualidade da formação inicial de docentes. É colocado como alternativa de 
complementação desta, visando a melhoria da formação inicial de profes-
sores para a educação básica.

O Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência - PIBID

O PIBID é um programa de incentivo e valorização do magistério 
e de aprimoramento do processo de formação de docentes para a educação 
básica. Segundo Medeiros;Pires (2014), a finalidade do PIBID é inserir o 
licenciando na realidade escolar já no início de sua formação acadêmica. 
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Em contato com a futura profissão, terá a possibilidade de participar “de 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 
inovador e interdisciplinar, buscando a superação de problemas identifica-
dos no processo de ensino-aprendizagem” (Medeiros; Pires, 2014, p. 8). Os 
autores ressaltam a importância da articulação da formação do acadêmico 
na universidade com a realidade escolar.

O programa foi criado em 2007 pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior  – CAPES, quando esta recebeu a 
atribuição de induzir e fomentar a formação inicial e continuada de profis-
sionais da educação básica e estimular a valorização do magistério em todos 
os níveis e modalidades de ensino (Brasil, 2013). Segundo o relatório de 
gestão da CAPES, “ao ser lançado, em 2007, a prioridade de atendimento 
do Programa eram as áreas de Física, Química, Biologia e Matemática para 
o ensino médio – dada a carência de professores nessas disciplinas” (Brasil, 
2013, p. 27), mas a partir de 2009 passou atender a toda a Educação Básica.

O programa tem como objetivos (Brasil, 2013, p. 30-31): 

incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação 
Básica; b) contribuir para a valorização do magistério; c) elevar a quali-
dade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, pro-
movendo a integração entre a Educação Superior e a Educação Básica; 
d) inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participa-
ção em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes 
de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de pro-
blemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; e) incenti-
var escolas públicas de Educação Básica, mobilizando seus professores 
como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas 
nos processos de formação inicial para o magistério; e f ) contribuir para 
a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

Para atender aos seus objetivos, os editais de seleção de instituições 
de ensino superior para ingresso ao programa também estabelecem o grau 
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da participação dos atores envolvidos, determina as funções de cada um e o 
valor da bolsa a ser recebida. Assim, cabe aos alunos de licenciatura exercer 
atividades pedagógicas em escolas públicas de educação básica, orientados 
por coordenadores de área – docentes das licenciaturas - e supervisores 
- docentes das escolas públicas onde exercem suas atividades, de modo a 
contribuir para a integração entre teoria e prática, para a aproximação entre 
universidades e escolas e para a melhoria de qualidade da educação brasileira. 

Em 2010, ocorreu a institucionalização do programa através do 
Decreto 7.219/2010 (Brasil, 2010), segundo Dominscheki; Alves (2017, 
p.628) “devido à preocupação do Ministério da Educação em relação ao 
fortalecimento do programa, buscou-se garantir a sua continuidade dentro 
da agenda das políticas públicas educacionais”.   

Inicialmente, apenas as instituições federais de ensino superior 
públicas puderam participar do programa, segundo o disposto no Edital de 
2007. Houve modificações no decorrer dos editais que permitiram paulati-
namente a participação de IES estaduais (2009), municipais e comunitárias, 
confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos (2010), até que em 2013 
passou a permitir a participação de instituições privadas com adesão ao 
ProUni (Brasil, 2013). No edital de 2013, foi aprovada a ampliação de pro-
jetos existentes com a inclusão de novos subprojetos/áreas e a expansão 
do programa desde sua criação passando de 3088 bolsistas em 2009 para 
49.321 em 2013 (Brasil, 2013).

Podemos perceber a abrangência do PIBID em nosso país e con-
sequentemente vamos encontrar muitos trabalhos sobre o impacto do 
programa nos mais variados meios de divulgação de produções científi-
cas na área de educação. As pesquisas sobre o PIBID estão presentes nos 
principais eventos acadêmicos sobre prática docente do país, como seus 
resultados tornaram-se objeto de trabalhos de conclusão de curso, pesquisas 
de mestrado e doutorado, discutidos em livros e artigos em periódicos da 
área educacional.

Carvalho; Quintero (2013) organizaram um conjunto de textos pre-
sentes na Revista EntreVer com artigos sobre o PIBID de vários cursos 
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de licenciatura e instituições de Ensino Superior do Brasil; neste traba-
lho, segundo os autores “a avaliação positiva do Programa, especialmente 
quanto à valorização das licenciaturas nas universidades, está presente nos 
textos.” (Carvalho; Quintero, 2013, p. 11). São tratados muitos aspectos do 
programa desde seu caráter na formação do bolsista licenciando, passando 
pela formação de supervisores e o impacto positivo nas escolas quanto à 
formação dos alunos da educação básica. Destacamos também que as difi-
culdades na implementação e desenvolvimento do PIBID são apresentadas 
nos trabalhos e, para os autores (Carvalho; Quintero, 2013, p. 11):

Sinalizam aspectos que precisam ser considerados e solucionados para 
que essa política, que tem dirigido recursos à formação dos professo-
res, possa alcançar os resultados pretendidos em um futuro próximo. 
Algumas dessas dificuldades situam-se em um âmbito externo à uni-
versidade, tais como as condições de trabalho dos professores das redes 
públicas; outras, no entanto, são questões internas, tanto às universida-
des como às unidades escolares, e dependem principalmente da vonta-
de política dos sujeitos envolvidos em priorizar discussões pedagógicas 
e o estabelecimento de compromissos compartilhados na direção da 
construção de uma relação produtiva e efetivamente formativa para os 
futuros professores. 

Prodócimo; Prado; Ayoub (2015) analisaram 26 artigos sobre o 
PIBID disponíveis na base de dados Scielo e no Portal de Periódicos da 
Capes, em agosto de 2014. Verificaram que a importância do PIBID para 
a formação dos estudantes bolsistas foi o tema mais abordado nos artigos. 
Segundo os autores, destacou-se a aproximação da escola e universidade, 
uma vez que (Prodócimo; Prado; Ayoub, 2015, p. 406):

Esse contato sistemático com a escola, com os professores mais expe-
rientes, com os alunos, com a equipe de gestão escolar, com os fun-
cionários, pode viabilizar aprendizados diversos que vão propiciar um 
conhecimento mais profundo da realidade escolar, seus limites e suas 
possibilidades. 
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Os autores identificaram, nos textos analisados, discussões sobre a 
formação dos supervisores. Como professores de educação básica, os super-
visores são apontados como atores com atuação importante no processo, 
principalmente, diante da desvalorização docente presente em nosso país 
(Prodócimo; Prado; Ayoub, 2015, p. 407): 

[...] um programa que se propõe a valorizar a experiência docente, por 
meio da contribuição na formação de novos professores, bem como por 
meio de uma remuneração extra pelo seu trabalho, pode trazer reper-
cussões relevantes para a formação inicial e continuada de professores. 

Neste aspecto, os autores concluem que o programa pode contri-
buir para a valorização dos profissionais de educação e na ressignificação da 
constituição profissional dos professores quando atuam como supervisores 
do programa na escola. Assim, o programa tem alcançado objetivos que vão 
além da formação inicial.

Outro estudo que acreditamos essencial trazer para a reflexão analisa 
os resultados do PIBID em nível nacional. No trabalho de Gatti; André; 
Ferragut (2014), publicado pela Fundação Carlos Chagas, as autoras fazem 
ampla avaliação do PIBID e apontam para o alcance dessa política pública 
direcionada à formação docente. O estudo utilizou como base de dados as 
respostas de coordenadores institucionais, coordenadores de área, supervi-
sores e bolsistas, a um questionário online disponibilizado pela CAPES. 
As questões abertas passaram por análise de conteúdo.  Ao longo das 120 
páginas, observa-se a descrição dos resultados do PIBID, com destaque 
para os capítulos finais que trazem as análises das autoras e sugestões para 
melhoria do programa.

Segundo o estudo de Gatti; André; Ferragut (2014, p. 103), “o PIBID 
é valorizado em todos os níveis, por todos os participantes que responde-
ram aos questionários”. As autoras colocam que os atores do programa se 
expressam em vários momentos através de depoimentos, em sua imensa 
maioria, muito positivos. 
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A pesquisa, que investigou as contribuições do programa para a 
formação profissional de Coordenadores de Área, para professores forma-
dores, estudantes da licenciatura e para a escola, segundo Gatti; André; 
Ferragut (2014, p. 103) extrapolou o âmbito proposto inicialmente para a 
investigação, como o próprio programa. As autoras puderam constatar que 
os dados findaram “trazendo contribuições para uma ampla compreensão 
sobre os efeitos do PIBID para as instituições envolvidas, para os próprios 
cursos e para a concepção de políticas de ação na área da educação”. Parte 
das conclusões apontam que o PIBID contribuiu para a valorização dos 
cursos de licenciatura, revitalizando-os através de discussões e reorgani-
zação de seus currículos, sendo notáveis as ações compartilhadas entre 
licenciandos, professores supervisores e professores das IES em trabalho 
coletivo e participativo. O estudo também aponta que a “participação no 
Programa contribui para a permanência dos estudantes nas licenciaturas, 
para a redução da evasão e para atrair novos estudantes” (Gatti; André; 
Ferragut, 2014, p. 104).

Em relação à contribuição para os bolsistas de iniciação à docência, 
fica evidenciado que seu contato direto com o cotidiano da escola pública 
permite a aproximação entre teoria e prática. Outro item é que o programa 
estimula a iniciativa e a criatividade, incentivando os licenciandos a buscar 
soluções, planejar e desenvolver atividades de ensino e a construir diferentes 
materiais didáticos e pedagógicos, além de estimular o espírito investigativo.

A contribuição para os supervisores é considerada bastante positiva, 
ressaltando a formação continuada, uma vez que: “Aproxima o professor 
supervisor do meio acadêmico, ajudando a articular o conhecimento aca-
dêmico com o conhecimento da prática em uma perspectiva formativa” 
(Gatti; André; Ferragut, 2014, p. 105). 

Para os professores das Instituições de Ensino Superior (IES), são 
evidenciados, além da possibilidade da formação continuada, a contribuição 
no sentido de propiciar o questionamento da qualidade das práticas forma-
tivas no âmbito da docência na própria Instituição de Ensino Superior.

Para os alunos e escola, entre outros itens presentes nos resultados 
apresentados pelas pesquisadoras, destacamos a possibilidade da construção 
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de uma nova cultura interna na escola relacionada ao ensino e à aprendiza-
gem de diversas áreas do conhecimento; a utilização com maior frequência 
dos laboratórios e das bibliotecas; as novas formas de ensino com aulas 
mais criativas, com atividades práticas diferenciadas e interdisciplinares que 
são apontadas como fatores de melhoria na qualidade do ensino.

As autoras abordam, a título de síntese, que o PIBID é um programa 
de grande efetividade para a formação inicial de professores, na mesma 
medida em que apontam a necessidade de que “aprimoramentos devem 
ser implementados ante o valor atribuído à sua metodologia e às insisten-
tes colocações sobre a necessidade imperativa de sua continuação pelo seu 
papel de dar valor novo às licenciaturas nas IES” (Gatti; André; Ferragut, 
2014, p. 104).

Algumas sugestões são colocadas pelas autoras como pontos a serem 
considerados para melhoria do programa, e situam-se sobre os aspectos 
de expansão e monitoramento, agilização de procedimentos burocráti-
cos principalmente para liberação de recursos, melhoria na comunicação, 
divulgação e qualificação de quadros institucionais visando qualidade na 
constituição dos futuros projetos.

O relatório de Gestão da CAPES do período de 2009 a 2013 (Bra-
sil, 2013), oferece dados sobre a abrangência do programa. Em seus oito 
editais, o número de bolsistas cresceu de 3.088 bolsistas em dezembro de 
2009, para 49.321 bolsas, em 2012. Em 2019, com o número praticamente 
estável, se manteve com 48.277 bolsistas (BRASIL, 2019). Como pode-
mos perceber, o PIBID se tornou um programa de grande abrangência em 
nosso país.

Os dados avaliados pelo estudo de Gatti; André; Ferragut (2014), 
assim como o relatório de gestão da CAPES (Brasil, 2013) expressam 
avaliações do PIBID até 2013. No período analisado neste trabalho, o pro-
grama finalizava o nono edital, que corresponde de 2018 a 2019. Ainda não 
estão disponíveis dados do edital 2020.

Acreditamos ser importante destacar, aqui, que o PIBID passou por 
momentos de instabilidade em 2015, com os cortes financeiros e redução de 
bolsas, fato que resultou em uma grande mobilização do Fórum Nacional 
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dos Coordenadores do PIBID (FORPIBID). Naquele momento, segundo 
a coordenadora do fórum Alessandra Santos de Assis, “estavam em jogo o 
processo de gestão democrática e transparente, o financiamento e incen-
tivos, a preservação do modelo de formação, ao mesmo tempo singular e 
plural, forjado pelo Programa em toda parte do país” (Assis, 2016). Consi-
deramos fundamental a ação do Fórum, que estava atento às tentativas de 
desmonte do Programa, para garantir a continuidade do programa até o 
final do prazo previsto.

O PIBID passou novamente por um momento de indefinição quanto 
a sua continuidade em 2018, com anúncios da CAPES sobre uma possível 
substituição pelo Programa Residência Pedagógica, conforme anunciou o 
Ministro Mendonça Filho. No entanto, o PIBID foi mantido e novo edital 
foi lançado, mas trouxe algumas modificações estruturais. O programa pas-
sou a ter como objetivo a formação dos licenciandos que estão matriculados 
na primeira metade dos cursos. Os que estavam na segunda metade de seus 
cursos poderiam participar do Programa Residência Pedagógica. O edital, 
publicado em 2018, PIBID previu a continuidade do programa até janeiro 
de 2020. Atualmente, vigora o segundo edital desta fase mais recente com 
a mesma estrutura.

Considerações finais

São grandes as demandas na área da educação, principalmente ao 
levarmos em conta os interesses da política definida pelas agências interna-
cionais em conformidade com os processos econômicos e políticos globais. 

Na formação de professores podemos verificar as tensões, avanços e 
recuos na definição de ações que se constituem em políticas que realmente 
atendam as demandas em nosso país.

Neste sentido, o papel do professor tem sido destacado como 
essencial para as mudanças necessárias na educação e o discurso tem res-
ponsabilizado estes profissionais pelo futuro do país. Consideramos que 
esta é uma questão que deve ser vista com cuidado, uma vez que traz uma 
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falsa impressão que sozinhos, sem políticas públicas adequadas, os profes-
sores poderão mudar a situação vigente.

O PIBID, como política pública voltada para a formação inicial, tem 
contribuído para a formação dos estudantes de licenciatura, para formação 
continuada dos supervisores e para melhoria da relação entre a escola e a 
universidade, através da integração entre a teoria e prática.

A valorização da prática no âmbito do PIBID e seus resultados 
são destacados como positivos entre os participantes do programa como 
professores, bolsistas, coordenadores de área e supervisores. No entanto, 
retomando as discussões de Saviani (1996), não se pode esquecer ou dei-
xar em segundo plano a reflexão filosófica e o conhecimento científico, 
pois estes compõem as bases sólidas para a formação do educador, sendo 
necessários para a compreensão das múltiplas determinações que interfe-
rem no desenvolvimento do trabalho educativo, no sentido dessa atividade 
para uma formação humana emancipatória. Dessa forma, consideramos 
necessário pensar em um espaço de formação que reúna os dois modelos 
propostos por Saviani: o modelo centrado nos conteúdos culturais-cogni-
tivos e o modelo referido ao aspecto pedagógico-didático, promovendo a 
aproximação entre o campo de formação e campo de atuação profissional.

Apesar da abrangência do PIBID e do número de bolsistas atendidos 
pelo programa, muitas instituições e acadêmicos não tem a possibilidade de 
participar, tendo como campo de atuação apenas o estágio supervisionado 
que, em muitos casos, continua desconectado da realidade das escolas de 
educação básica. Segue sendo necessário continuar discutindo os currículos 
dos cursos de licenciatura no sentido de melhoria da formação inicial. 

Dessa forma, concluímos que o PIBID tem contribuído para formar 
professores que atendam as demandas da contemporaneidade e apesar da 
influência da definição das políticas educacionais exercidas pelos organis-
mos internacionais. Acreditamos que o papel e a mediação que os Estados 
continuam a exercer na definição de suas políticas para o campo da educa-
ção, possam fazer a diferença na educação de nosso país.
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3. PIBID UNIRIO E CREIR: DOS ENCONTROS QUE 
NOS FORMAM NA/PARA DOCÊNCIA

Adrianne Ogêda Guedes

Débora de Lima do Carmo

Introdução 

“[...] quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao apren-
der” (Paulo Freire -Pedagogia da Autonomia)

Iniciamos este artigo trazendo as sempre inspiradoras palavras de 
Freire. Mais do que inspirar, Paulo Freire afirma um princípio, força motriz, 
presente em toda sua obra, que lastreia fortemente o projeto PIBID-
-Pedagogia UNIRIO: o princípio dialógico presente no ato de ensinar. A 
profissão docente se faz com o discente, existe uma relação de alteridade 
entre esses dois sujeitos. Trata-se de aprender e ensinar com o outro, nas 
relações tecidas e (com)partilhadas! Aprendemos ao ensinar e ensinamos 
quando aprendemos, movimento dinâmico que implica pensar em sujeitos 
que constroem seus saberes em relação. Implica também em considerar um 
saber múltiplo que não é propriedade exclusiva de um ou outro, mas que 
se encontra em todos os sujeitos. Indica, assim, uma concepção de forma-
ção que convoca a assunção de um protagonismo nos processos formativos, 
incitando uma atitude ativa e autoral, que envolve reconhecer e valorizar os 
diversos saberes e, ao mesmo tempo, manter-se aberto à reconstrução dos 
conhecimentos a partir dos diálogos e experiências vividas em conjunto. 

Nesse sentido, o PIBID Pedagogia-UNIRIO afirma-se como um 
projeto que compreende a formação como uma experiência vivida em con-
junto, no coletivo, em meio aos desafios cotidianos da escola e toda a sua 
complexidade. Nesse cenário, são mobilizados conhecimentos e construí-
dos outros, em permanente processo de inter-relação. É, portanto, essa a 
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perspectiva que fundamenta o projeto PIBID Pedagogia-UNIRIO que 
apresentaremos nesse texto. Interessa-nos destacar alguns aspectos relativos 
ao projeto que já sublinham o caráter do Programa como espaço-tempo de 
construção coletiva de saberes, em diálogo intenso entre teoria e prática e 
na intensificação da relação entre universidade e escola básica. 

A estrutura do Projeto: ética e cuidado demarcando o início do PIBID 
no CREIR

Importante situar a estrutura específica do projeto de Pedagogia da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), organizada a 
partir das condições estabelecidas pelo edital de 2018 do Programa institu-
cional de bolsas de iniciação à docência (PIBID) lançado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O PIBID - 
Pedagogia Unirio, conta com um quadro de 24 bolsistas, 8 supervisoras, 
uma coordenadora de área e a coordenação geral da universidade. O projeto 
na Unirio tem como escola parceira o Centro de Referência em Educação 
Infantil Realengo do Colégio Pedro II - CREIR, escola pública da rede 
federal que atende crianças de 3 a 5 anos. O ingresso se faz mediante edital 
público para sorteio de vagas para os grupos de 3 anos e 4 anos. As turmas 
na escola se organizam por grupamentos (III, IV, V) de acordo com a faixa 
etária. Cada qual tem, no horário parcial atendido, dois professores, o que se 
caracteriza como bidocência (Santos, 2018). Nessa forma de organização do 
trabalho, há no quadro de horário, tempos em que os professores de Edu-
cação Infantil estão juntos em dupla e outros momentos em que há apenas 
um professor de Educação Infantil, também denominado como professor 
do núcleo comum, e um professor de linguagem (Artes Visuais, Educação 
Física, Informática, Música). Dentro dessa complexidade de relações entre 
diferentes especialistas que atuam na Educação Infantil, encontram-se os 
oito supervisores do núcleo comum que compõem o PIBID UNIRIO.

Para os oitos supervisores da escola, temos o total de 24 bolsistas, 
estudantes dos primeiros períodos do curso de Pedagogia da Unirio, dis-
tribuídos em turma de crianças bem pequenas. Foi considerando este lugar 
delicado - que é estar com a infância - que alguns caminhos foram traçados 



57

de antemão. Pensar a inserção dos pibidianos – nomenclatura que utili-
zamos para nos referirmos aos estudantes ligados ao projeto -  nas salas 
das crianças pequenas, exigiu redobrado cuidado. Ainda que habituadas 
com a circulação de diferentes adultos em turma em função da lógica da 
bidocência e das características da escola e sua abertura para pesquisas e 
estágios, era preciso delicadeza para organizar a entrada de tantas pessoas 
no mesmo período de tempo nos espaços da escola. Pretendíamos desde o 
início garantir uma iniciação à docência atenta e cuidadosa com as infân-
cias (Arenhart; Guimarães; Santos, 2018), levando em conta a delicadeza 
das relações que estariam se construindo e a necessidade de ambientes 
tranquilos para a realização do trabalho. Para tanto, antes do ingresso dos 
estudantes no cotidiano da escola, realizamos algumas reuniões no CREIR 
para que as supervisoras, a direção da escola e a coordenadora do programa 
pudessem planejar e ajustar juntas o processo de acolhimento, tanto dos 
pibidianos em um novo espaço quanto das crianças ao recebê-los. Algumas 
estratégias foram importantes, a saber: avaliar a quantidade de estudantes 
em cada turma e para cada dia, evitando a sobrecarga de adultos com as 
crianças; fazer combinados sobre entrada e saída deles em turma; apresentá-
-los aos responsáveis em momentos de reunião de pais ou eventos escolares; 
inseri-los em turma após alguns dias de acolhimento do grupo de crianças 
no início do ano letivo, dando tempo para que elas pudessem se entender 
enquanto nova formação de grupo. Esses e outros cuidados dizem respeito a 
um sentido ético, pois “a dimensão ética que permeia o trabalho e que nada 
tem de periférica nos ofícios e nas profissões de relações humanas, mas está, 
ao contrário, no coração desse trabalho” (Tardif; Lessard, 2014, p. 271)

Todas as etapas da Educação Básica necessitam de cuidado e pla-
nejamento quanto à adesão ao programa de iniciação à docência. Escola 
é território de produção de subjetividades, de afeto, do pensar crítico, do 
conhecimento de si e do mundo, de disputas de concepções, de intenciona-
lidades, um território das relações. Portanto, na especificidade do trabalho 
na Educação Infantil é imprescindível a construção de um percurso entre 
as instituições formadoras que partam do cuidado numa perspectiva ética. 
São com crianças bem pequenas que os pibidianos estão lidando, com seus 
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choros, xixis, conflitos, entusiasmos, desejos, curiosidades, perguntas des-
concertantes, sorrisos e abraços. Há que se garantir que as condições para 
que essas relações se estabeleçam sejam bem cuidadas.

Se por um lado atentamos para o cuidado necessário com respeito 
às crianças, foi também fundamental considerar os estudantes e supervi-
sores que iniciavam a empreitada. Para os pibidianos, as expectativas eram 
inúmeras. Qual atitude adotar uma vez na escola? Como se relacionar 
com supervisores? Como sanar dúvidas e curiosidades, atentando para a 
necessidade de aderir ao ritmo do cotidiano da turma e encontrando espa-
ços pertinentes para trocas? Que iniciativas tomar (e quais não!)? Íamos 
também dialogando sobre a necessidade de lidar de forma responsável e 
atenciosa com a escola. Fazer parte de um coletivo é estar comprometido 
com ele. Era importante estabelecer combinados, garantindo que o diálogo 
estivesse presente e que uma relação de troca efetiva pudesse se estabelecer. 
Para aprimorar e ajustar esses acordos e ampliar ainda mais a compreensão 
sobre o campo da Educação Infantil, planejamos encontros de formação da 
universidade, além dos encontros que os supervisores realizavam com seus 
pibidianos na escola. Vamos a eles.

Os encontros de formação: diálogos na/entre escola e universidade

Uma das características que consideramos mais potentes do PIBID é 
o diálogo e a parceria entre a escola básica e a universidade. Ambos os espa-
ços dedicam-se, nesse programa, a contribuir com a formação do licenciando, 
promovendo a experiência de pensar criticamente os desafios cotidianos que 
a escola apresenta a partir do diálogo com supervisores e coordenação. Essa 
experiência permite a tessitura de uma rede de intercâmbios, trocas de sabe-
res que se imbricam no fazer educativo, traduzindo-se em um olhar para as 
práticas educativas que vão sendo alimentadas desses saberes. 

Para a construção desse percurso formador acontecem encontros 
mensais no CREIR com as supervisoras para troca de experiências de for-
mação, partilha de olhares sobre desafios que se apresentam na relação, na 
criação de propostas de formação, direcionamentos. Também acontecem os 
encontros semanais com os pibidianos na Unirio junto à coordenação, sem 
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a presença das supervisoras, onde são realizados debates e estudos dirigidos 
tais como a leitura do projeto político pedagógico do CREIR, buscando 
contextualizar os estudantes sobre a proposta da escola e seus princípios 
de trabalho; leitura de artigos, selecionados a partir dos temas mais mobi-
lizadores que surgem na escola para levantamento de discussões acerca do 
campo teórico das infâncias; produção de relatórios mensais como exer-
cício de escrita na articulação teoria e prática, dentre outros. Há também 
encontros com supervisores, coordenação e pibidianos na UNIRIO. No 
final de 2018, integramos o PIBID UNIRIO e o PIBID UFRJ, Universi-
dade Federal do Rio de janeiro, numa atividade de compartilhamento de 
experiências, o que foi também muito rico.

Nesse formato e dentro dessa especificidade de atendimento, como 
pensar a iniciação à docência na Educação Infantil? Como diminuir o dis-
tanciamento entre o discurso e a prática? Adentrar no território de cuidado 
para com as crianças pequenas requer uma escuta sensível e um olhar estu-
dioso sobre os “conteúdos pedagógicos” de uma escola para as infâncias. 
Compartilhar do mesmo cotidiano escolar que as crianças, envolve estudo 
e discussão sobre a identidade do profissional em Educação Infantil, sobre 
o cotidiano desse contexto e suas especificidades. O que será que as crianças 
aprendem? O que será que se ensina na Educação Infantil? Para onde dire-
ciono o olhar na atuação do professor? Para propostas dirigidas? Em uma 
conversa miúda com uma criança no parquinho?

Apostamos no PIBID como política de reafirmação de que é den-
tro da escola e em diálogo com a universidade que a docência também se 
constrói compreendendo-se como trabalho intelectual, sensível, coletivo e 
democrático. Ter o PIBID na Educação Infantil também contribui para a 
reafirmação da atuação da professora de Educação Infantil enquanto traba-
lho docente e que, como tal, requer plano de carreira, salário digno, tempo 
de trabalho, formação continuada, organização institucional, etc. Como 
afirma Tardif;  Lessard (2014, p.285), “a formação inicial (na escola nor-
mal ou na universidade) não realiza suas promessas e força os professores a 
inventarem seu próprio conhecimento concreto de trabalho a partir de sua 
realização. Portanto, aprende-se a docência in locu”.
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Logo, partimos da metodologia prática-teoria-prática na construção 
do formato PIBID UNIRIO/CREIR como abordagem possível das ques-
tões que emergem do cotidiano escolar numa escuta que se faz na relação 
entre supervisores, pibidianos e coordenação. Esse movimento metodoló-
gico compreende a prática como produtora de perguntas, dúvidas, na busca 
por teorias que respondam as indagações para o retorno à prática. Nesse 
sentido, supervisores e pibidianos produzem saberes sobre a prática, sobre o 
fazer profissional da docência.

O que aprende quem ensina?

Como afirmamos no início deste texto, compreendemos que ensinar 
e aprender se dão na perspectiva dialógica. Essa dimensão é evidente nos 
espaços de troca e compartilhamento que vivemos, nós supervisoras e coor-
denação de área. Realizamos encontros mensais em que a coordenação vai à 
escola para conversar sobre os desafios de se constituir como um formador. 
Se para os pibidianos o aprendizado diz respeito à docência com as crianças, 
para os supervisores, se trata de formar professores. Ao precisarem trabalhar 
com os licenciandos, veem-se desafiados a tornar seus saberes comunicáveis 
e são instigados a pensar nos fundamentos de suas ações permanentemente. 
A dupla dimensão formativa – professores da escola básica e estudantes de 
pedagogia – é uma das potências desse projeto. 

A seguir destacamos alguns depoimentos dos supervisores que fazem 
parte do programa. Ilustram os sentidos produzidos pelo lugar de cada um 
nessa relação e apontam para um fazer formador (de si e do outro), como o 
de Kátia Bizzo (2019):

 A troca é potente. Desse olhar de estranhamento, do estrangeiro, de 
ter alguém que você possa trocar, de questionar tudo, faz com que a 
gente repense também, repense a prática, o porquê de cada coisa, se faz 
sentido, se não faz. Isso ajuda muito a gente a rever, a fazer uma avalia-
ção da nossa prática pelo olhar dele. Outras vozes, olhares, dentro da 
sala, fotos e registros deles, o que trazem de retorno para a gente, tudo 
isso contribui muito. O grande desafio é a gente também conseguir se 
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dedicar a eles. Já temos uma turma e ter que dar atenção a eles também, 
de explicar, de se fazer entender, abrir as portas para que as pessoas 
avaliem o seu trabalho, estar observando, então te expõe, é uma exposi-
ção muito grande. Saber lidar com essa exposição é um grande desafio; 
poder se abrir, ao mesmo tempo que mostra o trabalho, mostra suas 
fraquezas. Ter tempo para fazer a formação é um grande desafio. Aju-
dar a formá-los, de sentar junto, de pegar um texto, de ler, de falar da 
prática e mostrar as coisas são grandes desafios. Outro grande desafio 
é uma escola que tem muitos professores, então quando a gente recebe 
o PIBID a gente acaba expondo outras pessoas que sequer escolheram 
ter o PIBID na sala e isso é um cuidado muito grande que eu tento 
ter, de o que vou mostrar do relatório, do planejamento, do processo de 
produção, para não comprometer outras pessoas que não participam do 
PIBID; que reuniões eu participo, que reuniões envolvem outras pes-
soas, que aulas eles acompanham e que outras aulas eu prefiro que eles 
não acompanhem para não expor também o outro professor. 

O trabalho docente na contemporaneidade coloca o professor frente 
a novas demandas e contextos desafiadores a nível macro e micro como 
mudanças político-econômicas, políticas públicas para a educação enfra-
quecidas pelas investidas dos organismos internacionais, abertura da escola 
para voluntários, congelamento de gastos, entre outras ações que precari-
zam o trabalho desse profissional (Oliveira, 2004). E como fazer com os 
pibidianos dentro desse contexto?

Segundo Tardif; Lessard (2014, p. 278), nas relações educacionais o 
professor tem suas interações com os alunos predeterminadas pelo ambiente 
organizacional. E esta mesma organização escolar também aponta as pos-
sibilidades de troca entre os pibidianos e supervisores. Discutir com eles 
as portarias institucionais, revelar no cotidiano as consequências concretas 
do processo de sucateamento da escola pública quando falta almoço na 
escola, no pedido de doações de materiais aos familiares, no cuidado com 
os livros da biblioteca que se atualizam com restrições quantitativas, ao se 
planejar uma aula passeio com as turmas quando não há disponibilidade de 
ônibus pela escola, na conversa sobre a longa lista de crianças que buscam a 
assistência estudantil. Nesse momento de diálogo formativo, os pibidianos 
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são confrontados com uma docência política, como aponta a supervisora 
Raquel Nascimento (2019):

O susto da supervisão. O movimento de ser professora em constante 
formação e se ver como formadora. A dificuldade em transpor algumas 
ideias hegemônicas sobre a docência e o que seja o trabalho na Educa-
ção Infantil. Desejo de estudar com eles, trocar, compartilhar, se dedicar 
ao processo de co-formação, mas somos atropelados pelo cotidiano. 

Há muitos desejos envolvidos na relação entre pibidianos e sur-
pevisores e um compromisso claro destes na formação dos estudantes de 
Pedagogia. No entanto, o cotidiano no trabalho com crianças pequenas 
convoca os docentes para diversas demandas das crianças ou da própria ins-
tituição que atravessam os encontros planejados com os pibidianos. Ainda 
que tais encontros nem sempre aconteçam nos contextos previstos, os pró-
prios atravessamentos se tornam conteúdos para discussão num momento 
posterior. Ter uma escuta sensível na docência com crianças envolve se 
dedicar a cada uma delas enquanto indivíduo com quereres, sem perder a 
dimensão coletiva da relação. Como afirmam Tardif; Lessard (2014, p.271), 
“Trabalhando com coletividades, o professor também age sobre indivíduos. 
Aí está um elemento essencial desse trabalho que é, ao mesmo tempo, uma 
tensão central deste ofício: lidar com coletividades atingindo os indivíduos 
que as compõem”. Lidar com o desejo da criança de contar algo para a 
professora no exato momento em que um pibidiano deseja compreender 
uma questão que observou convoca o supervisor para esse lugar relatado 
anteriormente, de ser professora em formação e formar, ao mesmo tempo. 
E como fazer, então? A supervisora Camila Perrotta (2019) salienta:

A experiência do PIBID tem sido muito importante pela possibilida-
de de lembrar do meu começo, do quanto essa possibilidade de for-
mação na prática ela enriqueceu meu olhar e o quanto eu falo dessa 
experiência também com os estudantes que estão comigo, do quanto 
a gente busca receitas, e elas não existem porque cada um constrói o 
seu caminho. Eu levei pra eles as receitas poéticas da Roseana Murray, 
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então já que a gente busca receitas, quais receitas que a poesia nos trás? 
Que traduz em palavras sentimentos, sensações, emoções. Em primeiro 
lugar, essa experiência tem me feito rememorar muito do meu começo. 
Eu partilho isso com eles e costumo dizer que o que eu mais aprendi de 
mais importante quando eu fiz estágio com uma professora em especial 
que me inspira muito até hoje foi o desenvolvimento da sensibilida-
de, do aprender a ver, do aprender a olhar, os detalhes, a fala que vai 
além da palavra, mas a fala do corpo, do gesto, do olhar, das emoções... 
uma sensibilidade em relação aos desejos e desafios das crianças, uma 
sensibilidade em relação a mim, às minhas expectativas, ao tempo, ao 
momento, ao ritmo de cada um. Partilho muito isso com eles, dessa ex-
periência, desse desenvolvimento da sensibilidade do olhar, dos gestos e 
o quanto tem sido bacana rememorar algumas histórias, construir algo 
junto. Quando eles trazem apontamentos isso faz a gente pensar, de 
buscar outros caminhos, então não tem como você afetar sem ser afe-
tado. E tenho me afetado de muitas formas. E por mais que quando os 
quatro vão juntos e observam a mesma situação, o quanto para cada um, 
uma coisa em especial chama atenção e por que aquilo chama atenção 
e aí partir do desejo deles também, do interesse, da história de cada um. 
Tem sido muito rico ouvir esses relatos, pensar minha prática a partir 
disso. Alimentar mas também ser alimentado por um olhar brilhante 
que eles têm de querer viver isso. 

Na relação entre supervisoras e pibidianos não há receitas, porém 
há princípios que orientam as práticas e as relações de trabalho que não 
percam de vista a dimensão humana, sensível e crítica. Nesses encontros 
formadores, os sujeitos da relação alteram e são alterados, se repensam, se 
refazem diante do outro, descobrem potências, aprendem sobre si ao que-
rerem aprender sobre e com o outro. Ou seja, o trabalho docente “não se 
reduz, portanto, a uma simples sobreposição linear de receitas e conheci-
mentos práticos adquiridos com o tempo” (Tardif; Lessard, 2014, p. 287,) 
Nesse sentido, compreender o trabalho docente não cabe só na faculdade, 
como também não cabe só na escola. Sobre ser supervisora do PIBID, para 
Luisa Andries (2019)
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[...] é tentar mostrar, na prática, uma escola que não é sempre visível 
nas aulas da graduação. É apresentar alternativas quando a teoria não 
dá conta. É também aprender enquanto se tenta orientar. É refletir so-
bre cada prática e repensar muitas delas no momento em que se tenta 
justificá-las. É lembrar todas as expectativas, desejos e sonhos da época 
de faculdade e pensar quais deles abrimos mão, quais se tornaram reais 
e quais ainda estamos tentando alcançar. É mostrar como a docência 
pode ser leve, fluida, sem muitas certezas e regras, mas sempre transfor-
madora e cheia de surpresas e descobertas. 

Amanda Santos (2019) complementa:

Ser professora supervisora do PIBID é um desafio. Não é como ser 
professora de uma escola e receber estagiários através de um estágio que 
consta como obrigatório no currículo da graduação. Como eles parti-
cipam de um programa de iniciação à docência que prevê uma imersão 
em práticas pedagógicas, nós temos um compromisso com a forma-
ção desses estudantes formandos em pedagogia, tendo que pensar em 
caminhos para a inserção deles nas atividades diárias, na imersão em 
sala de aula, nas experiências que eles estão tendo a oportunidade de 
presenciar, de que forma eles podem participar não só observando, mas 
ativamente. Também precisamos encontrar brechas no cotidiano para 
ter encontros que possibilitem diálogos sobre as vivências pedagógicas 
onde possamos debater os desafios da docência com eles que são pro-
fessores em formação(...) É muito interessante ver as relações que as 
crianças estabelecem com eles, às vezes os tratando como professores da 
turma e outras como colegas de brincadeira.  Eu procuro sempre deixar 
claro para as crianças quem eles são e o que estão fazendo ali e orientar 
os pibidianos para cuidarem deste lugar que ocupam. 

Os depoimentos destacados corroboram com a afirmação ini-
cial deste artigo de que o PIBID se constitui como política de formação 
que atende a perspectiva prática-teoria-prática para a construção de uma 
docência reflexiva. Estar com os iniciantes à docência convoca os docentes 
supervisores a rememorarem seus inícios. Compartilhar o cotidiano escolar 
com os iniciantes à docência é dividir o olhar, rever práticas, consolidar 
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argumentos. Uma docência que se repensa, que se insere no debate polí-
tico, cultural e econômico com criticidade é uma docência a ser perseguida 
pelos estudantes de Pedagogia e pelos supervisores. Além disso, o programa 
reitera o compromisso com a escola pública na construção de um trabalho 
educacional de qualidade no combate a desigualdade social. 

Considerações finais 

A parceria PIBID UNIRIO e CREIR tem colaborado para que 
ambos os espaços possam pensar juntos sobre a formação de professores 
e o lugar da escola pública. Nesses encontros cheios de afeto, expectativas, 
dúvidas, desafios e alegrias compartilhados vamos sustentando nossa aposta 
em uma docência amorosa, consistente, desejosa pelos estudantes e super-
visores e potentes na produção de saberes sobre a prática profissional.

O formato planejado para a realização desse programa dentro de 
uma instituição que se dedica a crianças bem pequenas exigiu muita con-
versa, pausas, avaliações, olho no olho. O cuidado desde a inserção dos 
pibidianos tem sido uma das dimensões que caminham na construção do 
lugar docente e discente. O PIBID nos mostra que espiar o chão da escola é 
muito pouco para formar professores; é preciso estar inteiro nele com tudo 
o que esse cotidiano escolar se apresenta e nos confronta.

Os depoimentos dos supervisores reafirmam a potência do PIBID 
como política de formação que favorece e incrementa a relação entre escola 
básica e universidade, aliadas ao compromisso da formação inicial do pro-
fessor. Também sublinham os desafios que vivenciam ao ocuparem o lugar 
de formadores, que requer um mergulho nas próprias práticas com vistas a 
planejar estratégias de mobilizar os aprendizados dos licenciandos. Assim, 
vai se tecendo uma rede de trocas e compartilhamentos em que todos os 
envolvidos aliam-se num trabalho que vai mais e mais se coletivizando. 
O formato traçado reafirma também uma política de formação pautada 
na metodologia prática-teoria-prática, na compreensão da docência numa 
perspectiva ética e na valorização dos saberes construídos na escola. 
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4. ENSINO CRÍTICO E MULTILETRAMENTOS NO 
PERCURSO DO PIBID DE LÍNGUA INGLESA: 
DIÁLOGOS ENTRE A ESCOLA E A UNIVERSIDADE

Bárbara Cristina Gallardo

Introdução

Em tempos de discussão sobre a instauração de uma escola sem par-
tido na educação brasileira, mais do que nunca fica evidente que a formação 
do professor vai além do ensino técnico e científico necessários para o seu 
desempenho em sala de aula.  A concepção de educação como prática liberta-
dora, a qual Paulo Freire apresentou já nos anos 1960, surgiu da necessidade 
de se questionar o modelo de educação monológica, na qual o educando 
participa do seu processo de formação como um objeto e o professor, 
como protagonista1. Na mesma linha de Freire, teóricos, tais como Giroux 
(1994; 2011), Bernstein (1991) e Temple (2005) salientam a necessidade de 
capacitar os aprendizes para o reconhecimento de discursos e práticas que 
naturalizam relações de poder, bem como para a identificação do seu lugar na 
sociedade e do lugar que podem estar/chegar. Nas Orientações Curriculares 
para o Ensino Médio (2006), Monte Mór e Menezes de Souza propõem 
o desenvolvimento da compreensão do conceito de cidadania como um 
valor social, na formação de línguas estrangeiras e em várias outras discipli-
nas, ampliando, assim, o valor educacional da aprendizagem de uma língua 
estrangeira. Celani (2000, p. 20-21) advoga que “o que acontece na sala de 
aula está intimamente ligado a forças sociais e políticas” e, sendo assim, “(...) 
o trabalho com a linguagem na escola é fundamental, já que é lá que se está 
preparando os indivíduos para sua atuação como cidadãos”.

1 As reflexões que compartilho neste capítulo são, em grande medida, construídas 
e reconstruídas nas ações do projeto de pesquisa que coordeno desde o ano de 2017, 
“Formação de professores críticos de línguas estrangeiras: realidade e perspectivas”, com o 
apoio do CNPq, processo 429411/2016-2.
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Esses apontamentos mostram a importância de se formar professo-
res conscientes de seu poder para transformar as salas de aula e as escolas 
(Kalantziz; Cope, 2008) e, como desdobramentos, construir uma sociedade 
mais justa, atenta a seus direitos e deveres. Ao mesmo tempo, sinalizam o 
perigo de uma formação alheia a questões sociais, ao papel da linguagem 
na mudança, mas também, na naturalização do status quo e das práticas 
aparentemente inofensivas que vão, aos poucos, se instaurando na rotina 
da sala de aula e podemos dizer que, de modo orgânico, em um modelo de 
sociedade passiva e intolerante.  Sobre a formação de professores de lín-
guas, Duboc (2018, p. 20) sugere uma formação “na crítica e para a crítica” 
que não apenas desconstrua ideias consolidadas, mas que conecte teoria e 
prática, e auxilie o professor a pensar em caminhos possíveis. Segundo essa 
autora, para que isso aconteça, “o exercício crítico precisa ser vivenciado” 
(p. 19) pelos próprios professores em formação e professores formadores, 
de modo a provocar eventuais rupturas “que possam reverberar nas aulas 
de inglês em que atuarão futuramente” (p. 21). Esses argumentos corro-
boram com a formação para a cidadania e que, portanto, vão de encontro à 

formação profissional constituída por “uma neutralidade científica” e “uma 
racionalidade descorporificada” (Moita Lopes, 2006, p. 101). 

A partir dessas constatações, desenvolvemos o projeto “Multiletra-
mentos em Língua inglesa”, no Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, 
o PIBID, na área de Letras-Inglês, na Unemat, Campus de Tangará da 
Serra-MT. Em consonância com a linha teórica dos estudos citados e em 
sintonia com os desdobramentos do desenvolvimento tecnológico, o pro-
jeto abarca as orientações da pedagogia dos multiletramentos que, segundo 
Fairclough (2000), está pautada em uma perspectiva crítica de consciência 
linguística. O grupo de idealizadores da pedagogia dos multiletramentos2 

2 No final do século XX, estudiosos na Austrália, Inglaterra e Estados Unidos reuniram- 
se na cidade de Nova Londres, nos EUA, para discutir o futuro do ensino de letramento, 
frente às rápidas mudanças mundiais decorrentes da globalização contemporânea e do de-
senvolvimento tecnológico. Concentrados no papel da escola nessa nova configuração de 
mundo, criaram a pedagogia dos multiletramentos, pois acreditavam que essa palavra era 
capaz de descrever a multiplicidade de canais de comunicação e mídia e a diversidade cul-
tural e linguística produzida pela linguagem. Surgia, assim, o Grupo de Nova Londres (The 
New London Group) e a pedagogia dos multiletramentos que, atenta às práticas sociais e 
educacionais deste século, vem, desde a sua criação, sendo revisada e repensada pelos seus 
idealizadores: Courtney Cazden, Bill Cope, Norman Fairclough, James Paul Gee, Mary 
Kalantzis, Gunther Kress, Carmen Luke, Sarah Michaels e Martin Nakata.
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promove uma educação articuladora de novos modos de conceber práticas 
estabelecidas em cenários socioculturais desenhados, a partir do domínio 
de conhecimentos específicos e da abordagem da multiplicidade de sig-
nificados que se atravessam continuamente, em diferentes semioses (The 
New London Group, 1996, 20002). Desde a sua criação, a pedagogia dos 
multiletramentos tem embasado projetos de ensino no mundo todo, muitos 
deles acompanhados por seus idealizadores, que refletem e reorganizam o 
conceito a partir dos resultados da prática. Kalantziz; Cope (2008) e Cope; 
Kalantziz (2010) explicam que a pedagogia dos multiletramentos prevê 
uma constante construção e ressignificação de sentidos, transferindo-os 
para outros contextos e lugares culturais, para onde os aprendizes possam 
identificar o seu potencial de cidadão participante. Esta é uma discussão 
primordial na nova configuração de mundo globalizado (Kumaravadivelu, 
2006), permeado por novos meios de produção de conhecimento e informa-
ção, novos encontros linguísticos, graças à nova dimensão espaço temporal 
disponibilizada pela internet, sinônimo de fluxo, produção e geração de 
conhecimento e, assim, responsável por novos modelos de  desenvolvi-
mento (Castells, 2003). 

Dentre outras ações, essa nova configuração se dá na escola por 
meio do ensino/exploração de competências de leitura multimodais, com-
preensão e produção de textos, imprescindíveis para a participação ativa do 
sujeito na sociedade contemporânea (Rojo, 2012). Do contrário, o potencial 
da escola para transformar vidas pode silenciar vozes para a violência, o 
preconceito, para uma visão dicotômica de sociedade, para o aumento do 
índice de analfabetismo funcional, fruto de uma educação passiva, e assim 
contribuir para uma subserviência a modelos homogêneos de intolerância 
e unilaterais de ideais. 

Com base nessa discussão, o PIBID Letras-Inglês representa um 
compromisso efetivo com a formação do professor, a partir do momento 
que o insere no seu futuro ambiente de trabalho, exigindo um diálogo cons-
tante entre teoria e prática desde o início do Curso de Licenciatura. Esse 
diálogo mostrou-se extremamente profícuo no projeto que coordenamos, 
pois o encontro com a experiência e o contexto do Outro causou desesta-
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bilizações nas nossas práticas e em conceitos já alicerçados pela experiência 
na universidade, ou seja, na visão de mundo situada em nossas práticas, 
conforme observa Mattos (2018, p. 33). 

A fim de apresentar as características do projeto e, mais detalha-
damente, a linha teórica que o embasou, desenvolvemos, a seguir, a ideia 
de educação como prática libertadora que mencionamos no início deste 
capítulo, articulada ao conceito de multiletramentos, às questões de ordem 
identitária, linguística e discursiva, presentes de maneira fluida no processo 
de ensino e aprendizagem. Para finalizar, descrevemos os passos de um dos 
miniprojetos desenvolvidos pelos bolsistas PIBID de língua inglesa, o qual 
ilustra a relação teoria-prática em ação e os desafios de ordem ideológica 
(a desaprendizagem3 de modelos de produção vertical de conhecimento) e 
infraestrutural, que surgiram ao longo do percurso. 

A reconfiguração do ensino escolar: tudo junto e misturado ou a multi-
plicação dos sentidos

A quebra de barreiras imaginárias entre as fronteiras geográficas, o 
hibridismo de gêneros, de estilos e de práticas, todos frutos da globalização 
contemporânea, exigem da escola, conforme apontamos na introdução deste 
capítulo, um repensar na forma de educar, no sentido de abranger a multi-
plicidade de ideias e expandir os seus muros, integrando os seus princípios 
de formação às novas demandas socioculturais, políticas e econômicas, em 
uma perspectiva inter/transdisciplinar (Moita Lopes, 2006; Kumaravadi-
velu, 2006). Esse caminho está, segundo nosso entendimento, conectado ao 
trabalho com a tolerância, ao respeito às diferenças, com atenção às ideo-
logias opressoras, enfim, a tudo o que nos acompanha diariamente e que 
nos constitui como sujeitos. A teoria macro que sustenta este estudo é fun-
damentada nos pressupostos da Linguística Aplicada em uma perspectiva 
transgressiva (Moita Lopes, 2006; Pennycook, 2001, 2006), engajada em 
“um modo de pensar e fazer sempre problematizador” (Pennycook, 2006, 
p. 43), na formação de professores atentos ao papel da língua/gem como 

3   Fabrício (2006, p. 59) propõe “a desaprendizagem como possibilidade de conhecimento”. 
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“espaço sine qua non de construção da vida social” (Moita Lopes, 2012, p. 
10), no desenvolvimento pessoal e discursivo dos formandos e dos sujei-
tos da escola, incentivado pela heteroglossia das culturas (Kramsch; Uryu, 
2011), 

Concebemos, nessa perspectiva, a linguagem como elemento consti-
tutivo da realidade (Fairclough, 2003; Wodak, 2004) e, portanto, voltada ao 
ensino de línguas com enfoque no discurso e atenta à formação identitária 
(Bauman, 2003; 2005; Moita Lopes, 2002), tanto dos aprendizes da escola 
quanto dos futuros professores, dos contextos que participam e das relações 
que estabelecem com outros sujeitos, com a língua materna que os cons-
titui e com a língua que ensinam/aprendem. Nesse processo, destacamos 
as ponderações de Cuche (2002) que salienta que formas de agir e pensar 
são adquiridas desde cedo, através da socialização em um meio já dado, e 
onde as escolhas são escassas. Entendemos que a escola tem um incrível 
potencial para ampliar essas escolhas, por meio da ampliação de repertórios 
culturais (Kalantzis; Cope, 2000).

Em consonância com o desenvolvimento tecnológico, as compe-
tências necessárias para uma formação alinhada a essa perspectiva exigem 
o acesso a gêneros diversos, presentes em diferentes formas de expressão 
(pintura, vídeo, arte, fotografia, literatura, propaganda etc.), produzidos 
por pessoas diversas, em práticas que articulem de forma líquida (Bauman, 
2005), nos contextos físicos e digitais, os sentidos que produzem ao invés 
de promovê-los de forma compartimentada. 

Compartilhamos as premissas da pedagogia dos multiletramentos 
porque, além de ensinar formas de abordagem e interpretação a partir de 
diferentes formas de expressão, valoriza as potencialidades dos aprendizes 
que, nesta era, agregam conhecimento à aula, principalmente advindos de 
suas práticas digitais; está pautada na concepção de conhecimento com-
partilhado ao invés de detido, em sua completude, nas mãos do professor;  
promove a leitura híbrida em plataformas/suportes que permeiam as 
práticas on e offline, colocando, desse modo, o aprendiz no centro do apren-
dizado de linguagens heterogêneas; “envolve um conjunto de habilidades, 
estratégias e recursos semióticos utilizados para se produzir e interpretar 
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textos na sociedade contemporânea, em estreita relação com o contexto 
social” (Heberle, 2019, p. 64). 

As práticas digitais oportunizam a pesquisa em um amplo escopo 
e, no seu desenrolar, a desconstrução de ideias e valores e a construção de 
novos, a partir de perspectivas inovadoras que envolvem o raciocínio do 
aprendiz, suas percepções, sentimentos e emoções (Tescarolo, 2004).  É 
importante salientar, no entanto, as diferenças entre os aprendizados do 
cotidiano e os aprendizados escolares, sugeridas por Kalantziz; Cope 
(2008). Segundo esses autores, os aprendizados do cotidiano são endó-
genos, involuntários, inconscientes e indiretos, ao passo que os escolares 
são exógenos, conscientes explícitos, estruturados e orientados. Assim, os 
aprendizados escolares precisam estar embasados em uma pedagogia (um 
design) construída previamente. Na atualidade, essa pedagogia reconhece a 
diferença como uma oportunidade de ampliação dos horizontes (Kalantziz; 
Cope, 2012). 

Ao todo, oito miniprojetos PIBID Letras-Inglês foram desenvolvi-
dos até a data da conclusão deste capítulo4. Neles, priorizamos a pluralidade 
e a conexão às identidades dos estudantes como fio condutor da construção 
de conhecimento, concebido como sendo algo sempre em movimento. Rojo 
(2013, p. 14) destaca que o prefixo ‘multi’ no conceito de multiletramentos 
proposto pelo NLG, envolve “a multiplicidade de linguagens, semioses e 
mídias envolvidas” e “a pluralidade e diversidade cultural”. Nesse sentido, 
dialoga com os anseios da linguística aplicada contemporânea que, na área 
de ensino e aprendizagem, tem como um de seus enfoques a formação de 
professores para atuar “em uma escola que faça sentido para uma geração 
que é hoje muito diferente das gerações anteriores” (Cavalcanti, 2013, p. 
213), ao mesmo tempo em que busca uma “outra globalização com aqueles 
que estiveram sempre à margem, não legitimados em seus modos de vida, 
considerados invisíveis (...)” (Moita Lopes, 2013, p. 205). 

4 São eles: Animal farm and today’s world; Fact or fake?; Estrangeirismo na língua portu-
guesa; Gender in movies; Sing along and watch out!; Welcome to my neighborhood; Countries and 
nationalities e o Computer grammar games.
5 A partir da discussão de Santos (2000) sobre uma outra globalização.
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Compreender, por exemplo, a conexão entre melodia e letra de música, 
pinturas, manchetes divergentes de jornais e sites de notícias e fofocas, 
como as imagens se integram ao texto escrito, produções cinematográficas 
hollywoodianas versus as produções independentes, criadas por sujeitos de 
classes sociais, raças, etnias, gêneros, nacionalidades diversas e, negociar os 
sentidos por meio de gêneros que vão multiplicar a compreensão do texto 
escrito, o hibridismo e a intertextualidade dos significados multimodais 
(Fairclough, 1992; NLG, 2000). Este é o caminho, na perspectiva dos mul-
tiletramentos, para promover uma educação crítica e libertadora, sensível 
aos enunciados estanques que se naturalizam lentamente. Por exemplo, 
no ensino-aprendizagem da língua inglesa, destacando como obrigações e 
deveres são expressos, se essas obrigações são isentas de privilégios, quais 
são as semelhanças e diferenças de poder/permissão dos verbos modais (can, 
may, might e must/ought to) com os mesmos verbos na língua portuguesa; 
chamando a atenção para uma palavra/expressão em um enunciado  que 
contribui para uma concepção assimétrica de poder (em português, por 
exemplo, o uso dos pronomes ele/eles para um grupo de homens e mulheres e, 
no inglês, o they para todos); o modo como as séries norte-americanas lidam 
com os diferentes sotaques e com o status do inglês como língua franca; pra-
ticando a leitura com e contra os textos ( Janks, 2017; Pennycook, 2001) etc. 

Esse novo cenário requer do professor uma ampliação de sua compe-
tência pedagógica, por exemplo, nas relações que faz entre língua materna 
e língua estrangeira, concepção de erro etc. (Gallardo; Oliveira, 2018), 
seleção de material independente, autêntico e o uso desse material, tendo 
em vista os discursos que o constituíram e as discussões sobre o ensino e 
aprendizado de línguas na atualidade. A pedagogia dos multiletramentos 
concebe esse professor como um designer do aprendizado, comprometido 
com a tarefa de mediar o desenvolvimento e a tensão presentes no processo 
de apropriação do conteúdo disponível e de ressignificação desse conteúdo 
(NLG, 2000, p. 19-20). Assim, o ensino-aprendizado linear, atrelado a um 
único gênero, a valorização de uma prática (escrita em detrimento da fala, 
por exemplo) dá/deve dar lugar, graças ao novo contexto, às práticas híbri-
das, nas quais o significado de todas as partes não soma, mas multiplica os 
sentidos (Lemke, 2010).
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Na próxima seção, apresentamos brevemente os pressupostos da 
pedagogia dos multiletramentos, para então explicitar a relação entre teo-
ria e prática em um dos miniprojetos desenvolvidos no PIBID de língua 
inglesa.

Pedagogia dos Multiletramentos

A proposta inicial da Pedagogia dos Multiletramentos integra quatro 
fatores que contemplam uma visão de aprendizagem situada em contextos 
sociais, culturais e materiais, construída por meio de interações colabo-
rativas entre sujeitos com diferentes habilidades e em contextos diversos 
(NLG, 1996; 2000). Tal modelo previu a integração: 1) das práticas digi-
tais disponíveis na multiplicidade de canais de comunicação e envoltas na 
diversidade cultural e linguística, e; 2) do engajamento “em um diálogo crí-
tico com os conceitos centrais do capitalismo rápido, das formas pluralistas 
emergentes de cidadania e dos diferentes mundos6” (NLG, 2000, p. 19) 7. 

Os quatro fatores - Prática Situada, a Instrução Explícita, o Enquadra-
mento Crítico e a Prática Transformada8 - visam posicionar o sujeito como 
protagonista no processo de ensino e aprendizagem e agente na construção 
de sentidos. Em obras posteriores sobre a pedagogia dos Multiletramen-
tos, Kalantziz; Cope (2005) sugerem uma reformulação na nomenclatura 
desses fatores, denominando-os Experiências, Conceitualização, Análise e 
Aplicabilidade9, respectivamente. Enfatizam, nessa recontextualização, o 
processo de criação de sentido, no trânsito entre o conhecimento adquirido 
e o novo, e a perspectiva crítica na avaliação dos gêneros/temas. Adiante, 
apresentamos os desdobramentos de cada processo.

6 “(…) a critical dialogue with the core concepts of fast capitalism, of emerging pluralistic 
forms of citizenship, and of different lifeworlds.” 
7 Sobre essa integração na atualidade e com base nos rumos da educação nos últimos 20 
anos, Pinheiro (2016, p. 528) alerta para o risco de se criar “modelos de ensino que se enqua-
dram em lógicas mercadológicas”, na aplicação da proposta. O artigo de Pinheiro (2016) faz 
uma revisão do texto da pedagogia dos multiletramentos após 20 anos de seu lançamento e 
propõe reflexões, a partir dos desdobramentos da proposta e da lógica que cerca os rumos da 
educação em muitas instâncias, na contemporaneidade.
8 Situated Practice, Overt Instruction, Critical Framing, Transformed Practice (NLG, 2000).
9 Experiencing, Conceptualizing, Analysing, Applying (Kalantziz; Cope, 2005).
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Em 2008, Kalantzis; Cope reforçam a ideia de que o conhecimento é 
um fenômeno social porque acontece nas interações participativas ao longo 
da vida e situado nas práticas que os sujeitos participam e, assim, constituí-
dos não somente pela mente, mas também pelas emoções vivenciadas nas 
interações. Essa concepção de conhecimento vai ao encontro dos postulados 
de Gee (2013), que acrescenta que a mente humana precisa de experiências 
bem projetadas (e não apenas o passar por uma experiência), na qual seja 
possível estabelecer relações, fazer associações que conduzam à reflexão e à 
compreensão. Para que isso aconteça, Gee (2013) argumenta que é preciso 
que haja um mediador mais experiente para conduzir o processo, alguém 
que já tenha passado por experiências semelhantes. A competência peda-
gógica que discutimos anteriormente vai ao encontro, nessa perspectiva, da 
concepção do professor no papel de mediador na sala de aula.

Kalantzis; Cope (2012) esclarecem que os processos de aprendi-
zagem sugeridos não desprezam o ensino de gramática e o trabalho com 
textos literários canônicos; pelo contrário, os significados multimodais 
impulsionados pelas práticas digitais exigem uma revisão de velhas práti-
cas de abordagem devido ao modo como os sujeitos se relacionam com o 
conhecimento, tendo em vista novas práticas e contextos de interação.

A partir desses esclarecimentos, apresentamos, a seguir, os quatro 
processos de aprendizagem, propostos por Cope; Kalantziz:

A Prática Situada / Experiência refere-se a práticas que sejam signi-
ficativas para o aprendiz, gêneros que façam parte da sua vida, se conectem 
e se confrontem com suas experiências, por meio do “reconhecimento de 
padrões” que ativam a capacidade de agir de modo reflexivo e adaptável.  
Está, dessa forma, fortemente atrelada às experiências situadas e contex-
tualizadas. Quando denominam essa etapa de Experiência, Cope; Kalantziz 
(2010) fazem uma distinção entre vivenciar o conhecido e vivenciar o novo, a 
fim de pontuar que as práticas letradas das experiências e modos de repre-
sentação já familiares agirão com o envolvimento em novas práticas e textos 
que sejam significativos e conduzam à construção de novos significados.

Na Instrução Explícita / Conceitualização, o professor atua de forma a 
garantir a consciência e controle do que está sendo aprendido. Fornece, nesse 
sentido, informação explícita e intervém nas atividades do aprendizado em 
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construção. A relação professor-aluno acontece de modo colaborativo, pois 
o professor fornece informações que possibilitam o cumprimento de tarefas 
mais complexas, que não poderiam ser feitas sem a sua mediação. Embora 
a Instrução Explícita tenha geralmente a conotação de transmissão direta, 
memorizações e drills, essas técnicas não condizem com a sua proposta, a 
qual visa oferecer informação metalinguística para que o estudante tenha 
condições de descrever e compreender os gêneros necessários para a rea-
lização da tarefa. Na obra de 2010, os autores referem-se aos estudantes 
como conceituadores no processo de Conceitualização, capazes de explicitar 
conceitos a partir do que aprenderam, independente de nomenclaturas e 
definições formais do ensino tradicional. 

O Enquadramento Crítico / Análise visa a conscientização dos gêne-
ros/temas que os estudantes estão aprendendo, de forma que tenham 
condições de se posicionar criticamente sobre eles. O professor auxilia na 
desnaturalização de visões de mundo naturalizadas, oferecendo condições 
para os estudantes se distanciarem de teorias e opiniões pessoais consu-
midas de modo acrítico. Os gêneros/ imagens etc., que fazem parte do 
processo, devem oferecer possibilidades de análise de diferentes perspecti-
vas sob um mesmo objeto. Cope; Kalantzis (2010) fazem uma distinção na 
revisão do fator Análise e propõem a análise de funcionamento e a análise 
avaliativa. A primeira concentra-se nas análises textuais e de causa e efeito, 
com atenção às relações de funcionalidade do texto. Na análise avaliativa, o 
objetivo é fomentar o questionamento dos interesses dos autores e de seus 
próprios interesses (como leitores), na abordagem do texto. 

A prática de se fazer sentido Prática Transformada / Aplicabilidade 
é redesenhada, visando a transferência do processo de construção de sig-
nificados para outros contextos e espaços culturais, envoltos nos valores 
e metas dos próprios aprendizes. É a etapa que possibilita o exercício da 
compreensão gerada na Prática Explícita e no Enquadramento Crítico. O 
processo de aprendizagem, neste caso, precisa ser constantemente refor-
mulado, por meio de práticas que auxiliem os aprendizes na aplicação e 
revisão do que aprenderam. Na reformulação do termo para Aplicabilidade, 
em 2005, Kalantziz; Cope enfatizaram a aplicação inovadora do conheci-
mento, em situações diversas.
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Com base nos pressupostos apresentados ao longo deste capítulo, na 
próxima seção, descrevemos brevemente os passos de um dos miniprojetos 
desenvolvidos pelos bolsistas PIBID Letras-Inglês da Unemat, Campus de 
Tangará da Serra-MT. Durante a elaboração e reelaboração das aulas, os 
bolsistas concentraram-se nos processos de aprendizagem que, por vezes, 
atravessaram os momentos planejados para cada um, característica pre-
vista pelos seus idealizadores, uma vez que estes tratam os processos como 
opções pedagógicas, orientações que não implicam em uma sequência.

Teoria na prática: o miniprojeto Countries and Nationalities

Este miniprojeto foi elaborado por quatro bolsistas do PIBID, sob a 
nossa coordenação e supervisão. A princípio, foi programada a exploração 
do mapa-múndi, do globo e do Google Earth, para turmas do 7º ano do 
ensino fundamental, de uma escola pública. Na primeira parte do projeto, 
fotos de vários lugares do mundo foram selecionadas, a fim de checar o 
conhecimento de mundo dos estudantes e, também, para apresentar os con-
tinentes e diferentes lugares e símbolos de outros países. O segundo passo 
foi localizar os países no mapa. O mapa-múndi e o globo foram colocados 
na parte da frente da sala. Divididos em grupos de quatro, os estudantes 
se dirigiam até o mapa-múndi e o globo para os explorarem e indicarem 
para seus colegas o local determinado pelo restante da sala, que perma-
necia em seus lugares10. A próxima etapa foi situar o lugar (estado, país) 
dos estudantes no mapa/mundo, bem como o lugar de pessoas conhecidas/
famosas, de outros países. Para isso, os bolsistas apresentaram várias fotos 
de celebridades no Datashow11. O próximo passo foi localizar, no Google 
Earth, a rua de cada um12, a localização da escola e de lugares, em outros 
países, que eles tinham curiosidade de conhecer (dentre eles, a Disney e a 

10 Questions: “Where is Russia?”; “Where is Ireland?”; “Where is Chile?”; “Where is Ja-
pan?” etc. / Answer: “It’s right here” (apontando no mapa e no globo); e, mais adiante, 
“What’s the capital of ___” It’s _____’ e ‘Brazil is located in South America.”.
11 “Papa Francisco: where is he from?” / “Ariana Grande: where is she from?” / “BTS: 
Where are they from?” / “S/he / they are from ___”.
12 Essa atividade foi feita no laboratório da escola, em grupos de 10 estudantes, já que o 
laboratório possui 10 computadores em boas condições de uso e acesso à internet.
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Estátua da Liberdade) e o bairro onde morava uma pessoa internacional 
que eles gostavam. Fizeram essa atividade sob a supervisão dos bolsistas13. 
Na aula seguinte, teriam que apresentar aos colegas as informações que lhes 
fossem requeridas14.  Para a parte crítica, os bolsistas elaboraram questões 
norteadoras sobre a situação econômica nos diversos continentes (quais são 
os continentes mais prósperos? Quais são os menos prósperos? Será que 
todos já se constituíram nessa condição? Por que há continentes mais ricos 
e mais pobres? Será que as diferenças entre as pessoas ricas e pobres são 
iguais em todos os países? Vocês já viram/ouviram falar sobre os modos 
de vida/ hábitos em diferentes países? Todas as pessoas de um país têm os 
mesmos hábitos?) e, assim, apresentar brevemente a história de colonização 
da África, Índia, América do Norte e do Sul, com destaque para o Brasil. 
A partir daí, os estudantes teriam que procurar informações em inglês, na 
internet, sobre os diversos Continents e trazer algo interessante para a aula, 
algo que ainda não tivesse sido discutido. Os bolsistas sugeriram a busca na 
plataforma YouTube e as entradas continents, world map, countries and natio-
nalities, continent curiosities. Na aula seguinte, na socialização dos resultados, 
dois estudantes refutaram a informação dada pelos bolsistas sobre a divisão 
dos continentes: argumentaram que havia sete continentes no globo e não 
seis, conforme a aula dada15. Após identificarem o vídeo e mostrarem para 
a turma, foi constatado que este apresentava o continente americano em 
duas partes, norte e sul, formando, assim, sete continentes em vez de seis. 
A figura no vídeo apresentado mostrava inclusive o continente americano 
separado em duas partes16. Em contato com um amigo norte-americano e 

13 Neste dia, vinte estudantes foram para o laboratório e fizeram a atividade em duplas. 
Seis bolsistas coordenaram esta ação no laboratório e dois bolsistas coordenaram outra ati-
vidade para 7 estudantes, na sala de aula, pois não havia computadores para todo o grupo.
14  Where are you from? Where is Brazil on the map? Where is Fulano from?/What’s Fulano’s 
nationality? Where is ___? (on the map)? What’s her/his neighborhood like? (on Google Earth). 
15 Nos causou surpresa a reação dos estudantes: a princípio, eles deram mais crédito à in-
formação que encontraram no YouTube do que ao conteúdo que tinham aprendido na aula. 
Após a surpresa, nos demos conta da importância do trabalho horizontalizado, no lidar com 
o conhecimento na sala de aula, na riqueza para o aprendizado. Sobre este assunto, discu-
timos ainda, nas reuniões semanais do grupo PIBID, o efeito das Fake News na sociedade 
contemporânea.
16  https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE. Incluir dados de acesso confor-
me ABNT

https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE
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outro indiano, constatamos que eles, nos EUA, aprenderam que a América 
é formada por dois continentes, o norte e o sul-americano. A partir daí,  
os bolsistas promoveram uma discussão sobre qual mapa estaria correto e 
quais seriam as intenções dos produtores dos vídeos em veicular tal infor-
mação. Incentivaram uma discussão com seguintes questionamentos: “por 
que, nos EUA, as crianças aprendem que o continente americano é dividido 
em duas partes?”; “será que o ensino estadunidense está certo e o ensino 
brasileiro está errado? Ou vice-versa?”; “qual seria o interesse em promul-
gar essa informação?”. A discussão foi até o ponto no qual os estudantes 
questionaram se isso poderia ter a ver com o preconceito e com a intenção 
dos norte-americanos de não desejarem ser associados aos sul-americanos 
porque estes “eram pobres”. Relacionaram essa ideia à construção do muro 
que o governo norte-americano estava tentando construir na fronteira com 
o México, no período da realização deste projeto. Os bolsistas, então, apro-
veitaram essa “brecha na sala de aula” (Duboc, 2014) para promover uma 
discussão sobre preconceito (prejudice), voltada a nacionalidades e status 
econômico e a relação desse tópico com a construção da violência e com 
os sentimentos das pessoas em relação ao diferente17. Apresentaram, na 
sequência, um mapa-múndi comprado na China. Nele, o continente asiá-
tico se sobressai entre os demais. Neste mapa, o continente americano é 
representado em um tamanho menor do que nós, ocidentais, o conhece-
mos/aprendemos. Os bolsistas, então, aproveitaram novamente esta ocasião 
para falar sobre como o olhar de cada um se constrói sobre o mesmo objeto, 
a partir de diferentes perspectivas. Desta vez, usaram como exemplo o olhar 
das pessoas que vivem na cidade sobre os povos indígenas18. Para iniciar, 
propuseram um warm up19. A discussão partiu, então, da proposta Indige-
nous people are people like everyone else (?). Aos bolsistas, foi orientado que 
deixassem as crianças discutirem e intervissem apenas com perguntas que 

17 A construção discursiva da rivalidade, no futebol, entre Brasil e Argentina, por exemplo.
18 Usaram este exemplo porque havia uma criança indígena na sala, geralmente excluída 
das brincadeiras do restante das crianças.
19  Indigenous children like ____;/ I like ________;  Indigenous, African, Afghan children like 
to ____ / I like to _________.
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promovessem uma reflexão, por exemplo ‘como você acha que uma pessoa 
que cresceu aprendendo coisas diferentes se sente com a sua atitude?’; ‘o que 
nos faz achar que estejamos certos em tudo; e o outro, errado em tudo?’; 
‘todas as pessoas que moram na cidade pensam da mesma forma?’; ‘por que 
ignoramos os que são diferentes de nós?’; ‘pessoas de outros países e outras 
etnias têm família? (mom, dad, brothers and sisters?)’. Essa discussão, todavia, 
não foi aprofundada porque os bolsistas alegaram não estarem preparados 
para lidar com os argumentos dos estudantes. Percebemos, neste momento, 
que os próprios bolsistas tinham algumas restrições sobre o assunto tra-
tado20. De qualquer modo, estes relataram que perceberam, em aulas 
posteriores, um certo acolhimento de alguns estudantes para com o colega 
indígena. Foram, então, novamente ao laboratório, a fim de explorar a loca-
lização da aldeia Formoso, que fica a 80 km de Tangará da Serra, onde vive 
o grupo indígena Paresí, para ver as imagens da região, conhecer o modelo 
de moradia etc. Na aula seguinte, o estudante indígena fez uma apresen-
tação sobre alguns dos costumes dessa aldeia. Com o auxílio dos bolsistas, 
preparou alguma informação em língua inglesa. Foi também programada 
uma visita à aldeia, mas esta não aconteceu21. Para finalizar o miniprojeto, 
os estudantes dividiram-se em grupos e montaram, com folhas de EVA, um 
mapa-múndi em uma grande bola de isopor envolta em papel EVA azul. 
Cada grupo ficou responsável em recortar um continente e pregar no globo. 
Durante a elaboração desta atividade, os bolsistas prepararam aulas sobre 
os five oceans of the world, e, como sequência do miniprojeto, programaram 
um estudo sobre a divisão e características de bairros (estilos de casas, por 
exemplo), na cidade de Tangará da Serra, com excursões por alguns deles, 
para tirar fotos, verificar o tipo de comércio que oferecem etc. e discutirem 
fatores, tais como a localização e a diferença do estilo das casas entre os 
bairros e como essas diferenças podem ser perpassadas em outras práticas 
(de tratamento, sociais, econômicas) na sociedade. Quanto ao ensino da 

20  Este foi um dos principais desafios que enfrentamos na coordenação do PIBID, ou seja, 
como promover a tempestade de ideias sem que a ideia do professor se sobressaia às outras? 
Como lidar com preconceitos que, muitas vezes, escapam nos discursos dos professores/ nos 
nossos discursos?
21  Não aconteceu devido à falta de transporte para os estudantes.
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língua inglesa, prepararam o conteúdo, parts of the house, addresses, cool places 
in town, directions and locations22.

De acordo com as possibilidades e disponibilidades de infraestru-
tura e material, este miniprojeto foi elaborado a partir dos processos de 
aprendizagem, embasados pela pedagogia dos multiletramentos. O maior 
desafio, segundo os relatos dos bolsistas, neste e em alguns outros minipro-
jetos executados, foi conciliar a Prática Situada / Experiência com a Prática 
Transformada / Aplicabilidade porque, no geral, se preocuparam em contro-
lar e direcionar, por exemplo, as práticas digitais dos estudantes, de modo 
sistemático. Interpretamos essa preocupação como própria do processo de 
adequação entre as práticas do cotidiano e as práticas escolares. Para nós, 
no entanto, o desafio maior foi orientá-los sobre os desdobramentos dos 
outros dois processos, a Instrução Explícita / Conceitualização e o Enquadra-
mento Crítico / Análise. O primeiro, porque os bolsistas tiveram dificuldade 
em lidar com os conceitos e o desenvolvimento de expressões e conteúdo 
gramatical, sem se ater às técnicas de memorizações e de repetição. Isso, 
algumas vezes, compartimentalizou o processo de desenvolvimento das 
propostas. O segundo porque a criticidade, em uma perspectiva escolar, está 
em processo de construção na formação dos próprios bolsistas e, por esse 
motivo, deixou de ser explorada de forma mais intensa. Interpretamos essas 
duas situações como uma repetição do modelo tradicional de formação 
escolar, pautado em uma visão de linguagem estrutural (Gallardo; Oliveira, 
2018), e também pela falta de modelos críticos (ou ainda muito recentes) 
em sua formação profissional (Mattos, 2018). A desconstrução do modelo 
tradicional e da aprendizagem verticalizada têm sido o foco de projetos 
voltados à formação de professores de língua inglesa no Curso de Letras 
onde atuamos, desde então. 

22  Elaborado a partir de uma visão funcional e, também, discursiva de linguagem. Por 
exemplo, Houses in X neighborhood are smaller than in Y’s.
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Considerações finais

Neste capítulo, questionamos a incoerente discussão sobre a proposta 
de uma escola sem partido em um país democrático, onde o reconheci-
mento de discursos e práticas que naturalizam relações de poder deve ter 
lugar privilegiado na sala de aula de línguas (e outras disciplinas), a fim de 
problematizar o preconceito, a violência, as injustiças sociais e incentivar a 
identificação do lugar dos estudantes na sociedade e do lugar onde podem 
estar/chegar. Para isso, propusemos uma perspectiva crítica de consciência 
linguística na elaboração de projetos do PIBID, perpassada pela pedagogia 
dos multiletramentos, considerando as tendências de ensino e aprendiza-
gem na atual fase da globalização, os recursos disponíveis e infraestrutura 
das escolas.

 A fim de ilustrar na prática as teorias apresentadas, descrevemos 
brevemente os passos do desenvolvimento de um dos miniprojetos do 
PIBID Letras-Inglês. Este teve como objetivo geral colocar o sujeito como 
protagonista no processo de ensino e aprendizagem e agente na construção 
de sentidos, assim como propõe a linha teórica a qual nos filiamos. Apli-
car os miniprojetos nas escolas tem sido um desafio para os envolvidos 
– professoras supervisoras, bolsistas, professora coordenadora. Para mim, 
particularmente, tem trazido satisfação enorme presenciar a apropriação 
da teoria pelos bolsistas e, também, perceber desestabilizações em meus 
sentimentos e práticas, até então sedimentados pelas paredes da academia.

O repensar sobre modos de disposição de ideologias e a consciência 
de que foram constituídas no contato com os discursos diversos disponí-
veis em maior e menor escala para cada professor, bolsista e estudante, o 
conteúdo que constantemente nos apresenta “outra maneira de organizar o 
pensamento” (Coracini, 2007, p. 152) faz desta experiência uma oportuni-
dade riquíssima de conexão entre universidade, escola e mundo.
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5. DEZESCRITAS NO PROCESSO DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA: SOBRE O SUBPROJETO DE LÍNGUA 
ESPANHOLA DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Flavia Braga Krauss de Vilhena

De algum lugar temos que começar

Comecemos pelas mãos desta coordenadora de um subprojeto do 
PIBID, as quais pelas características que listaremos na sequência se encon-
traram com algumas mãos e se desencontraram com outras. Estas mãos 
escolheram a profissão de professora aos 14 anos de idade: ainda no século 
XX, escolheram o Magistério em detrimento a um curso de mecânica; 
escolheram os seres humanos em vez das máquinas. São mãos que se iden-
tificam com o trabalho em favor da mudança de um certo estado das coisas, 
e não de sua manutenção. Ainda na época em que anotavam as experiên-
cias vividas no estágio obrigatório para a conclusão do Magistério (360 
horas anuais em sala de aula, que experiência!), perceberam que as mãos 
dos alunos do primeiro ano (na época, primeira série) escondiam o alfabe-
tário embaixo da carteira quando chegava a coordenadora da escola na sala 
de aula, para não denunciarem a professora como – supostamente – não 
construtivista. 

São mãos que na graduação em Letras decidiram estudar, por três 
anos no âmbito da iniciação científica, a hegemonia teórica construída ao 
redor do significante “construtivismo”, para entender seus processos, seus 
efeitos e seus sintomas.  

São mãos que nasceram em 1982, quando Guattari; Rolnik (1986, 
p. 11) posteriormente vão descrever como um ano de transformação sócio-
-política, mas, sobretudo, de uma revitalização do inconsciente. São mãos 
a serviço de um inconsciente que protesta (idem, p. 12) e que entende as 
licenciaturas que trabalham com a formação inicial de professores como 
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tentativas de formatação profissional; no caso do curso de Letras se prestam, 
não raramente, a policiar as práticas linguístico-discursivas dos estudan-
tes em formação. São mãos que se identificam com o que dizem Larrosa; 
Kohan (Larrosa, 2018, p. 5) quando afirmam que educamos para nos liber-
tarmos de certas verdades, ao invés de inculcá-las nos educandos. São mãos 
a serviço do acontecimento (Pêcheux, 1990 [1983]) e não do policiamento.

Desta feita, desenhando bem as mãos que tratam de esculpir esta 
reflexão que o leitor tem nas mãos, também trataremos de definir a ideia de 
educação com a qual trabalhamos (começos são lugares-tempos propícios 
às definições). E, para tal, trazemos à cena uma afirmação de Larrosa (2018, 
p. 36-37) pela qual o autor explica que

(...) a educação sempre tem a ver com uma vida que está mais além da 
nossa própria vida, com um tempo que está mais além de nosso próprio 
tempo, com um mundo que está mais além de nosso próprio mundo... 
e como não gostamos desta vida, nem deste tempo, nem deste mundo, 
queríamos que os novos (...) pudessem viver uma vida digna, um tempo 
digno, um mundo em que não dê vergonha viver.

Se estas mãos trabalham com educação pensando na construção de 
outro tempo é porque também estão de acordo com a afirmação que diz que 
estes são tempos nos quais temos vergonha de viver. 

A partir de uma apresentação das mãos que escrevem esta refle-
xão e da definição de educação com a qual trabalhamos, relatamos que, 
no âmbito do PIBID de Língua Espanhola da UNEMAT de Tangará da 
Serra, elas se propuseram, antes de – pretensamente – preparar os estudan-
tes para assumirem uma sala de aula, a fazer com que nós, os envolvidos no 
projeto, compreendêssemos – em seu complexo jogo de forças – em que 
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consiste determinada aula de língua espanhola1 no atual cenário político2. 
Na sequência, uma foto das mãos que se juntaram, no início do projeto, ao 
redor das mãos que lhes escrevem:

Figura 1: Os participantes do projeto, em setembro de 2018

Fonte: arquivo pessoal

Para fazer com que estas mãos vistas acima pudessem se aproximar 
do cotidiano da sala de aula como um objeto de pesquisa, uma vez mais em 
meu caminho de docente universitária, me vali – e neste momento tomo 

1 Os alunos participam, uma vez por semana, das aulas de língua espanhola ministradas 
no Colégio Estadual 29 de novembro, juntamente com a professora supervisora que, por sua 
vez, é uma egressa do nosso curso de Letras.
2 Entendemos que vivemos uma situação-encruzilhada para o ensino de língua espanhola 
em nossa cidade: de um lado, a chamada Reforma do Ensino Médio, que sinaliza apenas 
três disciplinas como sendo de ensino obrigatório (a saber, língua portuguesa, inglesa e ma-
temática) faz cair por terra a lei 11.161, que nos dizia que a língua espanhola seria de ensino 
obrigatório nas escolas do Ensino Médio e de matrícula facultativa pelos alunos; de outro, a 
BNCC, em sua parte diversificada correspondente ao Estado do Mato Grosso, garante (?) 
a presença desta língua estrangeira nos estabelecimentos deste nível de ensino, a partir da 
justificativa de que estamos em um estado de fronteira com o universo hispano-americano.
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a palavra para mim – do uso dos diários dialógicos, uma espécie de diário 
de campo, instrumento de trabalho para a pesquisa também herdado dos 
estudos antropológicos, no qual, para além do feito nessa área disciplinar se 
busca dar vazão às emoções vivenciadas no processo de contato com e de 
interiorização à sala de aula. Aguilar, usando as palavras de Zabalza (2004 
Apud Aguilar, 2005, p. 2), caracteriza os diários – e, consequentemente, 
justifica seu uso – do seguinte modo: 

Los diarios contribuyen de una manera notable al establecimiento de esa 
especie de círculo de mejora capaz de introducirnos en una dinámica de re-
visión y enriquecimiento de nuestra actividad como docentes. Dicho círculo 
comienza por el desarrollo de la conciencia, continúa por la obtención de una 
información analítica, y se va sucediendo a través de otra serie de fases: la 
previsión de la necesidad de cambios, la experimentación de los cambios y 
la consolidación de un nuevo estilo personal de actuación. Como podremos 
constatar al abordar nuestra experiencia en el uso de los diarios, éste es el 
itinerario que muchos docentes son capaces de seguir a través de la actividad 
narrativa y reflexiva a que los diarios dan lugar.

Para a escolha desta ferramenta de trabalho, continuo me justifi-
cando por pensar que os professores devemos fazer de nossa sala de aula 
um trabalho de incessante pesquisa (Krauss, 2010, p. 3):

En mi caso, justifico la elección de este instrumento de aprendizaje como 
idóneo para nuestro curso porque parto, también, de la premisa de que los 
profesores deben hacer, de su labor en el aula, una constante investigación 
científica. 

Assim, afirmando meu compromisso com uma formação de profes-
sores que não se confunda com formatação – ou seja, com a tentativa de 
colocar os acadêmicos em uma forma, no sentido de molde –  entendo que 
os alunos estão, mesmo na fase inicial de seu processo como professores, 
em condições de lançar um olhar que lhes permita não somente analisar se 
a professora em questão está conforme ou não às prerrogativas acadêmicas, 
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mas, sobretudo, tentar elaborar um olhar receptivo ao visto, ao vivenciado; 
um olhar acolhedor que abrace a experiência pedagógica em sua profunda 
complexidade (idem, p. 3-4), ensaiando, se possível, alguma reflexão ao 
redor do experienciado:

Por ende, defiendo la idea de que, en el trabajo de formación inicial de edu-
cadores, se les proporcionen a los alumnos las herramientas que les permitan 
construir y sostener sus reflexiones lingüísticas y educativas. Sostengo, asi-
mismo, que tanto la actividad lingüística como la educativa son prácticas 
políticas; por ello, creo que no hay nada más coherente que estimular a los 
estudiantes a que elaboren sus discursos en la convicción de su derecho a ser 
escuchados, desde el primer contacto con el saber científico; a que resignifiquen 
su propio hacer en tanto sujetos capaces no solo de comprender las abstraccio-
nes a las que acceden a través de la licenciatura, sino y sobre todo a prestar 
su acuerdo o desacuerdo y, a partir de ellas, empezar a estructurar algunas 
explicaciones teóricas alternativas.

Neste sentido, meu papel como coordenadora do PIBID de Língua 
Espanhola, no caso em questão, seria o de guiar e iniciar os estudantes no, 
muitas vezes, conturbado caminho de reflexão sobre sua própria prática – 
começando a analisar a prática do outro, da professora supervisora, no caso 
– no interior das regras de certa comunidade acadêmica, a saber, aquela 
conformada pelos profissionais da linguagem, como já havia colocado ante-
riormente (Krauss, 2010, p. 4):

Consecuentemente, estimo que los docentes deben concientizar y orientar a 
los alumnos respecto de las posibilidades de articular sus propias reflexiones 
teóricas con los conocimientos académicos consolidados, guiándolos, en suma, 
en la vía de la construcción del conocimiento, a través y pese a las vicisitudes 
propias de la producción científica. La incorporación de esta dinámica en 
la formación inicial de profesores actuará a la vez como arma y armadura 
imprescindible para la construcción de un puente entre lo que artificialmente 
diferenciamos como teoría y práctica.
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Assim sendo, quando escolhi o uso dos diários dialógicos, pensávamos 
em fazer com que o aluno de Letras, instrumentalizado para construir um 
diário de campo no qual anotasse suas vivências e os sentimentos subidos 
à tona a partir delas, pudesse também “dezescrever” o já escrito no âmbito 
pedagógico, construindo um lugar de fala que não esteja calcado no senso 
comum, em ideias pré-concebidas e incansavelmente divulgadas – seja pela 
mídia ou pelos documentos oficiais – o que, supostamente, poderia levar o 
aluno a uma invenção/apropriação de si, do papel que escolheu assumir ao 
tomar a posição-professor como um futuro em seu horizonte. 

Dezescritas: uma primeira aproximação

A partir do colocado por Riolfi; Barzotto (2014), dezescrita é um 
neologismo cunhado oralmente por Barzotto justamente pensando em 
modos de se fazer com que os sujeitos se envolvam com a leitura e a escrita 
a partir de uma posição mais singular, mais digna de ser chamada de sua. 
Para melhor delimitar a noção, Barzotto retoma sua proposta de que consi-
deremos um leitor somente aquele que está em constante estado de leitura 
(Riolfi; Barzotto, 2014, p. 11):

(...) estar em estado de leitura implica negar momentaneamente as lei-
turas já existentes do texto que se lê, ou de textos que abordam temas 
aproximados. A mesma exigência imposta pelos meios letrados aos ini-
ciantes em leitura, para que estes suspendam seus conhecimentos con-
siderados senso comum, vale para o estudioso da leitura, pois também no 
interior das comunidades interpretativas mais autorizadas forma-se um 
senso comum sobre qual seria a melhor leitura para um texto ou sobre 
a melhor maneira de abordá-lo (itálicos dos autores).

Somando-se a esta necessidade de suspensão inicial das leituras pre-
viamente feitas, o uso do prefixo dez-, em substituição ao des-, nos indica 
que essa suspensão inicial de uma interpretação já autorizada, incontor-
navelmente, suscita outras possibilidades interpretativas.  Por sua vez, essa 
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abertura a novas interpretações implicaria aquele que está realizando o gesto 
de leitura em uma produção singular, mais própria de si (idem, ibidem):

Com isso, indica-se que, para se obter uma leitura não basta repetir o 
que está escrito, obedecer à direção dada no texto ou fornecida por um 
texto que apresenta uma leitura já feita, pois isso representaria um des-
gaste no caráter plural do texto. Do mesmo modo, indica-se que, tanto 
na leitura quanto na escrita, é necessário empenho para acrescentar algo 
novo, que ainda não foi escrito ou dito, agenciando múltiplas vozes, 
sem perder de vista que a contribuição daquele que escreve precisa estar 
manifesta, adicionada no texto.

Gostaria de explorar a potência deste conceito para um trabalho de 
dezescrita que realizamos em nosso subprojeto do PIBID com relação ao 
que conceituamos como “aula”.  Ao pedir aos alunos que anotassem o viven-
ciado no interior da sala de aula, muito sintomaticamente eles cumpriam 
com o solicitado apresentando um diário de campo no qual registravam, 
de modo demasiado elíptico, os conteúdos trabalhados pela professora em 
sala de aula. “Professora ensina a diferença entre muy y mucho”. Ou, ainda, 
“Os alunos conversam muito durante a aula, muitos não copiam a maté-
ria” era uma cena descrita em um diário de campo, mesmo depois de um 
momento formativo no qual lemos textos que se dedicavam a explicitar 
sobre a construção do diário de campo, e de termos discutido e conversado 
sobre esta construção. Entendi que estas anotações telegráficas se justifica-
vam, em parte, pelo fato de os alunos reduzirem uma aula ao conteúdo nela 
trabalhado, ainda que eu tenha expressado verbalmente “em mais de uma 
ocasião” sobre a necessidade de se considerar o acontecimento aula em sua 
totalidade, como um processo interpessoal, no qual muitos elementos, para 
além do conteúdo trabalhado, devem ser levados em conta. 

O conteúdo como um ponto de amarração do acontecimento aula

A preocupação excessiva dos bolsistas em registrar (só, somente só) o 
conteúdo abordado em sala de aula me fez recordar que é exatamente isso 



94

o que se pede em nossos diários de classe: o conteúdo ministrado. Enten-
dendo o conteúdo (muitas vezes chamado de “aplicado” pelos próprios 
bolsistas, expressão que nos remete a certa concepção de ensino-aprendiza-
gem) como uma espécie de produto resultado dos 50 minutos de aula que 
faz que nos esqueçamos dos processos que nos levaram até ele, começamos, 
no grupo, uma reflexão em nossas reuniões semanais. Entendendo que o 
conteúdo é o elemento ao redor do qual gira toda a aula, mas não pode ser 
tomado sua principal estrutura, comecei a formular a elaboração de que o 
conteúdo poderia ser visto como um ponto de amarração3.

Na verdade, ao me dar conta do fato de que as anotações elípticas 
referidas ao conteúdo eram a regra e não a exceção, decidi lermos no cole-
tivo um texto de Darnton, mais especificamente um capítulo de “O beijo de 
Lamourette: mídia, cultura e revolução” (1990)4. “Jornalismo: toda notícia 
que couber, a gente publica” é um capítulo descritivo muito bem construído, 
que ganha sua força justamente pelo gesto interpretativo aí realizado. Havia 
percebido que os alunos, ainda que estivessem descrevendo a aula, se nega-
vam a tecer qualquer interpretação a partir do que viam. Negavam-se a 
participar com o próprio corpo da aula de língua espanhola e, ao mesmo 
tempo, se negavam a corporificar o vivido em seus diários de campo. 

Entendendo que uma interpretação nada mais é do que um estar de 
corpo presente e deixar que as associações fluam no momento do vivido, 
para que as representações e relações apareçam, ganhem corpo, percebia 
que era justamente isso o que os alunos não conseguiam fazer: dar um 
corpo escrito para o vivido, permitir que o corpo entrasse em cheio na sala 

3 Neste momento, registramos essa afirmação inspirando-nos livremente no escopo das 
reflexões desenvolvidas por Lacan, ao construir a metáfora do “ponto de capitonê” (1998 
[1957/1958]; 1998 [1960]). Se para o autor significante e significado estão separados por 
uma barra – assim não se encontrariam, contrariando os pressupostos saussureanos – o ponto 
de capitonê, também conhecido como ponto de estofo, seria uma operação em que o signi-
ficante brecaria o deslizamento, de outra forma indeterminado e indefinido da significação. 
De modo a tornar mais explícito o que gostaríamos de explicar ao dizer que o conteúdo seja 
o que amarra o laço existente entre alunos e professores, entendemos que infinitas interações 
seriam possíveis entre esses sujeitos caso não fosse a presença do “conteúdo” oferecendo um 
centro e, consequentemente, um contorno a estas interações.
4 Disponível em: <https://pesquisahistoricaurca.files.wordpress.com/2013/10/robert-
-darnton-o-beijo-de-lamourette.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2019. Observar as normas da 
ABNT nas próximas fontes digitais

https://pesquisahistoricaurca.files.wordpress.com/2013/10/robert-darnton-o-beijo-de-lamourette.pdf
https://pesquisahistoricaurca.files.wordpress.com/2013/10/robert-darnton-o-beijo-de-lamourette.pdf
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de aula. Assim, como o proposto por Pêcheux (1990), entendo que a análise 
se dê no batimento entre descrição e interpretação. Nesse sentido, se colo-
car, se situar, se jogar, ousar na interpretação é preciso.

Justifico a seleção do capítulo do livro de Darnton (1990) por enten-
der que aí, ainda que não exista uma descrição da sala de aula, vislumbra-se 
uma leitura sagaz e inteligente sobre uma sala de redação jornalística (idem, 
p. 42), como a que colocamos na sequência:

Existem elementos estruturais no sistema hierárquico dentro da sala 
de redação, como é indicado pela sua disposição. O editor-chefe exerce 
seu comando num escritório, e os editores assistentes dirigem grupos 
de “editorias” (a editoria de Exterior, a editoria de Nacional, a edito-
ria de Cidades ou “metropolitana”) numa extremidade da sala, que se 
destaca pela disposição diferente dos móveis e fica encerrada atrás de 
uma divisória de pequena altura. Na outra extremidade, mesas e mais 
mesas enfileiradas de repórteres ficam de frente para os editores atrás 
da divisória. Eles se distribuem em quatro setores. Primeiro, algumas 
filas de grandes jornalistas liderados por sumidades (...) A seguir, três 
filas de redatores e preparadores de texto, que se sentam ao lado das 
sumidades na frente da sala, de modo que podem ficar perto dos postos 
de comando na hora do fechamento. Em seguida, uma sequência de 
veteranos de meia idade, que fizeram nome e são de confiança para 
qualquer reportagem. Por fim, um bando de jovens redatores em início 
de carreira no fundo da sala, os mais jovens geralmente ocupando os 
lugares mais afastados. A função determina alguns lugares: os esportes, 
os portos e marinha mercante, a “cultura” e a “sociedade” têm seus can-
tos próprios, e os preparadores ocupam lugares acessíveis logo ao lado. 
Mas, aos olhos do iniciado, as linhas gerais do sistema hierárquico se 
destacam com a mesma nitidez de um lema de bandeira.

Ainda que os alunos costumeiramente não estão familiarizados com 
a estrutura de uma sala de redação, acredito que as ferramentas nesse texto 
utilizadas para a análise dessa organização espacial em muito nos ajudou 
para interpretarmos a organização da sala de aula em seu jogo de forças, sua 
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hierarquia, suas regras, suas linhas, sua escrita própria feita pela colaboração 
da escrita de todos os corpos em cena. 

A ideia era, por um lado, que esse texto aproximasse os alunos um 
pouco mais da condição de iniciados nas estruturas hierárquicas do sistema 
educativo – inclusive porque nossa própria disciplina, Língua Espanhola, 
é uma língua encurralada no jogo de forças existentes entre as disciplinas 
escolares. 

Por outro lado, pensava que esse texto pudesse auxiliar os alunos a 
organizarem suas reflexões a partir das narrativas vivenciadas no interior 
de sala de aula, já que este é um movimento nem sempre automático entre 
eles. De fato, o texto também auxiliou no deslocamento dos alunos no que 
tange ao ponto no qual prestariam atenção em sala de aula, entendendo que 
essa consiste em um universo muito mais que o existente entre o professor 
e o quadro negro no qual ele escreve. É um texto que se propõe uma jogada 
arriscada pela qual nos sentimos dentro da sala de redação. Acreditei que 
o contato com um texto de alguém que se autorizasse tal movimento lhes 
resultasse profícuo.  

Dito e feito. Feito e escrito. Vivido e registrado. Os registros começa-
ram a ganhar corpo, as personagens começaram a ganhar voz – de fato, esta 
era uma das queixas iniciais de uma das alunas: “Mas, professora, parece 
que eu to dando voz para o personagem” – posição essa que a incomodava, 
talvez por julgá-la como sendo de demasiada intromissão. Talvez quisesse 
desaparecer na hora de contar o que havia vivido. Mas, como ônus, fazia 
desaparecer também a personagem que não ganhava voz.

Ao posteriormente perguntar a essa mesma aluna sobre o processo 
de transformação vivenciado na relação de construção dos diários dialógi-
cos, notamos que existia uma grande preocupação com a objetividade dos 
fatos. Talvez porque todos estejamos participando de um projeto intitu-
lado de “iniciação à docência” pairasse sobre ela a necessidade de isolar e 
entender o funcionamento da professora, como se fosse uma ilha, e não do 
acontecimento “aula de língua espanhola”:
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Havia aquele desconforto de colocar no diário, a gente colocava o que 
se passava no interior da sala, mas como um modo do professor agir, e 
não no todo, o que se passava no processo todo que ocorria dentro da 
sala de aula. Eu acredito que (...) quando eu li o seu diário, da constru-
ção lá, da construção da fissura, aquele artigo que você escreveu, foi a 
partir daquele momento que eu aprendi a lidar com meu diário, que 
tinha que relatar no diário todo o processo que acontecia em sala de 
aula e não somente os passos do professor. Porque até então eu achava 
invasivo ficar escrevendo tudo o que ocorria em sala de aula até mesmo 
porque ali se sai coisas, vamos dizer, do arco da velha, que não seria 
cabível colocar, mas, no entanto, eu aprendi que tem que ser colocado 
no diário. Parece que se algo não for relatado no diário, dá impressão 
de que é fofoca, então você anotando você tem como saber que dia que 
foi e quem foi que falou as coisas. Então, assim, pra mim, a importância 
de se anotar tudo foi isso: aprender a anotar o dia que foi, a sala que foi 
e, se possível, anotar o nome do aluno, pra não parece que foi conversa, 
entende?

Trouxe este excerto de fala da aluna em questão porque nos parece 
muito significativo o momento em que ela entende o diário como uma 
ferramenta fidedigna de acesso à realidade que, ao registrar o verdadeira-
mente ocorrido, não se caracteriza como invasiva, mas como documental. 
Justamente esta característica do diário entendido nos estudos antropoló-
gicos como um documento é que não permite que, posteriormente, se gere 
uma impressão de que “foi conversa”, de que “estamos dando voz”, no caso, 
inventando uma voz para o personagem (de fato, desde o início, este parecia 
ser o receio dessa bolsista). 

Ainda no trabalho de enlaçar os sentidos que fomos tecendo em 
nossa relação na construção de nossos diários dialógicos, perguntei a uma 
outra aluna o que fez com que ela mudasse seu posicionamento no que 
tange ao processo de escritura. Na sequência, temos acesso à sua resposta 
na íntegra:

Pra mim, o que mudou com relação ao trabalho, que faz a grande dife-
rença, é a gente observar com olhar mais antropológico a sala de aula, 
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né? que a princípio nós não estávamos com esse olhar, não tínhamos 
essa perspectiva e aí a gente não percebia a sala de aula como um todo, 
a gente ficava focado no conteúdo que a professora passava, uma coisa 
muito didática. O conteúdo programático que era colocado em sala, eu 
fiquei um tempo copiando essas coisas, colocando essas coisas no papel, 
depois que eu mudei o meu foco para a sala e eu comecei a perceber os 
alunos, cada um com suas características, isso eu consigo ver também 
no meu diário, que eu comecei a observar, eu comecei a ter um olhar 
diferente para os alunos, comecei a ver um com uma necessidade aqui, 
com uma dificuldade ali, uns mais hiperativos, com dificuldade para se 
envolver. Então foi essa mudança no olhar pra sala, que também mudou 
na hora que a gente foi fazer o diário. Também escrever essas impres-
sões me ajudou a amadurecer bastante coisa, eu acho tudo muito cru 
ainda em mim, mas ajudou a amadurecer esse olhar para a sala de aula 
inteira, né, pro núcleo todo.

Por conta desse depoimento, também perguntei a essa aluna o que 
teria feito com que ela desenvolvesse esse olhar mais antropológico para a 
sala de aula, como ela própria menciona, que permitisse que olhasse para 
o acontecimento aula como um todo. Para esta segunda pergunta, obtive a 
seguinte resposta:

Eu acho que o movimento foram as reuniões que a gente fazia. A prin-
cípio, Flavia, parecia que a gente, que você estava nos orientando, mas 
a gente tava muito rígido, muito rígido em relação às observações. Eu 
li sobre os diários dialógicos, achei super interessante, mas eu não en-
tendi, eu não consegui entender nem desenvolver esse olhar. Então a 
gente (tinha) alguma crença interna, alguma forma de pensar o ensino 
que é endurecido. Então tinha um olhar muito rígido para tudo aquilo. 
A medida que a gente foi se reunindo e fomos discutindo pontos e 
discutindo também sobre os diários dialógicos e essa visão, você passou 
para gente dois textos para ver, eu acho que foi o texto que você passou 
também, aquele texto do jornalista, o capítulo dentro de um livro de 
jornalismo que... duma edição de jornal, onde ele narra o acontecimen-
to, ele narra a sala lá de edição, as posições de cada um, as reações; foi 
ali que eu mudei o meu olhar, eu fiquei mais à vontade pra olhar pra 
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sala de aula também daquela forma e arrisquei mais na minha forma 
de escrever o diário. 

Resgatando o pressuposto de que o conteúdo seja o que amarre o 
acontecimento aula, mas não a aula em si, gostaria aqui de destacar dois 
pontos da fala dessas duas alunas, sobre os deslocamentos por elas sofridos 
no que tange a entender a sala de aula em sua totalidade:

1) Sobre os possíveis efeitos causados pelos textos lidos no projeto: 

Conforme temos nos depoimentos elencados nesta reflexão, nem 
todas se sentiram mobilizadas pelo mesmo texto. Se a primeira aluna 
sentiu-se interpelada por um texto escrito no qual eu analisava os diários 
dialógicos escritos por um outro grupo de alunos (Krauss, 2010), a segunda 
aluna somente foi deslocada a partir da leitura de um texto que não se 
relacionava com o âmbito educativo. Minha interpretação vai no sentido de 
que, a partir da leitura do texto de um jornalista sobre a sala de redação, os 
alunos podem voltar-se para a cena educativa com um olhar já deslocado, 
não viciado, estrangeirizado (Darnton, 1990). Talvez porque todos os alu-
nos, ao iniciarem um curso de Letras, já passaram muitos e muitos anos em 
uma sala de aula, todos chegam com uma visão bastante enrijecida sobre o 
que acontece em seu interior. Nesse sentido, o texto do jornalista, além de 
cumprir com seu papel de descrever magnificamente uma cena da sala de 
redação, faz com que os alunos olhem “de verdade” para o texto; afinal, eles 
não conhecem uma sala de redação e precisam prestar um grau de atenção 
maior no relato, caso queiram saber como ela funciona. Assim sendo, um 
texto que trata de descrever uma realidade desconhecida para o leitor, o 
obriga a uma leitura mais pormenorizada. 

Faz-se interessante, neste ponto da reflexão, notarmos uma diferença 
existente no modus operandi destas duas alunas: se a primeira se sente segura 
com a presença de um modelo para a realização de novas tarefas, nesse 
artigo escrito por mim ela encontrou um modelo do que não era para ser 
feito. Se a segunda aluna explicita que, conscientemente, não necessita de 
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modelos, ela encontrou no texto de Darnton (1990) um modelo disfarçado 
de não-modelo. Com essa digressão, somente gostaria de deixar registrado 
que cada uma das alunas utilizou caminhos afeitos a traços subjetivos sin-
gulares para chegar à construção de um diário considerado satisfatório.

2) Sobre o trabalho de escrita aí realizado

Se preferi optar pelo trabalho com os diários dialógicos desde o 
início de nosso subprojeto de Língua Espanhola, é porque acreditava que 
protagonistas e narradores mereciam corpo e voz para serem ressignifica-
dos. Se advogamos por uma possível ressignificação de si e do processo 
educativo a partir de um trabalho de escrita é porque partimos da hipótese 
de que, justamente, exista um trabalho de escrita. O termo foi definido por 
Riolfi (2003, p. 47) do seguinte modo:

Estou usando a expressão trabalho de escrita para nomear o que penso 
ser o objetivo primeiro do ensino de língua materna, consciente de que 
ela porta a seguinte ambiguidade: a) é o sujeito quem trabalha efetuan-
do deliberadamente diversas operações discursivas para a construção de 
uma ficcionalização através da qual o processo de construção do texto 
escrito fica escondido e velado para o leitor; e b) é a escrita quem, uma 
vez depositada grosseiramente no suporte, trabalha no sujeito, fazendo 
com que ele mude de posição com relação ao próprio texto e possa, 
sobre ele, exercer um trabalho.

Entendendo, a partir da citação anteriormente colocada, a noção de 
trabalho de escrita como um trabalho consciente do sujeito sobre o texto 
escrito, mas que, paralelamente, opera um deslocamento inconsciente a par-
tir do trabalho operacionalizado pelo texto escrito, gostaria que os alunos 
abandonassem o lugar de crítica no interior do qual haviam chegado até o 
projeto. Muitos deles, em suas entrevistas iniciais, afirmaram que gostariam 
de participar do projeto porque, para além de estabelecerem contato com 
a sala de aula, gostariam também de intervir no contexto da escola pública 
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porque acreditam que muitos dos males da educação se relacionem com a 
falta de vontade e de entusiasmo do professor. 

A proposta do trabalho com os diários dialógicos tinha como obje-
tivo fazer com que os alunos percebessem que a sala de aula é um ambiente 
bastante complexo, no interior do qual o desenrolar dos fatos não pode ser 
explicado por mera falta de vontade, de entusiasmo e de iniciativa de um 
de seus elementos. Como aparece na fala de um dos bolsistas do projeto, 
escrever ajudou-o a ter outra perspectiva sobre o vivenciado5, auxiliando-o a 
conquistar um lugar menos congelado no que tange às considerações sobre 
o fenômeno educativo, orientando-o rumo a “uma visão progressista e não 
tecnicista ou liberal” sobre a relação professor-aluno.

Enriquecendo a trama de sentidos que aqui estamos tecendo, traze-
mos agora as palavras de uma antiga bolsista:

Escrever nos faz organizar em texto o que queremos “dizer”, “passar”, 
isso já leva uma reflexão sobre o assunto. E à medida que vamos escre-
vendo, as coisas vão fluindo e me parece que dando uns clicks na cabeça. 
Um novo modo de ver aquilo, surge. Falo em maturidade porque me 
parece que é algo mais trabalhado ou melhor trabalhado dentro de nós. 
Diferente de só observar ou só falar sobre isso. Percebo que é diferente 
porque escrever, mesmo que de forma mais simples sobre um ponto 
que observei, parece que me dá uma segurança sobre isso. Mesmo que 
depois volte e leia e ache que tá ruim.

Pelos depoimentos aqui elencados, vamos concluindo que, tanto de 
acordo com a base teórica que nos orienta na organização desta reflexão, 
quanto de acordo com as reflexões trazidas pelos próprios alunos, cada vez 
mais vamos nos convencendo que o trabalho com os diários dialógicos nos 
ajuda a sair de lugares já feitos e imobilizados para se pensar o processo 
educativo. 

Entendendo que sair de um lugar já imobilizado nos leva a cons-
truir um outro lugar, talvez mais flexível, compreendemos que o processo de 

5 “Para poder ter outras perspectivas depois em relação a cada vivência em sala” 
são suas palavras. 
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dezescrita invariavelmente culmina em um processo de escrita. Por isso, na 
sequência passo a tecer algumas considerações sobre os temas de pesquisa/
escrita com os quais os alunos se envolveram a partir da produção do diário 
dialógico, bem como seu processo de escolha.

Sobre nossos processos de dez/escritas

Um dos acordos que realizamos em nossas reuniões é que todos os 
bolsistas, invariavelmente, deveriam pinçar uma questão que lhes chamas-
sem a atenção a partir da escrita do diário dialógico. Para o trabalho de dita 
questão, caso considerassem positivo, os alunos poderiam se organizar em 
duplas. Gostaria de enfatizar que eles tiveram total liberdade para trabalhar 
a temática que mais lhe aprazessem, sendo que eu não interferi em nenhum 
momento nessa escolha. Esse não foi um processo tranquilo, já que o sis-
tema educativo está a todo tempo dizendo para os alunos o que e como 
devem fazer. Não tenho dedos nem palavras para contar quantas vezes tive 
que ler e escutar afirmações como a seguinte: “Profa., to aqui pensando, não 
sei o que fazer. Estou perdido”.

Depois de meses turbulentos de escolhas e primeiros ensaios, eis os 
títulos provisórios dos textos que estamos escrevendo a partir das vivências 
possibilitadas pelo PIBID e da construção de nossos diários dialógicos: “O 
tecer-diário na formação inicial de professoras de Língua Espanhola”;  “O 
ensino da Língua Espanhola a partir de aspectos políticos”; “A inserção 
das variantes linguísticas nas aulas de espanhol”; “Comportamentos pro-
fessor/aluno: diferenças e semelhanças”; “Dom Quixote: uma proposta de 
intervenção literária nas aulas de língua espanhola”; “Representações sobre 
a experiência docente no que tange ao ensino de língua espanhola em Tan-
gará da Serra”; “A des(obrigatoriedade) da Língua Espanhola nas escolas 
de Tangará da Serra”. 

Se trouxe esta foto do que têm produzido nossas mãos, é pensando 
em registrar este momento do nosso trabalho. Começamos este texto com 
uma foto de apresentação do grupo, considerei um recurso coesivo capaz 
de conotar um efeito de fechamento a esta reflexão uma foto dos títulos de 
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nossos trabalhos ainda incipientes. Inspirando-nos em Foucault (2002, p. 
2), somos muitos os que escrevemos para não ter um rosto, para fazer com 
que nossa vida ultrapasse e persista para além de nosso corpo, de nossa 
existência biológica. 

Como notamos ao lermos estes títulos, são temas todos muito dís-
pares entre si, o que me obriga a circular em terrenos bibliográficos pelos 
quais não circularia se não fosse a demanda dos bolsistas. Se, por um lado, 
entendo que este é um caminho arriscado, porque juntamente com os alu-
nos obrigatoriamente me embrenho por caminhos dantes não percorridos, 
percebo este como um exercício vivificante, mobilizador de nossas subjeti-
vidades, já que não concebo a possibilidade de que algum pesquisador possa 
lapidar alguma pergunta de pesquisa caso esta não se relacione de forma 
íntima com alguma espécie de pergunta de vida (cf. Ribeiro, 2015).

Aqui, nesta porção do planeta chamada Tangará da Serra, estamos 
constantemente nos perguntando, e relembrando, e recuperando os motivos 
pelos quais escolhemos ser professores de língua espanhola: acreditamos 
em uma mudança pela via da educação e que o contato com a alteridade 
seja um local profícuo tanto para a construção do respeito ao outro quanto 
para a construção da nossa própria identidade, conforme colocado pelas 
Orientações Curriculares Nacionais (2006). Relembrar estes motivos e os 
caminhos que nos permitiram chegar até aqui também é uma forma de 
resistir. Aqui estamos, resistamos.
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6. ELEMENTOS PARA REFLEXÕES 
INTERCULTURAIS NA AULA DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA1

Odete Burgeile

Djenane Alves dos Santos

Reny Gomes Maldonado

Introdução 

O trabalho desenvolvido pelo Subprojeto de Letras-Língua Inglesa 
e Letras-Língua Espanhola no Programa de Iniciação à Docência - PIBID, 
em parceria com a Escola Estadual João Bento da Costa, promoveu discus-
sões a partir do letramento crítico utilizando as datas festivas  Halloween2, 
Valentine’s day3 e El día de los muertos,4 visando otimizar a práxis pedagó-
gica do professor. Dessa maneira, este trabalho propiciou a transmissão de 
aspectos linguístico-culturais de países estrangeiros associados à identidade 
cultural dos alunos, levando em conta que a adequação sociocultural é um 
componente crucial para a efetivação da comunicação.  

É de grande importância contextualizar o significado que tem para 
nós, professores de línguas estrangeiras, o vocábulo “cultura”. No ensaio 
“La enseñanza de  idiomas en los últimos cien años: métodos y enfoques”, 
Aquilino Sánchez  (2009) define o termo “Cultura” como o conjunto de 

1 Uma versão anterior foi apresentada no II Seminário local do PIBID, em 2016.
2 Atividades desenvolvidas pelos alunos Andreza Brito, Agna Luíza Rego, Ânderson Ro-
drigues de Lima, sob a supervisão do professor Fábio Xisto.
3 Atividades desenvolvidas pelos alunos Amanda Pinto do Nascimento, Thiago Cesar 
Domingos da Silva, Andressa Reis Maia, Daniel Machado Teixeira, Rosane Rodrigues Go-
mes, Edilaine Silva Costa, Elissandra Reana Silva de Almeida, Fernanda de Lima Nabôa e 
Erivônia Melo do Nascimento, sob supervisão do professor Fábio Xisto.
4 Atividade desenvolvida pelos alunos Simone Pedrosa Celestino, Taiane Camila Mota, 
José Mourão Neto, Antonia Maia Araujo Martins, Jucilândia Marques da Silva, Lucineide 
Lima da Silva, Kauã Araújo dos Santos, Edna Fernanda Reis Amorim e Alba Lúcia Alves 
Canuto, sob supervisão da professora Layde Dayana do Nascimento.
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conhecimentos, crenças, valores, atitudes e expressões de uma sociedade ou 
grupo social determinado. O autor explica que alguns elementos da cultura 
de um grupo social só são diferenciados, ou “notados”, quando dois ou mais 
grupos entram em contato.

Vários educadores e profissionais enfatizam que não é possível ensi-
nar a língua estrangeira sem introduzir a cultura. O papel do professor 
de línguas tem sido descrito como o de “um profissional mediador entre 
línguas estrangeiras e culturas” (Byram; Fleming, 2001, p. 9). Com base 
nisso, quando tentamos nos comunicar com um estrangeiro, não é neces-
sário apenas termos uma competência linguística, mas também referências 
culturais. 

Geralmente, quando se abordam datas comemorativas, seja nos dife-
rentes âmbitos civil, religioso ou cultural, elas são comemoradas por meio 
de ofertas de bens e objetos, e isso pode ocorrer nos diferentes povos e cul-
turas. Lamentavelmente, as instituições de ensino, em sua grande maioria, 
realizam atividades pedagógicas com esses temas festivos, descontextuali-
zados das devidas reflexões e, muitas vezes, isso se reflete pela tendência do 
consumismo.

PIBID/Unir: Subprojeto de Língua Inglesa e Espanhola

Antes de descrever o trabalho, é importante esclarecer como o Sub-
projeto de Língua Inglesa e Espanhola do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência – PIBID da Universidade Federal de Rondônia 
considera o desenvolvimento pedagógico e linguístico-cultural dos alunos. 
Nosso subprojeto destaca o importante papel da língua estrangeira para a 
formação do indivíduo, por isso busca proporcionar melhores condições de 
ensino e aprendizagem de língua inglesa e espanhola no Estado de Ron-
dônia ao colaborar para o engajamento de professores em formação, no 
ambiente escolar, em consonância com estudos teóricos e práticos. 

Além disso, no referido subprojeto, há um constante engajamento 
por desenvolver a competência de leitura e de oralidade do aluno de lín-
gua inglesa e espanhola, com base na abordagem comunicativa de contexto 
sociointeracionista, proporcionando a eles uma experiência significativa com 
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o idioma estrangeiro. Para tanto, valoriza-se o conhecimento que o estu-
dante traz de sua língua materna e sua capacidade de construir sentidos, ou 
seja, utilizam-se os conhecimentos sistêmicos e de mundo e suas estratégias 
de processamento textual para motivar a produção na língua alvo.

Também se considera que, em tempos em que a interdisciplinaridade 
é incentivada, há uma constante necessidade de executar atividades que 
sejam relacionadas a seus conteúdos com disciplinas diversas, objetivando 
uma transdisciplinaridade nos momentos de atividades de língua inglesa e 
espanhola. 

Por isso, o Subprojeto de Língua Inglesa e Espanhola do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/UNIR promove 
o letramento crítico em língua inglesa e espanhola mediante o uso de 
materiais autênticos retirados de gêneros textuais diversos; e busca desen-
volver as competências linguístico-comunicativa, estratégica, discursiva e 
sociocultural, promovendo situações de uso da língua meta em contextos 
significativos.

De todas essas ações que visam o desenvolvimento progressivo dos 
aspectos pedagógicos e linguísticos dos discentes, destacamos, neste trabalho, 
a partir das atividades linguístico-culturais de datas festivas, desenvolvidas 
pelos bolsistas, o objetivo de desenvolver, testar, executar e avaliar estratégias 
didático-pedagógicas e instrumentos educacionais, utilizando diferentes 
recursos didáticos concernentes à leitura e à oralidade em língua inglesa e 
espanhola na sala de aula, com o objetivo de auxiliar a prática pedagógica do 
futuro professor, tentando desenvolver a autonomia do aluno. 

Além disso, por meio dessa temática, buscou-se realizar sessões de 
estratégias de leituras em língua inglesa e espanhola a partir de gêneros 
textuais autênticos, contando com a sugestão constante dos supervisores. 
Essa referida ação contemplou, além da formação linguística e pedagó-
gica do aluno bolsista, a interdisciplinaridade, porque permitiu a reflexão 
sobre como os alunos do Ensino Fundamental e Médio aprendem a língua 
inglesa e espanhola. Esta ação pretendeu, também, desenvolver a prática 
intensiva de leitura para o aprendizado das línguas inglesa e espanhola, a 
partir de textos do mundo real.
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Enfim, reforçou-se a interculturalidade por meio de documentários 
e notícias envolvendo países falantes de línguas inglesa e espanhola para os 
discentes do Ensino Fundamental e Médio e, com isso, foi apresentada a 
cultura estrangeira, em consonância com a local, reforçando questões iden-
titárias, necessárias ao professor de línguas. 

Cultura, Interculturalidade e Ensino de Línguas

Geertz (2008) afirma que a cultura é entendida tanto como uma forma 
de vida compreendendo ideias, atitudes, linguagens, práticas, instituições e 
estrutura de poder, quanto uma gama de práticas culturais, formas de textos, 
cânones, arquitetura, mercadorias produzidas em massa e assim por diante. 

Quando nos referimos à cultura, segundo Geertz (2008), estamos 
nos reportando a várias interpretações, considerando que a cultura faz parte 
das sociedades e se apresenta de diferentes formas, devido a sua dinâmica 
de transformação.

Aquilino Sánchez (2009, p. 308) corrobora com esse significado 
sobre cultura quando afirma:

Cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, valores, actitudes y ex-
presiones de la actividad o el quehacer de una sociedad o grupo social deter-
minado. Normalmente los elementos que constituyen la cultura de un  grupo  
social  o  pueblo pasan inadvertidos entre los miembros del mismo grupo. Pero 
algunos elementos, los que son distintivos, se ponen de relieve cuando dos o 
más grupos entran en contacto. 

Para Stuart Hall (2003, p. 44), a cultura não é algo estático que se 
adquire como algo acabado, mas sim uma produção em constante processo:

A cultura não é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem de 
retorno. Não é uma “arqueologia”. A cultura é uma produção. Tem sua 
matéria-prima, seus recursos, seu “trabalho produtivo”. Depende de um 
conhecimento da tradição enquanto “o mesmo em mutação” e de um 
conjunto efetivo de genealogias. Mas o que esse “desvio através de seus 
passados” faz é nos capacitar, através da cultura a nos produzir a nós 
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mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos [...] Portanto, não é uma 
questão do que as tradições fazem de nós, mas daquilo que nós fazemos 
das nossas tradições [...] Estamos sempre em processo de formação cul-
tural. A cultura não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar. 

De tal modo, essa definição nos leva a uma visão da cultura, assim 
como de identidade e língua como processos em contínua modificação.

Segundo Santos (2003, p. 26), em sua concepção original a expressão 
multiculturalismo designa “a coexistência de formas culturais, ou de grupos 
caracterizados por culturas diferentes no seio das sociedades modernas”. 
Santos (2003) afirma ainda que, considerando as dificuldades de precisão 
do termo, pode-se afirmar que multiculturalismo se tornou rapidamente 
um modo de descrever as diferenças culturais em um contexto transnacio-
nal global. O termo multiculturalismo, porém, pode continuar associado a 
projetos e conteúdos emancipatórios e contra-hegemônicos, baseados em 
lutas pelo reconhecimento das diferenças.

Em relação ao tema, ainda segundo Santos (2003, p. 33):

A ideia de movimento, de articulação de diferenças, de emergência de 
configurações culturais baseadas em contribuições de experiências e de 
histórias distintas, tem levado a explorar as possibilidades emancipa-
tórias do multiculturalismo, alimentando os debates e iniciativas sobre 
novas definições de direitos, de identidade, de justiça e de cidadania. 

Assim, nos debates mais atuais, os estudiosos do tema reconhecem a 
importância do componente cultural no âmbito da educação, abordando a 
interculturalidade como componente teórico-prático. A interculturalidade 
também é entendida como o reconhecimento das diferenças entre grupos, 
mas não se limita ao reconhecimento das diferenças. Além disso, cria mecanis-
mos para superá-las e respeitá-las. (Fleuri, 2003; Morillas, 2000; Souza, 2005).

Nesse sentido, a interculturalidade é vista também pela capacidade de 
aceitar a cultura do outro acolhendo as diferenças; é descobrir a nova cul-
tura através da língua, comparando-a com a sua. Por isso, é inegável, nesse 
processo, conhecer e compartilhar as normas de comportamento social da 
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cultura na qual a língua estudada é o elo de comunicação, língua estrangeira 
versus língua materna se fundem e perfazem a aquisição da nova linguagem. 
Abadía (2000) ressalta que o aluno, ao aprender uma língua estrangeira, traz 
consigo seus costumes, valores, sua forma de agir e pensar diante de certas 
situações tem a sintaxe da sua língua materna e, nesse processo de aquisição, 
“o aprendiz de uma língua estrangeira traz para a sala de aula sua própria 
cultura e o sistema de valores adquirido através dela” (Abadía, 2000, p.117).

Dessa maneira, enfatiza-se a importância do fator intercultural no 
contexto da sala de aula e no processo de aprendizagem de uma língua estran-
geira como elemento que, além de propiciar ao aluno o conhecimento de uma 
nova cultura, também o impele para um novo olhar da sua própria cultura. 

O destaque do ensino de línguas estrangeiras que visa estreitar os 
laços com os demais grupos sociais e como instrumento de acesso ao saber 
produzido pela humanidade são pontos discutidos nos Parâmetros Curri-
culares Nacionais (2000).

Encontramos amparo nos PCN’s, que defendem o conhecimento 
e valorização da pluralidade sociocultural brasileira, bem como aspectos 
socioculturais de outros povos e nações. Nele, temos o conceito de que 
aprender línguas significa aprender conhecimento; e seu uso, portanto, 
quando se ensina uma língua estrangeira, é crucial para a compreensão teó-
rica da linguagem, tanto do ponto de vista dos conhecimentos necessários 
para usá-la, quanto do uso que fazem desses conhecimentos para construir 
significados no mundo social (Brasil, 2000).

Entretanto, outra questão a considerar é que o contato entre povos 
e línguas possui implicações sociais e culturais que podem levar a conflitos 
e rejeições. Esse fato é considerado com base na complexidade das relações 
interpessoais e interculturais subjacentes ao encontro de culturas distintas.

No contexto do ensino de uma língua estrangeira, isso se torna muito 
evidente, pois o encontro de povos é evidenciado pelo encontro linguístico 
(Morillas, 2000, p. 54):

Sin duda, las diversas expectativas de comportamiento que nuestra pro-
pia cultura nos impone a veces pueden entrar en conflicto con las de 
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miembros de otra cultura, produciéndose situaciones de incompren-
sión, ambigüedad e incluso hostilidad y rechazo. 

Canclini (1997, p. 160) faz referência à cultura de um povo, afirmando 
que “esse conjunto de bens e práticas tradicionais que nos identificam como 
nação ou como povo é apreciado como um dom, algo que recebemos do 
passado”. No seu discurso, ressalta que a cultura é recebida com tal pres-
tígio simbólico que não cabe discuti-lo, senão preservá-lo, como também 
restaurá-lo, e, principalmente, difundi-lo. 

A Educação Intercultural, segundo Fleuri (2003), incide em criar 
contextos educativos para favorecer a integração criativa e cooperativa das 
particularidades de cada sujeito nos diversos contextos sociais e culturais. 
O que ocorre muitas vezes, no contexto de ensino aprendizagem da língua 
estrangeira, é a aproximação de costumes com temas e personagens com 
nomes diferentes, mas muito próximos em ambas as culturas, como no caso 
de Halloween e El día de los Muertos.

Sobre interculturalidade no contexto de ensino de línguas, Morillas (2000, 
p. 54) se refere a este termo como reunião entre pessoas que procedem 
de ambientes socioculturais e sociolinguísticos distintos. Esse encontro 
intercultural pode acontecer de diversas formas: improvisado, casual ou 
formalizado. No caso da sala de aula, uma pessoa se coloca no contexto 
intercultural quando, por exemplo, estuda uma língua estrangeira.

El término interculturalidad hace referencia al encuentro entre personas 
que provienen de entornos socio-culturales y socio-lingüísticos distintos, 
en una palabra, personas que provienen de un entorno en el cual se ha 
operado un proceso de aculturación educativa y comunicativa mediante el 
cual se les han ido transmitiendo unos valores, creencias, conocimientos, y 
unas formas de pensar, hablar, sentir, y actuar propias de un entorno socio-
cultural determinado. Ese encuentro intercultural puede ser de muchas clases: 
improvisado, casual, o formalizado. La interculturalidad adopta múltiples 
caras y facetas: uno se expone a la interculturalidad, por ejemplo, cuando 
viaja a un país diferente al suyo, o cuando invita a su casa a personas de un 
país o cultura extranjeros; asimismo, las posibilidades de interculturalidad 
surgen de formas muy diversas: conocer a un extranjero en un viaje, o, 
simplemente, estudiar una lengua segunda extranjera.
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Contudo, a proposta intercultural nem sempre será harmoniosa, mas, 
ao contrário é necessário partir da premissa, ainda segundo o autor, que, com 
frequência, o encontro se transforma em um “desencontro”. Assim, o estudo 
de uma língua estrangeira traz em si mesmo a experiência de intercultu-
ralidade de uma forma natural, mas na maioria das vezes experimentada 
em forma de conflito de comportamento, de percepção de estereótipos, de 
diferenças de mentalidade, de práticas culturais opostas, de incompreensão 
e de recusa.

Por outro lado, ainda segundo Morillas (2000) não podemos esquecer 
que a cultura possibilita compreender todas as circunstâncias que possam 
aparecer na comunicação, e que a cultura se manifesta na linguagem, no 
pensamento, inclusive, na maneira como os seres humanos devem se com-
portar em situações sociais concretas.

No processo de ensino de línguas estrangeiras, segundo Byram; Fle-
ming (2001), a identidade empática pode ser desenvolvida por meio de 
um modelo de comunicação intercultural. Esse modelo parte de um marco 
teórico que abarca os seguintes aspectos:

• A integração da aprendizagem linguística e cultural para facilitar 
a comunicação e a interação;

• A comparação de outros consigo mesmo para estimular o questio-
namento (crítico) da cultura central na qual estão socializados os 
alunos;

• Uma mudança de perspectiva que emprega procedimentos psico-
lógicos de socialização; e

• A preparação dos alunos para encontros e comunicação com cul-
turas e sociedades diferentes.

Assim, a comunicação intercultural se vincula aos aspectos de iden-
tidade e interação. O falante intercultural é, portanto, consciente de sua 
identidade e cultura e, além disso, procura estabelecer relações entre a cul-
tura da língua materna e a cultura da língua-alvo, sendo capaz de mediar 
entre as diferentes culturas, de explicar as diferenças entre elas para com-
preendê-las e valorizá-las.
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Relato da experiência

Para trabalharmos os aspectos da cultura norte americana, foi utili-
zado o texto sobre a comemoração do Halloween com o intuito de incentivar 
a leitura em inglês, numa perspectiva linguística-cultural. Conforme Tru-
jillo (2002), é fácil comprovar que o mundo atual se caracteriza por sua 
grande diversidade, e que a multiculturalidade é representada como situa-
ção social (nacional, regional, comunitária e grupal) de culturas em contato. 
Assim, cada vez mais precisam ser intensificadas nas aulas de LE, pois se 
tornam mais necessárias e imprescindíveis as relações interculturais.

Antes de relatar a experiência é importante explicar, ainda que de 
forma resumida, a festividade Halloween. Segundo Borges (2019), trata-se 
de uma celebração que corresponde ao Dia das Bruxas, em português, obser-
vada em muitos países, porém, especialmente, no mundo anglófono. Ocorre 
em 31 de outubro, um dia antes do Dia de Todos os Santos, festa cristã 
ocidental. Inicia-se com uma vigília de três dias, que corresponde ao tempo 
do ano litúrgico consagrado a lembrar os mortos, os santos, os mártires e os 
fiéis. Acredita-se que muitas das tradições do Halloween foram originadas 
do antigo festival celta da colheita, o chamado Samhain, e que esta comemo-
ração pagã foi cristianizada pela Igreja Católica primitiva; mas há também 
os que apontam que o Halloween começou independentemente do Samhain 
e tem raízes  cristãs. As atividades mais comuns são: usar fantasias, prati-
car “doce ou travessura”, decorar a casa, fazer lanternas de abóbora, acender 
fogueiras, brincar de jogos de adivinhação (Borges, 2019).  Outras ativida-
des compreendem também as vigílias religiosas cristãs em várias partes do 
mundo, como ir aos cultos da igreja e acender velas nos túmulos dos mortos.

Em relação à atividade desenvolvida, o texto abordava a referida 
festividade e foi trabalhado com as turmas do Ensino Médio da seguinte 
maneira: 1- Distribuição dos textos aos alunos; 2- Enumeração das linhas 
do texto; 3- Identificação de cognatos e palavras já conhecidos; 4- Relação 
das palavras conhecidas e cognatas no quadro; 5- Explicação do significado 
das palavras identificadas; 6- Discussão sobre a compreensão do texto, cor-
relacionada com o conhecimento de mundo do aluno e destaque para uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Samhain
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trick-or-treat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jack-o%27-lantern
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fogueira
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discussão que levasse à prática intercultural, sem estigmatização do aspecto 
cultural, e que contribuísse para uma desconstrução de estereótipos. 

Os alunos ficaram entusiasmados e se interessaram muito pelo tema, 
participaram e tiraram suas dúvidas. Para o término desta etapa da aula, foi 
feita uma produção didático-pedagógica que consistiu em slides elabora-
dos pelos bolsistas sobre a forma com que os americanos comemoram essa 
data, mostrando questões de cunho cultural, religioso e histórico. Houve 
também uma contextualização em forma de decoração bem elaborada e 
a distribuição de lembrancinhas com frases em inglês, para simular uma 
imersão no ambiente do Halloween. 

No aspecto linguístico, a atividade promoveu uma ampliação de 
conhecimento de produção de gênero textual escrito e oral. Além disso, 
observou-se um aprimoramento do vocabulário em língua inglesa. 

Em seguida, verificou-se também um considerável empenho dos 
alunos com a expressão oral, durante a discussão sobre as diferenças destas 
datas comemoradas no Brasil e em diversos países, com o propósito de fazer 
com que os alunos aprendessem um pouco mais, além das festas e fantasias. 

Entre os resultados alcançados com essa sequência didática, desta-
cam-se que eles puderam conhecer a cultura do outro e perceberam que, ao 
fazerem isto, aprofundaram-se na sua própria cultura. 

A atividade proporcionou uma eficiente interação na sala de aula 
entre a turma e toda a comunidade escolar, pois os professores das outras 
disciplinas também puderam participar das atividades e avaliar as produções 
dos alunos.

Outra sequência didática foi relacionada à comemoração do Val-
entine’s day. É correspondente, no Brasil, ao Dia dos Namorados e, em 
determinados países, chamado Dia de São Valentim.

Segundo a BBC British Broadcasting Corporation (2019), trata-se de 
uma festividade que possui o intuito de comemorar a  união amorosa entre 
casais e namorados, em uns lugares e, em outros, é o dia de evidenciar 
afeição entre amigos. Assim, há troca de cartões e presentes com símbolo 
de coração, bem como troca de caixas de bombons. A data é celebrada no 
Brasil no dia 12 de junho, antes do dia de Santo Antônio de Lisboa, 13 de 
junho, comumente chamado de “Santo casamenteiro”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Namoro
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B3nio_de_Lisboa
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Valentine’s day remonta à história de São Valentim, que viveu no 
Império Romano no século III, o bispo que lutou contra as ordens de Cláu-
dio II. Este imperador romano proibiu os casamentos durante as guerras 
por acreditar que os solteiros eram melhores combatentes. Apesar disso, 
Valentim continuou realizando os casamentos e a prática foi descoberta e, 
por isso, foi preso e condenado à morte. Durante sua prisão, recebia flores e 
cartas dos jovens que acreditavam no amor. Neste período, ele se apaixonou 
por uma cega, filha do carcereiro que, milagrosamente, voltou a enxergar. 
Antes de sua morte, Valentim escreveu uma carta para a sua amada, na qual 
assinava como “Seu Namorado” ou “De seu Valentim”. Foi considerado um 
mártir pela Igreja Católica e morreu no dia 14 de fevereiro. Esta data foi 
seguida nos Estados Unidos, convertendo-se em Saint Valentine’s Day. É 
uma festividade comemorada nesta data especialmente em países anglo-
saxões; e, no decorrer do século XX, passou a diversos países do mundo.

A sequência didática relacionada ao Valentine’s Day foi desenvolvida 
nas mesmas turmas e com os mesmos passos do Halloween, utilizando tex-
tos, imagens e cartazes sobre o Dia dos Namorados. Durante a produção 
oral, temas como o amor, a alimentação natural, a autoestima, o consu-
mismo entre outros, contribuíram para a aprendizagem intercultural.

A troca de experiências durante o processo foi o que mais motivou 
os alunos. Tudo o que contribui para o envolvimento de relacionamentos 
e troca de sentimentos nessa faixa etária provoca mais ainda o desejo de se 
comunicar de diferentes formas e quando há a ligação com relatos afetivos 
em uma língua que não tenha muita compreensão, a curiosidade aumenta e 
a capacidade linguística ganha mais importância.

Os resultados alcançados com a atividade foram o desenvolvimento 
da escrita, do vocabulário, da criatividade e da pesquisa. Não houve difi-
culdades, porque os alunos conseguiram uma eficiente organização no 
desenvolvimento do trabalho proposto.

A atividade realizada pelos alunos do subprojeto de língua espanhola 
consistiu em mostras de documentários sobre El día de los muertos, festa que 
ocorre no México, como eixo temático para leitura e compreensão de textos 
de preparação para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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De acordo com Donda (2019), o Dia dos Mortos no México é 
uma comemoração proveniente dos indígenas. Trata-se de uma honra aos 
mortos no dia 2 de novembro, com o início no dia 31 de outubro, coinci-
dindo com o Dia de Todos os Santos da tradição católica. Outros países 
da América Central também celebram esta festividade, como também 
em algumas regiões dos Estados Unidos onde há grande concentração de 
população mexicana. Esta celebração El día de los muertos foi declarada pela 
UNESCO como Patrimônio Imaterial da Humanidade. As origens são 
anteriores à invasão espanhola e remontam aos povos astecas, purépechas, 
náuatles e totonacas. El día de los muertos, embora faça referência à morte, é 
uma celebração muito animada, pois há a crença de que nesta data os mor-
tos visitam seus parentes. Por isso, a festa envolve comidas, bolos, músicas e 
doces preferidos dos mortos e as pessoas ornamentam suas casas com flores, 
incensos e velas. As roupas envolvem fantasias de caveiras e da morte.

Após assistir os documentários, os alunos foram motivados a discutir 
sobre os aspectos culturais desta festividade, estabelecendo relação com a 
própria cultura. Um detalhe que chamou muita atenção foi reconhecer a 
personagem “Catrina”, figura que tomou força nos últimos anos, pois deixou 
de ser uma simples imagem, principalmente, para os adolescentes. O nome 
de Catrina surgiu no século XIX, quando havia muita influência da socie-
dade francesa e era moda colocar o nome Catarine. Como forma de crítica, 
se convencionou chamar as damas “bem trajadas” de catrinas e com o passar 
do tempo o termo catrín passou a ser usado também para os cavalheiros.

Foi o momento propício para conversar com o grupo de alunos que 
o desenho da Catrina tem representatividade oficial do Día de los Muertos. 
É uma forma bela de representar a morte, brincar com o tema da perda de 
alguém querido, que em nossas tradições tem um caráter muito distinto. 
Estas curiosidades levaram a várias perguntas por parte dos alunos, por 
exemplo, como surgiu a primeira Catrina, quem a desenhou, qual foi o 
contexto em que isso aconteceu no México, entre outras. Foi um dos pontos 
altos e motivadores da aula. La Catrina surge também como uma forma de 
crítica social à classe política representando a miséria, os horrores políti-
cos e a hipocrisia da sociedade mexicana durante os governos mexicanos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_do_Patrim%C3%B3nio_Cultural_Imaterial_da_Humanidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1uatles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Totonacas
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de Benito Juárez (1858–1872), Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876) e 
Porfirio Díaz, que estabeleceu um regime político de mais de três décadas 
- o chamado Porfiriato, 

Mostramos ao grupo de alunos a primeira Catrina, chamada de La 
calavera garbancera e pintada por Jose Guadalupe Posada no ano de 1913, 
como narra Ortiz Gaitán (1994, p. 23):

Figura 1: La Calavera garbancera, Jose Guadalupe Posada (1913)

Fonte: Durán (2009, p. 47) Posada: mito y mitote.

Todo surgió en el Porfirato, cuando el caricaturista Jose Guadalupe Po-
sada dibujó en un panfleto un esqueleto femenino portando un som-
brero extrafalario. A este personaje le dio el nombre de la  calavera gar-
bancera, haciendo burla a aquellas indígenas que imitaban y querían 
ser como las españolas “bien vestidas” de la época, renegando de su 
propia raza, herencia y cultura. Posada la dibujó portando únicamente 
el sombrero ya que era una crítica hacia aquellos mexicanos del pueblo 
que eran pobres, pero que aun así querían aparentar un estilo de vida 
europeo que no les correspondía. El término de garbancera fue porque 
así les llaman a aquellos que por querer parecerse a los españoles 
intercambiaban maíz por garbanzo. 
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A aula seguiu com outra imagem de Diego Rivera, que pintou o 
mural conhecido por “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Cen-
tral”, onde a Catrina aparece vestida com traje completo. No quadro também 
está a presença de Frida Kahlo, outra personagem muito querida pelos ado-
lescentes.  No mural estão La Catrina, em primeiro plano, à esquerda Diego 
Rivera (ainda criança) e Frida Kahlo; à direita, José Guadalupe Posada. As 
caveiras representam os que já morreram. Em outros países, costuma-se 
ver esses símbolos como algo sinistro, que poderia representar o medo, 
mas no México, e em outros países da América Latina são usadas as cavei-
ras com muitas cores para representar a alegria e retorno místico à vida.

Figura 2.  Mural “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”

Fonte: Museu Mural Diego Rivera, Cidade do México, México  (2018). Disponível em:  
<https://museomuraldiegorivera.inba.gob.mx/sueno-de-una-tarde-dominical.html>. Aces-
so em: 20 mai. 2018

https://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o_de_una_tarde_dominical_en_la_Alameda_Central
https://museomuraldiegorivera.inba.gob.mx/sueno-de-una-tarde-dominical.html
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Em seguida, passamos algumas dicas em folhas impressas, para 
que os alunos fizessem suas próprias “catrinas” em sala de aula:

Quadro 1. Atividade sobre como desenhar/pintar “La catrina”

1. CÓMO DIBUJAR Y HACER MAQUILLAJES DE LA CATRINA:
* Aprecia bien los detalles de los diseños;
* Una mezcla entre elementos mexicanos y telarañas que nos recuerdan 

a Halloween;
* No importa el diseño que elijas, lo importante es seguir algunos pasos:
1. Aplica una base de maquillaje blanca en el rostro. Hazlo con una 

esponja y colócalo de manera circular para que quede parejo.
2. Dibuja do círculos negros alrededor de los ojos y rellénalo con 

maquillaje negro. Recuerda cubrir las cejas.
3. Pinta la punta de la nariz de negro.
4. Puedes dejar los labios de blanco y pintar líneas negras sobre estos 

para simular dientes. Si no te preocupa que el maquillaje sea tan 
apegado, puedes pintar los labios de rojo y pintar líneas a los lados.

5. Ahora agrega los detalles. Puedes dibujar pétalos alrededor del negro 
de los ojos y agregar algunas líneas más en el mentón o mejillas. 

Atención: Todo depende de lo que estés buscando, y si quieres un 
maquillaje más cargado o sencillo.

         Fonte: Pizarro (2007, p. 23)

Depois, com uso de tintas e maquiagens, os estudantes foram motiva-
dos a desenharem suas caveiras, figura temática que representa a festividade 
e, na sequência, foi trabalhada a compreensão e produção leitora, oral e 
escrita por meio de textos relativos ao ENEM.

Os resultados alcançados com essa sequência didática foram a 
ampliação do vocabulário; os desenvolvimentos da compreensão leitora, 
do conhecimento da construção textual e do conhecimento da cultura 
estrangeira; e a percepção mais apurada da sua própria cultura.  A atividade 
também proporcionou uma eficiente interação entre os alunos.
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Considerações finais

O trabalho que desenvolvemos no Subprojeto de Letras/Língua 
Inglesa e Espanhola, no Programa de Iniciação à Docência - PIBID, 
buscou promover discussões acerca de três datas festivas - o Halloween, 
o Valentine’s day e El día de los muertos. Para isso, abordamos os termos de 
cultura, multiculturalismo e intercultura, e chegamos ao entendimento de 
que, para uma aprendizagem efetiva, ensinar língua estrangeira envolve a 
contextualização de elementos culturais. 

Através de estudos com textos e produções orais, em que os alunos 
se engajaram no processo de aprendizagem, promovemos a reflexão sobre a 
identidade nacional brasileira ao compará-la com uma língua e uma cultura 
diferentes.

Desta forma, identificamos que a aquisição de um novo idioma se 
obtém através de diversos meios de interações e/ou dinâmicas que favore-
cem o aluno para uma nova oportunidade de se aproximar mais da língua 
alvo e se sentir mais confiante e capaz de se comunicar de forma mais 
natural. 

Reafirmamos que o ensino de língua estrangeira, que considera a 
interculturalidade, traz elementos necessários para que os sujeitos envol-
vidos no processo de ensino e aprendizagem se posicionem de maneira 
mais empática e crítica em relação à história e à cultura de outros povos. A 
consequência poderá ser a possibilidade de uma aprendizagem mais livre, 
motivadora e efetiva da língua estrangeira e, além disso, a oportunidade de 
avaliar e refletir sobre a nossa própria forma de ser, agir e pensar.

A interculturalidade, ou seja, o diálogo entre as diferentes culturas, 
é importante no âmbito da necessidade de qualidade no processo ensino-
-aprendizagem de língua estrangeira, no sentido de compreender melhor a 
diversidade cultural, e de entender e respeitar as diferenças. 

Acreditamos que os principais resultados alcançados por meio 
das sequências didáticas aqui expostas, do Subprojeto de Língua Inglesa 
e Espanhola do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docên-
cia – PIBID/UNIR, foram: o melhoramento das condições de ensino e 
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aprendizagem de língua inglesa e espanhola na escola, produzindo novo 
significado da presença da língua estrangeira nesse espaço; o engajamento 
de professores em formação, em conformidade com estudos teóricos e prá-
ticos de ensino de língua estrangeira; a realização de atividades relacionadas 
a conteúdos de disciplinas diversas, contemplando, dessa maneira, a trans-
disciplinaridade sugerida; o desenvolvimento do letramento crítico em 
língua inglesa e espanhola, mediante o uso de materiais autênticos retirados 
de gêneros textuais diversos; e a criação de materiais didáticos baseados nas 
necessidades regionais e locais.

Finalmente, destacamos também que há uma grande necessidade 
de repensar as relações entre identidade e diferença, desenvolvendo meto-
dologias que proporcionem a compreensão da diversidade cultural da 
humanidade.
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7. “TRATO TODOS DE MANEIRA IGUAL”: 
PARA CRÍTICA À EDUCAÇÃO INFANTIL E A 
REPRODUÇÃO DE UMA IDEIA CONSENSUAL

Antonio Donizeti Fernandes

Introdução

Os cursos de licenciatura nas mais diferentes áreas, ainda que des-
prestigiados de longa data, são fundamentais para se entender o quadro 
das discussões sobre as políticas educacionais do ponto de vista dos pro-
cessos sociais e das transformações político-econômicas vividas em nosso 
país. Nesse sentido, o contexto destes cursos reedita contemporaneamente 
os processos de constituição de prestígio social, vindos do século XVII, 
tempo dos detentores de título de bacharel obtido em outros continentes 
e daqueles que representavam o clero, portanto, desde o período colonial, 
até o final da Primeira República que alcança os anos 30 do século XX. 
Segundo acrescenta Fernandes (1977, p. 19), a atribuição de distinção social 
aos diplomados, no longo período citado da formação da nação, era ine-
rente, por sua vez, à “[...] formação de uma elite capaz de exercer as funções 
públicas de natureza política ou administrativa”, em detrimento das cama-
das populares. 

Para compreensão deste processo, há que entender o papel fun-
damental dos jesuítas durante a fase mais longa de nossa história e que 
perdurou da chegada dos primeiros padres na colônia, em 1549, até a res-
pectiva expulsão da Companhia de Jesus - dois séculos depois. Ou seja, a 
história de nossa educação, tanto do ponto de vista formal quanto informal - 
aquilo que se passou a denominar como educação popular - a “catequização 
do gentio” – em contrapartida à política educativa de maior ambição, isto 
é, a instituição da escola superior correspondendo, como assevera Azevedo 
(1958, p.16) ao citar Anchieta, “a elaboração de uma elite culta e religiosa 
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que realizaria os objetivos místicos e sociais de Santo Inácio [de Loyola]”. 
Assim, se em seus primeiros dias os jesuítas punham a funcionar uma escola 
de ler e escrever na cidade de Salvador, vinte e um anos depois – no Colégio 
da Bahia – colava-se grau de bacharel em artes e de licenciado um ano após 
(1576) em humanidades.  

Ainda para insistirmos um pouco neste preâmbulo histórico, se em 
um primeiro momento a educação formal dos meninos brancos e dos curu-
mins fora forjada a partir da ação jesuíta, em um segundo momento as 
ideias de cultura e civilização encontraram-se, portanto, intimamente vin-
culadas ao uso e ao sentido do ensino, com dedicação ao ensino da língua 
portuguesa. O efeito da abordagem da língua e da cultura em sua ação de 
catequizar resguardou o modelo eurocêntrico na figura do homem branco 
português, que ensinava em face da “maré montante das influências africa-
nas” (Azevedo, 1958, p. 23) e indígenas. Por essa ordem religiosa, de acordo 
com o autor (1958, p. 16), 

[...] utilizavam [os] padres não só a influência dos meninos brancos, 
órfãos ou filhos dos colonos, sobre os meninos índios [...]. Foi ainda 
por essas escolas primárias – poderoso instrumento de penetração – e, 
pelas aulas de gramática, mantidas em todos os colégios, que se tor-
nou língua geral o idioma português que os índios aprendiam não só 
dos colonos, mas sobretudo do padre e dos meninos, filhos de reinóis 
ou órfãos trazidos de Lisboa pelos jesuítas, cuja presença nos colégios 
(pois “para as crianças não há distinção de raças e elas são por natureza 
universalistas”) os [ajudando] muito [...] a atrair os pequenos índios no 
caminho da instrução. (Interpolação nossa).

A concepção de universalidade humana e o seu uso prático partici-
pam da hierarquização das relações sociais e da sua expressão. No fragmento, 
Azevedo (1958) expõe a ideia de as crianças não conceberem ou deterem 
distinção de raças, o que proporcionaria a negação da relação entre o “eu” 
e o “outro”, da alteridade, portanto, em favor da ação educativa indistinta. 
Podemos dizer que a citação acima divulga uma verdade posta na primeira 
metade do século passado, e que nos traz diretamente ao título deste artigo.
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Em outras palavras, e de volta para o futuro, o objeto deste texto 
será a formação realizada em frentes distintas no Subprojeto Pedagogia da 
Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus Jacarezinho, ao longo 
do ano de 2015. A reflexão sobre a experiência vivida foi provocada pelo 
desconforto durante as reuniões com os bolsistas de iniciação à docência, 
manifesto por pibidianos e professores das escolas de Educação Infantil, 
quando comparavam a Lei n. 9394, de 1996, que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional e com a Lei Federal  11.645, de 2008, que 
aprova o Estatuto da Igualdade Racial. Entre outras legislações discuti-
das e que provocavam o mesmo efeito estão as leis 12.288, de 2010, a Lei 
n.10.639, de 2003, essa última alterada pelo Estatuto da Igualdade Racial, 
e a alteração da LDB sobre a inclusão da História e cultura Afro-brasileira 
e Indígena no currículo oficial.

O desconforto manifesto pelos pibidianos quando fizeram o con-
traponto entre o chão da escola e o disposto na legislação, possibilitou 
repensar, assim, o quanto a negação das relações étnico-raciais persiste em 
manifestar-se. Nossa hipótese, que discutiremos ao longo do texto, é a pre-
sença dominante da concepção de humanidade como essência (Munanga, 
2005; 2006) ratificada por uma abordagem da educação apenas em face da 
rotineira e típica navegação social.

Nesse sentido, pode-se dizer, no tempo em que escrevemos este 
texto, experimentamos continuidades históricas. Antecedendo a política de 
Estado de desafricanização (Fernandes, 2015; 2019) instituída no século 
XIX, a proposta educacional jesuíta, mesmo depois da expulsão de sua 
Companhia, em 1759, apresentou-se como arremedo de consubstanciação 
da ideia em favor de uma humanidade indiferenciada em termos da sua 
identidade. Não temos registro de desconfortos daqueles que lidavam com 
formação em pleno século XVIII, mas a constituição de uma perspectiva, 
há que se entender, essencialista do homem como pretexto para discrimi-
nar os indivíduos ou grupos de indivíduos, não correspondem ao modelo 
padrão. O que apontamos é plasmado por aquilo que no final do século XX 
passou a ser reconhecido, ainda que de bom tempo apontado nos estudos 
das ciências sociais, como o “racismo à brasileira” – o racismo com base na 
negação de si mesmo – o crime perfeito (Munanga, 2010).
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Tecido o contexto de onde falamos, a escrita deste artigo segue. Apre-
sentaremos, em um primeiro momento, uma breve descrição das atividades 
desenvolvidas em Educação Infantil, tendo na experiência das discussões em 
torno dos conceitos alteridade e ludicidade – presentes nas Diretrizes Cur-
riculares Nacionais da Educação Básica (Brasil, 2013) – a partir da temática 
das relações étnico-raciais, dado que foi a proposta do trabalho desenvolvido 
no Subprojeto Pedagogia em educação infantil1. Em um segundo momento, 
retomaremos tais questões a partir das discussões sobre o currículo. Ao final, 
revisitaremos as discussões sobre a proposta de democratização do ensino 
público no Brasil nos anos de 1980, enfatizando que a entrada pelo viés 
das relações étnico-raciais e dos movimentos sociais podem ser aportes para 
entendimento das teorias crítica e pós-crítica em educação.

De campo do trabalho ao trabalho de campo

A Pedagogia, como campo de trabalho, se apresenta também como 
um campo intelectual. Nele, agentes atuam habilitados ou em busca por 
tal condição, para lidar com a teoria e testá-la à medida que se veem como 
agentes sociais capazes de organizar a cultura. Para nos valer dos termos 
de Chauí (1989) um contexto do discurso de, no qual interfere de igual 
maneira, o discurso sobre a educação.

Tratamos aqui, nesse sentido, do trabalho realizado pelos bolsistas de 
iniciação à docência a partir do relato sobre as situações vividas durante as 
orientações e as experiências nas salas de aula da educação infantil. Impor-
tante frisar que a perspectiva é a escrita etnográfica com a tradução dessas 
experiências em sua forma textual (Clifford, 2002). O relato apresenta a 
possibilidade de compreender o que esses sujeitos deram a conhecer sobre 
seu fazer.

1 Em 2019, o projeto encontrava-se na sua 6ª edição na UENP campus Jacarezinho. Até 
2015, vinha acontecendo sob a coordenação de três professores do colegiado do curso de 
Pedagogia tendo em conta, além das relações étnico-raciais e história da África, as temáti-
cas sobre a precarização do trabalho, o movimento e a diversidade de gênero na Educação 
Infantil. Reunia seis professoras da rede municipal como supervisoras do programa – e 44 
bolsistas de iniciação à docência que, reagrupados em equipes, atuavam em três escolas, duas 
delas localizadas na periferia de Jacarezinho - município paranaense com cerca de 40 mil 
habitantes, situado na divisa com o Estado de São Paulo. 
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Ao mesmo tempo, mais do que em particular, relataremos a situa-
ção vivida de um professor negro, coordenador e orientador da equipe de 
bolsistas de iniciação à docência e supervisoras não negras em face tanto 
das vicissitudes relativas ao entendimento do que está posto e previsto na 
legislação, assim como das reivindicações do Movimento Negro como 
movimento social em favor da educação para igualdade racial. Assumimos, 
então, como um dos coordenadores do PIBID Subprojeto Pedagogia no 
ano de 2015. Coube-me propor e orientar as discussões, bem como o tra-
balho pedagógico voltado ao ensino das relações étnico-raciais e história da 
África. Durante este período, foram oferecidas, em específico, orientações a 
10 bolsistas e duas supervisoras. Além disso, em conjunto com duas colegas 
do colegiado de Pedagogia – durante o II Ciclo de Debates PIBID – apre-
sentei atividades voltadas para maior aprofundamento a essa e às demais 
temáticas desenvolvidas na iniciação à docência. 

A ideia de alteridade mediou a maneira como escolhemos fazer os 
encontros de formação. Procuramos reunir textos escritos e imagéticos que 
pudessem contribuir para o entendimento da necessidade dos iniciantes em 
docência e dos professores da educação infantil voltarem-se para a possi-
bilidade do trabalho pedagógico em favor do ensino-aprendizagem sobre 
a diversidade das relações étnico-raciais. Concomitantemente ao trabalho 
de orientação das equipes, demonstrando que fomos marcados pela expe-
riência do PIBID, foi inserido em dois momentos no programa do curso 
de Pedagogia, o tema Educação das relações étnico-raciais e a História da 
África: na disciplina Sociologia da Educação, do mesmo modo que em 
conjunto com a disciplina Educação e Teoria do Currículo. A expectativa é 
fazer avançar o debate que vinha sendo mantido no PIBID licenciatura em 
Pedagogia da UENP. 

No contexto inicial do processo de coordenação do Subprojeto 
PIBID Pedagogia - UENP, acolhemos o convite para coordenar e ser res-
ponsável por quatro encontros sobre a educação das relações étnico-raciais 
durante o II Ciclo de Debates PIBID - Pedagogia. Ou seja, pareceu-nos 
uma boa oportunidade de contribuir para a compreensão sobre esta temá-
tica tendo em conta o conceito de alteridade, abordado no ciclo de debates 
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anterior. Teríamos oportunidade de ouvir e observar alunos e professores 
que ainda não haviam tido contato com tais discussões em sua formação.

Por outro lado, a relação professor-aluno, alegoria da relação entre o 
“eu” e o “outro”, dada “a ideia da diversidade e de sua ignorância”, pareceu-
-nos apresentar-se como uma realidade comum e concreta. Aos meus olhos, 
a produção da alteridade no grupo presente nos encontros repousava em 
uma identidade fixa e reconhecida em si mesma, talvez marcada pelos sen-
tidos de racismo com base na negação de si mesmo.

Dentre as seis supervisoras das três escolas atendidas pelo programa 
na versão PIBID 2015, apenas duas delas eram alunas egressas do curso de 
Licenciatura em Pedagogia da UENP. Como as outras colegas, as super-
visoras admitiam ainda não ter tido oportunidade de manter contato de 
maneira mais direta com os problemas teórico-metodológicos que envol-
vem o tema do ensino das relações étnico-raciais. 

Em outras palavras, provocados da seleção de trechos da palestra 
proferida por Sodré (2011), salientar durante os encontros a concepção de 
diversidade tendo em conta a ideia de identidade não em seu sentido univer-
sal, abstrata e essencialista, a qual critica Munanga (2005; 2006), possibilitou 
percebermos, com preocupação, o grupo vendo-se fora do contexto marcado 
por relações étnico-raciais. Durante o II Ciclo de Debates - PIBID, ainda 
que por mais que procurasse provocar o debate, a não ser pelos comentários 
das colegas, poucos eram aqueles que se sentiam à vontade para se manifes-
tar. Nos três outros momentos, as temáticas versaram sobre: a identidade e a 
questão da Educação Infantil; o afroletramento e a formação de professores; 
a maternagem: e dos cuidados do bebê às relações étnico-raciais. Contudo, 
a sensação em face dessa experiência em seu melhor sentido – ao menos em 
um primeiro momento – não se encontraria ali de maneira objetiva e, sim, 
no fragmento da canção de Chico César (2002): “pois quando um preto fala\ 
o branco cala ou deixa a sala com veludo nos tamancos”.

Tomando como orientações a avaliação inicial do grupo de alunos 
e supervisores, ao longo do ano a discussão sobre as relações étnico-raciais 
surgiria, ainda que com muito custo e a contragosto, mediante o estímulo 
que procurava dar a cada encontro antecedido com o envio de documentos 
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oficiais, planos de aulas e experiências vividas na página de compartilha-
mento de informações e de postagens para a equipe. As intenções eram 
evidentes: alertar, de forma persuasiva, sobre a necessidade de a iniciação 
à docência não se furtar ao debate e à proposição do trabalho pedagógico 
voltado em favor da igualdade racial.

Assim como que em “banho-maria”, as nossas reuniões de trabalho 
iam caminhando, até que em um dos encontros uma das bolsistas, sen-
tindo-se incomodada, contou – sob o olhar de aprovação do grupo – que as 
professoras nas escolas de Educação Infantil negavam-se a propor ativida-
des voltadas à educação étnico-racial porque entendiam que as crianças não 
traziam a ideia de diferença e, tampouco, o racismo em suas ações devido 
a sua pouca idade. Por esta fala, o que estava posto, ainda que não dito, era 
a ideia de que a educação em favor das questões étnico-raciais provocava, 
ao contrário, práticas discriminatórias e, com elas, o racismo. Portanto, as 
crianças guardariam algo de puro, que não deveria ser maculado. 

Em sua pesquisa com crianças de 3 a 5 anos de idade, Corsaro (2005), 
em uma escola com a maioria das crianças e professoras negras nos EUA, 
observa que embora ele sendo minoria, não parecia preocupar aquelas 
crianças. Guardadas as particularidades da aceitação no trabalho de campo, 
pode-se perguntar: tanto lá nos EUA como aqui no Brasil, ocorreria a mesma 
aceitação caso o pesquisador fosse um professor negro? E se a investigação, 
poderíamos perguntar, ocorresse em uma escola de classe média de maioria 
branca? Cabe lembrar aqui de uma das idas em uma das escolas parceiras, 
localizada na periferia, quando lá estivemos a ensinar para esta mesma faixa 
etária as “Alegrias da Capoeira Angola”: não sofri discriminação por parte 
das crianças. Entretanto, percebia nitidamente o receio de algumas delas em 
participar das atividades de canto e das brincadeiras nos jogos, e isso, talvez, 
devido à orientação da família e de suas crenças religiosas, já que muitas vezes 
a prática da capoeira é confundida com um rito religioso afro-brasileiro.

Ressaltando a retomada dos trabalhos em junho daquele ano de 2015 
– após a greve da rede estadual de ensino, longa e tratada com truculência 
pelo governo do Estado do Paraná -, a nossa insistência como coordenação 
de área do PIBID intensificou o debate. Disponibilizamos materiais de 
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estudo com conteúdo dedicado à necessidade da prática de educação das 
relações étnico-raciais. Assim, a cada reunião, propus às equipes apresentar 
um projeto de aula, ainda que não estivessem em um terreno que trouxesse 
segurança. As opiniões do “eu” em relação a “outro” deveriam ser mediadas 
e tensionadas, agora, pela apropriação da teoria nos estudos realizados no 
PIBID, como produção discursiva atada à realidade vivida nas escolas.

Ao analisar a escrita e as proposições dos projetos de aula, dentre as 
quatro equipes formadas com duas bolsistas por unidade, apenas duas delas 
apresentaram a escrita dos projetos. As outras manifestaram oralmente as 
suas preocupações e os receios com a temática. Tanto as intenções como 
os projetos escritos versavam sobre o lúdico, contudo, não contemplavam 
as questões étnico-raciais. Após nossas considerações e lembretes, as dis-
cussões atingiriam o seu clímax a ponto de uma das bolsistas comentar, 
indignada, que nunca iria abordar assuntos relacionados ao “panteão reli-
gioso afro-brasileiro”, pois isso macularia a sua convicção religiosa. 

Nesse mesmo tom conflituoso, uma das supervisoras, admitindo ser 
casada com um homem negro e também evangélica, confessou a dificuldade 
de relacionamento com a família do marido, embora, ao mesmo tempo, 
chamasse a atenção do grupo para a laicidade escolar como seu argumento 
para defender a inconveniência de tal temática em tal tipo de ambiente.

Estas considerações, de fato, viriam como um enfrentamento das 
postagens e orientações que antecederam o início do mês de agosto - ou 
antes desde julho, ou melhor, desde abril, quando ocorreu o II Ciclo de 
Debates do PIBID - em face da resistência latente à temática proposta. 
Importante ressaltar, que até então os textos de orientações e indicações 
versavam sobre as razões de trabalhar com as relações étnico-raciais: frag-
mentos e texto integral das Diretrizes Curriculares (2013), pesquisas que 
viraram livros – “Do silêncio do lar ao silêncio escolar” (1998), textos sobre 
Modos de brincar (2010), a proposta do Plano Nacional de Implementação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das Relações Étnico-
-Raciais para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
(2004; 2008), assim como, entre tantos outros, sobre as atividades para ber-
çário na Educação Infantil voltadas às relações étnico-raciais.



131

O resultado das discussões giraria em torno, cada vez mais, do 
racismo e da identidade como temáticas. E ainda que até aquele momento 
não tivesse lido a abordagem de Irving Goffman sobre a noção de estigma, 
um conceito que possibilitaria dar entendimento tanto à manipulação dete-
riorada como à construção da identidade - quando publicamos materiais 
que faziam alusão tanto às religiões afro-brasileiras como às ideias de cul-
tura e de beleza negra (Fernandes, 2015) - isso fez com que a temperatura 
das discussões se elevasse ainda mais.

O enfrentamento à reserva de bolsistas por parte da coordenação 
de área, no entanto, permitiu que as relações étnico-raciais adentrassem 
à prática pedagógica. Foi ao longo do segundo semestre de 2015 o tempo 
em que o grupo passou gradualmente a pensar na identidade étnico-racial 
como uma questão que deveria ser enfrentada. 

Nossa grande dificuldade no começo foi entender a proposta e como 
trabalhar com ela, pois, para nós, era uma realidade um pouco ‘distante’ 
da nossa prática pedagógica, porque não aprendemos muito antes de 
como colocar em prática as questões étnico-raciais, pela questão de que 
estávamos na nossa zona de conforto [...]. (Relato de três bolsistas).

Nesse sentido, do ponto de vista prático-teórico, a maior dificuldade 
para as equipes era desenvolver atividades que tivessem como sentido a 
busca pela igualdade racial a partir das diferenças étnico-raciais. Ou seja, 
elas teriam que negar a “fábula das três raças” enquanto sinônimo de har-
monia social e admitirem que tal condição exigia repensar a história de vida 
e de identidade de si – “o mim” – e a relação mantida por cada uma delas 
consigo mesmas e com o “outro” – as crianças, os professores e, entre tantos 
outros, as colegas da equipe. 

Democratização, teoria educacional e currículo

A apresentação do relato anterior propõe, portanto, lidar com a escola 
como microcosmo social de produção e reprodução das relações de força 
e de sentido, assim como sinônimo de educação formal. O microcosmo 
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escolar é o local privilegiado de produção e reprodução das desigualdades 
lidas pelas diferenças. Apresenta-se a escola, assim, como espaço social onde 
os atributos trazidos por aqueles que ao viverem em tal realidade diversa 
tornam-se aprendizes e, porque reproduzem, são mestres das experiências 
classificatórias e de subordinação.

Nesta perspectiva, pode-se dizer que a escola, implícita e explici-
tamente, é estabelecimento de ensino: expressa uma doutrina pedagógica 
que se baseia tanto em uma filosofia de vida como em uma concepção de 
homem e de sociedade, podendo ser compreendida pelas intenções presen-
tes nas ações realizadas.

Logo, aquilo que se ensina e a maneira como se ensina pressupõe a 
existência de um motivador sobre porque isso é feito, quer dizer, jeitos de 
ver, fazer e de comunicar tal ação. Daí que, do ponto de vista da concepção 
do homem e da sociedade, em face do trabalho pedagógico, as perguntas 
sobre o que deve ser ensinado e o porquê de seu ensino corresponderem ao 
mote de tal ação – o currículo como artefato (Freitag, 1980; Silva, 2005).

Neste aspecto, se até o final dos anos 1960 a ação educativa esteve 
pautada na ideia de consenso social, um dos indicadores que permite dar 
entendimento a essa concepção, perpassaria pela compreensão do seu valor 
pedagógico doutrinário. Quer dizer, as ideias de ordem, harmonia e equi-
líbrio, ao se apresentarem como valores fundamentais para a manutenção 
do poder estabelecido, permitem pensar a escola como universo de disputas 
epistemológicas sociais na atividade de garantir a hegemonia de classe.

 No Brasil, a escola é marcada pela busca do apaziguamento. Con-
tudo, ampliando o foco, é possível verificar o traço ideológico que esta marca 
carrega.  Um período que colabora para consolidar essa marca é a passa-
gem do “otimismo pedagógico” para o “pessimismo pedagógico” dos anos 
1960/70, quando, conforme Gomes (1985) aponta a contraposição entre os 
dois paradigmas de estudos sobre o campo da educação são notáveis. Ao 
tratar do “otimismo pedagógico” no Brasil, Ghiraldelli (1985) lembra-nos 
que essa concepção fora adotada pelo escolanovismo e de que suas raízes 
encontrariam solo fértil a partir da ideologia liberal. Assim, a crença em 
poder transformar o mundo pela educação, e de que as condições sociais 
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dependeriam das alterações das técnicas pedagógicas, apresentarem-se na 
linha do apaziguamento que apontamos como marca da escola no Brasil. 
Isto, antes mesmo da Proclamação da República. 

A ocorrência de movimentos sociais do século XX em outros países 
da América, dentre os quais, a Revolução Cubana em 1959, as lutas pelos 
direitos civis dos negros nos EUA entre 1963 e 1968, entre outros, tendo 
como pano de fundo a Guerra Fria que se estendeu até a década de 70, 
permitiriam, por outro lado, compreender o “pessimismo pedagógico” em 
contraposição ao “otimismo pedagógico” dos anos 1960 por parte de muitos 
teóricos. No entanto, então, inspirando-se no funcionalismo de Durkheim, 
ou na abordagem sistêmica do grupo como ato social de Parsons, ambas 
teorias sociológicas do início do século XX, compunham o outro lado do 
espelho.

  Do ponto de vista da disputa, a concepção de educação surgida 
no início dos anos de 1970, mesmo levando-se em conta as contestações 
ocorridas, passariam a ver a escola como promovedora do consenso social. 

Portanto o currículo, enquanto artefato depositário das teorias de um 
campo epistemológico social e não campo de puras teorias, se apresentaria 
como uma seleção de saberes e de conhecimentos essenciais de uma deter-
minada época da história humana. Por sua vez, tal abordagem do currículo 
permite entender o porquê de determinados conhecimentos serem escolhi-
dos para fazerem parte do currículo em curso e de estarem vinculados com 
aquilo que somos e o que devemos ser. 

No que diz respeito ao movimento por democratização da educação 
no Brasil, ocorrido nos anos 1980, um dos grandes debates em face das 
reivindicações que se apresentavam, até então, era o acesso à escola, bem 
como, o papel que a comunidade poderia deter em relação aos fins da 
educação (Rodrigues, 1983). Ao que tudo indica, embora as questões sobre 
a democratização não se restrinjam a esses dois pontos, para efeito das 
discussões sobre o ensino das relações étnico-raciais – quando comparadas 
à luz dos nossos dias – essas passam a se apresentar como fundamentais.

Quando se fala do processo de democratização nos anos de 1980, 
o que se percebe, em face dos artigos relacionados ou publicados com a 



134

temática sobre a democratização do ensino nas revistas científicas, é que 
tanto a educação como as relações étnico-raciais encontram-se suprimidas 
da pauta de tais periódicos. Isto mesmo que a movimentação das organiza-
ções negras tenha vindo a público a partir de alguns intelectuais não negros, 
em suas reportagens nos grandes jornais.

Assim como em nossos dias, a denúncia de racismo e da discrimi-
nação racial se apresentavam como prática comum e recorrente, a ponto 
do Jornal Correio Braziliense (1986) afirmar que “[...] o negro sofre uma 
discriminação que já não se pode esconder”. Mas, ainda assim, o Brasil 
levaria mais 17 anos para tais práticas serem reconhecidas oficialmente 
como crime, o que exigiria do Estado a definição de políticas sociais de 
modo a intervir, positivamente, em face da reprodução da desigualdade lida 
pelas diferenças.  

Naquele mesmo ano, Furtado (1986), em matéria publicada no 
mesmo jornal sobre o negro na Constituinte, ao entrevistar Maria das 
Graças dos Santos – uma das representantes do Movimento Negro 
Unificado (MNU) na Constituinte – e antecipando-se aos novos dias, 
apontava para necessidade de iniciar uma discussão séria e mais profunda 
sobre o racismo em todos os níveis no país, a partir da educação. Dizia ela 
(Furtado, 1986, p. 4): 

Vamos tentar modificar a estrutura de ensino, incluindo nos currículos 
escolares a história do negro no Brasil, a história da África, iniciando 
assim uma conscientização a partir da infância. Até agora só se fala do 
negro escravo, e deve ser esta ideia que fica: [a] do negro submisso e [o] 
branco como senhor. (interpolações nossas).

Por outro lado, no Jornal Folha de São Paulo da mesma época e, 
também, de modo  a antecipar os nossos dias e a representar os interesses da 
elite nacional e o seu passado oligárquico, com ironia requintada e sabedora 
dos sentidos e do uso do idioma nacional, observa uma célebre antropóloga 
sobre o que viria se tornar a política de reserva de vagas na universidade 
(Durham, 1986):  
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Se a irresponsabilidade da Comissão Provisória de Estudos Constitu-
cionais mantiver essa proposta para solucionar o problema da demo-
cratização do acesso à cultura acadêmica, proponho então que seja coe-
rente e generalize a medida. Não ignora Jorge Amado, defensor dessa 
proposta, que a imensa maioria dos escritores brasileiros provém das 
classes abastadas, as únicas cujos filhos têm oportunidade de acesso aos 
livros e às escolas onde se aprende a manejar o idioma escrito. Demo-
cratizemos também a profissão de escritor, estabelecendo um preceito 
constitucional, segundo o qual 50% dos livros editados no Brasil devam 
ser de autores “carentes”. 

A título de entendimento sobre a inexistência de produção acadê-
mica versando sobre as relações étnico-raciais, ainda que houvesse uma 
volumosa produção voltada à temática da democratização, vale ressal-
tar uma curiosidade: a Revista Educação e Sociedade, ainda que em seu 
editorial de 25º ano de publicação afirme a ligação do periódico com os 
movimentos sociais e a democratização do país, a primeira publicação de 
um artigo com a temática racial ocorreu somente em 2004 (Moehleche, 
2004), ou seja, só depois de mais de duas décadas de edições2 da importante 
revista acadêmica.

Considerações finais

A educação das relações étnico-raciais apresenta-se como pedra 
angular para se entender a relação mantida entre o conhecimento e o poder. 
A produção dos seus sentidos, a partir do discurso e de sua materializa-
ção, propõe-nos entender a disputa social de epistemologias. Quer dizer, 
apresentam-se entrecortadas pelas relações de força do ponto de vista da 
posição social em que se encontram os atores, em sua disputa pela hegemo-
nia e validação de tais epistemologias. 

2 Ainda de acordo com o Editorial (2003) da Revista Educação e Sociedade, o periódico 
passou a ser administrado em conjunto com a Revista da Associação Nacional de Educação 
– ANDE –  e Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED
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No caso da experiência vivida, a partir do PIBID – Pedagogia Edu-
cação Infantil – o que se pode verificar é que a resistência dos iniciantes à 
docência e dos professores provém de uma crença nutrida à base de uma 
identidade abstrata, mas que se torna bastante concreta diante da navega-
ção social e da naturalização da ideia de humanidade como essência.

O rompimento de tal ideário exigiria, portanto, o debate e o posi-
cionamento franco dos atores em face desta realidade. Por sua vez, o novo 
modus operandi exigiria a brancos e negros o entendimento sobre as relações 
de poder e de privilégios, assim como sobre as relações de classe e raça. Os 
anos de 1980, apesar do processo de luta pela democratização do ensino, do 
ponto de vista da produção acadêmica pouco nos revela sobre as relações 
étnico-raciais. Na verdade, o protagonismo do Movimento Negro, citando 
apenas dois eventos que envolve as suas lutas, em sua participação na Cons-
tituinte e demais fóruns de discussões como a III Conferência Mundial de 
Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância, de 
2001 em Durban, África do Sul, revela-nos haver uma história que está 
ainda por ser escrita.
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8. INVENTAR A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NO DIÁLOGO 
COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Marcia Machado de Lima

Ana Maria Lima Souza

Considerações Iniciais

Quando a participação conjunta de professoras de Educação Básica 
e alunas da licenciatura em projeto de intervenção em uma dada realidade 
escolar promove, ao lado da responsabilidade com o trabalho pedagógico, 
a alegria, mesmo enfrentando situações conflituosas, pode-se supor que, 
para além dos resultados obtidos, (se percebem capazes de criar, com maior 
consciência sobre os meandros da prática) resta a impressão da marca do 
processo delicado, que não permitirá aos envolvidos seguirem seu percurso 
formativo sem carregarem novas questões e a necessidade de aprofundar o 
olhar investigativo sobre a prática docente. Depois de um ano de trabalho 
na turma de Educação de Jovens e Adultos em uma escola municipal da 
periferia de Porto Velho, Rondônia, foi a alegria o resultado gerado pelo 
trabalho pedagógico. Às bolsistas de iniciação à docência restaram muitas 
questões criativas e novidadeiras sobre a reinvenção da metodologia dedi-
cada e respeitosa à história singular dos educandos jovens e adultos. 

Não é usual a utilização de termos como alegria em um texto 
acadêmico, especialmente aquele que pretenda funcionar como análise 
rigorosa do trabalho realizado. Contudo, a participação do Grupo de 
Trabalho Educação de Jovens e Adultos (GT-EJA), do PIBID-Pedagogia 
- Campus Porto Velho, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 
teve como principal resultado instalar marca delicada nas licenciandas 
participantes das atividades. A alegria de flagrarmos a todos nós capazes 
do diálogo entre a universidade e a escola de educação básica, de conceber 
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e executar uma metodologia para a EJA, não poderia ser discutida neste 
texto sem mencionar os efeitos em cada uma das participantes. Isto porque 
a modalidade de ensino em questão é apontada como alvo de grave lacuna 
metodológica. O trabalho realizado, como esperamos demonstrar, deslocou 
os educandos, participantes efetivos da educação escolar, da produção de 
conhecimentos rudimentares das leituras iniciais do jornal impresso, às 
escritas autorais para o sarau coletivo.

Um acervo disponível na biblioteca e em bases de dados on-line 
sobre técnicas e métodos voltados para o ensino nas turmas de primeiro 
segmento de Educação de Jovens e Adultos foi revisitado (Brandão, 2008; 
Ireland, 2009; Ireland; Vóvio, 2005). Notamos como novas discussões e 
experiências teriam lugar no campo de pesquisas sobre metodologias espe-
cíficas de ensino na EJA, especialmente vindas da Amazônia. Nossa alegria, 
após um ano de trabalho, também alimentou-se de nossos estudos por-
que os integrantes do GT-EJA passaram a discutir a recorrência do diálogo 
como elemento metodológico nas práticas pedagógicas, indicando que as 
propostas que construíamos estavam afinadas com o debate sobre a Educa-
ção de Jovens e Adultos. 

É intenção deste texto, então, expor e refletir sobre o percurso de ini-
ciação à docência que empreendemos no PIBID-Pedagogia UNIR quanto 
ao ensino em turmas de EJA, estabelecido o recorte dedicado ao plano de 
trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2013, quando esta licenciatura 
passou a compor o rol de áreas admitidas no PIBID CAPES. Ressaltamos 
que o percurso foi trilhado com a referência incontornável a Paulo Freire, 
tendo o grupo que recém se formava à época assumido que muito havia 
pela frente no que concerne ao aprofundamento dos estudos sobre a sua 
obra. Inventamos um jeito próprio de caminhar naqueles dias, explicitado 
nos planos de trabalho pedagógico. 

As propostas foram marcadas pela insegurança dos primeiros passos, 
pelos momentos de incerteza quanto ao “que fazer?”, e também pela escuta 
das histórias e saberes dos educandos. Pelas conversas com os alunos da 
EJA, suas conquistas quanto ao aprendizado escolar se tornaram base para 
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nossas conquistas na iniciação à docência, tanto na perspectiva das forma-
doras como das estudantes de Pedagogia.

Enfrentar os desafios que a prática pedagógica impôs, permitiu que 
as formadoras se colocassem como autoras da prática, na construção da res-
posta ao “que fazer?” junto com as bolsistas de iniciação à docência. Nesse 
percurso, na interação com a sala de aula e com os alunos da EJA, de certa 
maneira, reinventamos um jeito de ensinar nesta modalidade de ensino, a 
partir do diálogo. 

Ao leitor, pedimos que acompanhe a história de como nos deixamos 
afetar pela experiência, o que em si é parte do que define diálogo como 
conceito. Pensar como nos constituímos educadoras da EJA, mesmo que 
algumas de nós tivesse anos de magistério na bagagem, significou, então, 
para formadores e licenciandos, nos deixar tocar pela sala de aula. No con-
texto da iniciação à docência no PIBID, esperamos que fique claro, não 
desconsideramos a herança histórica da EJA que, no Brasil, é pontuada por 
conflitos de ordem variada, e sua luta, muito anterior a sua inserção na Lei 
n. 9394, de 1996, como modalidade de ensino. A EJA é um processo edu-
cativo para as professoras reaprenderem ao aproximar-se da luta histórica 
pela educação, aprenderem a lutar em diálogo, a partir da sala de aula. A 
experiência de 2013 ofereceu respostas às marcas conservadoras que têm 
atacado o campo da educação.

Escolhemos iniciar pela exposição dos relatos e, posteriormente, 
demonstraremos como a experiência no PIBID-Pedagogia UNIR possi-
bilitou que enxergássemos princípios para construção de uma metodologia 
específica para o trabalho pedagógico na EJA, à luz da categoria diálogo.

“Como iniciar?”: princípios da prática na Educação de Jovens e Adultos 

O Subprojeto PIBID-UNIR/Pedagogia-Campus Porto Velho teve 
início no período 2012-2013 e permanece em execução até o presente 
momento, no período 2020-2021. Em 2018, contava com 34 bolsistas de 
iniciação à docência, organizados em quatro Grupos de Trabalho (GT), 
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sendo um deles voltado à Educação Infantil, outro para o contexto da alfa-
betização inicial, o terceiro dedicado às condições de ensino em turmas 
de quinto ano do Ensino Fundamental e, ainda, um que desenvolvia pla-
nos de trabalho junto aos educandos do ensino, no primeiro segmento de 
Educação de Jovens e Adultos. Esses GTs foram herança do período de 
2012-2013 e demonstraram ser uma estratégia produtiva de coordenação 
dos trabalhos de grupos razoavelmente grandes de bolsistas. Os GTs eram 
acompanhados por professoras da universidade - coordenadoras de área  - 
e professoras de educação básica - supervisoras - nas escolas parceiras do 
Programa. 

O PIBID-Pedagogia UNIR propôs como principal desafio que as 
licenciandas envolvidas percebessem como se situar, no GT e na escola par-
ceira, considerando de modo mais abrangente o campo educacional no qual 
o pedagogo atua, especialmente quando o seu ofício é ser professor da Edu-
cação Básica. Essa possibilidade, de algum modo, se coloca até mesmo em 
razão das mudanças no curso de Pedagogia nos últimos 15 anos, quando 
passou a assumir a formação inicial de professores para os anos iniciais, 
ao lado da formação epistemológica do pensador da educação. Em 2013, 
as formadoras do PIBID Pedagogia UNIR propuseram às licenciandas o 
desafio de oferecer tratamento às diversas nuances de cada nível de ensino 
e às modalidades, respeitando as especificidades políticas e curriculares. Os 
universos focalizados nos GTs, tão diversos entre si, criaram territórios um 
pouco mais circunscritos, com problemas próprios, nos quais as licencian-
das em Pedagogia precisavam aprender a trilhar.

Tratando especificamente do percurso do GT-EJA, as questões que 
pontuavam o discurso das bolsistas em iniciação à docência eram: “como 
proceder?” e “como iniciar?”. Aos poucos, as formadoras notaram o peso de 
um modelo livresco de escolarização e de ensino no imaginário da educação 
de Porto Velho a pautar os critérios de seleção de propostas a desenvolver 
na sala de aula. Não desconsideravam que o lugar de produtor de conhe-
cimentos não poderia ser apenas delas, o que implicava em aproximações 
mais criativas da sala de aula do que simplesmente seguir um livro didático, 
por melhor avaliado que ele fosse. Contudo, havia um imaginário bastante 
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cristalizado sobre o ofício docente pautado pelo livro didático, diferente-
mente do que as formadoras pensariam em encontrar nos altos de 2013, 
quando pesquisadores indicavam o arrefecimento ao menos do uso mono-
cromático do livro didático. O dilema instalou um estranhamento sobre 
o sentido que as bolsistas tinham sobre a escolarização, talvez constituído 
na experiência de alunas que sempre vivenciaram. Tornou-se um desafio, 
então, passarem a experienciar a escola, a convivência com os espaços das 
aprendizagens escolares, ao mesmo tempo em que produziam aproxima-
ções ao espaço da docência.

Por outro lado, notamos que havia um imaginário importante por 
parte dos educandos adultos sobre as “atividades próprias de escola”: recitar 
o alfabeto, fazer cópias, juntar sílabas e letras. Convivia com essa repre-
sentação certa convicção sobre o nível de conhecimento que julgavam ter, 
muito depreciativa.

Passamos a considerar a necessidade de constituir contexto para as 
atividades que os educandos realizariam ao longo do desenvolvimento do 
plano de trabalho do GT-EJA. Gradualmente, a figura do professor como 
mediador, sem um apoio acrítico vindo do livro didático, foi se constituindo 
e instalou a necessidade de um princípio da prática. Se o professor é res-
ponsável por gerar contextos para o aprendizado de seus alunos a serem 
experienciados por eles, tornou-se importante que o aprendizado atendesse 
a uma finalidade, o que não significava a mera elaboração de respostas para 
atividades escolares convencionais. Cada vez de modo mais autêntico, pau-
tamos os planos de trabalho em desenvolvimento de atividades escolares 
para a EJA que, incontornavelmente, as aproximassem de problemas vindos 
das práticas sociais. Desse modo, aumentaríamos as chances de o conteúdo 
escolar viabilizar o melhor posicionamento e maior consciência dos alunos 
sobre uma questão. 

Nessa perspectiva, começou a fazer todo o sentido eleger como prin-
cípio orientador do trabalho pedagógico a categoria diálogo. Nas conversas 
do momento de planejamento do GT-EJA, supúnhamos que, ao mesmo 
tempo em que os alunos assumiam o estatuto de pertencentes ao universo 
de produtores de conhecimento, nos tornaríamos interlocutores aos seus 
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olhos, em um debate necessariamente sobre a vida que envolvesse os temas 
do conteúdo escolar. A opção, então, era constituir um contexto de aprendi-
zagem no qual a leitura e a escrita fossem uma conquista de cada educando 
no diálogo com o outro, sem perder de vista os conteúdos escolares no 
processo.

A palavra diálogo, quando é enunciada no registro da EJA, não se 
configura em novidade devido ao lastro de décadas de publicações e muita 
história dos movimentos sociais que a anuncia e discute. Entretanto vimos 
nessa escolha teórico-metodológica, construída gradualmente pelas bolsis-
tas de iniciação à docência, um movimento que não consideramos como 
natural ou tão óbvio, que tornasse descabida uma retomada. Segundo Freire 
(1997, p. 12), existem diferenças de abordagem entre os educadores da EJA, 
críticos, progressistas e também os conservadores, mas apesar dessas dife-
renças, todos necessitam de uma concepção de ensino que, certamente, será 
marcada pela história dessa modalidade. Isto equivale dizer que, ao menos 
no caso brasileiro, principalmente desde meados do século XX, também 
será marcada pela história de cada educador envolvido desde aquela época 
até os nossos dias. 

No espaço deste texto, não temos chance de explicitar a trajetória 
histórica da EJA no Brasil, mas rememorá-la na fase de planejamento 
com as bolsistas de iniciação à docência tornou possível constatar que a 
categoria diálogo fazia sentido para elas, como foi um traço característico 
da história da EJA1. No caso das campanhas movidas pelos movimentos 
sociais, a partir do diálogo do grupo sobre situações da experiência vivida 
no cotidiano da comunidade e das relações de trabalho em relação a pala-
vras geradoras, o processo de alfabetização dos jovens e adultos aliava-se 
à conscientização das relações de opressão nas quais estavam todos imer-
sos. As bolsistas de iniciação à docência parecem ter compreendido que 

1 Se durante as campanhas de alfabetização, movidas pelos movimentos estudantis e po-
pulares de esquerda na década de 60, a conscientização sobre as relações de opressão eram 
o mote da metodologia implementada, paralelamente, a inserção no mercado de trabalho 
em plena industrialização era o mote dos programas governamentais como o MOBRAL, 
por exemplo. Historicamente, porém, tanto uma metodologia como outra, lançavam mão da 
interação através do diálogo, configurando-a como categoria organizadora do ensino na EJA, 
e não somente como princípio motivacional. 
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estavam adentrando nesse diálogo também em condições de contribuir, 
com responsabilidade e rigorosidade metódica (Freire, 2002, p. 8) e ética, 
a história da EJA no Brasil.

Nas discussões, percebemos que tanto a vinculação a um tipo de 
ensino pautado em reprodução como a reiteração de propostas de ativida-
des, que são mera cópia do ensino para crianças, vêm do viés institucional 
da EJA no Brasil. No que concerne aos programas governamentais como 
o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL, organizado pelo 
governo federal para oferecer alfabetização no modelo compensatório a 
amplas parcelas dos adultos analfabetos, foram investidos recursos signifi-
cativos que imprimiram a esse movimento – que aconteceu separadamente 
das secretarias de educação e mesmo em relação ao Ministério da Educação 
– lugar de relevância na história da EJA no Brasil, dado que abarcou o país 
todo com apoio da mídia de massa. 

A abordagem pedagógica do MOBRAL consistia em reproduzir 
muitos procedimentos consagrados nas experiências das campanhas dos 
movimentos sociais dos anos 60, mas esvaziando todo sentido crítico e 
problematizador. Para os integrantes do GT-EJA, os estudos que fizemos 
passaram a sugerir que o modelo do MOBRAL, muito repetitivo e raso, era 
o que pautava o imaginário de aprendizado na EJA, ainda, no século XXI. 
Com um passo a mais no amadurecimento de novas questões, o GT-EJA 
começou a perceber como a categoria diálogo poderia funcionar como uma 
possibilidade de recuperar, de reconduzir, de devolver um lugar na interlocu-
ção da sala de aula aos educandos e educadoras no processo de construção 
do conhecimento na EJA. As bolsistas demonstravam compreender que 
havia certa identidade, certa aproximação, que as colocavam com os educan-
dos cujas trajetórias, de ambos, foram traçadas pelos processos de exclusão 
e dominação.

De todo modo, considerando-se os alunos que tínhamos na turma 
com a qual começamos a conviver no PIBID, ou as marcas históricas, a 
EJA é uma modalidade com contornos próprios, que se propõe a atender 
a um público das camadas populares a quem foi negado o direito à escola 
durante a idade certa. Além disso, observando a história, é possível perceber 
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a recorrência do diálogo como outra marca própria, quase reivindicatória, 
certamente vinda da luta pelo direito a educação. A partir de certa altura 
de 2013, a história da EJA no Brasil passou a acolher as experiências de 
constituição de princípio da prática por parte do GT – EJA do Subprojeto 
PIBID-Pedagogia UNIR.

O trabalho com a notícia do jornal impresso

O GT-EJA estabeleceu a categoria diálogo, então, como organiza-
dora do ensino e a aproximação de problemas vindos das práticas sociais e 
a tentativa de resposta com base nos conteúdos escolares como princípio da 
prática. Contudo, a proposição das formadoras era atualizar o sentido que 
teria a palavra diálogo para o contexto da turma de EJA, da singularidade 
de sua inserção numa contemporaneidade marcada por outros problemas, 
outros processos sociais e culturais, outros desafios colocados pelo trabalho, 
pela tecnologia e pelo contexto regional, mas pelos seus conflitos pessoais tam-
bém. Dito de outro modo, o GT-EJA assumiu como desafio a reelaboração 
das condições do diálogo, dentro de um processo de ensino numa sociedade 
do século XXI exigente de agentes capazes de fazer uso da leitura e da 
escrita para gerir um grande número de informações em um cenário de 
constantes mudanças, sem perder de vista as práticas cotidianas.

Desenvolver atividades escolares para a EJA seria, então, aproximá-
-las de práticas sociais nas quais o conteúdo escolar viabilizasse o melhor 
posicionamento e maior consciência sobre uma questão. A educação exige 
a dialogicidade, ou seja, a leitura do mundo de modo a envolver todos na 
interlocução, com rigorosidade metódica (Freire, 2002, p. 12). As bolsistas 
de iniciação à docência passaram a tentar entender melhor como materia-
lizar nos planos de trabalho o reconhecimento do nível de conhecimento 
e de percepção dos educandos, de sua visão de mundo. Freire (1997, p. 38) 
assevera:

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem 
com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens 
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como seres “vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode 
basear-se numa consciência especializada, mecanicistamente comparti-
mentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na consciência 
como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito 
de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações 
com o mundo. 

O primeiro planejamento foi realizado para a avaliação diagnóstica, 
com o intuito de identificar os saberes dos alunos da turma com relação 
à leitura e à escrita, para que pudéssemos elencar metas de aprendizagem 
pertinentes à demanda dos educandos. A opção do grupo foi, porém, por 
atividades de leitura e escrita que não tivessem um fim em si mesmas, como 
pretexto apenas para o levantamento ou ensinar gramática, por exemplo. 
Tratamos a avaliação diagnóstica como a criação de um contexto significa-
tivo que pudesse envolver os alunos em roda de conversa e, no processo de 
diálogo, indicar os saberes que quisessem mobilizar. A pretensão foi mapear 
as metas de aprendizagem que todos assumiríamos. 

Importante frisar que era tempo de avaliação, mas as bolsistas 
iniciavam o desenvolvimento das atividades para propor que os alunos per-
cebessem a leitura e a escrita para dar sentido à sua vida, culturalmente e 
socialmente, e que se manifestassem como se fizessem parte dela. Com 
acentua Gandin (1996, p. 46),

O diagnóstico compara aquilo que se pensa e se quer com aquilo que se 
faz na prática. O diagnóstico é sempre um julgamento da realidade ou 
da prática, à luz de um referencial. [...] A intermediação entre o pensar 
e o agir é feita pelo diagnóstico. 

Na primeira etapa do roteiro de trabalho, fizemos uso da técnica 
de reescrita (Teberosky; Cardoso,1993). O texto escolhido foi uma notícia 
sobre um vendaval ocorrido no interior do Estado de Rondônia, no dia 
anterior à aula, evento que mobilizou bastante a opinião pública, participou 
muito das conversas nas ruas e no cotidiano das casas porque causou muita 
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destruição e preocupação na cidade. A leitura foi feita por uma bolsista em 
voz alta e cada educando tinha uma cópia do texto em mãos. Houve uma 
conversa a seguir sobre o tema, quando se aproveitou para dizer que o jornal 
diário tem validade curta e que, então, precisa ser acompanhado por seus 
leitores com atenção. Então, solicitamos que os alunos respondessem às 
perguntas relacionadas ao texto apresentado, identificando os elementos da 
notícia. As perguntas foram: o que aconteceu? Onde aconteceu?  Quando 
aconteceu? Como aconteceu?  Quais foram os mais afetados? Por quê? 
(Faria, 1989).

 Participaram dez alunos naquele dia, dentre os quais somente seis 
responderam as questões de acordo com o texto. Dois “dividiram” o texto 
e foram preenchendo as perguntas com trechos copiados da notícia. Dois 
alunos deixaram a atividade incompleta.

Em outro dia, na continuidade, os alunos foram solicitados a escreve-
rem coletivamente um texto de notícia. Desta vez, depois de uma discussão 
coletiva, o assunto foi definido por eles. A participação foi maior nesse 
momento, em relação ao anterior. 

O assunto escolhido foi a violência causada pelo grande número de 
pessoas atraídas pelas construções das usinas hidrelétricas instaladas no Rio 
Madeira desde 2009 em Porto Velho e distritos, principalmente em Jaci 
Paraná. Usamos outra técnica nesta aula, o pré-texto (Curto et al., 2000, 
p. 69). Esta técnica é muito parecida com o conhecido texto coletivo. O 
professor funciona com o escriba do grupo, escrevendo na lousa o texto 
construído coletivamente pelos alunos, que têm a oportunidade de observar 
o movimento de uma pessoa alfabetizada e fluente, a grafia e a organização 
textual convencionais do gênero focalizado sob a pena do mediador. Con-
tudo, o diferencial do pré-texto, é que quando todos os participantes estão 
satisfeitos com o texto construído coletivamente, tudo é apagado da lousa e 
a escrita se torna uma tarefa a ser enfrentada pelos alunos.  

Optamos por essa técnica, e mesmo pela reescrita anteriormente, 
pois são destinadas à sondagem do domínio sobre o gênero, para verificar 
como é a relação do aluno com a escrita e com a condição de escritor, sem 
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perder de vista que mesmo em avaliação, todos aprendem mais sobre a 
escrita.  

Em outro encontro, foi realizada a leitura em voz alta de um texto 
de notícia sobre as eleições municipais que se avizinhavam. Depois fizemos 
uma discussão, com base nas perguntas estruturadoras da notícia.

A leitura em voz alta é uma modalidade que adotamos por auxiliar na 
socialização da experiência de leitor. Aquele que se sentisse em condições, 
poderia ler para todos, mas um grupo ainda em fase de estabelecer conosco 
relações de confiança, muitas vezes, colocava para as bolsistas a tarefa de ler 
nestes momentos. Muitas foram as ocasiões em que isto aconteceu.

Analisamos as atividades de diálogo sobre os textos e temas, a falta 
de coragem de ler algum trecho para o coletivo e, evidentemente, a pro-
dução escrita dos alunos. Organizamos os resultados em três categorias. 
Constatamos que, de acordo com a aquisição do sistema de escrita, todos 
estavam alfabetizados, mas se encontravam em níveis diferentes em relação 
a uma produção escrita autônoma. Demonstraram parcialmente o domínio 
do gênero, mas não dominavam concordância e pontuação e não faziam 
segmentação do texto em parágrafos, apresentando muitas vezes um único 
- marcas que comprometiam o sentido. Em termos dos erros ortográficos, 
percebemos que eles apareciam pela aproximação com o discurso oral.

Nesses primeiros encontros, as bolsistas de iniciação à docência 
manifestaram-se sobre as conversas inicias com a turma da EJA. 

Percebemos que a escolha do suporte jornal e do gênero notícia jorna-
lística puderam nos dar a primeira entrada na sala de aula de EJA, na 
perspectiva dialógica que tentávamos implementar.

Outra bolsista concorda:

Sempre escutamos de modo recorrente a fala entre os professores na 
escola do PIBID e na universidade sobre a importância de se “partir da 
realidade dos alunos” ou “respeitar o que eles [os alunos] já sabem”, mas 
parece que acertamos quando escolhemos as notícias de jornal.
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Foi possível construir a dimensão dialógica como o traço mais evi-
denciado como referencial para a organização da prática pedagógica na 
EJA, naquele primeiro momento do plano de trabalho. 

As demandas sociais do grupo de alunos jovens e adultos, com quem 
passamos a conviver no espaço da sala de aula, sinalizavam quem eram. Nas 
primeiras conversas marcadas pela timidez e pelo medo de se expor, enten-
demos os motivos que levam jovens e adultos de volta à escola. Expectativas 
como a de obter “emprego melhor”, “entender melhor as coisas”, “se expres-
sar melhor”, “não depender sempre dos outros”, “ajudar os filhos nas tarefas 
da escola”, “tirar documentos” e “ler a Bíblia”, foram falas recorrentes. De 
certo modo, entendemos que fazia parte das expectativas dos alunos da EJA 
ter um lugar de maior valor social.

A turma fazia conviver pessoas de mais idade, avôs e avós de cabelos 
brancos, ao lado de adolescentes e pessoas mais jovens, muitos deles sur-
preendentemente também pais e avós. Os adultos mais velhos já tinham 
ideia cristalizada do que fazia soar a palavra escola – uma instituição que 
exige domínio de certos conhecimentos para que possa ser frequentada. 
Esse grupo mais velho demonstrava ter marcas profundas da sua experiên-
cia de abandono da escola da qual saíram por terem de entrar no mercado 
de trabalho e sustentar a família, ou ainda por falta de acesso. Pareciam 
conservar essa experiência: a sensação de se sentirem sem muitas chances 
de passar por ela, vencê-la. Atitudes marcadas por baixa estima, timidez, 
insegurança e silenciamento, eram sempre demonstradas.

Pensando nos adolescentes e nos educandos mais jovens que compu-
nham o grupo, a sua história de escolarização tinha sido produzida em um 
tempo mais recente, mas marcada pela vivência de sucessivos fracassos no 
percurso e, finalmente, pela exclusão. Demonstravam sempre ter mantido 
certa relação conflituosa com as rotinas escolares, demonstravam não que-
rer participar e preferiam isolar-se. Esses educandos, diferentes dos mais 
velhos, eram identificados não pela trajetória de fracasso escolar devido à 
necessidade de inserção precoce no mercado de trabalho, mas apontados 
como “alunos com dificuldade de aprendizagem e de relacionamento” e que, 
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por essa razão, eram aqueles que “não conseguiram aprender” na idade certa. 
Se, para os mais velhos, o horizonte era próximo em termos de suas possibi-
lidades de continuidade dos estudos, para esses adolescentes e jovens, o que 
se apresentava, era a ausência de perspectiva. As atitudes que demonstravam 
eram também de baixa estima, mas com atos de indisciplina e, se podemos 
dizer dessa maneira, uma espécie de autoafirmação negativa na forma de 
uma atitude de enfrentamento e negação de participação nas atividades.

O diálogo pode funcionar para contextualizar, de modo mais claro, 
a prática pedagógica que queríamos construir para a EJA. Tê-lo como 
organizador do trabalho, independentemente da temática ou da relação 
interdisciplinar entre os componentes curriculares, funcionou para delinear 
a primeira aproximação das bolsistas em relação à EJA de modo próprio ao 
trabalho pedagógico com jovens e adultos trabalhadores.

Leitura literária na turma de EJA: Os Círculos de Leitura

A leitura em voz alta foi priorizada no trabalho do GT-EJA. Na 
continuidade das propostas de atividades para a turma dos jovens e adul-
tos, a leitura literária figurou como a principal atividade do segundo plano 
de trabalho a ser desenvolvido. Chamamos de Círculos de Leitura (Lima, 
2014) esses momentos de fruição e análise de contos populares sobre as 
aventuras de Pedro Malasarte, tão antigos que, de domínio público, a auto-
ria se perdeu como “Sopa de Pedra”, “Com a Morte no Saco”, poemas (de 
Manoel de Barros, Carlos Drummond de Andrade, Florbela Espanca, 
Mário Quintana e Luís de Camões) e crônicas (Luís Fernando Veríssimo 
e Martha Medeiros).

Escolher o texto a ser lido e planejar os procedimentos, foi o pri-
meiro desafio. O GT-EJA tinha a preocupação em não torná-la pretexto 
para aulas de gramática e ortografia, e com a leitura em voz alta, para 
não torná-la infantilizada e meramente escolar. O objetivo era ampliar 
o repertório de leitura dos alunos, mas sem perder de vista a garantia de 
espaço para que pudessem socializar o que conheciam, desde o popular até 
autores presentes no cânone – e eles demonstraram ter muitas referências. 
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A conversa com os alunos da EJA e depois dentro do GT-EJA nos 
levou à organização dos Círculos de Leitura em três momentos. O primeiro 
era de motivação, com informações biográficas sobre o autor ou a recupe-
ração de momentos da própria trajetória de leitores que todos eram, cada 
um à sua maneira. Também foram alternativas, para esse momento inicial 
do Círculo de Leitura, as reflexões que aquele texto teria provocado nas 
bolsistas, justificando sua escolha. Às vezes, contavam uma historieta ou 
mobilizavam os alunos para a temática que seria abordada, em um primeiro 
momento de conversa. Importante dizer que, gradualmente, esse momento 
introdutório foi ampliando a confiança dos educandos tanto em relação às 
bolsistas quanto a si mesmos.

Um dos textos escolhidos foi “Sopa de Pedra”, conto sobre Pedro 
Malasarte, um personagem recorrente em várias regiões do Brasil e que 
fazia parte do repertório dos participantes: educandos e das bolsistas do 
GT-EJA. 

Uma bolsista escreveu em seu diário de campo:

A leitura em voz alta, ao modo de um jogral, foi definida e  distribuídas 
as falas dos personagens e do narrador entre nós. Todas nós lemos na-
quele Círculo de Leitura.

Este tipo de atividade constituía o segundo momento do Círculo de 
Leitura, que acolhia a leitura em voz alta, com texto na mão, na maioria das 
vezes no registro da leitura dramática. Algumas vezes, o livro era escaneado 
e apresentado em slides. Esse momento, todo dedicado ao texto, à sua frui-
ção, a como nos conduzia, na leitura que fazíamos, o seu universo ficcional, 
configurou-se como o principal momento do Círculo de Leitura, apesar de 
toda a pressão, muitas vezes velada, que o contexto escolar exercia sobre as 
manifestações artísticas que nela acontecem. Eram momentos concretos 
de fruição, com risos, ou não, mas sempre com olhares e ouvidos atentos. 
É importante dizer que todos os participantes tinham acesso às cópias do 
texto e que o suporte livro estava sempre presente, nas mãos de uma das 
bolsistas, enquanto era lido.
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Logo em seguida, dentro do segundo momento, o debate deixava 
mais claro como a leitura literária tinha afetado o grupo. Foi acertado, no 
planejamento dos Círculos de Leitura entre os membros do GT-EJA, que 
todos deveriam participar provocando com perguntas aos alunos, que os 
fizessem pensar, mesmo que não quisessem falar a princípio, sobre eles 
mesmos, pensar sobre a vida e a relação que estabeleceram com o texto 
lido, incluindo a análise de aspectos relacionados ao discurso literário. Os 
alunos poderiam construir suas análises de acordo com o seu entendimento 
e não sofreriam penalizações ou limitações, mas seriam questionados o 
quanto fosse necessário, para retomar trechos do texto a fim de sustentar 
seus argumentos. 

Amparávamos inicialmente essa posição em Freire (2001, p. 59) 
quando afirma que “um texto para ser lido é um texto para ser estudado. 
Um texto para ser estudado é um texto para ser interpretado” e, posterior-
mente em Cosson (2006), que distingue os momentos da leitura literária 
em abordagem formativa, com propósito, na escola, posição com a qual 
também nos aproximávamos.

Queremos ressaltar que o terceiro momento incluía, por fim, o 
debate. Definíamos diferentemente o momento de análise, por tratar-se 
de aprofundamento da leitura literária, em relação ao momento do debate. 
O debate era pautado em operadores de leitura e instrumental de análise 
do gênero proposto (Proença Filho, 1995, p. 23), mas o terceiro momento 
do Círculo de Leitura era dedicado, então, às reflexões pessoais e, algumas 
vezes, para os registros escritos, a depender muito do tempo e de como 
tínhamos encaminhado o segundo momento, ou do tempo que tínhamos 
até a hora do lanche, quando encerrávamos. 

No Círculo de Leitura dedicado ao conto popular “A Sopa de Pedra”, 
as bolsistas montaram o esquema do debate e previram um registro escrito 
para a finalização das atividades.  No seu diário de campo, uma bolsista 
registrou:

Chegando à escola, fomos bem recebidos pela supervisora do PIBID, 
que nos ajudou a arrumar as cadeiras na sala de informática. Os alunos 
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da EJA chegam aos poucos, é praxe isso: escolhem sua cadeira, sentam 
e aguardam os outros que chegam devagar. 

Para mobilizar, nos apresentamos e dissemos que o nosso grupo da 
UNIR tinha uma pessoa de cada lugar do Brasil: Belém, Fortaleza, Por-
to Velho, São Paulo. Mas que o nosso trabalho e estudo na UNIR tinha 
juntado a todos. Assim, o conto que leríamos tinha sido escolhido por 
isso também: ele era vindo de vários lugares. Quando citamos o perso-
nagem “Pedro Malasarte”, um aluno falou que já tinha ouvido alguma  
história sobre ele, uma outra aluna contou que ouvia sua avó falar das 
histórias de Malasarte, um senhor do interior do Ceará contou que se 
fala muito dele por lá, “das histórias de Pedro Malasarte”, e acrescentou: 
no livro deles tinha uma história: “Com a morte no saco”.

Depois da leitura, e das risadas e interjeições que o texto provocou, 
as bolsistas, a essa altura mediadoras de leitura em plena atividade, abriram 
para o debate. Foram feitas algumas intervenções pelos alunos, comentando 
um pouco sobre a conduta do personagem: seria reprovável ou não. A colo-
cação de uma das alunas sobre o uso da esperteza que, no entendimento 
dela, era usada para prejudicar outras pessoas, que era “uma coisa do mal”, 
acendeu a conversa. Provocou uma certa polêmica, pois outro aluno per-
guntou “onde estava escrito aquilo que ela estava falando”. Ele argumentou 
que “esperteza salvava muita gente das malandragens dos outros”. Do outro 
lado, uma terceira aluna pede para falar – há uma polarização do debate e 
muitos ficam tímidos -  e começa a contar que o irmão era traficante, e que 
ela fora esperta porque não se envolveu com as coisas erradas que o irmão 
estava fazendo. No relato das bolsistas, aparece que o debate da turma da 
EJA seguiu acalorado e, no final, os alunos concluíram que a esperteza 
podia ser usada dos dois lados: tanto para o bem, como para o mau. Do 
ponto de vista do aprendizado, neste encontro percebemos que foram pou-
cos os alunos que se pronunciaram, mas todos ouviram e ficaram até o final.

No desenvolvimento desta atividade, podemos perceber que, através 
do estudo do texto, parte dos alunos conseguiu mobilizar elementos e tre-
chos dele, demonstrando sua compreensão. As habilidades concernentes à 
argumentação e à compreensão também foram mobilizadas.  
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No encerramento daquele Círculo de Leitura, ficou combinado que 
no próximo seria lido o outro texto sobre Pedro  Malasarte, disponível no 
livro didático que possuíam, pois a turma gostou e manifestou vontade de 
conhecer mais as obras nas quais esse personagem aparecia. 

Como mediadoras de leituras, a cada Círculo de Leitura ampliava-se 
o sentido do conhecimento do texto no espaço escolar, de modo a conectar 
a leitura literária à vida.  Os contos populares levaram a discussão para 
outro tipo de literatura popular: o cordel. Nos Círculos de Leitura seguin-
tes, as bolsistas levaram um texto que tinha o título “Literatura de cordel”, 
da autora Maria de Lourdes da Silva, uma agricultora-autora que recupera 
elementos do seu cotidiano e dos seus sonhos em sua arte.. Após a leitura, 
os comentários foram sobre as experiências de quem vive na roça. Nesse dia, 
a participação dos educandos mobilizou a atenção sobre as dificuldades que 
a vida impôs a eles. Um aluno disse da discriminação a que são expostos 
quem vem da zona rural, pois “chamam eles de matuto, pessoas que vivem 
no mato”. Outra aluna comentou sobre a falta de apoio dos governantes 
para melhorar a vida dos trabalhadores rurais.

Após o debate do cordel de Maria de Lourdes Silva, a turma foi 
dividida em três grupos de cinco alunos – já haviam passado de dez para 
quinze alunos frequentes -  para a escrita de um cordel. As participantes do 
GT-EJA auxiliaram, pois a dificuldade em escrever era grande, apesar de o 
debate anterior ter mobilizado mais a participação e o resgate de história 
de vida. Uma fala recorrente era que “não sabiam nada”, e que “conversar 
é fácil, mas a palavra que vem do pensamento é que é difícil de escrever”.  

No diário de uma das bolsistas, apareceu o registro:
“Aos poucos com paciência nós íamos mostrando como era possível escrever 

a sua palavra”. Segundo Lerner (2006, p. 18), 

[...] O necessário é preservar na escola o sentido que leitura e escrita 
têm como práticas sociais, para conseguir  que os alunos se apropriem 
delas possibilitando que se incorporem à comunidade de leitores e es-
critores, a fim de que consigam ser cidadão da cultura escrita.
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A organização de Círculos de Leitura na escola com a turma da EJA 
trouxe várias perspectivas com a prática pedagógica dedicada a essa moda-
lidade. Para as bolsistas, a compreensão sobre o ato de ler, fazer a leitura em 
voz alta um ato significativo e não mera avaliação da fluência, notar que 
os alunos vão ampliando sua condição de acompanhar, debater um tema e 
comunicar por escrito as suas leituras, ofereceu elementos para ampliar os 
aprendizados da docência.

O diálogo como elemento metodológico na Educação de Jovens e 
Adultos 

A formação de alunos que participem de situações de comunica-
ção usando a escrita e, como leitores, aceitem se relacionar com gêneros 
diferentes, que demonstrem habilidades de compreensão e interpretação 
em sentido amplo e que consigam estabelecer planos de busca, utilização 
e produção de informações, é a principal conquista da atuação docente das 
bolsistas. Como orienta Lerner (2002, p. 27), 

O desafio [...] é formar seres humanos críticos, capazes de ler entreli-
nhas e de assumir uma posição própria frente à mantida, explicita ou 
implicitamente, pelos autores dos textos com os quais interagem em 
vez de [a escola] persistir em formar indivíduos dependentes da letra 
do texto e da autoridade dos outros. 

Assumir posições e produzir práticas que só podem ser desenvolvi-
das se houver gosto pela leitura que reverbere nas relações entre os agentes, 
afetando o modo como o atuam no mundo, é trazer o aprendizado da lei-
tura para os processos de formação de seres humanos críticos. Na condição 
de educadores e educandos, tais leitores críticos e participativos, dado ao 
seu maior grau de autonomia e consciência, ampliam o impacto dos pro-
cessos formativos.

Para serem coerentes do ponto de vista metodológico, os planeja-
mentos foram desenvolvidos para a ampliação do repertório e para que 
os alunos identificassem as características dos vários gêneros apresentados. 
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Além desse aspecto, adquirir melhor desempenho com relação à leitura, à 
elaboração de textos de criação, também abarcados nas intenções presentes 
nos planejamentos, deveriam produzir as mediações necessárias a fim de 
que a produção escrita dos alunos fosse publicada no produto final: um livro 
caseiro de fábulas, crônicas e outros textos autorais da turma da EJA. 

Através da leitura, fazíamos discussões sobre os textos, o que propiciava 
a socialização e a interação, mesmo que de forma acanhada, a princípio. 
Com o passar das atividades, tivemos a participação de toda a turma. 
Cada um fazia a exposição do seu ponto de vista a respeito da sua lei-
tura sobre os textos apresentados. No decorrer do tempo, planejamos 
atividades de escrita a partir dos textos lidos, tanto das crônicas, como 
dos textos informativos, notícia e escrita de receitas.

Além da consideração dos aspectos próprios à ortografia, segmen-
tação e paragrafação, tendo em vista que estes tópicos foram aparecendo 
como demandas de aprendizado desde o diagnóstico como itens a serem 
trabalhados, os projetos viabilizaram a abordagem dos gêneros textuais em 
contextos significativos e com a necessidade de publicá-los no livro que 
seria organizado. Como ensina Lerner (2002, p. 22),

O trabalho por projetos permite, realmente, que todos os integrantes da 
classe – e não só o professor – orientem suas ações para o cumprimento 
de uma finalidade compartilhada [...] enfrentando todos os problemas 
que se apresentam na escrita quando se está envolvido numa situação 
autêntica [...]. 

No desenvolvimento do projeto, favorecido pelo tempo dedicado 
ao trabalho coletivo, o diálogo tornou-se a condição para o desenvolvi-
mento das atividades. Os atos de cada um aconteceram em um processo 
educativo coletivo que desafiou os educandos a avançarem sobre seus 
limites e chegarem a produções mais ousadas, como na discussão sobre a 
obra literária.
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Diante desta exposição, as atividades desenvolvidas que envolveram 
leitura e escrita tiveram como objetivo incentivar os alunos da EJA a se tor-
narem leitores efetivos capazes de ler, compreender, discutir, como também 
produtores de textos em situações escolares, como cotidianas – segundo 
relatavam, às vezes.

Na mesma linha, o diálogo nas práticas vivenciadas na turma de 
EJA propôs pensar a palavra. O diálogo implica a palavra. Conforme Freire 
(2000, p. 14),

São duas dimensões que constituem a palavra: ação e reflexão. A ver-
dadeira palavra é a práxis transformadora. Na falta dessa dimensão da 
ação, perde-se a reflexão e a palavra torna-se um verbalismo sem valor. 
Por outro lado, a ação sem a reflexão transforma-se em ativismo, que é 
uma forma também de negação do diálogo. 

De certo modo, se reinventou uma metodologia de trabalho peda-
gógico específica para a EJA, quando as bolsistas de iniciação à docência 
deram corpo à escuta dos educandos. Se a discussão sobre uma abordagem 
dialógica remonta às campanhas de alfabetização dos anos 60, a experiência 
de sala de aula desafiou o grupo de bolsistas a encontrar uma versão escolar 
e curricular contemporânea para implementá-la. 

Organizar a prática pedagógica de modo a formar um aluno capaz 
de ser crítico é pautá-la no diálogo. Isso, necessariamente, implica em dar 
sentido à palavra, sentido que traz para o diálogo. Segundo Edmir Perrotti 
(2006, p. 60):

Uma reflexão aprofundada e uma posição clara e consistente sobre a 
palavra na Educação são, portanto, necessárias, caso desejemos resga-
tar, nos tempos atuais, os pressupostos educativos comprometidos com 
valores que constituem a nossa humanidade. Dizer e escutar são alguns 
deles. E a palavra é seu instrumento privilegiado. 

Portanto, a dialogicidade exige que o homem se mantenha em uma 
relação de respeito diante da liberdade do outro. Exige uma relação ins-
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tituída não pela força da opressão e submissão, mas pela capacidade de 
comunicabilidade que vai além de um simples ajustamento e acomodação a 
ideias ou circunstâncias de um mundo prescrito.

Para Freire (2001, p. 25), “o diálogo é o encontro dos homens para 
dizer a sua palavra. Encontro mediatizado pelo mundo e que tem por obje-
tivo a sua pronúncia”. Portanto, uma prática pedagógica nas salas de EJA 
precisa ser uma relação de solidariedade de saberes de quem se proponha a 
dizer sua palavra: educadores e educandos.

O diálogo é elemento metodológico que visa a participação, o envol-
vimento, a política. Saber ouvir e conviver, buscar conjuntamente as soluções 
para os problemas e a construção coletiva do conhecimento é potente 
processo de formação. Para Paulo Freire, o diálogo é o elemento-chave, 
momento no qual educador e educando são agentes solidários e atuantes. 
Estabelecido o diálogo, teriam chance de instalar, pela prática pedagógica, 
um processo de conscientização.

Lê-se a palavra e se aprende a palavra; e, como consequência, a expe-
riência do mundo e de estar com o outro são mobilizadas. O educando, nesta 
perspectiva, é agente de sua aprendizagem, portador de cultura e capaz de 
empreender percursos de aprendizagens. Com ressalta Freire (1987, p. 61),

[...] ação e reflexão, de tal forma solidárias, em uma interação tão radical 
que, sacrificada, ainda que em parte, uma delas, se ressente, imediata-
mente, a outra. Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí, que 
dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo. 

Nessa perspectiva, a iniciação à docência, ou o educando-educador 
bolsista do PIBID, vive a educação como problematizadora. No mesmo 
movimento, como aconteceu com a turma da EJA, o conteúdo precisa ter 
eco no contexto social da vivência do educando, ser político e histórico que 
é. Complementa Freire (1997, p. 31): 

É impossível levar adiante meu trabalho de alfabetização ou 
compreender a alfabetização, separando completamente a leitura da 
palavra da leitura do mundo. Ler a palavra e aprender como escrever 
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a palavra, de modo que alguém possa lê-la depois, são precedidos do 
aprender como “escrever o mundo”, isto é, ter a experiência de mudar o 
mundo e estar em contato com o mundo. 

Considerações finais

O GT-EJA precisava encontrar termos articuladores capazes de 
imprimir coerência à elaboração e à execução das atividades do plano de 
trabalho, permitir a interação entre os participantes. As propostas abor-
daram componentes curriculares diferentes e temáticas alternativas e/ou 
transversais distintas. No horizonte de licenciandas-bolsistas, mudar a rea-
lidade, mas sem deixar de inscrever as práticas em um todo coerente, que 
gerou resultados para as aprendizagens dos alunos. 

Neste sentido, no PIBID, buscamos ser coerentes com a necessidade 
da implementação de práticas, dentro do campo de atuação dos pedagogos 
em formação. Concorreu para isso a reunião com o grupo de educandos. 
Pela idade ou condições socioeconômicas, posições no mundo do trabalho, 
colhidos por impedimentos para que frequentassem os bancos escolares no 
contexto de desigualdade social estrutural no Norte do país, encontramos 
alunos da EJA que tiveram a força de retornar aos bancos escolares.

Ao lado disso, e para além da sua condição de modalidade de ensino, 
a EJA materializou-se como uma reivindicação social daquele grupo de 
alunos aos olhos das bolsistas de iniciação à docência, que poderiam ser o 
desdobramento contemporâneo possível à herança histórica. O GT-EJA 
não perdeu de vista que as reivindicações por direito a uma escolarização 
melhor estão longe de ser alcançadas de modo universal (Martins, 2009) e 
ampliou-se a consciência da responsabilidade em ensinar nessa modalidade. 
Nossos estudos e práticas nos levaram à percepção clara de que ensinar nas 
turmas de EJA precisa levar em consideração que as turmas são compostas 
por agentes marcados de várias formas: histórica, social e culturalmente, 
pelo fato de terem sido alijados, em momento anterior, da sua escolarização 
na idade certa. De certa forma, entendemos também que este é um indica-
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dor de sérias questões sociais ainda longe de serem resolvidas, em termos da 
distribuição mais igualitária de renda e bem-estar na Região Norte. 

Se a literatura acadêmica consultada (Martins, 2009) nos fez cons-
tatar a posição dos alunos de EJA que estavam conosco no contexto maior 
que envolve todo o Brasil, não deixamos de notar aspectos também pro-
blemáticos locais, da região, não relatados nos estudos que lemos e nem 
sempre claramente notados por nós desde o princípio.

O papel do professor, nosso como participantes do PIBID-Pedago-
gia ao lado da supervisora, era tentar encontrar uma alternativa pedagógica 
que contribuísse para estabelecer a sala de aula de EJA como local de 
aprendizagens com esses jovens e adultos, que pudesse ir ao encontro dos 
seus interesses, mas na linha da desconstrução das marcas de opressão e 
indiferença demonstrada pela escola para com eles, até o momento. 

A dimensão dialógica tornou-se, por sua vez, a marca visível de uma 
dimensão política em favor de uma prática pedagógica alegre e criativa, 
capaz de atender à demanda específica do ensino na EJA, junto a alunos 
que estão inseridos no mundo do trabalho e têm responsabilidades sociais 
diversas, mas repletos de vida. Revendo os relatos da experiência vivida na 
sala de aula, temos que a prática pode constituir-se como a reafirmação 
de um compromisso ético-político no sentido da afirmação da cidadania 
dos jovens e adultos envolvidos. Homens e mulheres, para quem a escola 
precisava favorecer a compreensão de que os saberes escolares em contexto 
que atendessem suas necessidades, tiveram a chance de pensar sobre o papel 
social de cada um e das suas possibilidades de crítica. De algum modo, as 
bolsistas envolvidas também viveram essa experiência.

Finalizando, o PIBID e os processos de iniciação à docência colo-
cam a universidade e a formação de professores diante de uma situação que 
precisa ser revista. 

A reflexão realizada ao longo do trabalho do GT-EJA, pensando a 
teoria que aprendemos e no que passamos a intencionalmente implementar 
para melhor desenvolver a prática docente, permitiu que conseguíssemos 
enxergar como trabalharmos com nossos alunos. Tornou-se necessário 
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ficarmos atentos para percebermos o que podemos transformar em uma 
ação real que colabore para que os educandos da EJA vejam a escola como 
algo que lhes pertença e, desta forma, possam aproximar-se como agen-
tes de conhecimento. Consideramos que o PIBID-Pedagogia enfrentou a 
situação e produziu uma revisão dos princípios que orientam a prática.

As turmas de EJA trazem consigo, para além das aprendizagens 
escolares a serem concretizadas, a necessidade de dar tratamento adequado 
aos saberes que um homem ou mulher jovens ou mais maduros possuem, 
como agentes sociais, políticos e históricos, sem perder de vista as deman-
das que trazem – constituídas por essa mesma trajetória social. A sala de 
aula de EJA congregou, para as bolsistas de iniciação à docência, o encontro 
de trajetórias sociais diferentes, de histórias singulares e de interesses pes-
soais muitas vezes dispares. Isto sem contar com o arco de diferenças entre 
os saberes pertinentes às habilidades a serem trabalhadas na escolarização 
que estes agentes possuem, devido a sua inserção no mercado de trabalho 
e ao enfrentamento que precisam empreender todos os dias contra os pro-
cessos de exclusão social. 

Deste modo, um espaço para o aprendizado da docência que demar-
que a diferença entre a EJA e o ensino para crianças e jovens em tempo 
regular, em termos de expectativas dos alunos, expectativas de aprendi-
zagem dos professores e da escola, é uma condição para a formação de 
professores para esta modalidade em termos culturais-estéticos-éticos. 
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9. PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES 
AMBIENTAIS NO PROGRAMA “INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA” EM PORTO VELHO, RO: A INSERÇÃO 
DOS VALORES ÉTICOS, ESTÉTICOS, POLÍTICOS E 
DA CIDADANIA

Clarides Henrich de Barba

Introdução 

O Projeto Interdisciplinar denominado “O ensino da educação 
ambiental e sua relação com a educação dos direitos humanos: a inser-
ção dos valores éticos, políticos e da cidadania” foi aprovado em 2014 no 
Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 
e desenvolvido no período de 2014 a 2018. Este subprojeto interdisciplinar 
teve por finalidade desenvolver a teoria e a prática da Educação Ambiental 
nas relações sociais com os Direitos Humanos voltados para uma docência 
participativa, visando a formação inicial de professores.

A realização das práticas educativas ocorreu dentro do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID com acadêmicos 
dos cursos de licenciatura no processo de formação inicial de professores 
em escolas públicas da cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondô-
nia, situado na Amazônia brasileira.

Assim, a justificativa em desenvolver este projeto de Iniciação à 
Docência em escolas públicas evidencia-se pelo contexto histórico da 
realidade educacional de Rondônia, especificamente da cidade de Porto 
Velho, onde o multiculturalismo se faz presente no cotidiano escolar. A 
discussão teórica se fundamenta em autores como Severino (2006), Barba; 
Cavalari (2018), Carvalho (2006), Guimarães (2007), Tristão (2008), Leff 
(2001), Morales (2012), Loureiro (2006), Carvalho (2012) entre outros, 
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que promovem o debate da educação ambiental no viés da ética, da política 
e da cidadania ambiental no decorrer das transformações do saber-fazer do 
ensino nos contextos educacional e acadêmico.

O projeto teve como objetivo despertar o interesse dos alunos sobre 
a questão ambiental, para que o conhecimento adquirido em sala seja colo-
cado em prática e compartilhado não somente no ambiente escolar. Para 
tanto, foram ministradas aulas com os temas escolhidos pelos bolsistas, 
como por exemplo: “O uso de agrotóxicos e a criação de um espaço verde”. 
Foram apresentados os tipos de agrotóxicos existentes, bem como o que 
o uso incorreto causa ao meio ambiente. Como propositura de atividade 
prática, houve a construção de uma horta, obra desenvolvida pelos próprios 
estudantes, transformando a parte da escola então inutilizada em uma área 
verde, onde haveria plantio de produtos orgânicos, que comporiam o cardá-
pio alimentar escolar, sendo consumidos pelos próprios alunos.

O objetivo inicial foi o de desenvolver a teoria e a prática da Edu-
cação Ambiental e sua relação com os direitos humanos voltadas para uma 
docência participativa, com a finalidade de promover a consciência ética, 
a participação política em educandos de escolas públicas municipais e 
estaduais de Porto Velho e acadêmicos dos cursos de Filosofia, Pedagogia, 
Letras, Biologia, Geografia, Educação Física e Ciências Sociais da UNIR. 
Do mesmo modo, objetivou proporcionar a formação continuada na teo-
ria e na prática da Educação Ambiental nos contextos escolares, com a 
finalidade de vivenciar experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes nas áreas de Educação Ambiental e sua relação com os direitos 
humanos.

A Educação Ambiental como processo formativo

Entendemos que o processo da formação humana ocorre por meio 
da educação e do trabalho educativo histórica e coletivamente construídos, 
tal como defende Saviani (2011, p. 13): “O trabalho educativo é o ato de 
produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humani-
dade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.”
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Nesse aspecto, o fundamento teórico corrobora com a teoria e práxis, 
norteado ao pensamento filosófico voltado à Educação Ambiental e sua 
relação com os Direitos Humanos e se caracteriza pelo processo de forma-
ção humana, tal como dimensiona Severino (2006), voltado a um caminho 
da consciência crítica.

Ele se torna necessário para formar educandos comprometidos com 
a realidade histórico-social, para a realização da emancipação por meio da 
ética, da estética e demais valores que pressupõem aos professores fazerem 
parte da vida e do cotidiano escolar. 

Compreende-se, assim, a relevância do trabalho educativo ao desen-
volvimento da consciência crítica que visam à reflexão crítica no contexto 
da educação escolar e, neste caso, na Educação Ambiental, comprometida 
com a realidade social e ambiental.

A este respeito, trazemos a definição de Educação Ambiental (Brasil, 
2016, p. 27-38):

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação escolar, uma ati-
vidade intencional da prática social que deve imprimir, ao desenvolvi-
mento individual, um caráter social, em sua relação com a natureza e 
com os outros seres humanos. Objetiva a construção de conhecimentos, 
o desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores, o cuidado com a 
comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental e a proteção 
do meio ambiente natural e construído. Para potencializar essa ativida-
de, com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética am-
biental, a educação é construída com responsabilidade cidadã, na reci-
procidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. As 
práticas pedagógicas de educação ambiental devem adotar uma abor-
dagem crítica, que considere a interface entre a natureza, a sociocultura, 
a produção, o trabalho e o consumo, superando a visão naturalista. 

É fundamental que os educadores assumam com responsabilidade 
os valores ambientais relacionados na Escola, pois desde a Conferência 
Intergovernamental sobre Educação Ambiental realizada em 1977, na 
cidade de Tblisi, antiga União Soviética, e no Brasil por meio dos Parâmetros 
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Curriculares Nacionais – PCN’s (Brasil, 1988), a Educação ambiental 
assumiu um caráter interdisciplinar na formação dos educandos. Diante da 
evasão escolar e da falta de professores em algumas disciplinas em escolas 
públicas de Rondônia, este projeto assumiu um caráter interdisciplinar 
voltado para o ensino da Educação Ambiental. 

Assim, Barba; Cavalari (2018) entendem que a dimensão interdis-
ciplinar norteia as práticas educativas ambientais no contexto amazônico 
e caracteriza-se por um processo formativo relacionado aos valores do 
conhecimento, éticos e estéticos e da participação política. Este processo 
deve estar constituído em seus problemas socioambientais do mundo con-
temporâneo, sobretudo os da relação entre sociedade-natureza. 

Consideramos ser importante que as temáticas dos Direitos Huma-
nos na Amazônia e as relações sociais do homem para com a natureza sejam 
desenvolvidas nas atividades educativas da Educação Ambiental de modo 
que os acadêmicos da UNIR e alunos de escolas públicas de Porto Velho 
reflitam sobre as questões éticas, políticas e da cidadania.

Deste modo, os conteúdos estavam direcionados ao texto de Luiz 
Marcelo de Carvalho (2006, p. 27), que considera a Educação Ambien-
tal em três dimensões da práxis humana, a saber: a) o conhecimento, b) 
os valores (ética e estética) e c) a participação política, no envolvimento 
entre a teoria com as práticas educativas visando a formação de educadores 
ambientais. 

Guimarães (2007) entende que a Educação Ambiental contribui 
para a formação de educadores ambientais por meio de um trabalho educa-
tivo interdisciplinar de modo que possam evidenciar conteúdos teóricos e 
práticos que envolvam a realidade dos estudantes na Escola, caracterizado 
por meio de uma práxis pedagógica.

Estas análises refletem a problemática desta pesquisa, relacionando 
com a ética analisada sob a égide ambiental quanto ao seu significado his-
tórico perante a sociedade, na sua visão ecológica e natural. A este respeito, 
foram trabalhadas questões da Educação Ambiental na Escola, a partir da 
realidade local, como o consumo e suas devidas proporções relacionadas 
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ao aumento de lixo, ao desmatamento, a degradação ambiental, com uma 
proporção enorme de graves danos ambientais, envolvendo famílias que 
foram desapropriadas de suas terras, da vulnerabilidade das moradias com 
as enchentes e os esgotos a céu aberto na cidade de Porto Velho. 

Do mesmo modo, as doenças associadas a esta situação precária 
como a falta de saneamento básico na cidade em geral, o lixão situado na 
Vila Princesa situado na BR 364 (sentido Acre), cujos moradores estão 
em situação degradante, além de vários outros problemas, resultam da falta 
de políticas públicas governamentais do estado de Rondônia e do municí-
pio de Porto Velho. Diante desta realidade, foram pensadas intervenções 
de Educação Ambiental construídas através da elaboração dos saberes 
ambientais e das práticas éticas, estéticas e políticas diante dos espaços dos 
educandos e dos educadores nas escolas trabalhadas.

Caminhos metodológicos percorridos

A metodologia utilizada no Projeto foi baseada em Tozzoni-Reis 
(2004) como uma pesquisa-ação em Educação Ambiental, que permitiu 
a participação ativa dos alunos dos ensinos Fundamental e Médio e dos 
acadêmicos da UNIR, com a finalidade de desenvolver a formação inicial e 
continuada de professores, no âmbito do contexto escolar. 

Após a aprovação do projeto, foram selecionados 35 (trinta e cinco) 
bolsistas dos cursos de licenciatura em Filosofia, Ciências Sociais, Pedago-
gia, Letras Português e Letras Espanhol, Biologia, Geografia e Educação 
Física, e cinco supervisores que atuam como professores das seguintes 
Escolas: Instituto Estadual de Ensino Carmela Dutra, Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio Murilo Braga, Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Manaus e Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Joaquim Vicente Rondon, localizadas na cidade de Porto Velho. Poste-
riormente, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Vicente 
Rondon foi substituída pela Escola de Ensino Fundamental e Médio John 
Kennedy, e a Escola Manaus pela Escola de Ensino Fundamental e Médio 
Castelo Branco.
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O Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra, situado na Ave-
nida Farquar, nº 1913, bairro Caiary, Porto Velho, foi a segunda escola 
implantada no estado de Rondônia. A Escola possui um corpo docente 
de Professores que possuem licenciaturas na área de formação de atuação, 
além de Especialização. Atende um número de 1250  estudantes do ensino 
médio, 620 no Ensino fundamental II, e ainda, 27 alunos especiais distri-
buídos nos 03 (três) turnos. Sob a coordenação de 01(uma) supervisora, na 
escola atuaram 08 (oito) acadêmicos bolsistas da UNIR pertencentes aos 
cursos de Biologia, Ciências Sociais, Filosofia e Geografia.

A Escola de Ensino Fundamental e Médio Murilo Braga está locali-
zada na Avenida 07 de Setembro, nº 1561, centro da cidade de Porto Velho, 
oferta o Ensino Fundamental do 5º ao 9º ano com 667 estudantes, e no 
Ensino Médio foram matriculados 397 alunos. Sua característica é ser uma 
Escola sustentável com o reaproveitamento da água da chuva, tem um espaço 
amplo, possui fontes de energia alternativa, salas amplas e bem iluminadas 
pela luz solar. Alguns ambientes recebem tratamento acústico, tem forro 
ecológico, jardim, horta e acessibilidade. Atuou uma professora Supervisora 
formada em Biologia com estudantes de Filosofia, Geografia, Biologia.

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Manaus está 
localizada na Rua Salgado Filho, nº 404, Mato Grosso, Porto Velho, RO, 
e possui um total aproximado de 450 estudantes do ensino fundamental 
(1º ao 9º ano) e ainda atende a Educação de Jovens e Adultos e muitos 
educandos em estado de vulnerabilidade social. Atuaram 2 professores, de 
Educação Física, Letras Espanhol e participaram acadêmicos de Letras, 
Letras Espanhol, Filosofia, Geografia, Educação Física.

Localizada na rua Garopaba, nº 2614, bairro Cohab, zona Urbana, 
a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Vicente Rondon 
atende ao Ensino Fundamental I, na modalidade Regular, Educação de 
Jovens e Adultos, bem como Educação Especial, perfazendo um total de 
aproximadamente 1600 (mil e seiscentos) alunos matriculados nos três tur-
nos, tendo como aspectos socioeconômicos a classe média-baixa da cidade 
de Porto Velho. Nela atuaram 01 (uma) supervisora formada em Biologia e 
acadêmicos dos cursos de Geografia, Filosofia e Letras.
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A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Murilo Braga, 
localizada na região central de Porto Velho, situada a rua Sete Setembro, 
nº 1561, zona urbana, atende ao Ensino Fundamental II e Médio, na 
modalidade Regular, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, 
perfazendo um total de cerca de 1100 estudantes matriculados nos três 
turnos; a clientela estudantil conta de adolescentes advindos de todos os 
bairros de Porto Velho. Nesta escola atuaram 02 (duas) supervisoras e 16 
(dezesseis) acadêmicos dos cursos de Ciências Sociais, Educação Física, 
Filosofia, Geografia, História, Letras Espanhol.

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio John Kenedy, 
sito à Rua Salgado Filho, nº 2286, bairro São Cristóvão, zona urbana de 
Porto Velho, a clientela estudantil advém de vários bairros da capital, con-
tando com adolescentes do Ensino Fundamental II e Médio - Regular, 
atendendo as modalidades de Educação de Jovens e Adultos e Educação 
Especial, com uma média de 650 estudantes do ensino fundamental e 
médio. Nesta Escola atuaram 2 supervisores: uma na área de Educação 
física e a outra em Ciências Biológicas, tendo estudantes das áreas de Edu-
cação Física, Ciências Sociais, Filosofia, Geografia.

As estratégias focaram na elaboração de uma didática que teve pla-
nejamento, organização e realização de aulas interdisciplinares de Educação 
Ambiental sob o seio de uma proposta da pedagogia histórico-crítica poli-
ticamente compromissada (Saviani, 2011). Assim, em uma ação conjunta 
de acadêmicos, supervisora e de outros colaboradores que atuam na Educa-
ção Ambiental na Escola, realizaram-se leituras, atividades práticas como 
oficinas, e grupos de discussões com alunos de toda a escola.

A equipe desenvolveu reuniões semanais com uma metodologia dia-
lógica, visando a integração de todos. A sistematização e o controle das 
atividades, executadas semanalmente, ocorreram por meio de assinaturas 
das listas de frequências dos bolsistas, sob a supervisão dos professores.

A efetivação das atividades nas escolas participantes ocorreu por 
meio de um planejamento com os coordenadores pedagógicos e superviso-
res envolvidos, conforme a agenda das instituições, com vistas à qualidade 
da aprendizagem na Educação Ambiental direcionada à Educação dos 
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Direitos Humanos. Estas reuniões permitiram o desenvolvimento das 
ações e das práticas educativas, de modo que mensalmente os relatórios 
eram entregues aos supervisores das escolas.

Foram realizadas atividades de pesquisa voltadas ao levantamento 
dos problemas socioambientais da escola e da comunidade, por meio 
da percepção ambiental dos alunos e acadêmicos, que também fizeram 
observações nas salas de aula com a finalidade de identificar o público de 
educandos com os quais seriam desenvolvidas as atividades do PIBID. 
Estas atividades foram avaliativas para a organização dos resultados, com 
a participação em rodas de conversas. Assim, o objetivo da avaliação foi 
a busca pela aprendizagem diante do processo de apropriação do saber 
ambiental em que se estabeleceram as relações dos conteúdos trabalhados 
em Educação Ambiental.

O processo formativo na prática educativa na iniciação à docência

Ao longo dos quatro anos, no período de 2014 a 2018, as ativida-
des desenvolvidas foram definidas em três eixos norteadores referentes aos 
conteúdos curriculares trabalhados: “1. Estudos sistemáticos de Educa-
ção Ambiental e sua relação com a Educação dos Direitos Humanos”; 2.  
“Construção de atividades práticas de educação ambiental na relação com a 
Educação dos Direitos Humanos”; 3. Participação em intervenções.

Estudos sistemáticos de Educação Ambiental e sua relação com a Edu-
cação dos Direitos Humanos

No primeiro eixo, “Estudos sistemáticos de Educação Ambiental e 
sua relação com a Educação dos Direitos Humanos”, os estudantes desen-
volveram os conteúdos relacionados à concepção de Educação Ambiental. 
Em relação à produção teórica, foram realizadas leituras e interpretação de 
textos relacionados com a temática dos Direitos Humanos, pelos acadê-
micos da UNIR, fomentando, assim, habilidades para o domínio da língua 
portuguesa. O trabalho pedagógico ocorreu em um processo de interação 
dialógica, conforme afirma Reigota (2002, p. 123):
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O desafio do processo pedagógico é fazer com que as várias leituras e 
interpretações de um problema ambiental possibilitem a instauração 
de uma troca dialógica, com o objetivo de se chegar a um consenso 
mínimo sobre o problema. Consenso esse que permita às pessoas se 
aglutinarem em busca de alternativas e possibilidades de solução de 
problemas. 

A realização de atividades acadêmicas com leituras e a produção 
de textos permitiu que fossem apresentados, em seminários e congressos, 
eventos regionais, nacionais e internacionais, trabalhos realizados durante 
as ações pedagógicas, e se caracterizaram pela relação do homem com o 
meio ambiente, sendo relevantes ao fomento das práticas ambientais. Um 
dos exemplos foi a participação no I e no II Seminário Institucional do 
PIBID, realizado no campus da UNIR de Porto Velho nos anos de 2013 e 
2014, com a finalidade de integrar acadêmicos bolsistas, supervisores, coor-
denadores do programa PIBID e os alunos das escolas públicas. 

O eixo do conhecimento ambiental corresponde aos elementos sig-
nificativos da aprendizagem na Educação ambiental, que segundo Martha 
Tristão (2008) ele pertencente à esfera da sociedade na diversidade das cul-
turas, pois o momento atual suscita uma articulação dos princípios teóricos 
e filosóficos da educação ambiental de modo que permitam refletir com os 
ideais da diversidade cultural, social e biológica relevantes no desenvolvi-
mento das relações estabelecidas no contexto contemporâneo.

Nesse contexto, foram realizadas aulas voltadas à coleta seletiva, que 
proporcionou uma maior compreensão sobre o devido descarte e separação 
do lixo e a reciclagem dos resíduos sólidos, o que motivou a desenvolver a 
Educação Ambiental na cantina e no refeitório da escola.

Para Leff (2001, p. 191), “a crise ambiental é, acima de tudo, um 
problema de conhecimento” [...]. Esta afirmativa revela que o conheci-
mento e os saberes ambientais são necessários para o processo formativo 
dos estudantes e dos professores diante da compreensão da realidade ambi-
ental de maneira que se possa incorporar na Escola um trabalho educativo 
de modo efetivo e prático.
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Os alunos participaram de palestras com as Secretarias Municipal 
do Meio Ambiente (SEMA), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
(SEDAM), o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), a Associa-
ção dos Catadores, e outros órgãos afins à Educação dos Direitos Humanos: 
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Ministério Público (Estadual 
e Federal), Pastoral Católica, entre outros, com a finalidade de integração e 
diálogo no contexto ambiental. Com a realização de palestras com os temas: 
“O uso de agrotóxicos e a criação de um espaço verde” apresentaram-se os 
tipos de agrotóxicos existentes e os danos causados ao meio ambiente pelo 
uso incorreto, resultando na proposta de criação de uma horta na escola, em 
uma área verde, com produtos livres de fertilizantes químicos.

Houve estudos a respeito da emissão descontrolada de gases causa-
dora do buraco na camada de ozônio, assim como a apresentação de estudos 
que mostram que tal buraco está se recompondo, assim como o ciclo de 
vida dos produtos industrializados e as etapas de soluções dos problemas 
ambientais.

Carvalho (2006) considera que a formação crítica dos educandos se 
coloca por meio das problemáticas ambientais de natureza ética, política e 
da cidadania. Por meio da ética, foram trabalhados os valores dos educan-
dos na escola, na família e na sociedade diante dos problemas que afligem 
a educação ambiental. Em outras palavras, pode-se dizer que a riqueza do 
homem está em refletir e agir perante os fatos presentes no contexto social 
e econômico, retratando-se em uma perspectiva real frente aos novos aspec-
tos presentes nas contradições do mundo capitalista. 

Assim, a problemática do meio-ambiente foi estudada conforme o 
recomendado pela literatura: como um fenômeno socioambiental, em que 
a educação ambiental pertence ao aspecto político e da cidadania como 
tarefa da prática pedagógica para o desenvolvimento do processo formativo 
(Morales, 2012). Nesse contexto, a educação ambiental se relaciona com 
a educação dos Direitos Humanos, cujos significados estão demonstrados 
como socializadores nas relações e nas práticas sociais, com a finalidade de 
capacitar os sujeitos (individuais e coletivos) para a defesa e promoção da 
cultura.
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Loureiro (2006, p. 137) compreende que as políticas ambientais 
merecem ser estudadas e investigadas para a formação de professores com-
prometidos com a docência no contexto ético, político e social, relacionado 
com a preservação da vida e do meio-ambiente. Nessa ótica, a cidadania 
deve ser compreendida como uma perspectiva de formação de sujeitos his-
tóricos comprometidos com o desenvolvimento da Educação Ambiental. 
Nesse aspecto, a teoria crítica na condição política deve ser analisada como 
elemento imprescindível e necessário para a compreensão da natureza.

Isabel de Carvalho (2012) entende que a Universidade deve ter o 
compromisso de ensinar os mais diversos saberes, permitindo a realização 
do trabalho educativo por meio dos educadores ambientais, denominados 
de “sujeitos ecológicos”, comprometidos com o tema na sua trajetória de 
vida. A respeito da sustentabilidade, entende-se que ela é um modelo de 
vida mais generoso, cooperativo, participativo, crítico e corresponsável pelas 
ações cotidianas, em busca da qualidade de vida. 

Prática da docência na Educação Ambiental na relação com a Educação 
dos Direitos Humanos

O conteúdo trabalhado a respeito da “Prática da Docência na 
Educação Ambiental” compreendeu o desenvolvimento da teoria com a 
prática na sala de aula. Os temas foram organizados com a finalidade de 
uma construção dos espaços verdes na escola, como a horta escolar, espaços 
de jardinagem e embelezamento estético. Por meio do planejamento com 
os coordenadores e supervisores envolvidos no subprojeto nas Escolas, as 
atividades foram desenvolvidas com ações práticas visando uma Educação 
ambiental crítica.

A ação desenvolvida com o projeto “Horta Escolar”, com as turmas 
do Ensino Fundamental e Médio, foi a oportunidade para os acadêmicos 
da UNIR apresentarem os critérios para a escolha do local da horta e os 
benefícios de sua implantação, já que os produtos orgânicos seriam consu-
midos pelos próprios alunos. Houve a reutilização dos espaços verdes, pelos 
acadêmicos e estudantes, transformando os espaços escolares em ambientes 
agradáveis.
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O processo de limpeza das dependências da escola foi consequência 
das ações fiscalizatórias e conscientizadoras dos próprios alunos, resultando 
em uma maior socialização das crianças e adolescentes e diminuição das 
ações delinquentes até então frequentes na escola.

A construção de brinquedos e equipamentos com materiais alter-
nativos e de baixo custo foi uma atividade desenvolvida com a finalidade 
de facilitar a aprendizagem sobre Educação Ambiental, assim como a 
realização de feiras de conhecimento, oficinas pedagógicas, colóquios de 
integração com as escolas parceiras. Estes brinquedos foram doados aos 
alunos das escolas.

Por sua vez, os fantoches foram confeccionados e utilizados para a 
promoção da conscientização a respeito do meio ambiente, ressaltando-se 
a função educativa. Neste caso, as atividades semanais com a produção de 
materiais pedagógicos, que envolveram o lúdico, permitiram uma relação 
entre o espaço da sala de aula, por meio da utilização de brincadeiras, ofi-
cinas e peças teatrais. 

As práticas de Educação Ambiental por meio do lúdico permitiram 
que ocorresse uma melhor participação entre os acadêmicos e os profes-
sores por meio de brincadeiras, oficinas e peças teatrais. Neste contexto, a 
práxis educativa nas escolas trabalhadas subsidiou os estudantes e acadê-
micos a refletirem sobre sua função social enquanto cidadãos, bem como 
favoreceu uma consciência coletiva sobre o cuidado com o meio ambiente: 
as práticas de Educação Ambiental.

Com o andamento dos trabalhos na escola exercitou-se a ideia da 
sustentabilidade na Amazônia, nesse processo houve a confecção de uma 
televisão feita com caixa de sapato, para a prática de contação de histórias; 
com a reutilização de materiais diversos, entre eles, a criação de vassouras 
de garrafas pets, carrinhos, porta trecos, bonecas feitas de jornal e fantoches 
de caixa de leite e a produção do fio de garrafas pets. 

O projeto Com-vida (2014) era realizado nos contraturnos, com 
turmas de 25 a 30 alunos, com discussões sobre o ideal de respeito entre o 
homem frente ao natural, já que os elementos dependem intrinsecamente 
uns dos outros, sejam eles artísticos, culturais ou científicos.
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A implantação de coleta seletiva nas escolas, pelas Associações de 
Catadores, ocorreu por meio da sensibilização dos estudantes com as ati-
vidades que contemplaram a relação do homem com o meio ambiente e 
a natureza. Dimensionaram-se atividades práticas, como a realização da 
jardinagem buscando a interação entre os alunos e o saber ambiental. Do 
mesmo modo, em atividades de campo, com a realização de visitas em ruas 
próximas das escolas, os acadêmicos utilizaram fotografias e entrevistas 
com os moradores e estimularam a percepção ambiental dos estudantes 
para uma visualização dos problemas socioambientais do entorno.

Participação em intervenções na sala de aula

As aulas de Educação Ambiental foram permeadas de temas rela-
cionadas ao lixo, reciclagem, o uso de agrotóxicos e seus efeitos ao meio 
ambiente, bem como realizadas atividades ambientais no laboratório de 
Ciências, trabalhando conteúdos relacionados à Química, Biologia e Física, 
os quais subsidiaram o desenvolvimento dos temas da Educação Ambiental 
agrupados em três blocos, a saber: Os ciclos da natureza; Sociedade e meio 
ambiente; e Manejo e conservação ambiental. A escola estabeleceu um pla-
nejamento para execução das ações ao longo do ano. 

Os temas trabalhados na sala de aula foram: “Uso de agrotóxicos e a 
criação de um espaço verde”, “Globalização econômica e os desafios ambien-
tais; “Uso racional da água”; “Reciclagem do lixo no contexto da prática 
educativa”, e “A importância da Com-vida”. Neste, evidenciou o caráter da 
interdisciplinaridade e a construção dos saberes ambientais voltados a ideia 
de trabalhar o sujeito ecológico, conforme destaca Carvalho (2012).

A avaliação possibilitou aos acadêmicos da UNIR para que eles 
pudessem participar da Com-vida nas escolas e, a partir das visitas na 
comunidade, os acadêmicos estimulassem a percepção ambiental por parte 
da comunidade e ampliassem os conhecimentos por meio das rodas de 
conversas e encontros semanais. A partir do Projeto da Com-vida (2014), 
os alunos puderam desenvolver atitudes concretas diante da realidade de 
diversas atividades sustentáveis.
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Nesse contexto, ocorreram oficinas a respeito da reutilização de 
materiais recicláveis, como telhas, garrafas e filtro de café, usando a técnica 
de decoupage, que transforma o lixo em arte, ensinada pelos acadêmicos.

Outras ações executadas, como a construção de espaços verdes na 
escola, o desenvolvimento da aprendizagem com a Horta, o verde por perto 
por meio de oficinas de reutilização de materiais para confecção de arte-
sanato, exibição de filmes sobre preservação ambiental, debates e rodas de 
conversa contribuíram ao exercício consciente da Educação Ambiental, e 
no processo de formação de alunos cidadãos, tornando-se sujeitos compro-
metidos com o mundo.

As atividades sobre resíduos sólidos permitiram aos acadêmicos e 
estudantes uma aprendizagem no que diz respeito à relação da sociedade 
com o meio ambiente, implicando em atitudes que levassem à responsabi-
lidade socioambiental. 

Na disciplina de Educação Física também ocorreram atividades 
voltadas ao Meio Ambiente, por meio de oficinas sobre saúde pessoal, 
incentivando a prática de atividades físicas como forma de cuidar da pró-
pria saúde, para a harmonia no ambiente. 

Outras ações ocorreram a partir de visitas na comunidade, incenti-
vando a percepção dos alunos na aula de campo por meio de fotografias e 
entrevistas com os moradores, quando visualizavam os problemas socioam-
bientais do bairro, seguidas de discussão e propostas de soluções. 

Carvalho (2012) entende que a ação educativa na Educação Ambien-
tal deve ser mediadora entre a esfera educacional, que deve ser dialógica no 
campo dos conhecimentos, e os valores ecológicos e políticos. Assim, neste 
caso, evidenciamos que os valores devem permitir a construção de um cida-
dão ecológico que deverá ter a sua participação como uma prática social, e 
fazer com que o homem use os seus saberes para as reais necessidades da 
sociedade. 

Outras ações foram realizadas, como a “Oficina do Futuro”, que 
consistiu em uma produção coletiva, na qual cada aluno expôs o que dese-
java de melhor ao planeta. A “árvore dos sonhos”, representada por uma 
árvore grande recortada em papel, serviu de referência para que os alunos 
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se reunissem em pequenos grupos, respondendo as indagações: “a) Como é 
a escola dos nossos sonhos? b) Como é a comunidade dos nossos sonhos? 
A “percepção ambiental dos alunos” resultou em pequenos projetos, criados 
coletivamente por eles. 

Exercitou-se a sustentabilidade na Amazônia na Educação Ambien-
tal por meio da conscientização do indivíduo, que se caracteriza em 
compreender os problemas ambientais por meio da conservação de reser-
vas naturais, visando a participação de educadores e educandos (Andrade, 
Gómez, 2016).

As diversas atividades, como a prática de contação de história, a 
reutilização de produtos sustentáveis, a produção de objetos a partir das 
garrafas pets, como por exemplo, a construção dos brinquedos e jogos edu-
cativos, bem como a realização das diversas limpezas e embelezamento na 
escola permitiram a construção dos saberes ambientais.

As intervenções em sala ocorreram por meio da formação de rodas 
de debate e socialização de ideias entre alunos e acadêmicos, para análise 
do impacto e influência das atividades realizadas no decorrer do ano pelo 
projeto, em que todos puderam colocar situações dos temas abordados em 
Educação Ambiental em seus cotidianos. Elas foram avaliadas positiva-
mente de modo que permitiram uma interação com a comunidade escolar, 
os estudantes, professores, supervisores das escolas.

Os temas controversos, como a enchente no rio Madeira, as questões 
da construção de usinas hidrelétricas no rio Madeira, a problemática do 
lixo e do saneamento público na cidade de Porto Velho, o desmatamento 
e as queimadas na Amazônia, o abandono dos animais, a falta de cuidado 
com os idosos, além de tantos outros assuntos, foram avaliados como sig-
nificativos para a aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental e 
pelos acadêmicos da UNIR. Enfim, as atividades e as práticas educativas 
reforçam o processo de aprendizagem relacionado com os diversos saberes 
e práticas ambientais (Tozzoni-Reis, 2004).
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Considerações finais

O projeto despertou o interesse dos alunos sobre a questão ambien-
tal, e o conhecimento adquirido em sala foi colocado em prática e 
compartilhado por todos no ambiente escolar e na Universidade. Foram 
desenvolvidas ações ambientais que permitiram que os acadêmicos fossem 
mais cuidadosos em relação ao espaço escolar, contribuindo para a perma-
nência de espaços verdes na escola, ajudando na coleta seletiva do lixo e 
auxiliando no desenvolvimento do conhecimento, dos valores éticos e da 
participação política voltada à Educação Ambiental. 

As atividades desenvolvidas no Projeto Interdisciplinar do PIBID 
foram diversificadas, e realizadas nas quatro escolas trabalhadas, possibili-
tando a reflexão do discente sobre uma intervenção responsável no espaço 
onde vivem. Neste caso, o compromisso da educação em garantir os pro-
cessos de sociabilidade, em construir, tanto entre a sociedade e a natureza, 
como entre os diferentes seres humanos, relações que valorizem a vida e 
que, por isso, se tornam humanizadoras, caracteriza essa prática social como 
politicamente compromissada.

Assim, a parceria estabelecida entre os acadêmicos da UNIR com 
as escolas foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento, dos 
valores éticos e da cidadania ambiental buscando a formação de crianças 
e jovens na Educação Ambiental. Reconhece-se, pois, a importância das 
ações do projeto Com-vida, que possibilita a aprendizagem ambiental reco-
nhecendo a teoria e a prática em um contexto educativo.

De um modo geral, a interação dos acadêmicos com as professo-
ras supervisoras, coordenadores e escola proporcionou um trabalho eficaz, 
pois o desenvolvimento de ações pôde refletir o compromisso com a sua 
formação acadêmica no desenvolvimento dos valores éticos, políticos e da 
cidadania, contribuindo para uma melhor profissionalização diante das 
questões relacionadas ao desenvolvimento cultural, social, tecnológico na 
região Norte e com o desenvolvimento sócio sustentável.

O projeto permitiu que houvessem avanços na formação de aca-
dêmicos da UNIR dos professores supervisores e dos alunos nas Escolas 
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sobretudo com temas controversos da Amazônia, tratados de modo sin-
gular voltados a consciência e ao saber ambiental. Nesse aspecto, os valores 
do conhecimento, da Ética e da dimensão política se fizeram presentes 
na escola por meio de pressupostos da reflexão filosófica diante da crise 
ambiental instalada em nossa sociedade. 

Neste sentido, o projeto permitiu que os acadêmicos se envolvessem 
com os temas e ações ambientais compreendendo ser um trabalho edu-
cativo contínuo para o desenvolvimento da Educação Ambiental e dos 
Direitos Humanos no contexto rondoniense, e, por assim dizer, amazônico, 
mesmo com as dificuldades culturais, éticas, políticas e socioeconômicas. 

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Francisca Marli Rodrigues de; GÓMEZ José Antonio Caride. Educação 
Ambiental na Amazônia brasileira: participação e reclamos sociais em tempos pós-hegemô-
nicos. Revista Espacios Transnacionales, p.37-48, jul./diciembre 2016. 

BARBA; Clarides Henrich de; CAVALARI Rosa Maria Feiteiro. A temática ambiental na 
formação de professores nos cursos de licenciatura da Universidade Federal de Rondônia: 
um estudo de caso no Campus de Porto Velho. Revista Exitus, Santarém/PA, v. 8, n. 3, p. 
280 -309, set/ dez, 2018.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, MEC, 1988.

______. Comissão de Meio-ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA), 2014. Dispo-
nível em:< http://portal.mec.gov.br/pec-g/apresentacao>. Acesso em: 25 ago. 2020

BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular: proposta preliminar 
segunda versão revista. Brasília: MEC, 2016. Disponível em:< http://historiadabncc.mec.
gov. br/documentos/bncc-2versao.revista.pdf>. Acesso em: 26 maio 2017.

CARVALHO, Luiz Marcelo de. A temática ambiental e o processo educativo: dimensões e 
abordagens.  In: CINQUETTI, Heloísa Chalmers Sisla e LOGAREZZI, Amadeu. Con-
sumo e resíduo: Fundamentos para o trabalho educativo. São Paulo: Edufscar, 2006. 

CARVALHO, Isabel Cristina Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecoló-
gico. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

GUIMARÃES, Mauro. Educação ambiental: participação para além dos muros da escola. 
In: MELLO, Soraia Silva de; TRAJBER, Rachel. (coord.) Vamos cuidar do Brasil: concei-
tos e práticas em educação ambiental na escola. Brasília: Ministério da Educação, Coor-

http://portal.mec.gov.br/pec-g/apresentacao%3e


182

denação Geral de Educação Ambiental: Ministério do Meio Ambiente, Departamento de 
Educação Ambiental, UNESCO, 2007. p. 85- 93.

LEFF, Enrique. Epistemologia Ambiental. Tradução de Sandra Valenzuela. São Paulo: 
Cortez, 2001.

LOUREIRO, Carlos F. B.; Problematizando conceitos: contribuição à práxis em educação 
ambiental.  In: LOUREIRO, Carlos F. B.; CASTRO, Ronaldo Souza de; LAYRARGUES, 
Philippe Pomier. (orgs.) Pensamento complexo, dialética e educação ambiental. São Pau-
lo: Cortez, 2006. p. 72-103.

MORALES, Angélica Góis. A formação do profissional educador ambiental: reflexões, 
possibilidades e constatações. 2. ed. Ponta Grossa, PR: UEPG, 2012.

REIGOTA, M. A floresta e a escola: por uma educação ambiental pós-moderna. 3.  ed. São 
Paulo: Editora Cortez,2002.

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11.ed.rev. 
Campinas/SP: Autores Associados, 2011, (Coleção educação contemporânea)

SEVERINO, Antônio. Educação, sujeito e história. São Paulo: Olho D´Água, 2006.

TOZZONI-REIS, Marília Freitas de Campos. Educação Ambiental: natureza, razão e 
história. Campinas, SP: Autores Associados, 2004.

TRISTÃO, M. A educação ambiental na formação de professores: redes de saberes. 2. ed. 
São Paulo: Annablume, 2008.



183

Sobre as autoras e os autores: 

Bárbara Cristina Gallardo

Graduada em Letras (Tradutor-Intérprete), pela Faculdade Ibero-
-Americana-SP, Mestre em Letras (Inglês e Literatura correspondente), 
pela UFSC-SC e Doutora em Linguística Aplicada (Linguagem e Tecno-
logia), pelo IEL/Unicamp-SP. Coordena o projeto de pesquisa “Formação 
de professores críticos de línguas estrangeiras: realidade e perspectivas” 
(CNPQ). É professora adjunta na Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat) desde 2006, onde atua na área de Linguística Aplicada. Seus 
interesses de pesquisa são a formação de professores críticos na era tecno-
lógica e a relação entre linguagem e tecnologia.

Andreia Dias de Almeida

Professora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 
UNIR desde 2006, tem mestrado em Biologia Experimental. Doutora em 
Educação, pela Universidade Estadual de Maringá. Pesquisadora do Grupo 
de Pesquisa de Ensino de Ciências – Educiência. Coordenadora do PIBID 
Biologia da UNIR desde 2011. Atualmente ministra disciplinas de forma-
ção de professores e estágios supervisionados.

Leonir Santos de Souza

Professora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 
UNIR desde 2006, tem mestrado em Biologia Experimental. Doutora em 
Educação, pela Universidade Estadual de Maringá. Pesquisadora do Grupo 
de Pesquisa de Ensino de Ciências – Educiência e do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação Básica e Superior – GEDUC. Coordenadora do 
Subprojeto Multidisciplinar Biologia, Química e Matemática do Programa 
Residência Pedagógica Biologia da UNIR. Atualmente ministra discipli-
nas de formação de professores e estágios supervisionados.



184

Antonio Donizeti Fernandes

Graduado (1992), Mestre (2002) e Doutor (2012) em Ciências 
Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - 
Campus Marília. Especialização em Saúde Pública pela Universidade de 
São Paulo (1994). Pós-Doutorado em História Social pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (2018), em estudos de África. Atualmente 
é Professor Adjunto no Centro de Ciências Humanas e da Educação da 
Universidade do Norte do Paraná- UENP. Atuou como Coordenador de 
área do Programa de Iniciação à Docência  Pedagogia em 2015, professor 
no Plano Nacional de Formação de Professor da Educação Básica - Parfor 
em 2014 e 2017 e, também, professor no curso de Pós-Graduação Huma-
nidades Lato Sensu (CJ\CCHE) (2017). Possui experiência nas áreas de 
conhecimento de Sociologia e Antropologia, com ênfase em temas rela-
cionados ao trabalho pedagógico, relações étnico-raciais, história da África, 
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Programa de Estudos pós-graduados em Educação: Psicologia da Educa-
ção, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em 2013 assumiu 
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Educação na Fundação Universidade Federal de Rondônia-UNIR – Cam-
pus Porto Velho. In memorian          

Clarides Henrich de Barba 

Graduado em Licenciatura em Filosofia pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (1982) e em Educação Física pela Universidade Federal 
de Rondônia (1989). Mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de 
Santa Maria (1996) e doutorado em Educação Escolar pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2011). Atualmente é Professor 
Associado do Curso de Filosofia em disciplinas de Filosofia da Educação 
e Metodologia da Pesquisa Científica e Docente do Programa de Pós-
-Graduação Profissional em Educação Escolar, da Universidade Federal 
de Rondônia. É pesquisador na área de Educação, com ênfase em educação 
e políticas públicas em ambiental, ética e cultura amazônica. Atuou como 
coordenador de área do SubProjeto PIBID Interdisciplinar de 2014-2018. 

Email clarides@unir.br



    

Iniciação à docência e PIBID 

Marcia Machado de Lima, Odete Burgeile (Orgs.)

As organizadoras consideram o encontro das vozes de pesquisadores 
e docentes das universidades sobre os avanços, mas também sobre 
as tensões e questões suscitadas nos últimos 10 anos, desde o 
período de implantação do PIBID até o difícil momento presente, 
a possibilidade de revelar a construção de uma linha inovadora de 
formação de professores com um olhar voltado para especificidades 
institucionais. Interessa prioritariamente à publicação, como sua linha 
articuladora, pensar sobre como os vários projetos institucionais e 
subprojetos pensaram e deram corpo ao termo “iniciação à docência”. 
Podemos dizer, hoje, que “iniciação à docência” é um conceito? Ou 
mesmo uma linha inovadora de formação de professores? Em que 
medida o PIBID imprimiu novos contornos para a formação inicial? 

Iniciação à docência e PIBID:
M

arcia M
achado de Lim

a
 Odete Burgeile (Orgs.)

NOVOS CONTORNOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES    
NO BRASIL? 

Este livro nasceu anteriormente ao não-tempo 
da pandemia e, por isso a leitura dos capítulos 
causam um duplo efeito: reaviva os desafios, 
mas também os aprendizados que, de algum 
modo fizeram a todos e todas nós  – bolsistas, 
professores/as de educação básica e docentes 
da universidade –, corajosamente, esperançar.  
Interessou prioritariamente aos autores/as e 
co-autores/as a revisão crítica de como os 
distintos projetos institucionais de regiões 
diferentes do Brasil e subprojetos de várias 
áreas  deram corpo ao termo “iniciação à 
docência”.  Em que medida o PIBID imprimiu 
novos contornos para a formação inicial de 
professores? Constituiu-se uma linha inovadora, 
problematizadora de formação de professores? 
Quais são os ensinamentos trazidos pelos/
as licenciandos/as da experiência no chão da 
escola de educação básica? Ao mesmo tempo, 
quais tensões étnico-raciais, estéticas e éticas 
participam desse encontro? É possível um 
diálogo intercultural? O que dizem aqueles/as 
que passaram pelo PIBID e estão na educação 
básica? Esperamos que a leitura demonstre as 
contribuições do PIBID para a continuidade da 
reflexão solidária e criativa, política e ética entre a 
formação inicial de professores e as escolas para 
as lutas pela educação pública, de qualidade e 
engajada em efetivas mudanças sociais.

NOVOS CONTORNOS PARA A FORM
AÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL? 

Mestre em Educação e Doutora em Letras pela Unesp. 
Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Escolar Profissional e Departamento de Ciências da Educacão 
da UniversidadeFederal de Rondônia. Coordenadora de Área 
do Subprojeto PIBID Pedagogia 2012-2022.Co-organizadora, 
juntamente com a Profa Odete Burgeile, da obra “Iniciação à 
Docência e Educação Escolar: o PIBID na Universidade Federal 
de Rondônia”, pela Editora Temática. Atualmente, coordena a 
pesquisa “Alfabetização Inicial na Escola Básica em Rondônia 
Pós-Pandemia: Delineamento da Problemática, Possibilidades 
e Desafios” (Chamada Universal n. 05/2021/FAPERO) e o 
Programa de Extensão Cartas do Rio a Rua (Edital n.02/2018/
PIBEC/PROCEA/UNIR) que coloca em rede, através da troca 
de cartas pessoais, crianças ribeirinhas da margem direita e 
de Distritos do Baixo Rio Madeira – Porto Velho, Rondônia. 
Líder do Grupo de Pesquisa Educação Escolar em Contexto 
Amazônico.

Possui graduação em Letras e Farmácia Bioquímica, e 
especialização em Literatura Brasileira pela Universidade 
Estadual de Maringá. Mestre em Letras, pela Universidade 
Federal do Paraná e Doutorado europeu em Filologia Inglesa, 
revalidado pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
Docente do Mestrado Acadêmico em Letras da Universidade 
Federal de Rondônia. Coordenadora de Área do Subprojeto 
PIBID Letras-Inglês e Letras Inglês-Espanhol de 2014-2018. 
Coordenadora do Projeto Residência Pedagógica Letras 
Inglês-Espanhol 2018-2019. Líder do GELLSO - Grupo de 
Estudos Linguísticos, Literários e Socioculturais, dedicando-
se sobretudo a temas amazônicos relacionados a ensino/
aprendizagem de línguas (estrangeiras/adicionais e português 
como língua estrangeira/adicional), identidade cultural, 
formação de professores de línguas, identidade cultural e 
línguas e culturas em contato.

Marcia Machado de Lima

Odete Burgeile
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