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NOTAS INTRODUTÓRIAS

Jussara Cristina Barboza Tortella
Organizadora

A presente publicação retrata a iniciativa de um grupo co-
ordenadores do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID)da PUC-Campinas em divulgar o trabalho re-
alizado entre os anos 2014 e 2017 por toda equipe - bolsistas de 
Iniciação à Docência (ID), supervisores e coordenadores de área 
e coordenadores gerais - cujo foco foi a busca de uma proposta 
interdisciplinar, tanto na formação dos alunos de licenciatura 
como para os alunos do Ensino Fundamental e Médio perten-
centes às escolas parceiras. 

A defesa pela forma interdisciplinar está atrelada às con-
cepções de um ensino não fragmentado, que tenha um sentido 
para aqueles que aprendem e aqueles que ensinam. Se conside-
rarmos o conceito de interdisciplinaridade como uma “atitude 
de ousadia e busca frente ao conhecimento, cabe pensar aspec-
tos que envolvem a cultura do lugar onde se formam professo-
res.” (FAZENDA, 2008, p. 94).

A formação dos professores se configura como objeto das 
políticas educacionais no território nacional. Os estudos a res-
peito da formação inicial indicam que o perfil do profissional 
em formação é bastante difuso. Outro aspecto de fragilidade 
está na organização dos currículos, que se mostram fragmenta-
dos e generalistas (GATTI e BARRETO, 2009; GATTI e NUNES, 
2013).  Vários aspectos podem influenciar a formação inicial dos 
professores, dentre eles, os já citados – definição do perfil e cur-
rículo – e outros com o mesmo peso: concepções do processo 
de ensino e aprendizagem, metodologias, estratégias utilizadas 
por professores e alunos, organização dos conteúdos, políticas 
nacionais e específicas de diversas localidades, entre outros as-
pectos.

A formação inicial dos docentes é uma importante etapa 
para a aquisição de conhecimentos que conduzam a uma boa 
prática profissional, embora não seja o único desenho de for-
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mação (DAY, 2005). Desde a formação inicial é importante que 
os alunos da graduação tenham oportunidade de vivenciar si-
tuações nas quais possam decidir e gestar sua própria ação, re-
alizar trabalhos colaborativos entre os profissionais que atuam 
na escola e com seus pares e, ainda, exercitar a prática reflexiva. 
(ROLDÃO, 2007).

Os autores deste livro partem do pressuposto que o PI-
BID pode ser um dos programas que favorece a vivência dessas 
situações e a tal almejada parceria entre universidade e profis-
sionais da escola com o objetivo de mobilizar saberes, novos 
conhecimentos para o processo de ensino e aprendizagem. Des-
de 2007 o referido programa se constitui como um elemento 
importante na formação inicial dos professores e, a partir da 
promulgação do Decreto nº 721924, de junho de 2010, se conso-
lidou de forma efetiva como uma política nacional de formação 
de professores. 

A promoção do desenvolvimento profissional dos docen-
tes em formação necessita de um espaço formativo contínuo, 
local no qual haja permanentes trocas de experiências, diálogo 
constante e, acima de tudo, respeito às particularidades de cada 
tempo de formação. Docentes experientes podem trazer mui-
tos conhecimentos para os graduandos, da mesma forma que 
os graduandos podem trazer novas informações e experiências 
para os professores que já atuam em sala de aula. Há aqui uma 
gama de oportunidades de formação: bolsistas e coordenadores 
das universidades, supervisores, professores e alunos das esco-
las parceiras.

A coordenadoria de licenciatura da PUC-Campinas en-
tende que o Pibid pode

Incentivar a formação de professores para a educação 
básica, contribuindo para a elevação da qualidade da 
escola pública; valorizar o magistério, incentivando 
os estudantes que optam pela carreira docente; in-
serir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede 
pública de educação, promovendo a integração entre 
educação superior e educação básica; e, trabalhar a in-
terdisciplinaridade por meio da articulação das ações 
previstas nos subprojetos de áreas, visando desafiar a 
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fragmentação dos conteúdos e da prática pedagógica, 
possibilitando uma visão ampla e articulada da rea-
lidade. (COORDENADORIA ESPECIAL DE LICEN-
CIATURA, 2012, p.4).

Os autores dessa obra nos convidam a compreender as 
ações pedagógicas desenvolvidas pelas dez áreas do conheci-
mento –Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Geografia, 
História, Letras, Matemática, Pedagogia eSociologia - a saber: 
1) estrutura do Pibid; 2) conceitos de interdisciplinaridade; 3) 
educação ambiental e práticas; 4) estudo do meio e iniciação à 
docência; 5) educação do olhar e do movimento; 6) marcas da 
violência e discriminação; 7)padrões na natureza e a interdisci-
pinaridade; 8) literatura marginal, fanzine e mural poético; 9)
análise crítica da experiência de práticas pedagógicas (grupão) 
na perspectiva da interdisciplinaridade; 10) relatos de projetos 
interdisciplinares; 11) experiências bem sucedidas. 

A consolidação das ações do PIBID da PUC-Campinas só 
foi possível a partir do desenvolvimento de um trabalho que 
priorizou a ação colaborativa entre a escola e a Universidade. 
O Pibid favorece esse tipo de ação, pois a universidade apre-
senta o programa às escolas e aquelas que se interessam po-
dem participar do programa. Assim, não há uma imposição da 
universidade e sim uma adesão dos integrantes da escola, fato 
que contribui para um trabalho de parceria. Assim como a es-
cola escolhe participar, os alunos também são convidados e não 
convocados. A possibilidade de escolha pode favorecer o sen-
timento de pertença, de co-responsabilização pelas atividades 
desenvolvidas. 

Cada capítulo do livro retrata uma vivência dos partici-
pantes do Pibid da PUC-Campinas descritas pelos coordenado-
res das diferentes áreas.  

O primeiro capítulo intitulado Interdisciplinaridade no 
Pibid - A experiência singular do Pibid PUC-Campinas apre-
senta a organização do programa na PUC-Campinas. Os auto-
res Eliana das Neves Areas e Valdomiro Placido dos Santos, coorde-
nadores gerais do Programa, descrevem com detalhes a forma 
criativa e dinâmica que encontraram para que houvesse a inter-
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locução entre as diferentes áreas e, consequentemente, a busca 
por um trabalho interdisciplinar.  Há um retrato detalhado dos 
temas desenvolvidos nos últimos quatro anos, que expressam o 
percurso percorrido, os desafios a cada tema e também os estu-
dos realizados, todos mobilizados para a questão da interdisci-
plinaridade. Os autores destacam pontos fundamentais para o 
bom funcionamento do programa, como o planejamento contí-
nuo da formação dos bolsistas de iniciação à docência, a perma-
nência de encontros coletivos para discussão dos procedimen-
tos a serem adotados, o papel do supervisor e do coordenador 
por meio de reuniões com coordenação geral do programa, a 
execução das atividades planejadas e constantes  avaliações. 
Um capítulo interessante para quem pretende implementar o 
programa nas escolas.

No capítulo dois - A Interdisciplinaridade em Ação: 
achegas para a definição de um conceito - Artur José Renda Vi-
torino, coordenador da área de História, aborda o conceito de 
interdisciplinaridade em ação.  Para chegar à definição desse 
conceito, Artur presenteia os leitores com uma discussão sobre 
a interdisciplinaridade à luz de experiências realizadas no/ pelo 
Pibid da PUC-Campinas (SP). O capítulo inicia com a discus-
são de três temas: Cultura Escolar e Saber Docente, retratando 
a necessidade de que os saberes construídos pelos docentes e 
pibidianos devem ser compartilhados com seus pares e com 
as demais escolas da rede municipal e estadual de ensino de 
Campinas; em seguida o tema Educação, Disciplina e Técnica 
justifica a ideia de que a técnica é mediação, o homem o verda-
deiro autor de seu destino, e nesse caminho a tecnologia quan-
do utilizada como somente acúmulo de informações não pode 
ser considerada mediação, aquela em que há produção de con-
ceitos, de conhecimento, que permite a compreensão do mun-
do. O terceiro tema, Cultura, aborda como o conceito que foi se 
modificando ao longo do tempo e o papel da escola. Por fim, o 
autor chega na discussão central do artigo: Afinal, o que é inter-
disciplinaridade em ação? Para responder à questão apresenta 
conceitos sobre a integração, a liberdade e razão. Um capítulo 
para ler e reler com o objetivo de compreender o conceito de 
interdisciplinaridade.
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O terceiro capítulo foi escrito por Christiane Aparecida 
Badin Tarsitano, coordenadora da área de Biologia e está inti-
tulado A Educação Ambiental como recurso nas ações práti-
cas do PIBID-Biologia. O artigo traz reflexões sobre o aprendi-
zado dos futuros professores da área da Biologia provindo da 
participação de oficinas (Poluição e Água; Vamos economizar 
água; Reciclagem e Capitalismo; O Caminho do lixo; Combate 
à Dengue; Ciclos biogeoquímicos; Terrário; Horta) que tiveram 
como objetivo o desenvolvimento de conhecimento científico, 
a promoção da conscientização para a preservação de recursos 
naturais, a melhoria da qualidade ambiental e respeito ao meio 
ambiente. Os leitores podem acompanhar o encadeamento de 
ideias sobre a temática por meio da visualização de imagens 
e texto que ilustram com clareza as propostas desenvolvidas 
com as escolas parceiras. Os resultados indicam a necessidade 
de além do trabalho de sensibilização com os alunos, também 
incentivar a ampliação de conhecimentos sobre a EA como um 
recurso de trabalho e o estabelecimento de relações entre seus 
conteúdos e linguagens. As experiências apresentadas com cer-
teza serão apreciadas pelos leitores. 

O capítulo 4, de autoria do Prof. Estéfano Seneme Gobbi, 
coordenador da área de Geografia, entre muitas propostas ati-
vas do processo de ensino e aprendizagem, destaca o estudo do 
meio como uma atividade que pode trazer novos conhecimen-
tos e experiências aos bolsistas e alunos participantes do PIBID. 
O artigo O Estudo do Meio como prática na iniciação à docên-
cia traz o relato da organização e atividades desenvolvidas em 
dois espaços culturais -  Museu Catavento e Museu Afro Brasil 
– que promoveram a aquisição de novos conceitos e troca de 
informações entre os participantes. A leitura do capítulo pode 
auxiliar outros participantes do PIBID a organizarem estudos 
do meio.

O capítulo 5 - Entre a educação do olhar e do movimento: 
um relato de experiência interdisciplinar entre Artes Visuais 
e Educação Física -  escrito por Andréia Dulianel, coordenadora 
da área de Artes Visuais, aborda o conceito de interdisciplina-
ridade relacionando-o ao aspecto atitudinal e as dificuldades 
de se desenvolver tal aspecto quando se entra em contato com 
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a compartimentação dos saberes e da incapacidade de articu-
lá-los, pois o trabalho requer diálogo, estar aberto para ouvir 
o outro, atitudes de generosidade. Esses aspectos são apresen-
tados pela autora a partir de um relato da articulação de duas 
áreas: Artes Visuais e Educação Física com a temática “Mundo 
virtual e as novas tecnologias”, destinado a alunos do 5º ano. Os 
bolsistas das duas áreas planejaram e desenvolveram uma ofici-
na interdisciplinar denominada “Light Painting”. Um belíssimo 
capítulo que ilustra a dinamicidade da interdisciplinaridade 
dada pela prática do movimento corporal e criação da imagem.

O capítulo 6 intitulado Marcas da violência e discrimi-
nação no ambiente escolar dos autores Sérgio Eduardo Fazanaro 
Vieira e Vitor Barletta Machado retrata inicialmente uma análise 
crítica e histórica do Ensino Médio com destaque para as áreas 
de Filosofia e Sociologia. Os autores, coordenadores das respec-
tivas áreas, apresentam a iniciativa do PIBID da PUC-Campinas 
na busca pelo trabalho interdisciplinar considerando as afinida-
des entre os dois cursos, intitulado “Por uma cultura de paz no 
espaço escolar”. Reflexões sobre o pensar e o fazer humano em 
sociedade, sobre a reprodução dos preconceitos e violências pu-
deram trazer novas perspectivas aos participantes do Progra-
ma. Um dos aspectos que chamou a atenção dos bolsistas das 
duas áreas foi o aspecto da violência, que deixava marcas nas 
dependências da escola e nas relações entre os alunos. A experi-
ência retratada mostra que é possível repensar a transformação 
do contexto social no qual se está inserido, visando uma vida 
melhor marcada por expressões opostas à violência, tais como 
a harmonia, participação, pertença, lealdade em busca de uma 
nova cultura de paz. Por meio de fotos, os autores conduzem o 
leitor às experiências vivenciadas pelos participantes do Pro-
grama. Vale a pena conferir.

Padrões na natureza e a interdiscipinaridade no ensino 
da matemática: possibilidades e desafios do Pibid é o título do 
capítulo 7, de autoria de Maria das Graças dos Santos Abreu, coor-
denadora da área de Matemática. A autora defende o trabalho 
interdisciplinar e a redução da dicotomia entre teoria e prática. 
Vê uma possibilidade de avanço no desenvolvimento profissio-
nal dos bolsistas do PIBID a partir da análise de práticas docen-
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tes para o ensino da disciplina, historicamente constituídas, que 
necessitam ser confrontadas e desafiadas, incentivando-os a pla-
nejarem, escolherem estratégias para a resolução de problemas 
e desenvolverem os conteúdos de forma interdisciplinar, com 
os alunos das escolas parceiras. Nas palavras da autora, essas 
ações devem ser incentivadas e valorizadas. Os bolsistas da área 
de Matemática trabalharam conjuntamente com os das áreas de 
Biologia e Artes Visuais. A partir do conceito da proporção áu-
rea, os bolsistas das três áreas planejaram situações para o en-
sino de tal conceito. É uma experiência ímpar que demonstra 
claramente o envolvimento dos participantes, as aprendizagens 
e o foco na interdisciplinaridade.

Colorindo os muros da escola: literatura marginal, fan-
zine e mural poético nas possibilidades de transfiguração da 
linguagem de Ana Cláudia e Silva Fidelis, coordenadora da área 
de Língua Portuguesa, é apresentado no capítulo oito e revela 
a experiência de bolsistas de duas áreas, Língua Portuguesa e 
Artes Visuais. Porque a literatura marginal e o fanzine? Para 
a autora, o conhecimento histórico desses movimentos e seus 
representantes teve um impacto positivo na motivação da pro-
dução de um mural literário planejado pelos bolsistas e desen-
volvido por alunos da escola parceira. A seleção dos materiais 
utilizados, poemas, escritores, artistas, gravuras e biografias 
possibilitou aos bolsistas a ampliação de um repertório e a pos-
sibilidade de refletir sobre os procedimentos de ensino. A partir 
do questionamento: o que é marginal? os alunos entraram em 
contato com poemas, caricaturas, ilustrações, fragmentos de 
textos diversos escolhidos e de própria autoria; reapresentar os 
processos interpretativos e os modos de produção semelhantes 
aos dos poetas marginais, corpus de leitura e de análise do cam-
po do literário. O trabalho conjunto entre duas áreas demonstra 
um planejamento efetivo, com momentos diferenciados de co-
ordenação das atividades, da exploração do tema, até chegar à 
atividade integradora “Colorindo os muros da escola”. O artigo 
reflete os desafios enfrentados na organização de um trabalho 
que se distancia das atividades rotineiras da escola e, ao mesmo 
tempo, a riqueza de aprendizados pela equipe.

O nono capítulo intitulado Práticas pedagógicas do PI-
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BID na perspectiva de uma interdisciplinaridade possível: 
um olhar crítico sobre o grupão da Batalha Naval na Escola 
Jardim Rossin, escrito por Ricardo Devides Oliveira, traz análise 
crítica de uma experiência interdisciplinar dos bolsistas das áre-
as de Geografia, Biologia, Matemática, Artes, Letras e Filosofia. 
Com proposta semelhante ao jogo clássico Batalha Naval, fora 
organizado um tabuleiro onde os alunos eram peões e a dinâ-
mica do jogo consistiu em uma disputa entre as duas equipes 
com o objetivo de acertar todos os navios da equipe oponente, 
através de perguntas e desafios respondidos a partir dos acertos 
de bomba ou água (desenhos colados nas camisetas dos alunos 
para identificar e dar seguimento ao jogo). Ricardo Oliveira, 
trazendo contribuições de diversos autores, discute, de forma 
interessante como a atividade proposta, envolvendo o formato 
das perguntas e os níveis de dificuldade podem trazer contri-
buições futuras para a resolução de problemas de ordem teóri-
co-metodológica de propostas que pretendem trabalhar com os 
conceitos da interdisciplinaridade. Além da análise específica 
da atividade, o autor chama a atenção dos leitores para a im-
portância do planejamento, organização, número de alunos por 
atividade, capacidade de replanejamento em tempo real, forta-
lecimento da autonomia dos bolsistas, pesquisa, tempo e diá-
logo entre todos participantes. Um artigo deveras interessante.

O capítulo 10 - Pibid Educação Física PUC-Campinas: 
relatos de projetos interdisciplinares -  de autoria de Ana Clau-
dia Santurbano Felipe Franco, coordenadora da área de Educa-
ção Física, traz informações sobre uma pesquisa realizada so-
bre a participação dos bolsistas da área de Educação Física em 
congressos, encontros ou seminários científicos realizados em 
comunidades interna e externa da Universidade PUC-Campi-
nas. Diante do material analisado houve uma seleção de alguns 
projetos interdisciplinares da área, especificamente elaborados 
e implementados nas escolas públicas dos ensinos fundamental 
e médio de Campinas – SP entre os anos 2014 e 2017.  Um dos 
projetos destacados - Experiências interdisciplinares em Ensino 
Médio Integral teve por objetivo trabalhar interdisciplinarmen-
te os temas consumismo e mundo virtual entre as áreas Edu-
cação Física, Biologia e Matemática na disciplina eletiva “mu-
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danças de hábito” e com a Filosofia na disciplina de “projeto de 
vida”.  Outra experiência, denominada Pibid Educação Física 
no contexto do consumismo e mundo virtual, por meio jogos e 
atividades sobre imagem corpo possibilitou a reflexão conceitos 
e reflexões sobre as relações entre consumismo e a educação fí-
sica e com práticas corporais ressignificadas, tais como: campo 
minado e pac man pode-se apresentar e discutir a relação entre 
Educação Física e o mundo virtual, nas palavras da autora. Vale 
a pena o leitor conferir muitas outras experiências relatadas, 
tais como jogos cooperativos, resgate das brincadeiras infantis 
e indígenas, dentre outras.

O capítulo 11 escrito por Jussara Cristina Barboza Tortella, 
Ana Paula Fraga Bolfe e Claudia Murer, intitulado Experiências 
bem sucedidas do Pibid do curso de Pedagogia, descreve duas 
experiências selecionadas, dentre tantas outras, que o grupo 
considerou boas práticas a serem compartilhadas com os leito-
res. O Pibid da área de Pedagogia teve desde o início do projeto, 
o objetivo de promover nas escolas intervenções diferenciadas, 
ou seja, propor práticas pedagógicas interdisciplinares que fa-
vorecessem a alfabetização em Língua Portuguesa e Matemáti-
ca de forma significativa, tanto para os alunos quanto para os 
bolsistas de Iniciação à Docência (ID). A primeira experiência 
apresentada foi o incentivo ao uso da biblioteca pelos alunos 
de uma das escolas parceiras e, consequentemente, estimular a 
formação de leitores autônomos. Com duração de um ano, as 
autoras descrevem o envolvimento das bolsistas e dos alunos 
na proposta que foi realizada em três etapas: Etapa 1 – Conhe-
cendo a organização da biblioteca; Etapa 2 – Conhecendo um 
livro e, Etapa 3 – Explorando os gêneros textuais. A segunda 
experiência retrata os procedimentos didáticos utilizados para 
trabalhar conteúdos atitudinais e conceituais na área de Língua 
Portuguesa. O ponto de partida foi a leitura do livro “Chapeu-
zinho Amarelo” de Chico Buarque de Holanda, que narra a história 
de uma menina que sente medo do medo e de como ela supera 
esses medos.  O objetivo central era além de levar os alunos a 
refletirem sobre seus medos, levá-los também a pensarem sobre 
o Sistema de Escrita Alfabética por meio da Consciência Silábi-
ca segmentando as palavras em sílabas e fazendo análises como 
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identificação de sílaba inicial, medial e final de uma determi-
nada palavra, contagem, segmentação, substituição e transpo-
sição de uma ou mais sílabas da palavra formando um novo 
vocábulo. As autoras convidam os leitores a vivenciarem juntos 
essas experiências que revelam a possibilidade, por meio dos 
diálogos estabelecidos, trabalhar de forma cooperativa e cola-
borativa com os pares e com os professores mais experientes 
das escolas participantes, permitindo um processo formativo 
para os futuros professores.

No capítulo 12, intitulado  O Campo do Ensino de His-
tória pelos Pibidianos, o autor Artur José Renda Vitorino,  des-
creve a experiência dos(as) Pibidianos(as) de História da PU-
C-Campinas, a partir dois momentos presentes no ensino da 
disciplina, nas palavras do autor: “formar alunos que tenham 
uma atitude crítica perante a realidade” para eles se tornarem 
“sujeitos de sua própria história”; e o outro momento é sobre 
a crítica a essa ideia pela filosofia pragmatista, para a qual a 
realidade é um constructo simbólico, e que nós criamos o sig-
nificado e a realidade - efetivamente somos nós (leigos e cien-
tistas) que esculpimos os fatos da realidade a partir dos nossos 
próprios interesses e propósitos. O texto demonstra que os bol-
sistas da área de História prepararam atividades sobre diversos 
temas que possibilitaram aos alunos participantes vivenciar 
situações as quais  permitiram a reflexão da dimensão de suas 
ações, percepções e não menos sua contribuição como agente 
no meio social.

Após a breve apresentação de cada capítulo, convido as 
pessoas que se interessam pela melhoria da qualidade na for-
mação inicial dos professores a percorrerem o caminho trilha-
do pelos autores. Os participantes do PIBID da PUC-Campinas 
podem ter a oportunidade de revisitar os momentos dos quais 
participaram e (re)significá-los; os leitores que não participa-
ram podem estabelecer relações com suas próprias experiências 
e, quiçá, marcados pelas aqui apresentadas. 
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INTERDISCIPLINARIDADE NO PIBID
A EXPERIÊNCIA SINGULAR DO PIBID 

PUC-CAMPINAS

Eliana das Neves Areas
Valdomiro Placido dos Santos

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docên-
cia (Pibid) da Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
(PUC-Campinas) se destaca em comparação aos demais proje-
tos institucionais nacionais do Pibid devido à singularidade de 
seu viés interdisciplinar. Ao longo desse capítulo, mostraremos 
que o Pibid PUC-Campinas tem um modo de funcionamento 
que privilegia a realização de atividades interdisciplinares nas 
escolas e na Universidade. Neste texto, temos a intenção de com-
partilhar com os leitores as particularidades dessa experiência, 
explicitando suas dificuldades e avanços. Para cumprir esse ob-
jetivo, serão expostos pontos significativos do desenvolvimento 
e da implantação dos temas interdisciplinares centrais do proje-
to em cada um dos quatro anos do Programa. Esses temas inter-
disciplinares centrais exerceram o papel de fio condutor de ati-
vidades interdisciplinares desenvolvidas em alguns núcleos do 
projeto, como escolas ou agrupamentos de áreas dentro de uma 
mesma escola. Para revelar esse cenário e suas peculiaridades, 
optamos por iniciar pela descrição da forma singular com que 
é organizado o Pibid na PUC-Campinas. Em seguida, nos con-
centraremos na questão da interdisciplinaridade que é o grande 
diferencial desse projeto. Para organizar a discussão sobre essa 
questão, apresentaremos os temas interdisciplinares separados 
por ano de desenvolvimento das atividades.

Organização e particularidades do projeto do Pi-
bid PUC-Campinas

As singularidades do Pibid PUC-Campinas começam na 
forma de organizar e operacionalizar o projeto. Sabe-se que, na 
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maioria das IES participantes do programa, cada supervisor 
acompanha na sua escola as atividades de um grupo de 05 a 
10 bolsistas de uma mesma área, o que dificulta a efetivação de 
abordagens interdisciplinares envolvendo mais de uma área. 
No Pibid PUC-Campinas, a operacionalização foi desenhada 
de modo a viabilizar a execução de atividades interdisciplina-
res. Para isso, cada supervisor é alocado em sua área de forma-
ção, mas supervisiona em sua escola as atividades de 05 a 10 
bolsistas de diferentes licenciaturas participantes do programa 
(normalmente 03 ou 04 áreas por supervisor). Se por um lado 
essa disposição dificulta o acompanhamento pelo supervisor 
das atividades de áreas distintas daquela de sua formação, por 
outro, permite que os bolsistas de diferentes áreas, estando na 
escola no mesmo horário, possam desenvolver projetos inter-
disciplinares com suficiente eficácia. 

Considerando que o exercício da interdisciplinaridade re-
presenta uma iniciativa inovadora, mas altamente desafiadora 
para todos os integrantes do programa, a frequência desse tipo 
de atividade foi dimensionada, inicialmente, em aproximada-
mente uma por mês. Como os bolsistas de iniciação à docência 
desenvolvem as suas atividades nas escolas uma vez por sema-
na, por um período completo (turno ou contraturno, conforme 
as características da escola – regime integral ou parcial), a re-
lação entre as atividades específicas da área e as interdiscipli-
nares é de 3 para 1, isto é, de cada 4 oficinas (semanas), 03 são 
destinadas para atividades específicas da área e 01 é utilizada 
para desenvolvimento de uma atividade interdisciplinar. 

Na maioria das escolas em que o Pibid PUC-Campinas 
atua, as oficinas específicas das áreas são ministradas em forma 
de rodízio, para diminuir a fadiga dos alunos da educação bá-
sica e permitir que eles possam ter contato com diferentes áreas 
do conhecimento e variadas metodologias de ensino-aprendi-
zagem. Nesta dinâmica de trabalho, uma turma de alunos do 1º 
ano do Ensino Médio, por exemplo, passa em uma mesma tarde 
(ou manhã) por oficinas de duas áreas.  Para que haja continui-
dade do desenvolvimento dos temas e fechamento dos ciclos de 
aprendizagem, cada turma permanece nesse rodízio das duas 
áreas por um certo período. Encerrado esse ciclo, as turmas são 
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permutadas para o início de um novo período. Normalmente, 
os bolsistas de iniciação à docência permanecem três horas em 
contato direto com os alunos da educação básica a cada semana, 
uma hora e meia para cada turma, quando há rodízio. Todavia, 
a permanência semanal dos bolsistas na escola é de quatro ho-
ras, pois a primeira e a última meia hora de cada dia de oficina 
nas escolas são usadas para as reuniões de abertura e de encer-
ramento. Na reunião de abertura, todos os bolsistas que atu-
am na escola, liderados pelo supervisor, discutem e planejam a 
dinâmica das atividades que serão realizadas naquele período, 
além de planejar e acompanhar o andamento de ações que es-
tão sendo desenvolvidas para a realização da próxima ativida-
de interdisciplinar (que internamente chamamos de grupão). 
Na reunião de encerramento, última meia hora, o supervisor 
coordena uma discussão/avaliação das oficinas/atividades re-
alizadas no dia, quando são avaliadas as metodologias e estra-
tégias pedagógicas utilizadas, com o objetivo de buscar melhor 
entendimento dos acertos e erros. Neste momento, também é 
feito o acompanhamento do andamento das ações para o próxi-
mo grupão (atividade interdisciplinar), quando são discutidas 
e encaminhadas as sugestões dos bolsistas para essa atividade. 

A discussão realizada nas reuniões de abertura e encer-
ramento tem continuidade na reunião de área realizada na 
Universidade, também semanalmente (normalmente às quar-
tas-feiras), pelos coordenadores de área com seus bolsistas de 
iniciação à docência, momento em que as ações para a realiza-
ção da atividade interdisciplinar e das oficinas específicas são 
orientadas a partir das especificidades de cada área.  Orienta-
ções para o grupão que envolvem mais de uma área, são defi-
nidas, em geral, na reunião semanal de coordenação do pro-
grama, que ocorre sempre às quintas-feiras, com presença de 
todos os coordenadores de área, da coordenação de gestão e da 
coordenação institucional. Na semana seguinte, os bolsistas de 
iniciação à docência levam para as reuniões da escola as suges-
tões aprimoradas pelas discussões na reunião de área e também 
incorporam as orientações deliberadas pelos coordenadores na 
reunião de coordenação. Dessa maneira, esse ciclo se retroali-
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menta até o momento da efetivação da atividade interdiscipli-
nar (grupão).

A execução do grupão é efetivada pelos bolsistas e pelo 
supervisor de cada escola. Os coordenadores auxiliam os bol-
sistas prestando orientações e fazendo sugestões de estratégias 
e metodologias para abordar o tempo sob ângulo específico 
de sua área. Com a evolução das discussões nas reuniões de 
abertura e encerramento nas escolas, semana após semana, os 
bolsistas das diferentes áreas ampliam suas percepções sobre o 
tema central escolhido para viabilizar a interdisciplinaridade e 
atingem um estágio de interatividade com outras áreas do co-
nhecimento que lhes permite aperfeiçoar suas propostas e su-
gestões para o grupão. Obviamente, bolsistas de diferentes áreas 
do conhecimento, ou de uma mesma área, chegam ao momento 
da aplicação da atividade interdisciplinar em diferentes está-
gios de compreensão e interação sobre o tema central do grupão. 
Entretanto, não se pode esperar que haja homogeneidade na 
aprendizagem em nenhum caso, ainda menos quando se trata 
do envolvimento de áreas, muitas vezes, tão distintas do conhe-
cimento. Mais adiante neste livro, o leitor terá oportunidade de 
conhecer algumas atividades interdisciplinares de forma mais 
detalhada.

Os temas interdisciplinares centrais do Pibid 
PUC-Campinas

Como este relato se refere às atividades realizadas no 
período de mar/2014 a mar/2018, edital nº 061/2013 do Pibid/
Capes, nos concentraremos nos temas interdisciplinares cen-
trais desses quatro anos. Uma de nossas intenções é mostrar ao 
leitor a variedade de subtemas que podem ser desenvolvidos 
a partir de temas centrais bem escolhidos. Além de não ser o 
objetivo desse capítulo, não há espaço aqui para descrevermos 
em detalhes as atividades desenvolvidas (algumas serão descri-
tas em detalhes em capítulos seguintes). Por esta razão, iremos 
priorizar uma visão geral das dificuldades encontradas – umas 
superadas, outras não – no desenvolvimento dos temas inter-
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disciplinares eleitos como fios condutores do Pibid em cada um 
dos quatro anos do projeto. Naturalmente, o que será exposto 
neste capítulo é uma visão particular da coordenação geral do 
programa na PUC-Campinas. Pretendemos com isso, de uma 
maneira franca, compartilhar os erros e acertos da condução de 
uma experiência inovadora na gestão do Pibid no País. 

1º ano – 2014: a questão da interdisciplinaridade

O primeiro ano do Pibid PUC-Campinas foi o que mais 
discussões promoveu sobre a questão da interdisciplinaridade. 
Em reunião da coordenação de área do início das atividades, foi 
decidido que o tema central daquele ano seria a prática docente. 
Entretanto, o próprio conceito de interdisciplinaridade se apre-
sentou como o principal tema a ser estudado e compreendido. 
A questão que se colocou imediatamente nas reuniões de coor-
denação foi acerca das variadas percepções que cada coorde-
nador de área, cada bolsista de iniciação à docência, podem ter 
sobre o que pode ser considerado uma atividade efetivamente 
interdisciplinar. Como o leitor pode imaginar, a saída não foi 
fácil e o debate, bastante acirrado. Mas, utilizando o benefício 
do tempo decorrido em uma análise feita depois de três anos, 
é possível assegurar que o processo de concepção do conceito 
de interdisciplinaridade para o grupo foi a atividade interdisci-
plinar mais profícua que realizamos. Para explorar e conceituar 
para o grupo a questão da interdisciplinaridade, foram adota-
das algumas estratégias hoje sabidas eficazes. 

A estratégia de discussão mais eficaz foi reservar uma 
hora de cada reunião semanal de coordenadores exclusivamen-
te para discutir e estudar a questão da interdisciplinaridade. A 
cada semana, um coordenador previamente designado provi-
denciava um texto sobre a questão para o grupo, apresentava 
sua interpretação e debatia com os demais, que também propu-
nham suas percepções. Esses debates com frequência semanal, 
que ocorreram por um semestre letivo, possibilitaram avanços 
muito significativos na compreensão do conceito de interdisci-
plinaridade para todos os participantes. A partir dessas discus-
sões, os coordenadores tiveram mais facilidade de estabelecer 
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objetivos e estratégias para realizar os grupões nas escolas. Adi-
cionalmente ao grupo de estudo criado na reunião de coordena-
dores, foram oferecidas oficinas sobre o mesmo tema nas reuni-
ões gerais, que são encontros periódicos (mensais ou bimestrais) 
envolvendo todos os participantes do programa (bolsistas de 
iniciação à docência, supervisores, coordenadores e a coorde-
nação geral). Para essas oficinas foram convidados especialistas 
em educação, como a Profa. Dra. Mônica Piccione Gomes Rios, 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Campi-
nas e a Profa. Dra. Roseli Rodrigues de Mello, do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São 
Carlos.

Por se tratar do primeiro de quatro anos de um projeto, 
foi adotada a estratégia de centralizar esforços, principalmente 
no primeiro semestre, em um aprofundamento teórico sobre o 
conceito de interdisciplinaridade e seus desdobramentos. Con-
sidera-se hoje bem-sucedida a estratégia porque o embasamen-
to adquirido foi determinante para conduzir as atividades em 
semestres seguintes. Se em um primeiro momento o grupo de 
estudos desviou o foco das atividades disciplinares práticas que 
poderiam ser desenvolvidas nas escolas, o aprendizado adqui-
rido nesse período pode ser usado por, pelo menos, mais três 
anos do desenvolvimento do projeto em atividades interdisci-
plinares práticas ancoradas em conceitos mais próximos do que 
se considera uma ação efetivamente interdisciplinar.

2º ano – 2015: ética e alteridade

Para o ano de 2015, foram eleitos como temas centrais 
para atividades interdisciplinares - ética e alteridade. Seguindo 
o exemplo do ano anterior e considerando a complexidade dos 
temas para áreas que não têm esses conteúdos em suas grades 
curriculares, foi adotada novamente a estratégia de destinar 
parte de cada reunião semanal de coordenadores para estudar 
e debater esses temas. Nos mesmos moldes da discussão do ano 
anterior, os coordenadores das áreas com mais proximidade 
com o assunto iniciaram a discussão trazendo textos e artigos 
para aprofundar o debate. Novamente, o aprendizado dos co-
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ordenadores sobre os temas fomentou o desenvolvimento das 
atividades interdisciplinares nas escolas. 

Para algumas áreas a temática foi uma barreira a ser trans-
posta na execução de alguns pontos das atividades interdiscipli-
nares mensais. Essa dificuldade foi observada principalmente 
entre os bolsistas de iniciação à docência das licenciaturas que 
não têm os temas ética e alteridade como conteúdos explícitos em 
suas grades curriculares. Mas não foram apenas os bolsistas de 
iniciação à docência (ID) que demonstraram dificuldades com 
os temas centrais.  Nas escolas, alguns supervisores aparenta-
ram algum desconforto ao conduzir os grupões. Essa percepção 
se materializou no início do segundo semestre, quando alguns 
supervisores procuraram a coordenação relatando que deseja-
vam mudar o tema central. A mesma solicitação foi realizada 
por alguns bolsistas de ID. Entretanto, na reunião geral de aber-
tura do segundo semestre, a questão foi colocada em votação 
e a maioria dos participantes do programa optou pela manu-
tenção dos temas centrais. Acreditamos que essas limitações 
poderiam ter sido evitadas, ou pelo menos minimizadas, se os 
bolsistas de iniciação à docência e os supervisores tivessem pas-
sado por um período de estudo coletivo sobre os temas, como 
foi realizado com os coordenadores nas reuniões de coordena-
ção. Ressaltamos que tal iniciativa não foi colocada em prática 
pela coordenação geral em razão de dificuldades logísticas. Os 
bolsistas de ID se reúnem uma vez por semana com os coor-
denadores de área e realizam oficinas, também semanais, nas 
escolas. Portanto, convocá-los para um terceiro compromisso 
semanal seria inviável. 

Apesar dos desafios postos para realizar as atividades 
interdisciplinares sobre estes temas, foram muitos os grupões 
bem-sucedidos e efetivamente interdisciplinares que o Pibid 
PUC-Campinas conseguiu realizar em 2015. Mais adiante, o 
leitor poderá conhecer os detalhes dos grupões “As marcas da 
violência na escola” e “Apagando as marcas da violência na escola”. 
Essas atividades tiveram o mérito de permitir que diferentes 
licenciaturas pudessem ter participação efetiva em uma ativida-
de interdisciplinar integradora. Como já dissemos, essa ativida-
de será apresentada em detalhes em um dos capítulos a seguir. 
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Sobre os temas centrais, também foram realizadas as atividades 
interdisciplinares: identidade e preconceito regional e de gênero, es-
tética corporal e dança de rua, política democrática, o respeito e a cons-
trução de vínculos, superando medos, solidariedade e respeito, respeito 
ao próximo através da musicalização, o que me faz bem e o que me faz 
mal, o preconceito vai ao tribunal, preconceito e bullying, diversidade 
étnica e cultural na sociedade contemporânea, vivência em sociedade 
– escola, vivência em sociedade – bairro, ética e alteridade – diálogos 
sobre padrões sociais e diferenças, perguntas e respostas sobre diver-
sidade de gênero, trilha sensitiva, discriminação e preconceito, ética 
social – o feiticeiro e as ilhas das ações, ética e alteridade na perspectiva 
política – eleições na escola, consumo e sexualidade. Como esta lista 
de grupões interdisciplinares sugere, a aprendizagem adquirida 
pelos bolsistas (de ID, supervisores e coordenadores) foi muito 
mais significativa do que as barreiras percebidas para desenvol-
ver os temas centrais -  ética e alteridade.

3º ano – 2016: formação docente e inclusão no 
ambiente escolar

O tema Formação docente e inclusão no ambiente escolar esco-
lhido para ser o fio condutor das atividades interdisciplinares 
em 2016 não apresentou dificuldades significativas para os bol-
sistas do programa. Provavelmente, a ausência de dificuldades 
se justifica pela maior proximidade que o tema tem com o co-
tidiano dos licenciandos. Além dessa proximidade, foi possível 
viabilizar um aprimoramento maior dos bolsistas de ID sobre a 
questão da inclusão no ambiente escolar antes de iniciar as ati-
vidades nas escolas. No início daquele ano, por indefinições da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), o Pibid ficou parcialmente paralisado por dois meses 
(março e abril), incluindo cortes de bolsas, exclusão e reinclusão 
de bolsistas no programa. Mas, como já havíamos escolhido o 
tema central no planejamento do mês de fevereiro, foi solicitado 
que os bolsistas aproveitassem o período de indefinições sobre 
a continuidade do Pibid para estudar o tema inclusão. Para este 
fim foram indicados e usados os números 1, 2, 3 e 5 da Revista 
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Inclusão, do MEC. Também foi utilizado o livro “Inclusão escolar: 
o que é? Por quê? Como fazer?” de Maria Teresa Eglér Mantoan.

Além dessa preparação teórica inicial, foram desenvolvi-
das, ao longo do ano, outras oficinas e atividades de aprimora-
mento da formação docente acerca do tema Inclusão no ambiente 
escolar. Inicialmente foi oferecida aos alunos a palestra Inclu-
são, com o Prof. Dr. Pedro Angelo Pagni, da Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp). No seminário do Pibid daquele ano, 
foram realizadas as seguintes mesas redondas sobre o tema: Até 
que ponto os discursos das mães de surdos contribuem para a forma-
ção de identidade de seus filhos? Profª Dra. Ruth Maria Rodrigues 
Gare; Educação inclusiva: compartilhando experiências do dia a dia 
da sala de aula, Profª Gilda Marlise Sizanoski Machado; Tecnolo-
gia inclusiva, Profª Me Lívia Cristiane Pereira Dal Bello; Cultura 
e arte mediando a educação inclusiva, Profª Dra. Lúcia Reily; Defici-
ências intelectuais e inclusão, Profª Aline Caetano Begossi.

Algumas das atividades interdisciplinares realizadas nas 
escolas foram: história das olimpíadas e paraolimpíadas, sentimentos 
e emoções, respeito às diferenças, trilhando pelo caminho do conhe-
cimento, diversidade, feira de recicláveis – democracia e política em 
debate, trilha sensitiva, deficiência visual, biologia forense e inclusão 
social das pessoas com deficiência.

Em 2016, devido às indefinições da Capes sobre os rumos 
do Pibid, o programa iniciou suas atividades nas escolas em 
maio, não havendo tempo hábil para desenvolvimento de ativi-
dades interdisciplinares eficazes no primeiro semestre. Os gru-
pões foram realizados predominantemente no segundo semes-
tre, com a atenção dos bolsistas dividida com os preparativos 
para o seminário institucional anual do Pibid. Neste também 
houve uma rotatividade de bolsistas muito acima da média, em 
razão dos cortes nas cotas de bolsas promovidos pela Capes e 
da necessidade da Instituição de Ensino Superior (IES) de se 
ajustar às novas regras do programa. O impacto nas atividades, 
principalmente nas interdisciplinares, foi evidente. Se compa-
rarmos com o número de atividades do ano anterior, veremos 
uma redução de mais de 50%. A despeito das indefinições que 
cercaram o Pibid em 2016, a realização de grupões efetivamente 
interdisciplinares ainda foi possível. Mais adiante neste livro, o 
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leitor terá oportunidade de conhecer exemplos mais detalhados 
dessas atividades.

4º ano – 2017: consumismo, mundo virtual, sus-
tentabilidade e direitos humanos

Para o ano de 2017 foram escolhidos quatro temas cen-
trais: Consumismo e Mundo Virtual para o primeiro semestre e 
Sustentabilidade e Direitos Humanos para o segundo. Os dois pri-
meiros temas nortearam os grupões do primeiro semestre nas 
áreas e nas escolas. Entretanto, paralelamente, desenvolviam-se 
atividades voltadas para o seminário institucional anual do Pi-
bid que foi realizado no final de agosto. O tema desse seminário 
foi metodologias e suas tecnologias, com a missão de abarcar os 
dois temas interdisciplinares do primeiro semestre. Vale ressal-
tar que os temas dos seminários institucionais anuais sempre 
priorizaram questões típicas da formação docente, que é um dos 
objetivos centrais do projeto institucional do Pibid PUC-Cam-
pinas.

Como preparação teórica para abordar os temas transver-
sais do programa e aprimoramento da formação docente, foram 
oferecidas aos bolsistas palestras e oficinas. Para a primeira ofi-
cina, realizada na primeira reunião geral do ano, foi convidada 
uma equipe de professores da PUC-Campinas que pertencem 
ao Departamento de Desenvolvimento Educacional (DDE) da 
Universidade. Esses professores apresentaram aos membros 
do Pibid estratégias para usar tecnologias na sala de aula. Na 
ocasião, a tecnologia apresentada foi o kahoot, que é uma espé-
cie de plataforma virtual que viabiliza um quiz com a plateia. 
Para realizar a atividade, basta acessar o site do jogo e fornecer 
para a plateia um código, para que as pessoas presentes pos-
sam acessar de seus celulares. Com perguntas pré-carregadas, 
o gerenciador do jogo pode explorar diferentes habilidades dos 
participantes. Esta atividade foi muito bem aceita pelos pibi-
dianos porque utilizou tecnologia, exigiu conhecimentos inter-
disciplinares dos participantes e apontou caminhos para o em-
prego das novas tecnologias em sala de aula. Coordenadores 
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utilizaram o recurso logo em seguida em sala de aula, bolsistas 
de ID relataram ter utilizado o kahoot em atividades das suas 
licenciaturas, outros bolsistas utilizaram a mesma plataforma 
para desenvolver atividades interdisciplinares com alunos da 
educação básica, como se pode ver no relato das atividades de-
senvolvidas que apresentamos a seguir. 

Enquanto este texto era redigido, o segundo semestre do 
programa na PUC-Campinas ainda estava em andamento, mas 
várias atividades interdisciplinares haviam sido concluídas. 
Dentre estas, destacamos: a tecnologia no cotidiano escolar, reutili-
zar para brincar, a gamificação como recurso didático (kahoot), consu-
mismo e mundo virtual, compreensão das implicações do consumismo 
e possibilidades do mundo virtual, novas formas de consumismo na 
era digital e o grupão Criando, inovando e conscientizando.

Para destacar alguns impactos significativos da singular 
experiência interdisciplinar do Pibid PUC-Campinas, encerra-
mos esse capítulo com alguns depoimentos de supervisores do 
Programa que nos foram enviados por e-mail. Como o leitor 
poderá constatar nas declarações a seguir, é muito positivo o 
efeito do viés interdisciplinar desse projeto na construção dos 
saberes docentes dos professores participantes.

Depoimentos de supervisores do Pibid PUC-
-Campinas

“Foram muito significativas para mim as atividades 
interdisciplinares nos grupões do PIBID. Isto me per-
mitiu refletir e me aprimorar como educadora, tra-
balhando temas sob o enfoque de várias disciplinas. 
Como professora da rede, em que experiências bem-
-sucedidas de interdisciplinaridade são restritas a tex-
tos, foi enriquecedor participar do PIBID.”

 “Enquanto professora de língua estrangeira moderna 
no ensino fundamental, percebo que a interdisciplina-
ridade fomenta entre os bolsistas um diálogo pauta-
do tanto pelo desenvolvimento discente quando pelo 
crescimento docente. Os bolsistas dialogam entre si 
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buscando conexões e alternativas para as atividades 
elaboradas, além de encontrarem uma linguagem co-
mum para realizar a comunicação entre os diversos 
campos de conhecimento. A escola, embora forneça 
espaço físico para o diálogo entre as áreas de conheci-
mento, nem sempre conta para isso com disponibili-
dade ou experiência dos profissionais que nela atuam 
e, nesse sentido, o PIBID inaugura a vida docente do 
bolsista direcionando-o para essa chave de pensa-
mento, o que colabora para que durante sua prática 
futura, o profissional carregue em sua bagagem um 
histórico diferenciado em relação aos professores que 
não tiveram essa oportunidade.”

 “A didática sofre a influência de agentes internos e 
externos, com um conjunto de regras que se impõe no 
momento da transformação dos saberes, a prática pe-
dagógica deve também passar pela prática social, se 
baseando nos aprendizes e na instituição de ensino, 
de maneira que se torne apto a ser ensinado. O gru-
pão apresenta-se como elemento integrador e motiva-
dor da didática e interdisciplinaridade, buscando no-
vos métodos de ensino que representa a tentativa de 
quebra de barreiras na completa formação do aluno.”

 “Através da interdisciplinaridade é possível entrar 
em contato com diversas vertentes e conteúdos do 
conhecimento. Participar da elaboração de atividades 
interdisciplinares, envolvendo áreas que não fazem 
parte de minha formação, possibilitou a incorpora-
ção de diferentes ideias e formas de trabalho docente. 
Essas vivências aprimoraram minha formação como 
professor, além de deixar bem clara a percepção de 
que em muitas situações, a conexão entre disciplinas 
é de fundamental importância para a compreensão da 
realidade.”

 “A palavra interdisciplinaridade assusta e provoca 
insegurança, entretanto com o trabalho em equipe, a 
troca de experiências e a necessidade de inovar faz 
com que as barreiras sejam superadas e possamos ter 



25

o conhecimento compartilhado com os que nos ro-
deiam.”

“Romper a barreira das disciplinas estanques, confi-
nadas em “caixas individuais”, é um desafio, deve-
ras difícil. Os docentes, não são preparados, quer na 
formação inicial ou na continuada, para trabalhar de 
forma interdisciplinar. O Pibid se propõe a romper 
com essa barreira e vem trilhando um caminho inte-
ressante nesse sentido. 
Na EEI Prof. Zeferino Vaz, escola da rede municipal 
de ensino de Campinas, desenvolvemos nesse semes-
tre, um significativo trabalho envolvendo as áreas de 
Arte, Educação Física, Geografia, História e Matemá-
tica, sob a temática dos Direitos Humanos. Alunos 
do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, tiveram, nas 
diferentes disciplinas, a oportunidade de discutir sob 
diferentes prismas e perspectivas, essa temática, que 
em especial neste contexto que vivemos atualmente 
no Brasil, de ataques aos direitos conquistados há 
décadas e de fortalecimento de posições fascistas há 
muito combatidas, em especial nas questões de gêne-
ro, orientação sexual e liberdade de expressão, como 
por exemplo, as propostas relacionadas ao Projeto Es-
cola sem Partido. As reflexões acerca destas e outras 
questões certamente, contribuirão para a formação 
crítico positiva dos alunos envolvidos no Programa.”

“Em nossa escola o foco no processo ensino aprendi-
zagem está na integração dos conteúdos curriculares, 
utilizando a interdisciplinaridade como mediador de 
integração entre disciplinas,  A atuação dos bolsistas 
do Pibid tem sido muito importante em nossa escola, 
vindo ao encontro do nosso trabalho, desenvolvem 
junto com os professores das três áreas do conheci-
mento e aos nossos alunos, atividades interdisciplina-
res norteadas por temáticas da atualidade e reflexões 
relevantes que contribuem com o desenvolvimento 
das competências e habilidades específicas das áre-
as e de habilidades críticas e de conscientização so-
cial e ambiental que norteiam o currículo do ensino 
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médio, assim, possibilitando a complementação dos 
trabalhos desenvolvidos na escola com a elaboração 
dos grupões, trazendo a valorização do processo 
como forma de diálogo do conteúdo, colaborando na 
construção do pensamento crítico. Como se as áreas 
do conhecimento conversassem, formando reflexões 
dos contextos apresentados, objetivando a produção 
de novos conhecimentos em uma prática coletiva. 
Participam também, do planejamento e do desen-
volvimento das disciplinas eletivas, estas de caráter 
interdisciplinar durante todo o ano letivo, e sua par-
ticipação tem enriquecido e contribuído, não apenas 
com o desenvolvimento dos bolsistas, mas também, 
dos alunos e dos professores envolvidos.” 
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A INTERDISCIPLINARIDADE EM AÇÃO: 
ACHEGAS PARA A DEFINIÇÃO DE UM 

CONCEITO

Artur J. R. Vitorino

Escrever sobre a expressão interdisciplinaridade e seus 
termos congêneres – pluri, multi, trans – é quase uma tarefa ir-
realizável. E, se tal pretensão ainda for alargar essa discussão 
para além do campo da pesquisa, ao dizer que irá expor como 
se faz interdisciplinaridade, essa ciclópica intenção quase se 
aproxima do infinito. Seria desvendar o lado escuro da Lua sem 
ter informações sobre ela.

Por isso, delimitemos as nossas intenções. A respeito da 
expressão interdisciplinaridade, buscar-se-á definir um concei-
to de interdisciplinaridade à luz de experiências realizadas no/ 
pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(Pibid) da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-
-Campinas/SP), no qual as ações pedagógicas – em seu agir di-
dático – buscaram integrar os saberes provenientes de 10 áreas 
do conhecimento – quais sejam: Artes, Biologia, História, Ma-
temática, Letras, Geografia, Sociologia, Pedagogia, Educação 
Física e Filosofia – no sentido de proporcionar a inter-relação 
dessas áreas por meio de suas atividades nas unidades escola-
res pertencentes ao Pibid da PUC-Campinas (SP).

1. Cultura Escolar e Saber Docente

Mas antes de entrarmos propriamente na questão de de-
finir um conceito de interdisciplinaridade, necessitamos dizer 
que ao se buscar realizar um trabalho nas escolas foi deslum-
brado um fenômeno que nos pareceu mundial. Afinal, mesmo 
que o processo de difusão mundial da escola (MEYER; RAMI-
REZ 2002, MEYER, 2000, RAMIREZ, 1992) tenha apontado para 
um isomorfismo de projetos educacionais em vários países, na 
consolidação do Estado-Nação, ao organizar as formas de es-
colarização compulsória, esse processo foi desigual e fruto de 
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disputas entre grupos dirigentes e embates com setores organi-
zados da sociedade civil.

Aliado a isso, institucionalizar um currículo a ser incor-
porado nas escolas, Julia (2001) nos traz uma reflexão, à luz da 
noção de cultura escolar, que para além da iniciativa estatal 
de prescreverem os caminhos a serem postos em prática pelas 
escolas, existe o saber docente que, por definição, é seletivo e 
apresenta-se com temporalidades diferentes das mudanças pre-
conizadas para as escolas. 

Desse modo, mudar as intenções do que será ensinado 
exige entender o engendramento dos saberes docentes (TAR-
DIF, 2002) específicos à profissão professor (NÓVOA, 1995), ao 
passo que os processos internos desenvolvidos nas escolas são 
institucionalizados, com um grau de centralização excessiva 
na qual os agentes envolvidos acabam respondendo por roti-
nas burocratizadas cujas decisões afetam o trabalho docente na 
medida em que eles ocupam um espaço destinado à reflexão e 
prática pedagógicas. 

Assim, é necessário pensar a escola na perspectiva de 
Fullan e Hargreaves (2000), quando esses autores afirmam que 
as mudanças educacionais só ocorrem com a participação dos 
professores. A escola como “organização aprendente”(expres-
são de Fullan e Hargreaves) só pode ser concretizada com a de-
mocratização de suas instâncias e o acesso a todos os segmentos 
responsáveis pela sua efetiva superação. 

Para os Pibidianos, em suas ações nas escolas, ficou ní-
tido que os materiais didáticos a serem produzidos por eles 
necessitavam ser trabalhados especialmente pelos professores 
das unidades escolares, os quais, por sua vez, devem ser com-
partilhados com seus pares e com as demais escolas das redes 
municipal e estadual de ensino de Campinas, além de compo-
rem o acervo de práticas pedagógicas divulgadas por meio da 
participação em eventos de extensão, congressos pertinentes, 
bem como a produção de artigos a serem enviados para revistas 
especializadas. Esse foi um primeiro aprendizado para o grupo 
de Pibidianos que adentravam os muros da escola.
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2. Educação, Disciplina e Técnica

Considerando-se que um dos aspectos da educação é fa-
zer com que o indivíduo se adapte ao meio social em que vai 
viver, mas que, além disso, educação é um processo cuja finali-
dade última é a criatividade do indivíduo, desta feita, a adap-
tação ao meio social não é um fim, é simplesmente uma etapa; 
a finalidade última, a criatividade do indivíduo, é o resultado 
que não pode ser adquirido por um projeto educacional limita-
do pelo horizonte estreito de qualquer tipo de ciência, humana 
ou social. (MELLO, 1986). Se a finalidade última da educação 
é a criatividade do indivíduo, a educação tem como fim pre-
cípuo não somente formar uma pessoa no sentido de torná-la 
adaptável ao meio social no qual vive e viverá, como, também, 
dotar-lhe de potencial capacidade para agir no sentido de criar 
outras sociabilidades, caso o meio social no qual está inserida 
não lhe possibilite realizar plena e livremente a sua vida. 

A educação, assim conceituada, é responsável pela criação 
de métodos que permitam, de forma equilibrada, a adaptação 
do indivíduo ao meio social e que, ao mesmo tempo, não impe-
çam o aparecimento de condições favoráveis à sua criatividade. 
Assim, trata-se de uma atitude em face do futuro, isto é, a edu-
cação se atém à mudança temporal, a qual se define não somen-
te pelo temor, mas, da mesma forma, pela segurança. Em outras 
palavras, o tempo nos oferece uma dualidade, pois não é só o 
temor que se encontra ligado ao tempo, é, também, a atividade 
criadora. E essa dualidade do tempo permite nos assentarmos 
na impossibilidade de admitir não somente a imutabilidade da 
natureza humana, que seria a negação da eterna renovação, da 
transformação criadora, como a sua perpétua mutabilidade, 
que seria a negação do eterno na natureza humana. Essa duali-
dade, então, é inerente à própria estrutura da pessoa, definida 
como a junção do imutável e do mutável. (BERDIAEV, s./d.). 

E por entender que a educação - principalmente enquanto 
transmissão de valores - é um ato intransitivo, isto é, o educador 
não pode transformar o outro que não esteja se transformando 
no próprio ato de ensinar - por isso, o professor, ao ensinar, 
ele aprende; os pais, ao educarem os filhos, se reeducam -, o 
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programa Pibid buscou encarnar essa relação de ensino e de 
aprendizagem.

Quanto à transmissão do conhecimento, principiou-se 
que ela deve partir da delimitação sobre o quê ensinar. Implici-
tamente, pelos menos, há de se admitir a relevância da tarefa de 
ensinar, e, contundentemente de forma explícita, precisar quais 
são os elementos da cultura que precisam ser assimilados pelas 
pessoas; sobre quais conteúdos a serem ensinados são relevan-
tes, importantes, fundamentais para a sobrevivência dos que 
deles se apoderam - no sentido de que são essenciais à institui-
ção dessas pessoas como pertencentes ao mundo dos homens.

E é aqui que o conceito de disciplina ganha peso, pois se 
consideram óbvio e ululante que o desenvolvimento da tecno-
logia ocorreu e ocorre justamente porque o conhecimento – an-
tes realizado por meio de métodos gerais e integradores – foi 
se especializando. O conhecimento antes horizontalizado foi 
ganhando profundidade e se verticalizando porque a ciência 
moderna criou uma poderosa heurística de perscrutar as coisas 
do mundo por uma metodologia analítica de dividir, cindir, ir 
separando os objetos até atingir o que se considera seu núcleo, 
por ser a porção mais comunicativa da sua verdadeira essên-
cia, de seu ser. Desta forma, a tecnologia, a “ciência da técnica”, 
tornou-se um dispositivo anti-humanista e anti-espiritual, que 
culmina na mistificação de considerar que o computador seja, 
hoje, o motor da história, que a técnica ou cibernética decida o 
destino da humanidade. (PINTO, 2005).

Em nossa atitude interdisciplinar, acreditamos que a téc-
nica é mediação, e que é o homem o verdadeiro autor de seu 
destino, e não a tecnologia. Nega-se, portanto, que atualmente 
estamos vivendo numa prodigiosa “era tecnológica”, isso sim-
plesmente porque toda época possui tecnologia a que pode ter 
acesso. Esse deslumbramento pela “era tecnológica” traz em-
butida a falsa ideia de que a história é um produto da técni-
ca. Deste modo, o computador é fruto da sociedade e que a ele 
não deve ser atribuída a chancela de panaceia dos males que 
compõem atualmente a sociedade. Ao entendermos a tecnolo-
gia como mediação, necessitamos, então, de saber se todas as 
pessoas, se a escola tem acesso a ela; se todas ou pelo menos 
grande parte das pessoas então sendo intermediadas pela alta 
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tecnologia em nossa época.
Por isso, para pensar a interdisciplinaridade há de se de-

limitar o conceito de informação. Optou-se em conceituar infor-
mação pela sua negativa; pelo que informação não é. E infor-
mação, como dados empíricos, não é conhecimento. O acúmulo 
de informações não significa conhecimento (ABRAMO, 1995). 
Sobretudo no que diz respeito à peculiaridade de objetos e 
processos pertinentes à informática: capacidade de armazena-
mento de informações e velocidade de recuperação de dados e 
sistemas de memória de massa, velocidade de processamento 
de computadores e equipamentos subsidiários, conectividade 
e integrações intrínseca e extrínseca entre sistemas e assim por 
diante. Além de a informação como instrumento de poder não 
ser medida absoluta, mas relativamente: como o poder é atribu-
to relacional, não advém da “posse” de uma quantidade X de 
informação, mas (entre outras coisas, naturalmente) do fato de 
A dispor de mais condições de processar a informação do que B. 
Se a ordem social é montada de maneira a garantir que A sem-
pre disponha de mais instrumentos de processamento (além de 
outras coisas) do que B, segue-se que, à parte convulsões nessa 
ordem, A sempre terá mais poder do que B. (ABRAMO, 1995).

Os esforços pelo acúmulo cada vez maior de informações 
se exercem na esperança de que os sistemas de ordenamento, 
síntese e articulação das informações não só progridam no mes-
mo ritmo como ganhem novos patamares de complexidade. 
Isso porque, entre outras coisas, não podemos partir do princí-
pio de que basta o acesso cada vez mais rápido à informação, e 
encarar a informação como peças que se encaixam em níveis; e, 
assim, achar que no plano mais básico estariam os dados bru-
tos, organizados em categorias conforme a origem, que estas se 
articulariam entre si por meio de conjuntos de princípios orde-
nadores, compostos no âmbito de cada finalidade prática ou in-
teresse específico, formando novas categorias; e assim por dian-
te. Fica implícito nesse princípio, que as construções teóricas 
vão se formando como que automaticamente pela agregação 
de dados; além de nela estar alojada e alimentada, a ilusão de 
que a informação por ser “processada” mecanicamente e, des-
te modo, produzir conhecimento é, assim, uma modalidade de 
empirismo vulgar (ABRAMO, 1995), gerador do irracionalis-
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mo. A interdisciplinaridade em ação não considera que pensar 
sobre as coisas seja simplesmente acumular informações sobre 
a mesma. Há a necessidade de produzir conceitos, que somente 
pensamos as coisas por meio de conceitos para dizer sobre o 
mundo.

3. Cultura

E estaremos falando de cultura. Não há como falar de 
educação sem também não dizer sobre o conceito de cultura. E 
cultura, em seu sentido etimológico, a palavra e o conceito são 
de origem romana. Ela origina-se de colere, que significa culti-
var, habitar, tomar conta, criar e preservar, designando origina-
riamente o trato, a relação e preservação da natureza até que ela 
se torne propícia à habitação humana.

Deste modo, em seu sentido primitivo, o conceito de cul-
tura surgiu em meio a uma civilização basicamente agricultora: 
a civilização romana. Nem mesmo os gregos antigos sabiam o 
que é cultura, visto que não cultivavam a natureza. Os gregos 
não desenvolveram uma teoria da cultura; no entanto, confor-
me demonstrou Werner Jaeger (1995), eles souberam, com o seu 
conceito de paideia, compreender a cultura como um complexo 
de bens mediante os quais o homem se dá conta de sua própria 
valia e dos fins a que deve subordinar a sua educação.

A palavra cultura, no entanto, sofreu uma transformação 
em seu significado, designando hoje conotações diferentes da-
quela que tinha o seu primeiro conceito e palavra. Em estado 
de dicionário, cultura pode ser compreendida desde aquele pri-
meiro significado de cultivar a terra até como o complexo dos 
padrões de comportamento, das crenças, das instituições e dou-
tros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e 
característicos de uma sociedade ou de uma civilização1.
1 Conforme já nos chamou a atenção Alfredo Bosi, antes de propormos pro-
gramas educacionais deveríamos fazer a seguinte indagação: “educar, sim, mas 
qual cultura?” Afinal, “a” cultura brasileira não passa de um metáfora sem 
base, afirma Bosi; e, num esforço investigar as culturas que compõem aqui-
lo que denominamos “a” cultura brasileira, o autor identificou os seguintes 
“subconjuntos diferenciados[:] cultura erudita, de massa, popular, criadora 
individualizada”. (BOSI, 1993, p. 342, grifo do autor).
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Quanto ao sentido que hoje empregamos à palavra cul-
tura, foram os gregos antigos que realizaram uma contribuição 
decisiva para aquilo que depois recebeu o nome de revolução 
cultural e formação do ocidente: a revolução da escrita alfabé-
tica. Conforme demonstraram os trabalhos de Eric A. Havelo-
ck (1963; 1982), a cultura grega, que havia sido sustentada por 
uma base inteiramente oral até cerca de 700 a.C., modifica-se 
por completo devido a influência da escrita alfabética, que fez 
aumentar a circulação de textos literários e o processo de alfa-
betização se torna mais abrangente. Conforme assinala Eric A. 
Havelock,

Se fosse possível designar um discurso por uma pa-
lavra nova, o termo seria: conceitual. A fala iletrada 
favorecia o discurso descritivo da ação; a pós-letrada 
alterou o equilíbrio em favor da reflexão. A sintaxe do 
grego começou a adaptar-se a uma possibilidade cres-
cente de enunciar proposições, em lugar de descrever 
eventos. Este foi um traço fundamental do legado do 
alfabeto às culturas pós-alfabéticas. (HAVELOCK, 
1982, grifo do autor).

Ao que tudo indica, estamos sob outra revolução cultural. 
Várias mudanças estão acontecendo desde o final do milênio 
anterior e precisamos detectar quais são seus efeitos na edu-
cação e na cultura de um modo geral. Já faz certo tempo que 
os alunos recebidos pelas escolas estão sofrendo os efeitos da 
informação tão-somente audiovisual (dos media/ou da mídia) 
em detrimento ao conhecimento sustentado por uma base in-
teiramente escrita.

É possível pensar por meio de imagens? Consideramos 
que sim, pois é a imagem do pensamento que guia a criação dos 
conceitos. É o que se nota na conversa com o físico, matemático 
e crítico de arte, Mário Schenberg, um sábio que o Brasil teve no 
século XX,2 ao relatar, certa vez, que o gérmen para a Teoria da 
Relatividade, Einstein teve com quinze anos, quando imaginou 
a seguinte experiência ideal:
2 Para um levantamento - descritivo, expositivo e também crítico - do pensa-
mento científico e artístico de Mário Schenberg, ver Goldfarb (1994).
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[...] um observador que estivesse se movendo com a 
velocidade da luz. Se ele estivesse nessa velocidade, 
para ele a luz estaria parada. Mas como isso pode-
ria ocorrer se era contrário à Teoria Eletromagnética 
onde o fenômeno da luz é uma onda em propagação? 
Foi o ponto de partida que o levaria mais tarde à Teo-
ria da Relatividade. (SCHENBERG, 1985, p. 119-120).3

Sublinhemos. Einstein teve o pressuposto do que iria ser 
a Teoria da Relatividade. Dessa intuição imagética, ele passou 
para a lógica formal matemática e escrita, que talvez seja infini-
ta. Ou seja, ele alinhou cognitivamente a imagem com os signos 
matemáticos para se orientar no pensamento e, assim, traduzir 
pelo raciocínio lógico-matemático a sua aguda intuição cosmo-
lógica. Deste modo, é sempre bom lembrar, conforme assinalou 
Ivan Izquierdo, que:

O ser humano é predominantemente visual e verbal; 
os demais primatas são só visuais; o cão é auditivo 
e olfativo; os roedores são basicamente olfativos. As 
memórias que os animais formam (ou seja, a base de 
sua individualidade como seres e como espécies) são 
da mesma índole que suas percepções. Todos nós 
lembramos de coisas que alguma vez lemos e ou vi-
mos; 

3 No entanto, para Mário Schenberg, seguindo a filosofia oriental indiana, o 
raciocínio estava em terceiro lugar entre as qualidades humanas: mais alto 
que o raciocínio está a intuição, e mais alto que a intuição está a vontade. 
Para corroborar esta afirmação, ele dizia que todo grande matemático enun-
cia sempre mais teoremas do que é capaz de demonstrar. Como exemplo, 
citava os casos de Henri Poincaré, que “via” os teoremas, e de Riemman, que 
também enunciou vários teoremas sem demonstração. Vários teoremas de 
Riemman somente foram demonstrados cinquenta anos depois por Jacques 
Hadamard, com a utilização de novos recursos na Matemática: o que mostra 
que esses matemáticos intuíram os teoremas, e não foi um processo racional, 
porque eles não podiam demonstrá-los. O caso mais célebre disso, é o último 
teorema de Pierre de Fermat (a equação Xⁿ + Yⁿ = Zⁿ, onde n é um número in-
teiro maior que 2, não tem nenhuma solução em que X, Y e Z sejam números 
inteiros positivos). Este teorema, formulado no século XVII, só foi demonstra-
do, depois de inúmeras tentativas frustradas, em 19 de setembro de 1994, por 
Andrew Wiles no Annals of Matemats. Sobre a história desta demonstração, 
ver Singh (1998).
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poucos lembram da voz de um antigo colega de aula; 
ninguém, do cheiro de sua mãe ou de uma flor. Um 
cachorro cego, no entanto, nos reconhece, depois de 
anos, pelo cheiro e pela voz.O sistema verbal nos dis-
tingue dos demais animais; não só se superpõe àquele 
sensitivo e motor que compartilhamos com eles, se-
não que tem vida própria e até o substitui. Quando 
escrito, o sistema verbal adquire outra vida própria, 
alheia e superior a da verbalidade oral. As memórias 
mais ricas e complexas se aprendem basicamente pela 
leitura e releitura de palavras (a medicina, a engenha-
ria, a filosofia) ou signos (a música, a matemática, a 
física), em textos e manuais. E, claro, pela prática. O 
aprendizado oral, nesses casos, é apenas complemen-
tário. (IZQUIERDO, 1996, p.3).

A apologia ao mundo visual e virtual gerado pelo compu-
tador está aí e estas máquinas estão instaladas em escolas, casas, 
repartições administrativas, espaços públicos e privados. Por 
isso, a necessidade de instigarmos a respeito da atual realidade 
que as escolas (e mais especificamente, o ensino das disciplinas) 
deverão enfrentar nesse nosso milênio. Mas, em uma sala de 
aula, o acesso dos estudantes a um link sobre um determina-
do assunto resolve o problema de os alunos terem informações 
desse assunto e formularem a sua explicação dele?

O encaminhamento para uma resposta pode ser dada 
em pelo menos duas etapas: i) se até pelo menos 1980, era ne-
cessário ler muito para localizar a informação desejada em bi-
bliotecas – numa busca efetuada manualmente -, hoje, os me-
canismos de busca nos levam diretamente para a informação. 
Livros, revistas, links, o Google4, mostram que muita coisa foi 
digitalizada e disponível na internet. Agilizou – e bastante – o 
acesso a determinadas informações. Não há dúvida de que a 
publicação eletrônica facilita a localização de dados; ii) porém, 
tendo em mente o que foi exposto nas seções acima, e a partir de 
uma constatação empírica efetuada por James A. Evans (2008), 
a publicação eletrônica facilita a localização de dados, mas isso 
provoca certa pobreza intelectual. 

4 Google:  empresa multinacional americana de serviços online e software.
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A obrigatoriedade de lidar com informações mal-organi-
zadas forçava cientistas e estudantes a lerem grande diversida-
de de conteúdos antes de encontrarem o que buscavam. Na es-
tante de livros e de revistas (periódicos) sobre um determinado 
assunto, muitas informações sem aparente nexo – pois estavam 
salvaguardadas a partir de determinadas concepções, conceitos 
e teorias – eram consultadas, lidas, anotadas. Hoje, quando co-
loco um determinado “tema” no Google, o primeiro link é a Wi-
kipedia5, onde os alunos podem saciar suas necessidades esco-
lares. No passado, 20 alunos, após uma tarde numa biblioteca, 
produziam 20 trabalhos diferentes. Hoje, 20 alunos na frente do 
computador provavelmente vão produzir 20 versões do verbete 
da Wikipedia.

Conforme demonstrou James A. Evans (2008), ao usar um 
banco de dados com 34 milhões de trabalhos científicos para 
comparar a produção científica de antes e depois do advento 
da digitalização, por meio de análise quantitativa, ele constatou 
que a digitalização diminuiu muito a diversidade das fontes e 
o período histórico coberto pelas citações. Ou seja, a erudição 
(conhecimento mais amplo do campo de trabalho e sua inserção 
no universo do conhecimento humano) diminuiu nas últimas 
décadas. Desta forma, em meio ao aumento quase exponencial 
de publicações científicas, paradoxalmente ocorreu uma pobre-
za intelectual.

Assim, caso se considere que a escola é um meio entre a 
vida adulta pública e o mundo privado; a tecnologia também é 
um meio e, no caso, intermedeia relações sociais numa determi-
nada conjuntura – em um tempo diacrônico e sincrônico. Nos 
últimos anos, o computador chegou à sala de aula – não em 
todas as salas de aula, convém dizer! – e isso está trazendo uma 
série de mudanças na esfera da cultura. Várias mudanças estão 
acontecendo desde o final do século XX e neste século XXI, o 
que nos leva perguntar quais são seus efeitos na educação e na 
cultura de um modo geral. Já faz certo tempo, que os alunos 
recebidos pelas escolas estão sofrendo os efeitos da informação 
tão-somente audiovisual (dos media) em detrimento ao conhe-

5 Wikipedia: projeto de enciclopédia multilíngue de licença livre, baseado na 
web e escrito de maneira colaborativa.
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cimento sustentado por uma base inteiramente escrita. A apo-
logia ao mundo visual e virtual gerado pelo computador está 
aí e esta máquina está instalada em escolas, casas, repartições 
administrativas etc. Mas isso não nos assegura que a informáti-
ca nos ajudará a ensinar aos nossos alunos a produzirem conhe-
cimento através da formulação de novos conceitos e de teorias.

4. Afinal, o que é interdisciplinaridade em ação?

Talvez tenhamos criado com a expressão interdisciplina-
ridade um tigre de papel, pois a interdisciplinaridade em ação 
– seja ela teórica e/ ou em seu agir – é pensar a integração, a 
“cola” entre as disciplinas pela ideia de humanismo em ação, 
cujo compromisso das disciplinas consigo mesmas seja delas 
buscarem se juntar pela elaboração de questões e respostas a 
partir de um problema, no sentido de que a liberdade – no fa-
zer, no produzir, no ensinar – esteja associada à razão. Ou seja, 
de que a liberdade esteja na formulação das questões a um de-
terminado objeto e que as respostas às questões elaboradas se-
jam realizadas pela razão, cuja faculdade esteja necessariamen-
te engajada na formação do homem. 

Desta forma, a razão age como dinâmica pedagógica. 
Mario Vieira de Mello chama-nos a atenção para as palavras 
racionalidade e liberdade; célebres no mundo de hoje, são dois 
eixos em torno dos quais giram o orgulho, a satisfação própria 
e a altivez da civilização contemporânea. Assim pensamos nós. 
Mas somos de fato racionais e livres? É tão comum assim ver-
mos essas duas qualidades conjugadas na estrutura moral no 
homem ocidental? A que cifra chegará se quisermos juntar os 
homens que reúnem as duas qualidades? “A verdade é que para 
nós[...]”, assevera Mello (1986), “[...] a racionalidade parece estar 
imediatamente associada a um certo determinismo, a algo que 
representa a negação da liberdade; e essa parece estar intima-
mente associada a uma certa irracionalidade” (MELLO, 1986, p. 
156). Mesmo assim, presume-se que racionalidade e liberdade 
correspondem a realidades que co-habitam sem dificuldade a 
estrutura da alma humana. Parece haver alguma pretensão no 
fato de que o homem ocidental se considere capaz de realizar 
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essa proeza; e aprecia-se que a proeza é assumida sem que haja 
sido feito o menor esforço para que ela seja executada. Com 
efeito, há de se indagar:

[...] que fez o homem ocidental para evitar que o seu 
racionalismo excessivo transformasse sua consciên-
cia em algo ressecado, esquemático, desprovido de 
imaginação e sensibilidade? Que fez ele para evitar 
que suas fantasias, desregramentos e libertinagens o 
transformasse em algo de totalmente distorcido e in-
disciplinado, incapaz de qualquer tipo de previsão e 
ordenamento? Aparentemente ele não se deu conta de 
que racionalidade e liberdade são condições da vida 
humana extremamente positivas, mas que só o são 
quando estão inseridas na estrutura da alma huma-
na de uma certa maneira, que só o olhar vigilante do 
pedagogo competente saberá determinar. (MELLO, 
1986, p. 156).

E Platão, para Vieira de Mello (1986, p.157), “[...] foi e con-
tinua sendo o pedagogo mais competente a quem nos devemos 
referir se quisermos ter uma visão não distorcida da estrutura 
da alma humana”. No entanto, os modernos, levianamente, ar-
bitrariamente, sem o menor tipo de consideração quanto aos 
cuidados a tomar no exercício de uma pedagogia competente, 
inventaram coisas como a “razão instrumental” ou a “liberda-
de desengajada”. O resultado foi pernicioso, chegando, hoje em 
dia, a proclamar-se da forma mais banal que os métodos da ci-
ência devem ser aplicados em todos os ramos do conhecimen-
to. Para Vieira de Mello, a convicção de que a razão pode ser 
desengajada, que nunca se associa à liberdade para estruturar 
a alma humana, teve como resultado parar, acabar, pôr termo 
ao processo educacional que pedagogos competentes haviam 
julgado indispensáveis à formação moral e intelectual do ser 
humano. Não que a razão tenha deixado de intervir – esclarece 
Vieira de Mello (1986):

[...] de modo ou de outro, sempre não educacional-
mente, na estrutura da alma humana. A razão era de-
sengajada no que se referia à ação educacional que, 
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eventualmente, pudesse ela própria exercer; mas não 
era no que se referia à ação do legislador, por exem-
plo, que quisesse intervir na psicologia humana, ins-
trumentalizando paixões, atiçando o egoísmo huma-
no de modo a torná-lo um instrumento na obtenção 
de certos fins considerados socialmente desejáveis.
(MELLO, 1986, p. 159).

Essa é a grande contribuição da ideologia liberal dada por 
Locke ao mundo moderno. A filosofia oportunística de Locke 
permitiu e incentivou que o Estado se tornasse o servidor das 
paixões mais baixas do indivíduo. A revelação realizada por 
Eric Voegelin (1975) do lado obscuro das teorias transparentes 
― especialmente a luminosa teoria da democracia igualitária 
―, mostra-nos como a análise das paixões humanas em Pascal 
se alia à análise do egoísmo em Helvetius para, nas mãos de Lo-
cke, se transformar no princípio perverso do self-enlightenment 
interest6.

Por meio desse tão admirado “realismo”, a razão ética, 
a razão capaz de controlar as paixões humanas, não encontra 
terreno favorável na alma do indivíduo que não está unido in-
teriormente ao Estado sob cuja jurisdição deve viver; não pode 
tampouco se desenvolver dentro de uma ordem social para 
a qual não contribui a ordem individual de cada um de seus 
membros. A razão ética é produzida ao se estabelecer o rela-
cionamento entre uma ordem e outra; não existe uma ética so-
cial e outra individual; essas são simples produtos perversos 
da distorção de um fenômeno único que é a realização ética do 
indivíduo dentro do seu contexto social – avalia Vieira de Mello 
(1996).

Com efeito, a então denominada “razão desengajada” 
significa uma razão que não tem o menor compromisso com o 
homem. Faça ele o que quiser, tenha o destino que a sorte lhe re-
servar, essa razão não intervém. Para o ser humano, a utilidade 
dessa razão desengajada é não a conquista de si mesmo, mas a 
conquista física do universo. A razão desengajada não reconhe-
ce uma ordem nesse universo a que deva se articular – não re-
conhece, em consequência, uma ordem na alma do homem que 
6 Self-enlightenment interest: interesse próprio esclarecido.
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deva respeitar. Os resultados de sua atividade não se traduzem 
em termos de ordem nessa alma, e sim em termos de eficiência e 
poder sobre o mundo físico. A razão desengajada dá ao homem 
não mais poder sobre si mesmo, donde resultariam autonomia 
e liberdade humana, mas maior eficácia, maior poder na utili-
zação das forças do universo físico, o que lhe dá maior conforto, 
maiores facilidades de comunicação e de transporte e, de uma 
maneira geral, maiores facilidades no atendimento das necessi-
dades ligadas à sua existência material.

A razão desengajada desdenha a racionalidade clássica 
dos gregos, talvez porque esta última não seja compreendida. 
Em sua defesa do humanismo – o humanismo que Vieira de 
Mello acredita ter se originado de circunstâncias muito espe-
ciais; e que nunca mais se reproduzirão – o levou a destacar:

A razão humana é um instinto e, como tal, necessaria-
mente engajada, em virtude mesmo de sua essência. 
Engajada como são os demais instintos do homem. 
Seria cômico dizer que o ódio, o amor, a prudência, 
a coragem não são instintos engajados. A razão é um 
instinto e, como as demais faculdades da alma hu-
mana, está necessariamente engajada. A única coisa 
que distingue a razão do instinto propriamente dito é 
que este último é imediatista, cego quanto ao futuro, 
não vê senão o presente, ao passo que aquela vê mais 
longe, é capaz de planejar e calcular.  [..] o fato de 
que a razão é muito mais do que um instrumento de 
conhecimento – de que a razão é uma faculdade que 
tem muito a ver com o drama, ou, se se quiser, com a 
tragédia de nossa existência. (MELLO, 1996, p. 226).

Dessa ideia do que é racionalidade, de que esta só pode 
ser formada por meio da consideração do que nos é oferecido 
com o exemplo grego – e mais: que é inútil tentar definir o que é 
racionalidade fora deste exemplo – para Vieira de Mello, então, 
a ideia de que a cultura do Ocidente fosse uma cultura raciona-
lista sempre lhe pareceu uma ilusão.

Essa reflexão acerca da descoberta da liberdade como um 
problema moral está centrado no seguinte problema lógico, ao 
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interrogar: em que deve consistir a ciência, para que a virtude 
e a felicidade possam tornar-se seu objeto? Uma forma de en-
caminhar respostas está presente no diálogo intitulado Mênon, 
quando este pergunta a Sócrates: a virtude pode ser ensinada? E 
o que responde Sócrates: mas, o que é virtude? No fim desse di-
álogo platônico, Sócrates estabelece a célebre afirmação: virtude 
(areté) é conhecimento.

Foi em torno da areté que os Pibidianos da PUC-Campi-
nas buscaram realizar o que aqui denominados de interdiscipli-
naridade em ação.

Depoimento unificado dos bolsistas de iniciação 
à docência da área de História

Entre tropeços e acertos, o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), como propria-
mente já diz em seu nome, é uma experiência de ini-
ciação. E como todo começo, ou primeira vez, lhe dá 
a oportunidade não só de conhecer de perto uma sala 
de aula, mas de aprender com ela, agora no papel de 
futuro professor. O programa prepara o terreno. Te 
ensina a como organizar uma aula, nos quesitos de 
tempo, qualidade e sensibilidade.
 Aprendemos muito mais do que ensinamos, o conta-
to com os alunos e alunas nos permite olhar o outro 
não só como receptor de conhecimento, mas agente 
principal para o desenvolvimento do conhecimento, 
a troca e o diálogo são questões que permeiam todo 
o caminho da docência, e essa é uma das lições mais 
pertinentes do programa.
O Pibid nos faz enxergar que o universo escolar não 
é um ambiente fácil para trabalhar, e que os impre-
vistos são mais comuns do que gostaríamos, pois os 
nossos planejamentos podem sair do nosso controle o 
tempo todo. Mas, como diria Martin Luther King: “Se 
não puder voar corra. Se não puder correr, ande. Se 
não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de 
qualquer jeito.” 
Assim, o Pibid nos fez sair da zona de conforto de 
estudante de História para voar, correr, andar e ras-
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tejar e continuar em frente dessa tarefa árdua que é a 
docência. Uma experiência que agregou muito mais 
para a nossa formação do que muitas experiências 
que tivemos no ambiente acadêmico.
Os passos que foram dados ao longo dessa experiên-
cia nos dão horizontes inovadores para o nosso futuro 
profissional, propiciando para uma busca incessante 
de conhecimento e formação, não só acadêmica, mas 
também as várias formas de compartilhar a educação. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO 
RECURSO NAS AÇÕES PRÁTICAS DO 

PIBID-BIOLOGIA

Christiane Aparecida Badin Tarsitano

A área de Biologia, do Programa Institucional de Bolsas 
de  Iniciação à Docência (Pibid) da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Campinas (PUC-Campinas), busca desenvolver ações 
direcionadas a compreender a natureza e o envolvimento do 
ser humano como agente transformador do ambiente em que 
vive. Assim, segundo Malafaia, Bárbara e Rodrigues (2010), o 
ensino de Biologia tem importante relevância para a vida dos 
cidadãos, principalmente quando se reconhece que se vive em 
um mundo comandado pela ciência e pela tecnologia e que os 
conhecimentos científicos se tornam indispensáveis para o de-
senvolvimento da sociedade humana.

A formação biológica contribui para que cada indivíduo 
saiba a importância da ciência, e seja capaz de transmitir o que 
aprendeu para a sociedade. Desde a década 60 com a expan-
são do conhecimento biológico e a evolução da ciência, através 
desse provocou uma transformação na disciplina de Ciências e 
Biologia (KRASILCHIK, 2008). Não podemos esquecer a rele-
vância de um ensino que não se preocupe somente em ensinar 
conceitos, mas, ensinar como a Ciência pode ser compreendida 
para a vida humana, assim reconhecemos a importância de se 
levar a prática de ensino para que seja capaz de promover um 
conhecimento científico. O trecho encontrado nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) ilustra este contexto.

Ao se considerar ser o ensino fundamental o nível de 
escolarização obrigatório no Brasil, não se pode pen-
sar no ensino de Ciências como um ensino propedêu-
tico, voltado para uma aprendizagem efetiva e mo-
mento futuro. A criança não é cidadã do futuro, mas 
já é cidadã hoje, e, nesse sentido, conhecer ciência é 
ampliar a sua possibilidade presente de participação 
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social e viabilizar sua capacidade plena de participa-
ção social no futuro. (BRASIL, 2002, p.25).

A diversificação de atividades e de recursos didáticos nas 
aulas podem contribuir para tornar um conteúdo mais atraen-
te e motivador no processo de ensino-aprendizagem, a moti-
vação é fundamental no caminho da aprendizagem. Portanto, 
para garantir a construção do conhecimento é imprescindível 
um pluralismo em nível de estratégias, garantindo que mais 
alunos encontrem atividades que melhor os ajudem a compre-
ender qualquer tema estudado (BUENO, 2003). Por isso, não 
podemos esquecer de promover situações nas quais o aluno 
adquira o gosto da ciência, desperte e mantenha o interesse, de-
senvolva a capacidade de resolver problemas e compreender 
os conceitos. A experimentação inter-relaciona o aluno com o 
conhecimento teórico. O laboratório seja ele ao ar livre ou não, 
é um local no qual o aluno exercita habilidades como coopera-
ção, organização, realização de procedimentos técnicos-cientí-
ficos, observação de fenômenos, formulação de hipóteses, en-
fim, estabelecendo uma compreensão e investigação científicas 
(WORTMANN, 2007).

 Neste sentido, a Educação Ambiental (EA) é um recurso 
de práticas que contribui na aquisição de conhecimentos num 
processo de formação contínua das pessoas, seja ela numa edu-
cação formal ou não formal, faz também com que exerçam um 
papel de uma cidadania responsável (ALMEIDA, 2007). E ain-
da, é um elemento motivador no ensino, fomentando o interes-
se do aluno pela aprendizagem escolar. A EA cada vez mais 
vem se fortalecendo nas práticas educativas interdisciplinares.

Para uma melhor compreensão da EA atual no país, se-
gue um quadro com os principais fatos desde 1968, que contri-
bui para o fortalecimento da EA em nosso contexto escolar.
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Quadro 1: Fatos históricos que contribuíram para o forta-
lecimento da EA no contexto escolar

ANO FATOS

1968 Clube de Roma – Publicação do relatório Os limites do 
crescimento

1972 Conferência de Estocolmo – Recomendação: Educação e 
Meio Ambiente

1977
Conferência de Tiblisi, Geórgia – Enfatiza a Educação Am-
biental como tendo um caráter interdisciplinar, crítico, ético 
e transformador

1984
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) apre-
senta uma resolução estabelecendo diretrizes para Edu-
cação Ambiental

1986 I Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente 
– Brasília/DF

1987 Parecer nº 226/87 do MEC propõe a inclusão da Educação 
Ambiental nos currículos escolares

1991 Portaria nº 678/91 MEC institui que todos os currículos dos 
diversos níveis devem contemplar a Educação Ambiental

1992 Rio 92- Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento

1997
Edição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 
1ª a 4ª série, incluindo o Meio Ambiente como tema trans-
versal

1998

Edição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 
5ª a 8ª série, incluindo o Meio Ambiente como tema trans-
versal
Resolução nº2/98 institui as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para o Ensino Fundamental – O tema meio ambiente 
é considerado um dos aspectos a ser articulado para a 
formação cidadã

1999 Promulgação da Lei nº 9795 que institui a Política Nacional 
da Educação Ambiental

Fonte: adaptado da Coleção Ideias em ação (2011)
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Após apresentação do quadro 1, podemos considerar que 
todos estes fatos históricos da EA e os compromissos assumi-
dos pelo país, em 1999, estabelecidos por uma lei específica so-
bre a EA, a Política Nacional da Educação Ambiental (PNEA), 
destacam seu caráter interdisciplinar, permanente e de trans-
versalidade.

A inclusão da EA na educação formal, divulgados no site 
do MEC – Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, estabelece, 
portanto, que:

[...] as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Ambiental a serem observadas pelos sistemas 
de ensino e suas instituições de Educação Básica e de 
Educação Superior, orientando a implementação do 
determinado pela Constituição Federal e pela Lei nº 
9.795, de 1999, a qual dispõe sobre a Educação Am-
biental (EA) e institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental. (PNEA).(BRASIL, 2012, p.2). 

Assim, destacando o artigo segundo da Lei nº 9.795, que 
diz: “A educação ambiental é um componente essencial e per-
manente da educação nacional, devendo estar presente, de for-
ma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não-formal.” (BRASIL, 1999).

Portanto, compreendemos que a EA é um componente 
essencial e permanente da educação nacional, e temos que for-
talecer as teorias pedagógicas que favoreçam práticas transfor-
madoras, frente a esse cenário globalizado, com problemas am-
bientais devastadores, como as mudanças climáticas, a energia 
e água com seu consumo desenfreado, entre outros. Precisamos 
construir conhecimentos e atitudes transformadoras, que vão 
além de preparar pessoas para uma participação efetiva, temos 
que preparar pessoas que cuidem, que se envolvam e procurem 
soluções numa perspectiva global e não individualizada.

Estudos apontam uma direção do processo da EA com 
elaboração de ações educativas em que os estudantes possam 
observar e questionar o que acontece ao seu redor, para que 
efetivamente reflitam sobre a questão socioambiental, porque
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[...] não basta conscientizar os alunos sobre os proble-
mas ambientais e suas consequências para os seres vi-
vos. É necessário que se estabeleçam ações concretas 
para a compreensão e a tomada de decisão, para o seu 
enfrentamento, refletindo em ações efetivas na comu-
nidade em que está inserida e também seja um instru-
mento na construção da sua cidadania. (LORENZET-
TI e DELIZOICOV, 2009, p. 7-8).

Neste sentido, as ações realizadas no Pibid Biologia da 
PUC-Campinas foram articuladas num pensamento de uma 
educação crítica, baseada no conhecimento científico e socio-
ambiental no âmbito de escolas parceiras da rede pública de 
Campinas. A área da Biologia dentro do projeto tem por obje-
tivos específicos incentivar o desenvolvimento sustentável e a 
responsabilidade social no processo de aprendizagem.

Refletindo sobre o contexto apresentado, o envolvimento 
de todas as ciências como um todo na sociedade e percebendo 
o fortalecimento da EA, o presente trabalho apresenta ações de-
senvolvidas como uma prática integrada em diversos contextos 
e contribuindo para um grande processo na formação de cida-
dãos conscientes em seu papel no meio em que vivem. Ressal-
tamos a importância de aplicar ações orientadas e integradas a 
outras áreas de conhecimento.

A Educação ambiental como prática pedagógica

As mudanças em tempos atuais ocorrem continuamente 
e as informações chegam rapidamente por meio de mídias, ci-
berespaços, e assumem um papel cada vez mais relevante na 
sociedade; por isso a educação sempre representou e representa 
a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para modi-
ficar o meio onde vivem. Portanto, vemos a EA cada vez mais 
com práticas transformadoras neste quadro socioambiental que 
caracteriza as sociedades contemporâneas. 

Antes de iniciarmos as práticas voltadas a EA nas ações 
da área do PIBID-Biologia, refletimos o contexto deste capítulo 
e nos questionamos:  Qual é o papel do professor com relação ao 
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trabalho com o tema EA? Existe uma única forma de trabalhar a EA? 
Existe uma única área para se trabalhar EA? Quais as possibilidades 
pedagógicas de oficinas diante da EA?

Após esta reflexão e visto que as questões ambientais, são 
cada vez mais, de preocupação e prioridade para todos, é muito 
importante que a sociedade, de maneira integral e articulada 
se preocupe e cuide do bem comum que é o ambiente no qual 
vivemos.

A Educação Ambiental nas oficinas

As oficinas com ações em EA trabalhadas no PIBID Bio-
logia, apresentam um conjunto de práticas que foram aplica-
das com propostas para um desenvolvimento de conhecimento 
científico, promover uma conscientização para a preservação de 
recursos naturais, melhoria da qualidade ambiental e respeito 
ao meio ambiente.

No quadro 2 apresentamos as ações desenvolvidas pelos 
bolsistas desde 2011 até a data atual e as escolas parceiras da 
rede pública que participaram.

Quadro 2: Ações ambientais

Ações ambientais Oficinas Escolas que partici-
param das oficinas

Compromisso com 
o Meio Ambiente

Poluição e Água

Colégio Estadual 
Culto à Ciência e Es-
cola Estadual Jardim 

Rossin

Vamos economizar 
água

Escola Estadual 
Professor Messias 

Gonçalves Teixeira e 
Escola Estadual Jar-

dim Icaraí
Continua
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Quadro 2: Ações ambientais

Conclusão

Compromisso 
com o meio 

ambiente

Reciclagem e 
Capitalismo

Escola Estadual Jardim Icaraí, 
Escola Estadual Jardim Ros-
sin, Escola Estadual Profa. 

Glória Aparecida Rosa Viana 
e o Colégio Estadual Culto à 

Ciência

O Caminho do 
lixo

Escola Estadual Jardim Icaraí,  
Colégio Estadual Culto à Ciên-

cia e Escola Estadual Jardim 
Rossin

Combate à 
Dengue

Escola Estadual Jardim Icaraí, 
Escola Estadual Jardim Rossin, 

Escola Estadual Prof Gloria 
Aparecida Rosa Viana

Fazendo 
experiências

Ciclos biogeo-
químicos

Escola Estadual Jardim Ic-
araí, Escola Estadual Jardim 
Rossin, Escola Estadual Prof 
Gloria Aparecida Rosa Viana 
e o Colégio Estadual Culto à 

Ciência

Terrário

Escola Estadual Deputado 
Jamil Gadia, Escola Estadual 

Jardim Rossin e Escola Estadu-
al Milton de Tolosa 

Horta

Escola Estadual Jardim Rossin, 
Escola Estadual Jardim Icaraí, 

Escola Estadual Deputado 
Jamil Gadia e Escola Estadual 

Anibal de Freitas

Fonte: Elaborado pela autora
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Durante as ações foram utilizadas modalidades didáticas 
como: dinâmicas, aulas práticas experimentais, estudo de cam-
po e outras atividades para facilitar o conhecimento e a sensibi-
lização dos temas propostos. 

Nas ações ambientais com o tema Compromisso com o Meio 
Ambiente, as oficinas realizadas dentro deste tema foram as de 
“Poluição e Água” e “Vamos Economizar Água”, estas foram 
planejadas, organizadas e apresentados conteúdos abordando 
a importância da conservação da qualidade da água; saneamen-
to básico; consumo consciente; e ainda na qualidade da água, 
o que implica a proteção da saúde humana; a preservação da 
fauna e da flora. Nessas oficinas os objetivos específicos foram 
levar o aluno a ter uma percepção do ambiente, e sensibilizá-lo 
à atuação frente aos problemas que a sociedade enfrenta, em 
relação ao consumo exagerado e desperdício de água. 

Uma das práticas desenvolvidas pelos alunos foi a cons-
trução de um filtro que é uma técnica bastante antiga e co-
nhecida, e muito aplicada em projetos em escolas de ensino 
fundamental. Abaixo segue o material utilizado e a figura da 
construção do filtro.

Figura1: Material utilizado para elaboração do filtro e 
imagem do filtro com garrafas PET

Material utilizado

Garrafas PET
Algodão
Areia limpa
Pedras
Carvão
Tesoura

Fonte: Acervo PIBID/PUC-Campinas)
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Já na oficina de “Reciclagem e Capitalismo”, apesar de ser 
um tema muito batido nas escolas, sempre é apresentado como 
um desafio e com um resultado final que nos surpreende. Esta 
oficina foi dividida em quatro etapas. Na 1ª etapa: exposição 
teórica dos conceitos de Capitalismo e Meio Ambiente seguida 
de uma discussão sobre matéria prima e produto. Na 2ª etapa: 
apresentação de uma situação problema, na qual simularam 
uma cidade pequena e afastada, com uma área verde, animais e 
um único rio, que era fonte de água para os habitantes. Porém, 
uma grande porcentagem da população estava desempregada, 
e a prefeitura pretendia gerar empregos com a construção de 
um prédio comercial na área verde da cidade. Após a simulação 
fizeram um debate, e para este formaram dois grupos: os Capi-
talistas e os Ambientalistas. Na 3º etapa, dada a situação proble-
ma, os dois grupos deveriam chegar a um acordo: o progresso 
ou o não progresso da cidade.  Na 4º etapa, foi trabalhada a 
reciclagem como um meio de benefício para uma cidade, fa-
zendo com que os alunos criassem objetos feitos com materiais 
reciclados. Como resultado final, de todas as etapas, os alunos 
articularam uma nova organização da cidade e uma reorgani-
zação de um trabalho no controle ambiental. Segue abaixo um 
resumo do resultado. Vale ressaltar que esta oficina foi desen-
volvida com o apoio das áreas de sociologia e letras.

Quadro 3: Resumo do resultado

Grupos Necessidades Resultados Obtidos

Capitalistas
Garantir emprego 

e capital 
Construção de um metrô 
subterrâneo, geranto em-
pregos e preservação da 

natureza
Ambientalistas

Defender o meio 
ambiente 

Fonte: Elaborado pela autora
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Ainda na temática das ações Compromisso com o Meio Am-
biente, temos as oficinas “O caminho do lixo” e o “Combate à 
Dengue”.  O descarte irregular de lixo e entulhos em lotes deso-
cupados e ruas, aparece como um dos maiores desafios quando 
se fala no combate à dengue. Portanto, estas oficinas são traba-
lhadas de modo a conscientizar os alunos a respeito das causas 
e consequências da produção do lixo, enfatizando o consumis-
mo desenfreado da sociedade como um dos problemas prin-
cipais na geração desse lixo. Primeiramente, foi apresentado 
aos alunos o quanto tempo que cada material leva para se de-
compor e após a reciclagem, o seu papel fundamental no meio 
ambiente e a economia dos recursos naturais. A ideia central é 
conscientizar a importância da reciclagem, visando a proteção 
do meio ambiente e a redução do desperdício. Abaixo, na figura 
2, seguem imagens da utilização de garrafas PET na confecção 
de brinquedos e papel reciclado na elaboração de porta retratos 
confeccionados pelos alunos das escolas e, ainda, um desenho 
ilustrando a importância de reciclar.

Figura 2: Instrumentos e cartaz confeccionados pelos alu-
nos com material reciclado

Fonte: Acervo PIBID (PUC-Campinas)
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Ainda falando sobre o lixo, qualquer recipiente pode vi-
rar um criadouro do mosquito da dengue. A dengue é um dos 
principais problemas de saúde pública no mundo. Cuidar do 
meio ambiente é uma forma de conter a reprodução do mosqui-
to Aedes aegypti, que infecta de 50 a 100 milhões de pessoas por 
ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (BRASIL, 2017). 
Portanto, o combate a dengue não pode parar, e é desde cedo e 
nas escolas que podemos transformar as crianças em cidadãos 
responsáveis e comprometidos com a questão dos focos do 
mosquito transmissor. As oficinas foram trabalhadas na cons-
ciência no que diz respeito às medidas de prevenção e controle 
do vetor. Foram apresentados aos alunos, desde as fases do ci-
clo do mosquito, a reprodução, as doenças relacionadas à trans-
missão e o combate ao mosquito. Outras áreas da licenciatura, 
como a área da sociologia, trabalharam o consumo desenfreado 
e a grande produção de lixo e os impactos dessa relação para a 
saúde e o meio ambiente. Na figura 3, apresentamos parte do 
produto da oficina “Combate à Dengue”.

Figura 3: Fases do mosquito Aedes aegypti, em lupas estere-
omicroscópicas e cartaz confeccionado pelos alunos

Fonte: Acervo PIBID/PUC-Campinas

Nas ações ambientais com o tema Fazendo Experiências, 
as oficinas realizadas dentro deste tema foram as de “Ciclos 
Biogeoquímicos”, “Terrário” e “Horta Hidropônica”. Estas fo-
ram planejadas e organizadas, utilizando espaços externos que 
foram revitalizados com a construção de hortas, por exemplo, 
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para o desenvolvimento de conteúdos multidisciplinares como 
ciclos biogeoquímicos, biologia vegetal, ecologia, dentre outros 
conteúdos de Ciências e Biologia.

A construção da horta é uma ferramenta de aprendiza-
gem de conteúdos e valores, a incentivar a alimentação sau-
dável e o cuidado com o meio ambiente, além de servir como 
ferramenta para estudos de ciências, matemática, geografia e 
sociologia, por exemplo.

Durante as oficinas da Biologia, a horta foi elaborada e, si-
multaneamente os conteúdos eram trabalhados como: diferen-
ciação entre célula animal e vegetal, a fotossíntese (figura 4), a 
diferenciação dos grupos Briófitas, Pteridófitas, Gminospermas 
e Angiospermas e a morfologia das plantas.

Figura 4: Diferenças entre as plantas que recebem a luz 
solar (representada pela lâmpada) e as que estão privadas 
dessa luz.

Fonte: Acervo PIBID/PUC-Campinas

Além dos conteúdos de ciências e biologia citados aci-
ma, também foram trabalhadas ações socioambiental, como 
o estímulo do encaminhamento correto de reciclagem de gar-
rafas PET, descarte consciente e reaproveitamento de água. A 
construção da horta hidropônica foi realizada de acordo com 
Furlani et al (1999).  O produto da ação demostrado na figu-
ra 5, foi muito enriquecedor, pois a horta rendeu frutos para 
conhecimentos e estímulos e para discussões e reflexões sobre 
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a importância de uma alimentação saudável e cuidados com a 
saúde. Nesta oficina os alunos da matemática trabalharam com 
cálculos de dimensões das ripas de madeira, garrafas PET e me-
didas geométricas, e também os gastos na construção da horta.

Figura 5: A sequência das fotos demostra o culto e o cres-
cimento das verduras na horta hidropônica.

Fonte: acervo PIBID/PUC-Campinas

A construção do terrário, foi uma ação pedagógica volta-
da para a aplicação das oficinas dos “Ciclos Biogeoquímicos” 
e “Ecologia Ambiental”. O terrário (figura 6) é capaz de repro-
duzir os fenômenos observados na natureza e também permite 
acompanhar de perto o desenvolvimento dos vegetais. Esta ofi-
cina visou a elaboração de roteiros com questões de investiga-
ção científica. Com o terrário é possível apresentar os impactos 
na natureza e como cada um de nós pode mudar o meio com 
atitudes simples, como por exemplo cuidar da água, um fator 
que cada vez mais precisamos ter consciência de redução de 
consumo. Nele também foi integrado a oficina “Ecologia Am-
biental”. Como a ecologia é a parte da biologia que estuda as 
relações dos seres vivos entre si e destes com o meio, o termo é 
muito usado para aproveitar a questão da consciência ambien-
tal. Educar uma sociedade que não gere lixo e, sim, materiais 
para reciclar; selecionar o lixo para diminuir a poluição, seja ela 
do ar, solo e água. A construção do terrário nos proporcionou 
trabalhar vários assuntos socioambientais. 
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Figura 6: Etapas da construção do terrário

Fonte: Acervo PIBID/PUC-Campinas

Notou-se, a partir das oficinas, a necessidade de aplicar 
nas escolas mais ações que não somente, sensibilizem os alunos, 
como também os informem sobre as características do ambiente 
natural e social no qual todos estão inseridos, e o quanto a EA 
é um recurso de trabalho com uma temática ambiental com te-
mas diversos para todas as disciplinas, o que proporciona facil-
mente a possibilidade de se estabelecer relações entre seus con-
teúdos e linguagens. Abaixo finalizo com um trecho da Carta 
Encíclica Laudato Si’ do Santo Padre Francisco, demonstrando 
o quanto a área de Ciências, exemplo a Ecologia, possibilita a 
conexão com tudo, segue:

138. A ecologia estuda as relações entre os organis-
mos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem. 
E isto exige sentar-se a pensar e discutir acerca das 
condições de vida e de sobrevivência duma socieda-
de, com a honestidade de pôr em questão modelos 
de desenvolvimento, produção e consumo. Nunca é 
demais insistir que tudo está interligado. O tempo e 
o espaço não são independentes entre si; nem os pró-
prios átomos ou partículas subatómicas se podem 
considerar separadamente. Assim como os vários 
componentes do planeta – físicos, químicos e bioló-
gicos – estão relacionados entre si, assim também as 
espécies vivas formam uma trama que nunca acaba-
remos de individuar e compreender. Boa parte da 
nossa informação genética é partilhada com muitos 
seres vivos. Por isso, os conhecimentos fragmentários 
e isolados podem tornar-se uma forma de ignorância, 
quando resistem a integrar-se numa visão mais am-
pla da realidade. (ENCICLÍCA LAUDATO SI, p44).
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Depoimentos dos bolsistas de iniciação à docên-
cia da área de Biologia

“A participação neste Programa foi essencial para 
aguçar o meu desejo de ser professor, pois, ao prepa-
rar as oficinas eu pude sentir muito prestígio. De fato, 
as vivências ficaram marcadas ao longo da minha for-
mação e significativamente contribuíram para o meu 
desenvolvimento pessoal e profissional”.  (Aluno bol-
sista do 3º ano da Faculdade de Ciências Biológicas).
“Conhecer, integrar e fazer parte do PIBID foi es-
sencial na minha formação como ser humano. Estar 
no ambiente interativo, interdisciplinar e dinâmico 
dentre os alunos e os outros bolsistas fomentou ain-
da mais a vontade de viver e buscar sempre o meu 
melhor como pessoa e como profissional. Tudo que 
vivenciamos durante as oficinas fez jus ao que é ser 
professor; e fazê-lo por amor”.  (Aluna do 2º ano da 
Faculdade de Ciências Biológicas).
“O aprendizado que o PIBID proporcionou para nós 
ultrapassa o âmbito escolar, deixando marcas na nos-
sa vida pessoal e profissional. Graças a esse programa 
pude ter a noção que ser professor vai além de apenas 
ensinar, que ser professor é aprender com seus alu-
nos e colegas de trabalho visando melhorar cada vez 
mais seu trabalho para quem futuramente aprenderá 
com ele”. (Aluna do 1º ano da Faculdade de Ciências 
Biológicas).
“Participar do PIBID para quem quer ser professor é 
um privilégio. Pois o programa permite ser uma es-
cola para futuros professores, em que aprendemos de 
forma prática a lidar com essa realidade da docência 
antes mesmo do término da faculdade. Sendo expe-
riência essencial para o aumento do amor em poder 
transmitir conhecimento à partir da forma como fo-
ram recepcionados”. (Aluna do 1º ano da Faculdade 
de Ciências Biológicas).
“O PIBID para mim significou um grande aprendi-
zado, pois aprendi a fazer além do que imaginei que 
seria possível, cresci muito e aumentou ainda mais a 
minha vontade de ser professora”. (Aluna do 3º ano 
da Faculdade de Ciências Biológicas).
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“No PIBID além de aprender, entendi que das princi-
pais fontes de conhecimento que nossos alunos pos-
suem são seus educadores, desde então tento passar 
com cuidado e carinho o que já aprendi e o que eles 
ainda veem como novidade”. (Aluna do 4º ano da Fa-
culdade de Ciências Biológicas).
“A conexão criada durante as oficinas nos permite 
aprender ao ensinar e desenvolver novas estratégias 
de raciocínio, o progresso dos alunos nos mostra a 
importância de propostas educacionais que validem o 
conhecimento no cotidiano, e as vivências atribuídas 
pelo PIBID foram enriquecedoras para o desenvolvi-
mento do eu pessoal e profissional”. (Aluna do 3º ano 
da Faculdade de Ciências Biológicas).
“No PIBID a gente ensina mais do que matemática, 
biologia ou geografia, ensinamos os alunos o quão ca-
pazes eles são, e eles ensinam a gente o quão capazes 
nos somos”.  (Aluna do 2º ano da Faculdade de Ciên-
cias Biológicas).
“Com o PIBID se aprende a ensinar de forma diferen-
te, e aprender ensinando, o que é de grande impor-
tância na formação de professores, ajuda a construir 
uma base acadêmica de como lidar com os alunos e 
suas dificuldades de forma ampla e didática”. (Aluna 
do 2º ano da Faculdade de Ciências Biológicas).
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O ESTUDO DO MEIO COMO PRÁTICA NA 
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

Estéfano Seneme Gobbi

As atividades externas nos processos de ensino-apren-
dizagem constituem-se de grande valia para a construção do 
conhecimento. É por meio de situações práticas e palpáveis que 
os conteúdos abordados em sala de aula transformam-se em 
conhecimento e este passa a ser compreendido de maneira mais 
natural pelo aluno, pois é mais facilmente assimilado.

Quando o foco da atividade externa diz respeito a for-
mação de professores há ainda maior importância, já que as 
paisagens, as interações sociais, os conceitos das ciências exatas 
apresentam-se de maneira interdisciplinar, diferentemente dos 
componentes curriculares a que os alunos estão acostumados, 
segmentados por planos de ensino e parâmetros curriculares.

As dúvidas e questionamentos dos discentes apresen-
tam-se no liminar dos campos científicos, tal qual os limites do 
conhecimento social, técnico, ambiental. É nessas áreas que há 
a maior interação entre as disciplinas das licenciaturas e, conse-
quentemente, maior possibilidade de exploração das atividades 
externas.

Essas atividades externas podem ocorrer de diferentes 
maneiras, a depender do intuito da saída da sala de aula.

Os trabalhos de campo são utilizados para a obtenção de 
dados amostrais, sejam para fins didáticos ou para pesquisa. 
Os dados obtidos podem ser trabalhados e transformados em 
informação ao serem levados a laboratórios ou serem relacio-
nados com um referencial teórico, sempre seguindo uma me-
todologia.

As excursões são práticas bastante utilizadas nas Ciências 
Naturais. Consistem em deslocar o alunado para um ambiente 
impossível de ser transportado à sala de aula ou laboratório. 
Assim, a aula é ministrada a partir de um deslocamento espa-
cial até o tema de interesse, seja ele um afloramento rochoso, 
um perfil de solo, formas de relevo, ocorrência de espécies e, de 
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forma inerente a relação entre todos os elementos ambientais 
ou componentes daquela paisagem.

As visitas técnicas são atividades externas realizadas em 
empresas ou órgãos públicos com vistas a demostrar aos dis-
centes práticas profissionais e o ambiente de trabalho empresa-
rial/governamental e, até mesmo laboratorial.

As atividades de estudo do meio são mais abrangentes e 
remetem a uma preparação para a ida a campo. Há a necessida-
de de se fazer uma pesquisa prévia sobre o que será abordado, 
de modo a otimizar o tempo da atividade externa. Os concei-
tos que serão trabalhados em campo devem ser apresentados 
anteriormente aos alunos para que, no decorrer da atividade 
eles sejam apenas retomados com a apresentação do objeto do 
campo. Analogamente, o estudo do meio não se encerra ao fim 
da atividade externa. A riqueza de informações obtidas na ati-
vidade externa permite ao professor trabalhar com o material, 
os dados e as experiências adquiridas por algum tempo.

Dessa forma é fundamental que um profissional licencia-
do tenha em sua formação a presença de uma grande quanti-
dade de estudos do meio pois, estes, além de enriquecerem a 
formação do professor, apresentam a possibilidade de práticas 
a serem desenvolvidas em sala de aula na educação básica.

O estudo do meio como prática pedagógica

 Segundo Lopes e Pontuschka (2009, p. 177) o ensino fa-
zendo uso de estudos do meio remete ao início do século XX, 
mas ainda sem uma sistematização, que envolvesse uma saída 
planejada, com objetivos definidos e resultados esperados. Esse 
quadro aparece apenas na década de 1960, com o movimento 
conhecido como “Escola Nova”.

 Após o período de repressão em escolas e universida-
des, as atividades externas retomaram suas ocorrências a partir 
da década de 1980 e, desde então, os estudos do meio vem se 
consolidando como uma importante ferramenta no processo 
de ensino-aprendizagem. A adoção de práticas interdiscipli-
nares, assim como preconizam os Temas Transversais (BRA-
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SIL, 1998a) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (P.C.N.’s) 
(BRASIL, 1998b) valorizam ainda mais o desenvolvimento de 
atividades em que o alunado seja colocado em situações que 
proporcionem o aprendizado.

Desta forma, seguindo o principal eixo do Programa Ins-
titucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) da Pontifí-
cia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), que 
é a interdisciplinaridade, buscou-se desenvolver uma atividade 
que agregasse os alunos participantes do programa de modo 
que todas as licenciaturas participantes fossem contempladas 
(Artes, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, 
Filosofia, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia). 
Assim, além da interdisciplinaridade inerente a um estudo do 
meio, havia a troca de saberes entres os graduandos em licen-
ciaturas de diferentes áreas, tal qual como já ocorre nas ativida-
des dos bolsistas de iniciação à docência nas escolas.

O estudo do meio do PIBID PUC-Campinas

Como é inerente a qualquer atividade de estudo do meio, 
trabalho de campo, visita técnica ou excursão houve a organi-
zação entre os coordenadores de área, visando buscar um am-
biente que contemplasse temáticas pertinentes a todas as licen-
ciaturas envolvidas. Foram selecionados dois museus em São 
Paulo: o Catavento e o Museu Afro Brasil.

Como são dez licenciaturas envolvidas no Programa e 
cada uma destas possui dez bolsistas de Iniciação à Docência 
(ID), foram necessários dois ônibus para o transporte dos alu-
nos. Desta forma, a programação da atividade foi estabelecida 
com o seguinte cronograma (TABELA 1):



68

Tabela 1: Cronograma das atividades do estudo do meio 
de 08/11/2017

Ação Horário

Saída do Campus I 7:30

Chegada ao Museu Catavento 10:00

Saída do Museu Catavento 12:00

Almoço no Pq. Ibirapuera 13:00

Entrada no Museu Afro Brasil 14:00

Saída do Museu Afro Brasil 16:00

Chegada ao Campus I 18:00

Mesmo com atraso na saída por conta da demora de al-
guns bolsistas e o tráfego lento, o cronograma pôde ser seguido, 
com a supressão de alguns minutos do almoço e da atividade 
vespertina.

Museu Catavento 

Funcionando no Palácio das Indústrias desde 2009, a pro-
posta do espaço é proporcionar a interatividade entre os visi-
tantes e os equipamentos que compõe o acervo do museu. A 
administração compete à Prefeitura de São Paulo, que aproveita 
o espaço de 4mil m² em seções que contemplam as temáticas 
Universo, Vida, Engenho e Sociedade. (RUFALO, 2015).

O prédio do museu foi construído entre 1911 e 1924, com 
objetivo de ser um espaço para exposições pertinentes ao setor 
industrial. Entre 1992 e 2004 abrigou a sede do poder executivo 
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do município de São Paulo e, após uma série de intervenções 
urbanas, foi transformado em museu. (TEIXEIRA, 2014).

A visitação ocorre de terça-feira a domingo, das 9:00 às 
17:00, com cobrança de ingresso de R$6,00 e possibilidades de 
solicitação de meia entrada para estudantes e isenção para estu-
dantes e profissionais de escolas públicas. Para grupos grandes 
(como os de estudos do meio) são disponibilizados 11 roteiros, 
que contemplam de forma randômica Alertas, Vida, Nanoaven-
tura, Nave, Engenho, Astronomia, Lego, Borboletário, Subma-
rino, Matéria, Terra, Ecologia, Jogos do Poder, Dinos do Brasil, 
Do Macaco ao Homem e Estúdio. (CATAVENTO CULTURAL, 
2017). O museu conta com estacionamento (pago), banheiros e 
lanchonete.

Foram colocados em votação os 11 roteiros possíveis, sen-
do o vencedor o que contemplava ENGENHO, BORBOLETÁ-
RIO E LEGO. 

A primeira seção contemplava alguns conceitos de físi-
ca, como calor, eletromagnetismo, fluidos, mecânica, ilusões de 
ótica, e luz. Todas essas temáticas podiam ser vistas no piso 
térreo do prédio e apresentavam equipamentos interativos que 
possibilitavam ao visitante o manuseio para a compreensão 
do experimento, sempre com textos didáticos explicativos e o 
acompanhamento de monitores, como demonstra a figura 1.

FIGURA 1: Interatividade entre visitante e equipamento 
da seção Engenho

Fonte: Acervo PIBID
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A segunda seção fica alocada no pátio interno do prédio, 
consistindo em uma grande estufa cercada de jardins formados 
por diversas espécies de plantas. No interior do borboletário há 
a possibilidade de acompanhamento do ciclo de vida de lavas-
-pupas-borboletas, representadas por três espécies. Mais uma 
vez é destacada a possibilidade de interação, como vê-se na Fi-
gura 2.

FIGURA 2: Contato entre visitante borboleta no interior 
da seção Borboletário

Fonte: Acervo PIBID

A terceira seção fica situada nas arcadas subterrâneas do 
Palácio e apresenta conceitos de dinâmica, possibilitando ao 
visitante a construção de equipamentos para a mensuração de 
alguns aspectos físicos.  

  
Museu Afro Brasil

Após o almoço no Parque do Ibirapuera, os bolsistas de 
ID ingressaram no Museu Afro Brasil. Este espaço é administra-
do pela Associação Museu Afro Brasil - Organização Social de 
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Cultura, subordinada à Secretaria da Cultura do Estado de São 
Paulo. Conta com mais de 6 mil obras distribuídas em 11mil m², 
segundo o site do Museu Afro Brasil (2017).

Em diversos ambientes é possível observar obras da cul-
tura afro-brasileira e elementos que remetam ao período da es-
cravidão, como o vê-se na Figura 3 e como Matos (2013) descre-
ve:

[...] é o caso da instalação Navio Negreiro, projetada 
para trazer ao visitante sensações de desconforto acer-
ca do tráfico negreiro, das condições dos embarcados 
e do seu cotidiano, embora não haja menção alguma 
sobre a historicidade ou autenticidade da embarcação 
presente em uma das salas do museu.(MATOS, 2013, 
p. 251).

FIGURA 3: Réplica de navio negreiro no interior do Mu-
seu

Fonte: Museu Afro Brasil, 2017

Depoimentos e Considerações Finais

Uma forma interessante de mensurar o sucesso da ativi-
dade de ensino-aprendizagem é por meio de depoimentos dos 
bolsistas de ID que participaram, interagiram e trocaram expe-
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riências com bolsistas de outras licenciaturas, promovendo de 
forma prática a interdisciplinaridade. A seguir, temos depoi-
mentos de bolsistas da Faculdade de Geografia (com trabalhos 
de campo recorrentes em sua formação) e de uma ID da Peda-
gogia, que sintetizou de maneira bastante eficaz a atividade.

“O PIBID é um programa que proporciona muitas expe-
riências aos alunos dos cursos de licenciatura. Além das 
atividades relacionadas ao ambiente escolar, também temos 
a oportunidade de participar de várias outras atividades 
multidisciplinares como foi o estudo do meio ao Museu Ca-
tavento e ao Museu Afro, ambos na cidade de São Paulo. 
Essas atividades, além de nos ensinar muito, nos mostram 
diversos meios para usar como técnica de ensino aos nossos 
futuros alunos, proporcionando um ensino mais dinâmico 
e consequentemente mais eficaz.” (Bolsista de Iniciação 
à Docência do 2º ano em licenciatura em Geografia).

“Ambos os estudos foram de grande valia para o aprendi-
zado, e que as vivências obtidas serão refletidas na prática 
docente.
Primeiramente, a visita ao museu Catavento trouxe uma 
interação entre o grupo e os conceitos que ali estavam sendo 
expostos, com práticas. O “Engenho” favoreceu o entendi-
mento sobre questões de pressão e eletricidade, e que essas 
questões estão presentes em nosso dia a dia, não sendo algo 
distante. No ´Borboletário´ entendemos o ciclo de vida da 
borboleta, o modo de vida e de sua sobrevivência, e até seus 
“mecanismos de defesa”. Logo após, tivemos um contato a 
mais com a Física, aprofundando os conceitos de Newton, 
e vendo a prática através do Lego, no qual elaboramos um 
carro que seria movido pela bexiga, mostrando o princípio 
de ação e reação.
Foi possível interagir com o museu, vendo a teoria e a práti-
ca juntas, e nós, como futuros professores, temos que mos-
trar essa relação de forma dialética para os alunos, sempre 
deixando um “gostinho de quero mais”, interagindo e fa-
zendo com que todos tenham vontade de participar ativa-
mente.
O Museu Afro, apesar do pouco tempo de observação, foi 
possível interagir, conhecer um pouco mais sobre o Navio 
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Negreiro, a cultura, os utensílios e instrumentos utilizados 
na época, o modo de viver, as vestimentas utilizadas e as 
obras criadas.
Ao observar o museu, é possível refletir sobre aquela deter-
minada época e sobre os dias atuais, como viviam e como 
vivem os negros atualmente, o que mudou e o que conti-
nua? Se a cultura se perdeu durante os anos, ou ainda é 
possível encontrar a cultura na sociedade em que vivemos? 
Enfim, perguntas não faltam para nos questionarmos sobre 
as comparações existentes, e sobre as marcas que tal evento 
deixou e ainda deixa.” (Bolsista de Iniciação à Docência 
da Pedagogia). 

“A visita ao museu CATAVENTO na cidade de São Pau-
lo-SP foi de extrema importância para a minha formação 
enquanto professor. Possibilitou a aprendizagem científica, 
mas, sobretudo uma aprendizagem a respeito das meto-
dologias de ensino, fazendo-me refletir que o aprendizado 
está além das paredes da sala de aula, e tentarei aplicar esse 
aprendizado na minha futura carreira docente.” (Bolsista 
de Iniciação à Docência do 2º ano em licenciatura em 
Geografia) 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 
Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos: 
apresentação dos temas transversais / Secretaria de Educação 
Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998a. 436 p.

BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 
Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do 
ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares 
nacionais. – Brasília: MEC/SEF, 1998b. 174 p.

MUSEU CATAVENTO. Catavento cultural e educacional (or-
ganização social). Disponível em: <http://www.cataventocultu-
ral.org.br >. Acesso em:  24 nov. 2017.



74

LOPES, Claudivan S.; PONTUSCHKA, Nídia N. Estudo do 
Meio: teoria e prática. In.: Geografia, Londrina, v.18, n.2, p. 
173-191, 2009. 
MATOS, Isla A. P. de. Arte e História: O museu Afro Brasil e 
o papel da Curadoria na construção da narrativa museal. In.: 
MARTINEZ, Felipe et al (orgs.) VIII EHA - Encontro de His-
tória da Arte – 2012. Campinas: 2013. p. 251-256.

MUSEU AFRO BRASIL. Réplica de navio negreiro no interior 
do Museu. Disponível em: <www.museuafrobrasil.org.br. > 
Acesso em: 24 nov. 2017.

RUFATO, Bruna P. Diferenças entre mães e pais em visita 
a museus de ciências. 2015. 139 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

TEXEIRA, Jonny N. Experimentos surpreendentes e sua im-
portância na promoção da motivação intrínseca do visitante 
em uma ação de divulgação científica: um olhar a partir da 
teoria da autodeterminação. 2014. 258 f. Tese (Doutorado em 
Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.



75

ENTRE A EDUCAÇÃO DO OLHAR E 
DO MOVIMENTO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR 
ENTRE ARTES VISUAIS E EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Andréia C. Dulianel

HÁ INADEQUAÇÃO cada vez mais ampla, profun-
da e grave entre os saberes separados, fragmentados, 
compartimentados entre disciplinas, e, por outro 
lado, realidades ou problemas cada vez mais polidis-
ciplinares, transversais, multidimensionais, transna-
cionais, globais, planetários. 
Edgar Morin

O presente capítulo traz uma reflexão sobre o ensino de 
Artes Visuais em uma perspectiva interdisciplinar, através de 
um relato de experiência de uma atividade articulada com a 
área de Educação Física, realizada numa escola pública de edu-
cação integral da cidade de Campinas1, para os 5ºs anos do En-
sino Fundamental, no contexto do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência da Pontifícia Universidade Cató-
lica de Campinas (PIBID PUC-Campinas)

Vale ressaltar que o PIBID PUC-Campinas busca garan-
tir uma experiência significativa ao aluno da licenciatura em 
contato com a realidade escolar, com o intuito de aprimorar 
a formação de professores capazes de criar, refletir, teorizar e 
pesquisar trajetórias de ensino/aprendizagem com autonomia, 
criatividade e ousadia, além de valorizar o magistério, pro-
movendo melhorias na educação básica. Para tanto, os bolsis-
tas trabalham com ações educativas específicas, de cada uma 
das áreas do conhecimento das licenciaturas da Universidade 
(Artes Visuais, Ciências Sociais, Matemática, Educação Física, 
Filosofia, Geografia, Letras, História, Biologia e Pedagogia), de-
1 O campo de atuação desta atividade foi a E.E.I. Professor Zeferino Vaz que 
localiza- se à Rua José Augusto de Mattos, s/n - Parque Res. Vila União, Cam-
pinas – SP.
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nominadas “oficinas específicas de área”, assim como com ati-
vidades interdisciplinares pontuais, apelidadas de “grupões”, 
onde duas ou mais áreas alinham-se na criação de atividades 
que inter-relacionem e integrem diferentes campos do saber, 
trazendo o olhar e as contribuições de cada área para uma 
temática específica escolhida como ponto de partida para a 
aprendizagem, na busca por uma prática pedagógica que que-
bre com a fragmentação do saber, ação necessária para os dias 
atuais, pois vivemos uma realidade que apresenta problemas 
“globais”, “polidisciplinares” ou “transversais”, como aponta 
Edgar Morin (2000).

No subprojeto Artes Visuais visamos a experimentação 
do fazer arte, como também o contato com obras de artistas de 
diferentes períodos e lugares, ampliando repertório e educando 
o olhar dos alunos, estimulando a reflexão crítica a partir da 
contextualização da arte, formando cidadãos sensíveis e multi-
culturais. Sendo assim, os bolsistas são estimulados para a pes-
quisa e estudo de metodologias de ensino criativas, lúdicas e 
diferenciadas. 

Nas atividades interdisciplinares, busca-se o diálogo e a 
parceria com outras áreas do conhecimento, respeitando o cará-
ter específico da área de artes, com seus conteúdos e processos 
próprios. Dentro destes parâmetros, os bolsistas de Artes Vi-
suais atuaram em diferentes escolas da cidade de Campinas e 
enfrentaram os desafios do trabalho interdisciplinar com outras 
áreas do conhecimento. É sabido que a área de artes é interdis-
ciplinar por natureza, afinal podemos observar cada vez mais 
poéticas artísticas relacionadas com a vida em si e com diversos 
campos do conhecimento, dando destaque para a hibridização, 
a interculturalidade e as interconexões dos processos de criação 
na contemporaneidade. Entretanto, na prática docente percebe-
-se ainda uma dificuldade no diálogo, uma certa resistência em 
se estreitar o contato com o outro. Neste sentido, a interdiscipli-
naridade exige uma atitude ante a construção do conhecimen-
to que vai contra as estruturas fragmentadas pré-estabelecidas 
que foram sedimentadas em nós formadores, assim como nos 
alunos bolsistas, nossos futuros professores, que desde a edu-
cação básica até a universidade vivenciam um ensino fragmen-
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tado e esfacelado. Quebrar essa estrutura que todos trazemos 
dentro de nós, de um conhecimento isolado e fragmentado não 
é fácil, mas é um muro que a equipe do PIBID PUC-Campinas 
tem buscado transpor nos planejamentos, discussões e avalia-
ções realizados semanalmente por todas as áreas que atuam no 
projeto. 

Os artistas e agentes culturais hoje se formam, prin-
cipalmente, nas Universidades. A maioria delas ain-
da não percebeu que os currículos engessados pelas 
especialidades já não respondem às interconexões, 
interpenetrações e sincretismos gerados por valores 
culturais mais democráticos e pelas novas tecnolo-
gias. Do mesmo modo, poucas Universidades se atu-
alizaram no sentido da ampliação do seu repertório, 
baseado no código europeu e norte americano branco 
que sempre as dominou para incluir outros códigos 
culturais na educação de artistas e atores culturais. 
(BARBOSA; PARDO, 2005, p.41).

A partir da reflexão de Barbosa e Pardo pode-se lançar os 
seguintes questionamentos: como ir contra essa estrutura en-
gessada em especialidades? Como dar espaço para a interação 
com o outro? Como despertar uma escuta vigiada e sensível 
para o outro? Percebe-se que a dificuldade no trabalho inter-
disciplinar está muito mais voltada para uma questão atitudi-
nal, de abertura e generosidade para ouvir o outro, ação que 
certamente ajuda a se aproximar, numa relação entre prática e 
teoria, de um conceito tão polissêmico e “ainda em construção” 
(THIESEN, 2008, p.547) como o de interdisciplinaridade. Como 
é desafiador estreitar e aprofundar o contato com o outro numa 
sociedade individualista, marcada por uma formação tão frag-
mentada, que não promove parcerias e diálogos com o outro, 
mas apenas enfrentamentos, competição e solidão. Como diria 
Fazenda (2008, p.14): “como exercitar a parceria, quando somos 
impelidos a acumular coisas, à defesa de nossos particulares 
territórios, a um micro saber, a um micro poder, a um reinado 
sem súditos?”.

Edgar Morin em “A cabeça bem-feita: repensar a reforma, 
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reformar o pensamento” (2003), aponta que vivemos problemas 
atuais que não podem ser resolvidos de forma fragmentada, 
afinal é preciso substituir um pensamento que isola e separa, 
disjuntivo e redutor para um pensamento complexo, voltado 
para o contexto, de modo multidimensional. Essas questões 
precisam ser trabalhadas no contexto do ensino, valorizando, 
segundo o autor, a capacidade da mente humana para contex-
tualizar e integrar o conhecimento.

Devemos, pois, pensar o problema do ensino, consi-
derando, por um lado, os efeitos cada vez mais graves 
da compartimentação dos saberes e da incapacidade 
de articulá-los, uns aos outros; por outro lado, consi-
derando que a aptidão para contextualizar e integrar 
é uma qualidade fundamental da mente humana, que 
precisa ser desenvolvida, e não atrofiada. (MORIN, 
2003, p. 16).

Essas inquietações e problemáticas direcionam o trabalho 
de toda a equipe envolvida no PIBID PUC-Campinas, pois te-
mos enfrentado o desafio de tecer reflexões a partir da prática, 
abrindo caminhos para o encontro das áreas, para o diálogo que 
se estabelece nas reuniões gerais, mas em especial nas escolas 
em que diferentes bolsistas, de diferentes campos do conheci-
mento se encontram para planejar e executar atividades em co-
mum. Percebe-se que essa “atitude” precisa ser constantemen-
te exercitada, com paciência e replanejamento, afinal algumas 
das ações que buscavam a interdisciplinaridade, resultaram 
em atividades multidisciplinares, revelando apenas pontos de 
encontro das diferentes disciplinas, em uma dificuldade de se 
estabelecer uma verdadeira interpenetração entre as áreas. A 
necessidade de se desenvolver uma “atitude”, ou “postura in-
terdisciplinar” é abordada por Gadotti, a partir das reflexões de 
Fazenda.

A interdisciplinaridade visa a garantir a construção 
de um conhecimento globalizante, rompendo com as 
fronteiras das disciplinas. Para isso, integrar conteú-
dos não seria suficiente. Seria preciso, como sustenta 



79

Ivani Fazenda (1979:8), uma atitude, isto é, postu-
ra interdisciplinar. Atitude de busca, envolvimento, 
compromisso, reciprocidade diante do conhecimento. 
(GADOTTI, 1999, p. 2).2 

Como atitudes não são ensinadas apenas em teorias, mas 
emergem das paixões dos indivíduos, buscamos despertar nos 
alunos bolsistas o desejo da troca, a abertura para o diálogo 
e aceitação do outro, com suas virtudes e defeitos, num olhar 
generoso e humilde necessário no planejamento e execução de 
atividades em conjunto, religando os saberes que foram tão es-
facelados pelas instituições. Entretanto esta busca é um proces-
so que demanda tempo, exige espera, pois aprende-se a fazer a 
interdisciplinaridade fazendo, sem fórmulas preestabelecidas. 
Nesta busca constante é que conseguimos, em alguns momen-
tos, resultados interessantes.

Neste sentido, apresentamos um relato de um desses mo-
mentos de verdadeira parceria e reciprocidade entre as áreas, 
de religação dos saberes e interação/integração entre os bolsis-
tas. Com o objetivo central de desenvolver a interdisciplinari-
dade entre as áreas de Artes Visuais e Educação Física, tendo 
como eixo norteador a temática “Mundo virtual e as novas tec-
nologias” (temática elencada para ser trabalhada no primeiro 
semestre de 2017 nas escolas parceiras de todo o PIBID PUC-
-Campinas), elaborou-se uma atividade para alunos de duas 
turmas dos 5ºs anos do Ensino Fundamental (anos iniciais). 
Pretendia-se, além de discutir a presença das novas tecnologias 
no mundo atual, em especial na criação artística e na educação 
física, entender a presença das imagens virtuais nas tecnologias 
que usamos atualmente como na fotografia, no cinema, nos sis-
temas multimídia e na web.

O trabalho com a tecnologia digital na sala de aula é po-
tente, pois pode trazer novas formas de se fazer e pensar arte, 
como afirma Lúcia Gouveia Pimentel (2010), ampliando o re-
pertório visual do aluno para expressões artísticas atuais, habi-
litando-os para o uso de novos instrumentos e meios de criação.
2 As reflexões de Gadotti foram baseadas no livro de Ivani Fazenda “ Inte-
gração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia”, 
São Paulo: Loyola, 1979.
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Há que se considerar que a provocação da experiência 
estética tem que incluir não só artes curatorialmente 
reconhecidas (de suma importância), como também 
são igualmente relevantes o artesanato, a arte popu-
lar, a arte de mídia eletrônica e outras. A tecnologia 
digital propicia novas formas de pensar e fazer arte. 
Para que isso aconteça, os alunos precisam entender a 
natureza dos instrumentos de arte e os meios de esco-
lha. (PIMENTEL, 2010, p.766).

Os bolsistas de Artes Visuais vinham trabalhando an-
teriormente nas oficinas específicas com processos de criação 
a partir de novos meios tecnológicos, e uma das oficinas que 
teve destaque foi a de Light Painting3, onde os alunos puderam 
compreender como se dá a captura de imagens a partir desta 
técnica fotográfica específica. Neste processo percebiam como o 
equipamento usado, no caso a câmera fotográfica, determinava 
alguns resultados visuais interessantes.

Os bolsistas de Educação Física, ao entrarem em contato 
com essa oficina desenvolvida pela área de Artes Visuais, fica-
ram encantados com a criação da imagem a partir do registro 
visual da movimentação de um foco de luz, afinal esta área do 
conhecimento tem como um dos objetivos centrais a educa-
ção do movimento, fato que despertou a possibilidade de uma 
abordagem interdisciplinar, tecendo relações entre arte, corpo 
e movimento. A partir de então, os bolsistas das duas áreas co-
meçaram a planejar a realização desta atividade em conjunto, 
aliando o olhar da área de Educação Física, que ajudaria num 
entendimento mais aprofundado do movimento do corpo (nos 
diferentes níveis do espaço), do gesto e da expressão corporal, 
às questões da área de Artes Visuais, voltadas para a educação 
do sensível, mais especificamente do olhar, a partir dos proce-
dimentos de criação da imagem digital/virtual na fotografia.

No início da oficina interdisciplinar denominada “Light 
Painting”, ambas as áreas iniciaram uma roda de conversa com 

3 Em livre tradução “Light Painting” significa “pintar com a luz”, técnica que 
consiste em movimentar uma fonte luminosa em ambiente escuro, registran-
do o movimento da luz no espaço com uma câmera fotográfica programada 
para longa exposição.
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os alunos das duas salas (5ºs anos A e B, com aproximadamente 
60 alunos ao todo) sobre o conceito de mundo virtual e a pre-
sença das novas tecnologias no nosso cotidiano, apontando 
exemplos no universo da criação artística e da educação física. 
Neste momento destacaram a presença da imagem virtual na 
fotografia, cinema, sistemas multimídia e na web. Os bolsis-
tas de Artes Visuais provocaram os alunos através de imagens 
e um vídeo projetados em datashow, realizados com a técnica 
do Light Painting, como os desenhos criados por Pablo Picasso 
(1881–1973) em 19494 e um vídeo produzido pelo grupo Lich-
tfactor5, o “Light Painting Video” de 20116. Foi realizado então 
um momento de leitura das obras de arte7, questionando os alu-
nos sobre as imagens e vídeo observados, sobretudo tentando 
entender como teriam sido criados. Segundo relatório elabora-
do pelos bolsistas de Artes Visuais, as reações foram as mais 
diversas: alguns ergueram a mão com prontidão, certos de que 
a imagem havia sido feita com velas, já outros acreditavam que 
havia sido feita com o auxílio do computador. Após essa bre-
ve leitura de imagem, foram explicados o conceito e o procedi-
mento de criação através do Light Painting, pinturas/desenhos 
feitos com “pincéis de luz”, a partir de verdadeiras performan-
ces do corpo no espaço, registrados através de uma técnica fo-

4 Picasso recebeu em sua casa em Vallauris, na França, em 1949, a visita do 
fotógrafo Gjon Mili (1904 –1984). O fotógrafo apresentou a técnica do Light 
Painting ao mestre espanhol, que realizou cinco sessões de fotos que resul-
taram na criação de trinta registros fotográficos icônicos do artista criando 
desenhos de luz.
5 Lichtfactor é um grupo de artistas contemporâneos que produz eventos e ins-
talações multimídias, usando a luz como uma das principais fontes de criação 
de obras. Site disponível em: < http://www.lichtfaktor.com/>. Acesso em: 05 
nov. 2017.
6 O Vídeo ganhou o “The German Web Video Award 2012” nas categorias júri 
e público. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=RAe30VG-
5CI4&t=6s>. Acesso em: 05 nov. 2017.
7 A metodologia adotada foi baseada na teoria de Ana Mae Barbosa que de-
fende a importância da fruição das produções artísticas por meio da leitura 
visual, formando o conhecedor, fruidor e decodificador da obra de arte. Em 
sua teoria, a abordagem triangular, defende a ideia do uso da imagem em 
sala de aula, a partir de uma metodologia que envolve três eixos: o ler obra de 
arte, o contextualizar arte, a partir da realidade do aluno, e o fazer arte, dando 
destaque para a expressão e domínio da linguagem visual.
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tográfica de longa exposição, que registra o movimento da uma 
origem luminosa. Neste momento os alunos tiveram contato 
com o equipamento utilizado, a câmera, o tripé, e entenderam 
como funcionava o obturador (que foi chamado de “janelinha”, 
na transposição didática, para que compreendessem o processo 
a partir de seus repertórios e vocabulário).

Posteriormente, os bolsistas de Educação Física aborda-
ram a questão do movimento corporal necessário para a criação 
das imagens. Eles trabalharam com a ginástica calistênica que 
consiste em um conjunto de exercícios físicos que tem como ob-
jetivo o movimento de diversos grupos musculares, trabalhan-
do a potência e o esforço do corpo, além das articulações em 
movimentos corporais amplos, nos diferentes níveis do espaço 
(baixo, médio e alto). A partir de movimentos básicos da ginas-
tica calistênica os alunos criaram coreografias que foram reali-
zadas segurando fontes de luz (lanternas e led) e registradas pela 
fotografia, mostrando a interdisciplinaridade viva nesta troca 
que se deu pela prática do movimento corporal e criação da 
imagem.

Primeiramente os alunos fizeram movimentos aleatórios 
que foram registrados na fotografia, para entendimento do pro-
cesso de criação da imagem a partir da técnica do Light Pain-
ting. Num segundo momento foram instigados a criar desenhos 
luminosos a partir de movimentos coreografados baseados na 
ginástica calistênica, a partir da contribuição dos bolsistas de 
Educação Física, registrando visualmente os movimentos cria-
dos com maior consciência corporal. Para tanto, os alunos fo-
ram divididos em pequenos grupos e passaram em duas “esta-
ções” diferentes: numa das salas os bolsistas de Educação Física 
trabalhavam os movimentos da ginástica calistênica, pensando 
uma sequência de movimentos repetidos que seriam fotografa-
dos. Na outra sala os bolsistas de Artes Visuais mostravam os 
equipamentos aos alunos, explicavam o procedimento de cria-
ção e registravam o movimento da performance criada, proje-
tando as imagens instantaneamente no datashow.

As crianças demonstraram muito interesse e encantamen-
to pelo resultado visual obtido, num processo mágico e lúdico 
de revelação do desenho feito com luz.  No relatório da ativi-
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dade os bolsistas de Artes Visuais comentam que ficaram sur-
presos ao ver os alunos empolgados explicando para a diretora 
da escola, que acompanhou parte da atividade, como era feita a 
imagem com a luz de led e a câmera fotográfica, o que demons-
trou não apenas o interesse pela oficina interdisciplinar, como 
também incorporação de conhecimentos específicos de artes vi-
suais e educação física, e a consciência sobre o processo de cria-
ção da imagem, assim como pelos procedimentos da fotografia.

O mais interessante foi notar o ganho na expressividade 
dos desenhos dos alunos a partir da prática interdisciplinar. Ao 
compararmos três das imagens realizadas (Figuras 1, 2 e 3) po-
demos notar que na fotografia obtida na oficina específica de 
Artes Visuais para alunos do 4º ano (Figura 1), assim como em 
uma das fotografias feitas com os alunos dos 5ºs anos (Figura 2), 
antes da intervenção dos bolsistas de Educação Física, o dese-
nho é mais contido no espaço, realizado a partir de movimentos 
circulares ou aleatórios. Já, a fotografia feita na oficina interdis-
ciplinar, com os alunos dos 5ºs anos, após a intervenção dos 
bolsistas de Educação Física (Figura 3), revela uma maior cons-
ciência corporal desenvolvida através da ginástica calistênica, 
o que resultou na criação de uma imagem mais expansiva, com 
gestos que deram maior dinâmica ao desenho/pintura de luz, 
pois os alunos conseguiram explorar melhor o espaço com os 
gestos corporais, realizando performances mais potentes, criati-
vas e inovadoras. Uma bolsista de Educação Física escreveu um 
interessante relato em que reafirma a importância da interação 
entre as áreas, apontando como os alunos puderam desenvol-
ver melhor a atividade, com a contribuição do olhar da área de 
Educação Física:

Realizamos uma oficina interdisciplinar em parceria 
com os bolsistas de Artes Visuais. A oficina visava 
resgatar o tema “Mundo Virtual” e a ideia dos bol-
sistas de artes foi fotografar os alunos para poder re-
alizar a imagem final do light painting. Nós de Edu-
cação Física entramos no trabalho com a modalidade 
de ginástica, montamos com os alunos algumas core-
ografias resgatando a ginástica Calistênica, que visa 
a amplitude dos movimentos. O objetivo foi que os 
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alunos vissem a diferença das imagens finais sem a 
amplitude do movimento e depois com a amplitude 
do movimento. As imagens finais pós as coreografias 
ficaram bem mais amplas e bonitas. Posso dizer que 
o trabalho ficou verdadeiramente interdisciplinar e os 
alunos ficaram realmente satisfeitos com o trabalho 
realizado, o que, em minha opinião, é de suma impor-
tância. (Registro de uma bolsista de Educação Física 
enviado por e-mail à coordenadora da área de Artes 
Visuais).

Percebe-se que com a contribuição da área de Educação 
Física os alunos deram um passo importante no processo de 
criação da imagem, pois além de compreenderem como a câme-
ra fotográfica e o uso da técnica da longa exposição determina-
va um resultado visual específico, puderam perceber também 
que, como diria Lucia Gouvêa Pimentel (2010), “o pensamento 
artístico do autor da obra” é tão importante quanto o domínio 
do instrumento tecnológico. Isso aconteceu, pois puderam ela-
borar melhor a coreografia e os movimentos amplos do corpo 
no espaço, não realizando movimentos meramente aleatórios, 
como fizeram em experiência anterior, sem o preparo corporal.

A tecnologia digital propicia novas formas de pensar 
e fazer arte. Para que isso aconteça, os alunos preci-
sam entender a natureza dos instrumentos de arte e 
os meios de escolha. Isso significa que é importante 
que façam exercícios para conhecer programas de 
tratamento de imagem, por exemplo, mas é essencial 
que pensem seu trabalho como sua própria produção 
artística, e não somente usem os recursos desses pro-
gramas aleatoriamente. Ao trabalhar com arte digital, 
algumas considerações devem ser feitas. É necessário 
pensar até que ponto é o equipamento que determi-
na os resultados conseguidos e até que ponto esse 
resultado é o pensamento artístico do autor da obra. 
Também é necessário pensar se o uso do equipamento 
é a melhor escolha em relação aos meios de criação. 
Muitas vezes, o uso de técnicas tradicionais aliadas 
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aos meios digitais é a melhor saída para a elaboração 
de uma obra. (PIMENTEL, 2010, p.769)

A partir da contribuição da área de Educação Física pu-
demos atingir os objetivos da área de Artes Visuais, que é traba-
lhar o entendimento da linguagem em si, as possibilidades de 
expressão e pensamento visual e não apenas o mero domínio de 
um equipamento tecnológico.

É interessante analisar também o depoimento de um bol-
sista de Artes Visuais sobre a atividade em questão, que de-
monstra a importância da parceria entre as áreas, assim como 
a gratificação de se trabalhar com uma atividade lúdica, que 
desperte o interesse dos alunos:

A atividade realizada atingiu o objetivo de trabalhar 
com o mundo virtual e novas tecnologias, compreen-
dendo as duas áreas: Artes visuais e Educação Física. 
A técnica do Light painting requer dos participantes 
uma boa atenção aos movimentos, que foram traba-
lhados com educação física, bem como uma noção 
de espaço e criatividade para o desenho que é visível 
apenas num espaço virtual. A atividade agrega mui-
to aos alunos e conversa com a realidade das novas 
tecnologias cada vez mais presente em nossas vidas. 
Além dos objetivos concluídos, foi muito gratificante 
ver as expressões de interesse, surpresa e alegria dos 
alunos com as imagens de seus desenhos projetados. 
(Registro de um bolsista de Artes Visuais enviado por 
e-mail à coordenadora de área).

Vale ressaltar também que para a criança o desenho já 
traz em si um caráter lúdico, pois, segundo Moreira (1984) é 
uma forma de deixar uma marca pessoal através do brincar.

Toda criança desenha.
Tendo um instrumento que deixe uma marca: a va-
rinha de areia, a pedra na terra, o caco de tijolo no 
cimento, o carvão nos muros das calçadas, o lápis, o 
pincel com tinta no papel, a criança brincando vai dei-
xando sua marca, criando jogos, contando histórias. 
(MOREIRA, 1984, p. 15).
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A atividade foi importante, pois trouxe uma forma inu-
sitada de se explorar o desenho, dando vazão para o lúdico e 
a expressão do corpo, algo que a criança já faz intuitivamente, 
independentemente da ferramenta utilizada (que no caso foi o 
corpo, a luz e a câmera fotográfi ca).

Após a fi nalização da atividade todos os bolsistas e alu-
nos reuniram-se para uma avaliação e socialização fi nal, onde 
foram enaltecidos os pontos positivos da experiência vivida na-
quele dia, de interpenetração entre as duas áreas. 

Figura 1. Atividade específi ca de Artes Visuais com a téc-
nica do Light Painting realizada com os alunos dos 4ºs anos 
do Ensino Fundamental.

Fonte: Acervo do PIBID - Artes Visuais
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Figura 2: Atividade do Light Painting trabalhando movi-
mentos aleatórios, realizada com os alunos dos 5ºs anos 
do Ensino Fundamental, antes da intervenção da área de 
Educação Física (imagem do acervo do PIBID Artes Visu-
ais).

Fonte: imagem do acervo do PIBID Artes Visuais

Figura 3. Atividade interdisciplinar do Light Painting reali-
zada com os alunos dos 5ºs anos do Ensino Fundamental, 
em conjunto com as áreas de Artes Visuais e Educação Fí-
sica, trabalhando a relação entre a ginástica calistênica e a 
técnica fotográfica de registro da luz e do movimento.

Fonte: Acervo do PIBID Artes Visuais
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O trabalho interdisciplinar desenvolvido a partir da te-
mática “mundo virtual e as novas tecnologias” permitiu uma 
maior interação entre os alunos e bolsistas, trabalhando o con-
vívio grupal, uma atividade importante por promover a articu-
lação entre duas diferentes áreas do conhecimento, percebendo 
as relações entre arte, corpo e movimento, além de reconhecer 
a importância do uso das tecnologias digitais virtuais no pro-
cesso de ensino e aprendizagem. Neste processo é importante 
destacar que as áreas não perderam suas especificidades, pois 
puderam trabalhar conteúdos importantes de cada saber, mas 
de uma forma integrada, interpenetrada, o que demonstra a 
possibilidade de se trazer uma visão mais agregadora do co-
nhecimento, menos fragmentada. A parceria com a escola, o 
acolhimento e reconhecimento da direção foram fundamentais 
para a realização de um trabalho de qualidade, assim como o 
acompanhamento dos professores supervisores e demais pro-
fissionais envolvidos.

A interdisciplinaridade ainda precisa ser exercitada nas 
escolas e na formação dos futuros professores. Para que isso 
aconteça com mais profundidade, a universidade precisa estrei-
tar ainda mais os laços entre os diferentes campos do conheci-
mento, desenvolvendo mais pesquisas e ações práticas. Entre-
tanto é fundamental reconhecer também os importantes passos 
que já foram dados. Toda a equipe do PIBID PUC-Campinas 
desenvolveu um trabalho importante nestes anos todos de atu-
ação, onde a ação e reflexão andaram juntas, gerando transfor-
mações na visão de mundo e nas ações pedagógicas dos alunos 
das licenciaturas, muitos dos quais já atuam no ensino básico 
transpondo os limites entre as áreas específicas e criando proje-
tos enriquecedores.

Depoimentos dos bolsistas de iniciação à docên-
cia da área de Artes Visuais

“O PIBID foi essencial para minha formação por me 
propiciar uma experiência concreta do que é a vivên-
cia escolar, o fluxo orgânico da escola e de como te-
mos que estar sempre preparados para nos adaptar 
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aos alunos e não o contrário; essencial para a minha 
construção como educadora em todos os sentidos, 
desde a preparação de planos de aula até a conexão 
alunos-professor.” (Aluna bolsista do 3º ano de Artes 
Visuais).
“É difícil pontuar o impacto do programa em minha 
formação, sinto que só entenderei bem isso daqui al-
guns anos quando estiver oficialmente como profes-
sor em uma instituição. Posso dizer que o PIBID me 
deu os primeiros frutos do meu trabalho como docen-
te. Trabalhar com crianças do Fundamental I foi um 
desafio, mas também foi muito gratificante, pois as 
crianças sempre nos dão um retorno imediato e esse 
retorno foi muito positivo, é muito gratificante saber 
que consigo e gosto muito de estar como professor em 
uma sala de aula.” (Aluno bolsista do 3º ano de Artes 
Visuais).
“Na minha formação, o PIBID foi importante pela 
oportunidade da experiência. Muitos poucos progra-
mas nos possibilitam tamanha aproximação entre a 
teoria da licenciatura e a prática da sala de aula. O 
ritmo educacional do programa me permitiu explorar 
mais e melhor as possibilidades do educar, experi-
mentando diversas metodologias e conteúdos.” (Alu-
no bolsista do 3º ano de Artes Visuais).
“O PIBID nos mostrou de forma abrangente o pre-
sente sistema educacional, seus aspectos positivos e 
negativos auxiliando assim na minha formação e me 
ajudando a me tornar uma boa profissional da educa-
ção futuramente.” (Aluna bolsista do 1º ano de Artes 
Visuais).
“O PIBID me sensibilizou para a questão de ser uma 
agente no desenvolvimento de alguém, além de me 
ajudar a entender que cada um tem suas particula-
ridades e é preciso tentar entendê-las e respeitá-las, 
tanto com relação ao educador quanto ao educando, 
podendo apreciar o momento ali compartilhado.” 
(Aluna bolsista do 1º ano de Artes Visuais).
“O PIBID me proporcionou um desenvolvimento 
como pessoa e principalmente como professora, pois 
promoveu o convívio com o aluno e a possibilidade 
de um amplo aprendizado através da reciprocidade. 
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Principalmente na possiblidade de trazer, pouco a 
pouco, um novo olhar para a arte, que muitas vezes 
não é ensinado. (Aluna bolsista do 2º ano de Artes Vi-
suais).
“O PIBID me proporcionou ter o contato com outras 
pessoas, aprender com elas em todas as aulas, vendo 
que cada um é diferente e que todos possuem algo 
para ensinar. A experiência dessa troca vou levar para 
a vida e para minha futura atuação como professora.” 
(Aluna bolsista do 2º ano de Artes Visuais).
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MARCAS DA VIOLÊNCIA E 
DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE 

ESCOLAR

Subprojetos: FILOSOFIA e SOCIOLOGIA

Sérgio Eduardo Fazanaro Vieira
Vitor Barletta Machado

Introdução

Foi necessário muito tempo para que, após a trágica inter-
venção dos militares no currículo escolar na época da Ditadura, 
quando retiraram a Filosofia e a Sociologia e as substituíram 
por Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do 
Brasil (OSPB), finalmente recuperássemos o espaço necessário 
daquelas disciplinas na educação dos jovens. Mas foi preciso 
apenas o contexto de um novo golpe, pautado atualmente na 
flexibilização da lei aplicada somente para alguns, na invenção 
de novos critérios jurídicos e na desfaçatez com que se afirma 
que um governo não soube negociar com o Congresso, no senti-
do de que não soube lhe agradar com verbas, para tudo mudar 
novamente, lançando as atuais e futuras gerações de profissio-
nais desses campos na total incerteza. Com a derrubada do go-
verno de Dilma Rousseff, em 2016, a nova secretaria executiva 
do Ministério da Educação (MEC) instituiu rapidamente um 
comitê gestor da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 
estabelecendo as bases de uma Reforma do Ensino Médio (Por-
taria do MEC 790/2016). Através de um decreto, sem qualquer 
diálogo com os educadores e sob o pretexto de revisar e atuali-
zar os currículos, foi apresentado em poucos meses, a Medida 
Provisória (MP) nº 743/20161, que altera a Lei de Diretrizes e 
Bases – LDB, e ainda, o novo documento da BNCC, regulamen-
tando não apenas os componentes curriculares, como também 

1 Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/ma-
teria/126992, acesso 20/05/2017
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as licenciaturas2. A recomposição retirou das disciplinas de Fi-
losofia e Sociologia o caráter obrigatório, sendo deslocadas para 
“estudos e práticas”3, significando que, supostamente, seus con-
teúdos podem ser apresentados dentro de outras disciplinas. O 
texto estabelece que as disciplinas podem ser oferecidas, mas 
não são obrigatórias. Isso significa, na realidade – do corte de 
gastos com educação, do inchaço de salas de aulas, da sobrecar-
ga de trabalho para os professores – que a maioria das escolas 
não vão de fato oferecer as disciplinas, através da afirmação de 
que supostamente estão sendo abarcadas em outras.

Tal reformulação reforça a necessidade de se repensar o 
ensino desses saberes e suas possibilidades. O novo cenário de 
incertezas acrescenta para essas duas disciplinas, já possuidoras 
de seus paradoxos e inúmeras dificuldades, a realidade de uma 
nova proposta de política educacional feita através de medida 
provisória, que possui, portanto, tempo de validade determina-
do, mas de impactos definitivos para todos os sujeitos envolvi-
dos na relação de ensino e aprendizagem. A maneira como as 
‘reformas’ do Ensino Médio foram apresentadas e conduzidas 
poderá sofrer resistências por grande parte de educadores que 
efetivam tal projeto. O dano em reformar, de maneira aligeira-
da, não democrática e autoritária, poderá ser um caminho de-
sastroso à educação formal no país. O futuro é sempre incerto, 
mas não significa que devemos torná-lo ainda mais ameaçador. 
As novas gerações de discentes buscam direcionamentos diante 
do sentimento de insatisfação e insegurança que a realidade e 
o futuro esboçam, como buscaram no passado. Só que no pas-
sado recente, da educação criada pela ditadura militar, a dire-
ção dada foi a da obediência cega, da ordem estabelecida pela 
força. Foi o empenho do trabalho dos docentes, com todas as 
dificuldades, que começou a transformar tal herança terrível no 
ambiente escolar, buscando por uma educação crítica, pautada 
no respeito e não na violência. Os alunos de hoje, cada vez mais, 
2  Art. 7º, § 8º da atual PLV 34/2016. Disponível em: <http://www.camara.gov.
br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1494234&filename=M-
PV+746/2016> Acesso em 15/05/2017.
3 PLV 34/2016.
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demonstram sua insatisfação com os modelos educacionais 
tradicionais ainda em vigor, engessados e fracassados na pro-
moção do desenvolvimento das potencialidades. Eles desejam 
outra relação com o conhecimento, com o saber. A “reforma” 
estabelecida por decreto ilude, parece indicar para tal caminho 
ao propor a possibilidade de áreas de especialização ao aluno. 
Só que é uma ilusão, como tudo que resulta de um atentado ao 
processo democrático, pois não serão ofertadas todas as moda-
lidades de ensino médio em todas as escolas. Na verdade, as 
escolas poderão optar por apenas uma modalidade, diante da 
sua realidade. E qual é a realidade das escolas? Falta de profes-
sores, falta de recursos, só podendo resultar em falta de opções. 
Ao final os alunos terão que aceitar o que estiver disponível, 
resultando em novo movimento de frustração.

Seja qual for a lei sancionada para um novo modelo edu-
cacional do Ensino Médio, não resolverá, de imediato, as difi-
culdades que a lacuna histórica deixou em relação à formação 
dos estudantes da Educação Básica. A crise que atinge o campo 
educacional perpassa pela crise do agir sem pensar diante da 
complexidade das relações humanas. Um contexto complexo, 
por assim dizer, que desvela relações fragmentadas, transitórias 
e indefinidas no cenário educacional. Muitos adolescentes inse-
ridos nesta realidade, desconhecem valores que poderiam pos-
sibilitar uma convivência civilizada. Talvez mais cidadã, talvez 
mais consciente e, quem sabe, participativa. Tal foi, justamente, 
o propósito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência – PIBID, da PUC-Campinas, focado em promover for-
mas alternativas de acesso ao conteúdo escolar, optando sem-
pre que possível pela interdisciplinaridade. A descontinuidade 
do projeto por parte do novo MEC representa, nesse sentido, a 
perda de um espaço rico em vivências de uma outra educação 
possível já em andamento, substituída por um sistema tradicio-
nal de estágio, renomeado no eufemismo político da “residên-
cia pedagógica”.

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
– PIBID, fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), tem o objetivo de estimular 
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a carreira docente para a Educação Básica, através da realização 
de atividades educacionais diferenciadas, fora do padrão con-
vencional da sala de aula. Na PUC-Campinas ele é gerenciado 
pela Coordenadoria Especial de Licenciaturas (CELI), contando 
com a participação dos cursos de Pedagogia, Letras, Sociologia, 
Biologia, Matemática, Artes Visuais, Educação Física, Geografia 
e História. Em consonância com a proposta do programa, nele 
desenvolvemos atividades de caráter pedagógico específicos às 
áreas de atuação, bem como atividades interdisciplinares, reu-
nindo uma ou mais disciplinas em atividades planejadas e exe-
cutadas em conjunto. Essa participação tem como objetivo:

Incentivar a formação de professores para a educação 
básica, contribuindo para a elevação da qualidade da 
escola pública; valorizar o magistério, incentivando 
os estudantes que optam pela carreira docente; in-
serir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede 
pública de educação, promovendo a integração entre 
educação superior e educação básica; e, trabalhar a in-
terdisciplinaridade por meio da articulação das ações 
previstas nos subprojetos de áreas, visando desafiar a 
fragmentação dos conteúdos e da prática pedagógica, 
possibilitando uma visão ampla e articulada da rea-
lidade. (COORDENADORIA ESPECIAL DE LICEN-
CIATURA, 2012, p.4).

Pautados por tais ideias, os coordenadores do PIBID/PU-
C-Campinas planejaram, ao longo dos anos, propostas de ações 
para o exercício das atividades no projeto, contemplando o re-
conhecimento do espaço escolar, a observação, a colaboração, 
a prática docente, a coordenação de atividades didáticas, ações 
junto às comunidades escolares, presença em reuniões de HTPC 
– Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo, de pais e professores, 
eventos culturais, oficinas com estratégias interdisciplinares, 
estratégias inovadoras para ensino das áreas específicas, estu-
dos do meio, seminários para aprimoramento da formação do-
cente, estratégias de divulgação e socialização das ações, planos 
de aula, relatórios pedagógicos e visitas às escolas. O programa 
tem sido reconhecido por todos que dele participam como uma 
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grande oportunidade de fomento às relações interpessoais, tais 
como: colaboração, trabalho em equipe, inclusão e solidarieda-
de, responsabilidade, competência, crescimento pessoal e reali-
zação profissional.

Neste artigo nosso foco centra-se nas especificidades das 
áreas de Filosofia e Sociologia que, por diversas vezes puderam 
se articular no trabalho com as escolas participantes dado às 
diversas afinidades entre os dois cursos. Essas são, justamente, 
as preocupações constantes com a reflexão sobre o pensar e o 
fazer humano em sociedade, mas pautados por princípios de 
uma ética universal, expressa na noção de Direitos Humanos, 
que busca revelar os caminhos da reprodução dos preconcei-
tos e violências na tentativa de estimular uma nova cultura de 
paz. Nossos planos de atuação nas escolas levaram sempre em 
consideração a sistematização pedagógica do refletir, analisar e 
partilhar o pensamento com vistas à construção do ser huma-
no integral e da prática dos valores éticos e morais para além 
do ambiente escolar. Afinal, a escola não deve ser somente um 
espaço no qual os fundamentos da vida coletiva são reprodu-
zidos, mas principalmente, o local onde são debatidos, questio-
nados e aprimorados para a própria transformação do contexto 
social dos que estão engajados em seu entorno, visando uma 
vida melhor para todos.

Seguindo esse prisma, apresentamos uma experiência 
pedagógica a partir do reconhecimento do espaço escolar e da 
observação dos bolsistas atuantes em uma escola pública da re-
gião metropolitana de Campinas-SP4. O fator motivador foi a 
percepção dos bolsistas, logo no início das atividades do ano 
letivo, dentro do espaço físico da escola, sobre o aspecto da 
violência demarcada nos muros, paredes, corredores do colé-
gio, estendendo-se às relações entre os alunos. Deste ponto de 
percepção, os bolsistas iniciaram a reflexão sobre um projeto 
interdisciplinar que pudesse apagar as marcas de violência no 
ambiente escolar, como também provocar um debate que pu-
4 O campo de atuação desta atividade foi a E.E. Dom João Nery localiza-se à 
Rua Erasmo Braga, 55 - antigo bairro Bonfim, atualmente denominado Jardim 
Chapadão, que atende uma parte da população oriunda de diversos bairros e 
regiões da cidade de Campinas-SP.
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desse contribuir para criar uma cultura de paz. Apagar não no 
sentido ordinário, mas sim, possibilitar uma nova marca que 
suplantasse o que a mensagem subliminar transmitia aos alu-
nos e pessoas que ali transitavam, e as levasse ao lado oposto da 
violência – harmonia, participação, pertença, lealdade.

A experiência do pensar sobre a violência na es-
cola

A reflexão do homem sobre si mesmo, sobre as condições 
de sua existência individual e coletiva, é uma característica ima-
nente da humanidade. Se somos humanos é justamente por ter-
mos tal capacidade e a vontade de executá-la. O desenrolar his-
tórico de todo processo civilizatório se fez entre idas e vindas 
nessa reflexão, que envolve o espaço social, a cultura, as formas 
políticas de organização coletiva, entre tantos outros elementos. 
A escola atual é o espaço em que o diverso se reúne. Mesmo que 
estejamos lidando com públicos possuidores de uma realidade 
econômica similar, a diversidade de histórias de vida e de va-
lores é a regra geral para um espaço destinado a receber todos 
os nossos jovens. Por isso a escola é o palco de tantos conflitos: 
é uma instituição de participação obrigatória onde jovens com 
bagagens pessoais distintas convivem, mediados por adultos 
que também são oriundos de realidades diversas. Daí que a 
violência seja sempre uma possibilidade pairando sobre as rela-
ções ali estabelecidas, o que não significa que devemos aceitá-la 
como uma verdade válida. Por isso, e por infinitas razões que 
decorrem desde a estruturação inicial e o desenrolar do papel 
social que a escola exerceu e exerce, ela, como instituição, reve-
lou-se como lugar privilegiado à reflexão sobre cultura. Confor-
me Lucimar Marriel:

É reconhecido e noticiado pela mídia que a escola, de 
modo concomitante e paradoxal, além de se instituir 
como instância de aprendizagem de conhecimento e 
de valores, bem como de exercício da ética e da razão, 
tem-se configurado como um espaço de proliferação 
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de violências, incluindo, brigas, invasões, depreda-
ções e até mortes. É um espaço em que os alunos, 
em plena fase de desenvolvimento, se deparam com, 
constroem e elaboram experiências de violência. 
(MARRIEL, 2006).

Isto posto, a principal tarefa da escola deve ser a de re-
fletir e discutir sobre temas que afligem a sociedade em que 
ela está inserida. Camacho (2000) afirma que a vulnerabilidade 
social reduz o potencial socializador da escola, interferindo no 
ambiente relacional, de modo que os alunos praticam a violên-
cia de forma habitual nas suas experiências. A autora nos indica 
duas formas básicas de violência na escola: física (agressões fí-
sicas e depredações) e não física (ofensas verbais, discrimina-
ções, segregações, humilhações e desvalorização com palavras 
e atitudes de desmerecimento), sendo esta última, muitas ve-
zes, disfarçada, mascarada e de difícil diagnóstico. Essas expe-
riências aniquiladoras ocorrem nos diversos níveis de relações, 
podendo ter como agente tanto alunos como professores e fun-
cionários, em seus diversos arranjos, e também, quer como pro-
tagonistas quer como vítimas.

A construção do debate interdisciplinar 

A atividade interdisciplinar “Por uma cultura de paz no 
espaço escolar”, foi organizada partindo das percepções dos 
bolsistas sobre o cenário de violência presente na escola par-
ticipante. Foi planejada em etapas para que os diferentes mo-
mentos de reflexão pudessem amadurecer o tema e revelar suas 
implicações na própria escola. O objetivo era sensibilizar a co-
munidade escolar para as “marcas” da violência presentes na 
escola, proporcionando a reflexão através de oficinas específi-
cas de várias áreas do conhecimento ali atuantes, mas também 
ajudar a estabelecer a “marca” de uma cultura da paz. 

Essas perspectivas centram-se em duas áreas do saber – 
Filosofia e Sociologia – que trouxeram à intervenção fundamen-
tos conceituais, possibilitando o pensar e a ação consciente das 
atividades desenvolvidas na escola. Nas oficinas específicas da 
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área de Filosofia o foco manteve-se em identificar, investigar e 
sensibilizar a questão da violência presente no espaço escolar. A 
experiência do conceito como “[...] mobilizador e motor do pen-
samento, para que seja possível a criação conceitual” (GALLO, 
2008), norteou a atividade, que propôs, em sua primeira oficina, 
o conceito de violência e suas dimensões (violência física, psico-
lógica e simbólica) e as formas de violência, (a quem se dirige e 
quando se torna uma violação dos direitos e crime). Os bolsistas 
utilizaram os meios de comunicação que contém a violência im-
plícita, ou mesmo explícita, em noticiários e publicidade, sele-
cionando algumas imagens que faziam menção a atos violentos 
que ocorrem dentro e fora do espaço escolar. Após intenso de-
bate sobre as imagens, foi realizada uma leitura de reportagens 
e fragmentos e textos que aludem para a temática em debate.

A primeira atividade realizada foi propiciar aos alunos 
encontrar e registrar, no espaço escolar, evidências que consi-
derassem como marcas da violência. Em 10 dias eles puderam 
registrar, através de fotografias com seus celulares, os lugares, 
as situações e os objetos que remetessem à violência ali presen-
tes. O material que reuniram foi enviado aos bolsistas do PIBID, 
que prepararam uma exposição em forma de sarau temático, 
com objetivo de provocar a reflexão. Além das fotos tiradas pe-
los alunos, o sarau teve a apresentação de trechos de músicas, 
poesia e textos que versam sobre violência. Posteriormente, os 
alunos apresentaram suas impressões sobre o material exposto, 
no sarau. A segunda etapa do projeto foi fomentar, nas ofici-
nas específicas das diversas áreas envolvidas5, o debate sobre 
o tema. 

A segunda oficina filosófica apresentou o pensamento 
arendtiano sobre a violência e a banalização do mal6. Segundo 
a filósofa, analisar o conceito de violência implica compreender 
também o conceito de poder. O fenômeno do poder deve ser 
compreendido pelo mando e pela obediência, assim, a manifes-
tação do poder pode ser compreendida como a causa da violên-

5 Filosofia, História, Sociologia, Geografia, Matemática e Biologia.
6 O fenômeno da violência é marca reiterada em várias obras da autora, des-
tacando-se as obras “Sobre a Revolução e As origens do totalitarismo”, e um 
pequeno tratado ensaístico intitulado “Sobre a Violência”. Nota do autor.
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cia que, em uma relação paradoxal, o poder pode ser legitimado, 
enquanto a violência, no máximo, poderá ser justificada como 
instrumento a ser usado para se chegar a um determinado fim:

O poder corresponde à habilidade humana não ape-
nas para agir, mas para atuar em conjunto. O poder 
nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a um 
grupo e permanece na existência apenas enquanto o 
grupo mantiver. (ARENDT, 1994, p.44).

 
O poder só subsistirá, portanto, enquanto se mantiverem 

os pressupostos que levaram à criação de tais grupos e enquan-
to estes permanecerem coesos e operativos. Neste contexto, a 
violência encontra terreno fértil para sua marca, pois é a única 
maneira que qualquer entidade encontra para se sobrepor ao 
poder de muitos. 

Artur Andrês considera que, para Arendt, o poder tem 
uma essência própria, enquanto a violência: 

[...] carece de emprego ou de instrumentalização para 
poder inscrever um qualquer fim - a violência sempre 
carece de justificação quando, paradoxalmente, não 
tem qualquer justificação. Não cabe à violência justi-
ficar-se porque perde sentido no próprio instante em 
que ocorre a sua inscrição - e porque, sendo muda, 
jamais poderá discursar em sua própria defesa. A vio-
lência ocorre por falência/interrupção do discurso e 
silenciamento do diálogo. A violência é um péssimo 
interlocutor porque nada tem para dizer. (ANDRÊS, 
2012, p.16).

O aumento da violência na sociedade, segundo Arendt, 
está atrelado à crise da autoridade, à crise no poder assim como 
na educação (ARENDT, 2007). Segundo a autora, o conceito de 
violência como forma de coação dos que utilizam o poder ocor-
re quando existe a falta do diálogo, falta de interesses comuns, 
decorrentes da perda da autoridade. 

A área de Sociologia elaborou um roteiro de discussões 
com os alunos, iniciando com uma reflexão sobre os problemas 
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vividos pelos próprios alunos no cotidiano e debatendo possí-
veis soluções. O pressuposto, apesar de simples, é fundamental 
para inserir os participantes no contexto da disciplina, pois a 
identificação dos problemas é a primeira etapa da análise das 
condições que os fazem surgir, compondo um conjunto de in-
formações que auxiliam no desdobrar dos caminhos para a sua 
resolução, que nunca é um processo isolado e simples. Nessa 
primeira atividade os alunos começaram a perceber que proble-
mas que são sentidos como desafios pessoais possuem, na ver-
dade, profundas raízes sociais. Os encontros seguintes focaram 
na realização de atividades que promoveram a compreensão do 
conceito de alteridade. Não se tratava de somente falar sobre 
o significado da palavra, mas de permitir que eles vivencias-
sem o seu sentido mais profundo. Diversas foram as oficinas 
realizadas com o propósito de refletir sobre a alteridade, uma 
delas teve por temática debater os preconceitos sofridos pela 
comunidade nordestina no estado de São Paulo. Os alunos ex-
puseram os próprios conceitos e as formas pessoais do que pen-
sam sobre o Nordeste, para então identificarem a região em um 
mapa, acrescentando atividades do folclore nordestino, artistas 
famosos e outras personalidades, compondo um grande mural, 
que foi deixado em exposição na escola.

FIGURA 1: Oficina sobre os preconceitos sofridos pelos 
nordestinos (Sociologia)

Fonte: Arquivo do PIBID Filosofia e Sociologia PUC-Campinas
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As atividades sobre a alteridade fundamentaram a refle-
xão seguinte, que foi sobre os Direitos Humanos. Os bolsistas 
do PIBID preparam a apresentação sobre o tema estimulando 
que os alunos pensassem se os mesmos eram respeitados nos 
espaços sociais de sua convivência. Importante ressaltar que es-
sas temáticas, alteridade e Direitos Humanos, foram muito bem 
recebidas pelos alunos, e não houve a ocorrência de nenhum 
tipo de posicionamento contrário. Ficou claro aos alunos que as 
reflexões partiam de pesquisas sobre a violência na sociedade 
e seus impactos, e que os Direitos Humanos não estavam foca-
dos na proteção de apenas algumas pessoas, mas de todos nós. 
Esses conceitos foram reforçados por mais uma oficina, na qual 
os alunos foram instigados a relatarem casos de violência física 
e não física. O debate posterior conduziu à atividade sobre as 
violências na sociedade, tendo como tema a música “Um ho-
mem na estrada”, do grupo musical Racionais MC, e os alunos 
debateram sobre o desemprego, o aprisionamento sem acesso à 
justiça, entre outras questões.

As oficinas específicas das disciplinas foram articuladas 
na oficina final, feita na escola, momento em que todo grupo de 
bolsistas do PIBID iniciou o processo de preparação para uma 
intervenção no espaço escolar. Para tanto, foram desenvolvidas 
oficinas com técnicas de pintura, stencil e grafite. Os alunos e 
os bolsistas estabeleceram um cronograma de atividades e os 
temas que seriam apresentados. A etapa seguinte foi a ativida-
de prática: nos muros internos e externos da escola foram feitas 
pinturas que sugerem a marca da paz e estimulam a não violên-
cia. Nos locais em que, anteriormente tinha pichações e frases 
de efeito violento, desenhos e pinturas foram criados visando 
estimular a harmonia, a boa convivência, o respeito entre os 
grupos, etc7. As fotos a seguir ilustram diversos momentos das 
intervenções com a “marca da paz”.

7 A atividade chamou a atenção da vizinhança da escola de modo que o jornal 
do bairro, Jornal do Castelo, realizou uma entrevista com fotos do resultado 
das oficinas na sua edição de novembro de 2015 (Ano XVI- nº187)
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Figura 2: Muro antes da intervenção

Fonte: Arquivo do PIBID Filosofia e Sociologia PUC-Campinas

Figura 3: Preparação e intervenção artística -  Marca da 
Paz

Fonte: Arquivo do PIBID Filosofia e Sociologia PUC-Campinas

Figura 4: Muro depois da intervenção

Fonte: Arquivo do PIBID Filosofia e Sociologia PUC-Campinas

Considerações finais

Humanidade é um conceito que, como muitos outros, 
demandou tempo para ser construído e ainda demanda tempo 
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para ser compreendido. Estabelecer seus parâmetros continua a 
ser tarefa complexa, compondo um desafio para o processo da 
educação escolar, imersa em contextos culturais complexos, em 
condição de constante transformação, mas que precisa manter 
o propósito de promover a civilidade por meio do desenvolvi-
mento de um espírito ético. Pensar as bases que perpassam a 
construção do humano, suas condutas e atividades plurais re-
quer estar atento a essas múltiplas dimensões, que dialogam 
entre si.

Nesse cenário é mister pensar em estratégias que possam 
contribuir para amenizar a violência escolar e auxiliar na cons-
trução de uma cultura de paz. A perspectiva de um trabalho 
construído a partir do diálogo interdisciplinar, com todos os 
seus desafios, pode motivar uma mudança de postura dos alu-
nos e demais agentes no espaço escolar em contraponto à prá-
tica social de violência institucionalizada. Confrontadas com 
situações de violência, as escolas geralmente adotam medidas 
repressivas, que não solucionam os problemas e frequentemen-
te acabam por ajudar a perpetuar as estruturas que os origina-
ram. Ao proporcionarmos aos alunos múltiplas formas de olhar 
e enfrentar a violência manifestada em seus vários níveis de re-
lações pessoais e interpessoais, ajudamos a indicar um caminho 
possível, principalmente diante dos resultados apresentados 
nas oficinas.

Por essa razão as áreas de Filosofia e Sociologia optaram 
por estratégias de sensibilização para a realidade, em contextos 
normalmente despercebidos e velados, trazendo à luz conceitos 
que permeiam o debate sobre a condição da violência. Pensar 
sobre a violência a partir da perspectiva de Hannah Arendt ace-
na positivamente para uma possível chave de leitura da realida-
de onde a violência é um meio para um fim. Despercebidos pela 
lógica do poder, a violência passa a ser anunciada como poder 
ou autoridade do Estado, enquanto a mesma não passa de um 
instrumento. E, por isso, os alunos precisaram compreender o 
lugar da alteridade nas relações cotidianas, identificando raízes 
das diversas violências que os cercam. Somente ao se abrir ao 
conhecimento sobre os outros, sobre os que não são como você 
mesmo, pode-se abraçar a noção dos Direitos Humanos.
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A escola, como lugar privilegiado para a visualização da 
possibilidade de uma sociedade menos violenta, deve utilizar 
seu potencial de ir além da transmissão de conhecimentos es-
tanques, ao mesmo tempo em que merece os cuidados das po-
líticas públicas. A escola não pode ser o ambiente do exercício 
autoritário do poder como representação violenta de interesses 
não educacionais. Enfrentar a violência requer iniciativas em 
vários níveis e com diferentes complexidades. Cabe à escola o 
exercício da reflexão ética e da vivência da alteridade para criar 
uma cultura de paz. O investimento feito em programas como 
o PIBID que, por meio de suas competências, provocaram deba-
tes acerca dos valores e conhecimentos consoantes às discipli-
nas de formação básica acadêmica dos alunos, foi um caminho 
que deixou bons frutos.

As atuais medidas governamentais indicam que ativida-
des como estas não estão na pauta das preocupações no que-
sito escolar ou educação. Mesmo assim, tal como em tempos 
de ditadura, a Filosofia e a Sociologia sobreviveram ao tempo, 
aos cortes, à marginalização. Somada à experiência atual, cer-
tamente as disciplinas saberão como continuar provocando 
novos olhares e maior percepção nos alunos, sejam bolsistas 
ou regulares na rede de ensino. Há que se dar, mais uma vez, 
tempo ao tempo, e, na medida certa, novas provocações serão 
feitas. Termos uma escola perfeita está longe dos horizontes na-
cionais, mas temos, enquanto docentes, sempre que propor um 
novo pensar.

Depoimentos de bolsistas de iniciação à docên-
cia das áreas de Filosofia e de Ciências Sociais

“Experiência da docência no PIBID, além de confir-
mar o caminho que escolhi, ampliou o horizonte que 
vai além da relação entre professor e aluno: nela, não 
se encerra a transmissão de um determinado conteú-
do. Durante esse processo, outras coisas acontecem... 
subjaz uma relação de outra ordem na construção da 
própria vida, como alguém que participa e preenche 
os dias na história do outro. Essa experiência é conco-
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mitante. Ambos são mestres e aprendizes na medida 
em que se constrói uma relação entre seres humanos, 
que possuem falhas, mas que podem as superar con-
juntamente. Só assim, é possível construir um espaço 
em que o conhecimento possa ocorrer. O PIBID possi-
bilitou esta experiência!” (Depoimento de bolsista de 
ID da área de Filosofia).

“A experiência do PIBID é extremamente enriquece-
dora, pois permite a vivência da maiêutica socrática 
em perspectiva dupla: o professor que dá à luz a si 
mesmo enquanto iniciante à docência e a relação que 
acontece ao estar presente, inserido na vida estudan-
til dos alunos. Este espaço de iniciação à docência 
possibilita o exercitar provocativo para o “parto das 
ideias”, do pensamento, de si mesmos. Este é um mo-
mento de nascimento de pensadores de si mesmos, e 
questionadores da realidade que lhes circunda, pro-
motores da ação libertadora, emancipadora do pensa-
mento e capaz de ir além do que é dado e formatado. 
A experiência PIBID faz extrapolar o usual para o ser 
mais, tanto nas relações interpessoais, quanto consi-
go mesmo e principalmente, a sua mundaneidade. 
Trata-se do despertar filosófico ao discente e o ena-
morar-se da docência emancipadora pela vivência da 
iniciação à docência.”     (Depoimento de bolsista de 
ID da área de Filosofia).

“Umas das coisas que eu mais tinha expectativa quan-
do comecei a atuar no PIBID era poder superar o meu 
nervosismo ao estar diante de uma sala com vários 
alunos e pensar numa forma de transmitir os conhe-
cimentos sem ser entediante, porém, com no decorrer 
da prática vivenciada nas oficinas, percebi que a pos-
tura de um professor vai além disso. Quando provo-
cados para pensar os problemas que circundam o seu 
cotidiano por outros olhares, o espanto e o envolvi-
mento para reconstruir o pensamento trouxeram nes-
sa experiência novos caminhos para pensar uma prá-
tica docente. Ver a forma como os alunos se sentiam 
gratos ao final de cada discussão e cada debate me 
fez perceber que o papel do professor é despertar esse 
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amor pelo saber, ajudar o aluno a conseguir alcançar 
o sentimento de catarse.” (Depoimento de bolsista de 
ID da área de Filosofia).
 
“O Pibid significou reencontro com o ser.” 
(Depoimento de bolsista de ID da área de Ciências 
Sociais).

“O PIBID para mim é onde o aluno se reconhece como 
protagonista do processo de educação.”
(Depoimento de bolsista de ID da área de Ciências 
Sociais).

“Aprendi com os alunos da escola que a universidade 
é o último lugar que nos prepara a vida.”
(Depoimento de bolsista de ID da área de Ciências 
Sociais).
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PADRÕES NA NATUREZA E A 
INTERDISCIPINARIDADE NO ENSINO 
DA MATEMÁTICA: POSSIBILIDADES E 

DESAFIOS DO PIBID

   Maria das Graças dos Santos Abreu
Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Introdução

Este artigo resulta de experiência docente vivenciada pelo 
grupo de bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação à Docência - PIBID1, subprojeto de Matemática da Pon-
tifícia Universidade Católica de Campinas, desenvolvida no 
segundo semestre de 2015, na Escola Estadual Dom João Nery, 
parceira do programa junto à Universidade.

O programa PIBID, implantado desde 2007, surge como 
uma proposta de valorização dos alunos, futuros docentes nas 
salas de aula da Educação Básica, sob a orientação de um do-
cente da licenciatura e a supervisão de um professor efetivo 
do contexto de ensino, e consiste na inserção desses alunos no 
ambiente escolar, oferecendo oportunidades de criar, estudar, 
pesquisar, avaliar, remodelar e compartilhar as experiências 
pedagógicas vivenciadas tanto na universidade quanto na es-
cola parceira em que atuam. Cabe ressaltar que, no contexto da 
PUC – Campinas, há um interesse central em preparar os alu-
nos participantes do programa para trabalhos com perspectivas 
e objetivos interdisciplinares. 

Na área de Matemática, os trabalhos se orientam pela con-
cepção de interdisciplinaridade de Japiassu (1976), que propõe 
uma reflexão inovadora sobre o conhecimento, sobre as relações 
de interdependência entre as disciplinas e sobre metodologias 
que buscam romper com o modelo fragmentado de ensino que, 

1 PIBID ( Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é uma po-
lítica pública de formação docente financiada pela CAPES (Coordenadoria de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
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não raras vezes, tem sido o modelo de trabalho com uma Mate-
mática que privilegia um conteúdo em detrimento de outro, ao 
invés de trabalhar num modelo de organização em espiral em 
que os conteúdos se encontram, entrelaçam, complementam e 
se renovam buscando acompanhar as experiências dos alunos.

No modelo de trabalho interdisciplinar, há uma combina-
ção de diversas áreas do conhecimento numa perspectiva que 
projeta um avanço em relação ao ensino tradicional e, como 
bem traduz Japiassu (1976), em um “diálogo de disciplinas” 
com o intuito de superar um isolamento e repensar o papel dos 
professores na formação dos alunos para inserção em um con-
texto atual no qual nos situamos.

Esclareço que o entendimento sobre esse modelo de tra-
balho busca promover uma aproximação e um diálogo entre as 
diversas áreas, que pressupõe uma colaboração entre elas com 
aprendizagens para todos os envolvidos, contribuindo para 
uma análise com profundidade do tema escolhido para o traba-
lho interdisciplinar.

Com esse objetivo claro de integração é que a oportunida-
de de participação no programa vem colaborando e remodelan-
do os trabalhos na formação inicial dos alunos da licenciatura 
em Matemática da PUC - Campinas.

Desafios interdisciplinares

Quando tratamos da Matemática, é interessante destacar 
que a maioria das pessoas nunca pensa que tanto a Matemática 
quanto o seu ensino têm sido objeto de estudo e interesse de 
muitos pesquisadores. Podemos pensar até em uma história da 
educação matemática que vem se constituindo e se delineando 
com ênfase cada vez maior no ensino e com grande preocupa-
ção na maneira de como ensiná-la, tornando-a uma disciplina 
menos excludente e mais curiosa e interessante para os alunos. 

Pensar que as práticas educativas dessa disciplina têm 
uma história e que vêm se transformando e se constituindo é 
algo que pode muitas vezes passar despercebido por um gran-
de número de pessoas. No entanto, há um entendimento de que 
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essas práticas precisam ser confrontadas e desafiadas, ao mes-
mo tempo em que as estratégias escolhidas pelos alunos para 
resolução de problemas precisam ser incentivadas e valoriza-
das.

O modelo de ensino trabalhado nas escolas, por vezes 
sem muitas variações de uma para outra, é de certa forma tão 
familiar, que causa a impressão de que sempre foi assim.

Em resposta a essa percepção, estudos do movimento de 
Educação Matemática destacam pesquisas já realizadas com su-
cesso e assinalam que novas pesquisas devem ser pensadas para 
o ensino da disciplina com propostas de investigação e outros 
projetos que aproximem a Matemática das demais áreas, colo-
cando o aluno no centro do processo de ensino aprendizagem.

Nessa direção, entendemos que a preocupação com pro-
postas de trabalho interdisciplinar vem provocando os profes-
sores de Matemática e mostrando que essa é uma metodologia 
de trabalho inovadora e audaciosa, e que perpassa as atividades 
escolares, juntando-se às práticas do cotidiano com as quais nos 
deparamos com frequência.

Na área de formação de professores, as pesquisas tam-
bém apresentam inquietações com a maneira como a teoria e a 
prática se encontram e são tratadas durante o processo forma-
tivo. Essa preocupação recorrente vem ocupando professores 
do ensino superior na perspectiva de aproximar cada vez mais 
o aluno da licenciatura das escolas em que atuarão na fase pro-
fissional, com propostas de leitura e trabalhos que estejam ade-
quados às necessidades e interesses dos alunos participantes, 
e sempre com o objetivo de aproximação entre as áreas com 
grandes expectativas de mudança de visão, de trabalho e de 
compreensão de diferentes situações.

Nesse cenário, o PIBID aparece com destaque especial 
para um exercício de redução da dicotomia entre teoria e práti-
ca. Por meio de atividades que objetivam desmistificar a Mate-
mática e realizar trabalhos que dialoguem com outras áreas do 
conhecimento, os alunos da graduação planejam, preparam e 
desenvolvem, com ousadia, os conteúdos a serem trabalhados, 
imbricando-os em outros contextos que não só o da Matemáti-
ca.
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A autora Garcia Blanco (2003, p.52), em seu trabalho so-
bre a formação do professor de Matemática, destaca que o co-
nhecimento “[...] está relacionado com os contextos e situações 
em que ele irá utilizar tal conhecimento, isto é, com atividades, 
objetivos educacionais e contextos de ensino de matemática”.

Em outras palavras, e numa perspectiva de formação com 
vistas a um trabalho interdisciplinar apoiada em Garcia Blanco 
(2003, p.71), podemos concluir que eles devem ter um consoli-
dado conhecimento da Matemática, assim como do processo de 
ensino dessa disciplina, apresentando situações de aprendiza-
gem que contemplem as diferentes áreas do conhecimento. 

Podemos pensar também que o programa pode ser con-
siderado como um avanço na área de formação e desenvolvi-
mento profissional docente por inserir os alunos da licenciatura 
no cotidiano das escolas, local onde poderão criar e participar 
de experiências metodológicas, fazendo, assim, aplicações dos 
conteúdos e orientações pedagógicas que discutem na univer-
sidade; e construir práticas docentes inovadoras e interdiscipli-
nares que contribuem com a sua formação, elevando a qualida-
de dos planejamentos e metodologias dos futuros professores.

Ainda sobre a discussão da formação de professores, a 
professora Garcia Blanco (2003) afirma que essa formação deve 
responder às demandas provenientes dos setores envolvidos, e 
formar profissionais capazes de desenvolver “[...] suas tarefas 
no âmbito de sua própria e contínua aprendizagem e desenvol-
vimento profissional”. (GARCIA BLANCO, 2003, p. 52).

A professora Serrazina (2012), também destaca sobre a 
formação de professores que ensinam Matemática que:

[...] o professor tem de ter oportunidades de viver ex-
periências matemáticas do tipo das que se espera que 
proporcione aos seus alunos, pois só assim poderá 
cumprir uma das suas funções como professor de Ma-
temática, a de fazer com que os seus alunos aprendam 
e apreciem a Matemática. (SERRAZINA, 2012, p. 267).

Nesse cenário de formação, simultâneo ao trabalho dos 
bolsistas nas escolas em que atuam, foi preparada uma ativida-
de interdisciplinar para um trabalho de campo de modo a apro-
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ximar as disciplinas de Matemática, Biologia e Artes Visuais. 
A relação entre a Matemática e essas disciplinas, além de 

ser vista como forçada, é também considerada como atividade 
de relaxamento, pois muitas pessoas concebem o trabalho com 
a Matemática somente a partir da resolução de problemas e exe-
cução de listas de exercícios.

Esse entendimento, de que não há relação entre essas áre-
as, pode estar centrado em uma concepção de que uma delas é 
essencialmente teórica, dura, racional e objetiva ao passo que a 
outra centra-se no belo, nos sentidos, na criação e na subjetivi-
dade.

Segundo as orientações encontradas nos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNEM:

[...] a Matemática contribui para o desenvolvimento 
de processos de pensamento e a aquisição de atitu-
des, cuja utilidade e alcance transcendem o âmbito 
da própria Matemática, podendo formar no aluno a 
capacidade de resolver problemas genuínos, gerando 
hábitos de investigação, proporcionando confiança e 
desprendimento para analisar e enfrentar situações 
novas, propiciando a formação de uma visão ampla 
e científica da realidade, a percepção da beleza e da 
harmonia, o desenvolvimento da criatividade e de 
outras capacidades pessoais. (BRASIL, 2000, p. 40).

Portanto, sob uma condição singular de mudança de pa-
radigma que considera a possibilidade de desprendimento, 
para enfrentar situações e de inserir propostas de trabalho com 
as disciplinas de arte e biologia e, ao mesmo tempo fazer um 
exercício do olhar matemático, é que colocamos um saber ar-
tístico de forma contextualizada da natureza, da história e de 
conhecimentos matemáticos geométricos.

A atividade apresentada mais adiante está inserida num 
projeto maior e envolve outras áreas do conhecimento. Faz par-
te de um trabalho planejado com propostas a serem desenvol-
vidas e aplicadas como atividades de campo, em escola parceira 
participante do programa no ano de 2016.
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Atividade proposta e realizada

Nesta parte do artigo, nos ocuparemos de relatar a ativi-
dade proposta e desenvolvida pelos bolsistas na escola de atu-
ação. Como já mencionado, as atividades foram realizadas em 
conjunto com os bolsistas de outras áreas e objetivavam o diálo-
go e compartilhamento com as áreas envolvidas sob a ótica de 
trabalho interdisciplinar que almejamos.

Razão áurea

Desde o planejamento da atividade, o trabalho esteve 
centrado no ensino da proporção áurea, suas aplicações na Ma-
temática e a representação agradável da proporção entre duas 
medidas que, para além da Matemática, são conceitos impor-
tantes para as criações artísticas que trazem proporção e beleza 
para os trabalhos. Essa mesma proporção pode ser observada 
em elementos da natureza que inspiraram tantos estudos e, 
também, o trabalho ora relatado.

A razão áurea é um dos grandes tesouros da geometria 
e configura-se como um conceito importante para os trabalhos 
artísticos que, apesar de uma variação de opiniões sobre o que 
é considerado belo, há um consenso quanto a classificar como 
belo quando o trabalho que encontramos está estruturado com 
perfeição de formas e proporções harmônicas. 

Embora um dos objetivos da Matemática seja estimular 
um pensamento prático e objetivo, que permita resolver pro-
blemas do cotidiano com desenvoltura, acreditamos que não se 
reduz a isso, mas ao desenvolvimento do raciocínio e da lógica 
transcendendo os aspectos de utilização prática dessa área do 
conhecimento. 

A aprendizagem da disciplina consiste também em apren-
der a criar estratégias que favoreçam a observação de regula-
ridades, padrões e beleza que encontramos na natureza. Para 
tanto, é desejável uma proposta que ultrapasse a realização de 
exercícios e cálculos e que se dedique com especial atenção a 
um trabalho que se ocupe de apurar os sentidos utilizados para 
essas percepções.



117

A abordagem dos conceitos matemáticos presentes na 
proporção áurea e sua aplicação também são evidenciados nos 
trabalhos que observam sua incidência na natureza.

Definidos os eixos, o trabalho foi discutido e realizado 
com direções artísticas em arquitetura, harmonia nas constru-
ções e proporcionalidade em desenhos. As discussões sobre 
onde encontramos essa proporção na natureza foram conduzi-
das pelos bolsistas da área de Ciências Biológicas. 

Iniciaremos o relato da atividade, mas não sem antes tra-
tar da importância desse conceito matemático e sua aplicabili-
dade que foram o mote da proposta. Os alunos bolsistas apren-
dem a destacar com desenvoltura a possibilidade de trabalhos 
interdisciplinares e oferecem aos participantes a opção de um 
trabalho mais abrangente com a matemática e um olhar para 
essa disciplina como uma ferramenta importante para compre-
ender e explicar as outras áreas do conhecimento.

Relacionando o belo e o exato

Conceito, para dizer o mínimo, muito complicado de defi-
nir e que admite variações, pois trata de um conceito subjetivo e 
que admite juízos de valor e gosto que são valores culturais que, 
em muitos casos, podem ser impostos e variar de acordo com a 
sociedade e o período histórico que se pretende abordar, visto 
que esse conceito muda e redefine padrões.

A discussão sobre beleza não é infecunda, e certamente 
perpassa a história desde os tempos dos primeiros filósofos.  
Com essa indicação foi que a questão norteadora do trabalho 
foi escolhida. Existe beleza na Matemática?

O ensino da Matemática, dada a sua complexidade e a 
aparente crença de que pode não estar adequadamente sintoni-
zado com as tecnologias ou mesmo com o interesse dos alunos, 
precisa de abordagens criativas e interessantes que afastem o 
mito de que é uma disciplina para alguns alunos apenas.



118

A atividade: Nossas proporções

Nas intervenções realizadas nas escolas, os bolsistas de 
Matemática procuram sempre utilizar atividades que contribu-
am para a construção dos conhecimentos tanto dos alunos for-
madores quanto dos alunos que participam do programa. 

Assim, havia uma preocupação inicial de não introduzir o 
conteúdo sem antes realizar uma abordagem prévia com apre-
sentação de obras de arte e da sequência de Fibonacci2 que auxi-
liassem no desenvolvimento da atividade e consequente apren-
dizagem dos alunos. Desse modo, optou-se por apresentar um 
vídeo3 com a sequência de Fibonacci que mostra a presença des-
sa sequência na natureza. Ao término da exibição, realizaram 
uma discussão sobre o vídeo, apresentaram o número de ouro 
e a proporção áurea, junto à importância desse conceito na Ma-
temática e sua aplicação nas artes e arquitetura.

Figura 1 – Materiais apresentados pelos bolsistas durante 
o trabalho

Fonte: Acervo do Pibid – Matemática

As intervenções em geral sempre continham materiais 
concretos e problemas que eram propostos com aproximações, 
envolvendo o cotidiano dos alunos. Também mostraram a apli-

2 A sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros, começando 
normalmente por 0 e 1, na qual, cada termo subsequente corresponde à soma 
dos dois anteriores.
3 Disponível em: <htt ps://youtu.be/57JC2S4bb58>.
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cabilidade dos conteúdos verificados, além de instigar a obser-
vação para os elementos na natureza e obras de arte que foram 
apresentadas.

Ao término das reuniões para discussão dos temas trata-
dos, foram destacados pontos positivos e negativos com objeti-
vo de corrigir e adequar as intervenções realizadas. 

Sobre razão ou proporção áurea, a reflexão foi conduzida 
a partir do conceito de belo e harmônico, passando para o con-
ceito matemático de divisão de uma reta em dois segmentos, 
sendo o mais longo dividido pelo mais curto. O resultado dessa 
divisão é conhecido como número de ouro, aproximadamente 
1,61, considerando duas casas decimais.

A razão áurea é esteticamente agradável, exerceu e ainda 
exerce uma grande influência na arquitetura e pintura poden-
do ser encontrada ainda hoje nos cartões de crédito, carteira de 
identidade, de habilitação, capas de livros, cartas de baralho, 
blocos de papel, janelas e outros.

Num segundo momento do trabalho, o retângulo áureo 
foi construído obedecendo os seguintes passos: 

• Construir um quadrado com medida do lado igual a 
uma unidade de comprimento; 

• Unir o ponto médio do lado AB com o ponto médio do 
lado DC, obtendo dois retângulos congruentes;

• Prolongar o lado DC do quadrado e traçar uma das dia-
gonais do segundo retângulo; 

• Traçar um arco do vértice direito superior do retângulo 
ao prolongamento do lado DC do quadrado, com a ponta seca 
do compasso no vértice inferior esquerdo do segundo retângu-
lo, abertura igual à medida da diagonal;

• Traçar o segmento EF paralelo ao lado AD, partindo do 
ponto de interseção do arco com o segmento da base;

• Prolongar o lado AB do quadrado até encontrar o seg-
mento EF para formar o retângulo; 

• Verificar se o retângulo AEFB construído apresentará a 
razão entre suas dimensões igual a 1,618... Por isso é chamado 
retângulo áureo!

Na sequência, para tratar dessa proporção nas artes foi 
apresentado o desenho de Leonardo da Vinci, conhecido como 
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Homem Vitruviano, sendo solicitado aos alunos que verificas-
sem se poderiam encontrar proporções.

Os bolsistas da área de ciências biológicas que participa-
ram de todas as intervenções apresentaram elementos da na-
tureza onde encontramos essa proporção como, por exemplo: 
crescimento de plantas, escamas de peixe, flor do girassol e ou-
tros.

Considerações Finais
 
Uma das questões que permeiam as discussões realizadas 

no âmbito acadêmico é sobre a formação do professor. Como 
provocar por meio de trabalhos teóricos e práticos aproxima-
ções que sejam adequadas ao trabalho do futuro docente ou ao 
menos instigá-lo a pesquisar, planejar e elaborar atividades que 
sejam investigativas e com peculiaridades que provoquem os 
alunos da educação básica a participarem e encontrarem cami-
nhos para a construção do seu próprio conhecimento e desen-
volvimento intelectual.

Com essa preocupação em mente, foi que, na licenciatura 
em Matemática da PUC-Campinas, ancorados pela participa-
ção no PIBID, elaboramos e desenvolvemos a atividade relata-
da neste artigo e que possibilitou uma reflexão sobre a eficácia 
de um trabalho interdisciplinar no modelo de diálogo e com-
partilhamento de disciplinas que já citamos.

O programa permite uma articulação entre ensino supe-
rior e escola básica de forma a provocar ações didáticas, que fa-
vorecem uma aproximação e acompanhamento do licenciando 
no seu futuro ambiente de trabalho. 

Num mundo matematizado como é o nosso, o conheci-
mento, aplicação e utilização desta disciplina para jovens alu-
nos da educação básica nem sempre são compreensíveis e des-
pertam interesse ou mesmo motivação para estudo e avanço. 
Essa reflexão se fundamenta na perspectiva de que o papel do 
professor tem se configurado como uma componente impor-
tante nos trabalhos interdisciplinares e que tem grande influ-
ência tanto na expressão da criatividade quanto na motivação 
dos alunos.
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Uma nova educação exige uma nova escola e um novo 
professor. O programa oferece oportunidade para exercício da 
docência e reflexão sobre como aprimorá-la, desenvolvendo e 
adequando práticas pedagógicas. Também é um canal impor-
tante de interlocução entre os diferentes ambientes escolares, 
que oportuniza vivências e experiências tanto para os profes-
sores quanto para os alunos, estruturando novos caminhos em 
busca de uma educação cada vez melhor.

Depoimentos dos bolsistas de iniciação à docên-
cia da área de Matemática

“Capacidade de se adaptar a qualquer ambiente e aos 
diversos tipos de alunos, cativando-os e tornando a 
aprendizagem mais interessante.” 

“Experiências que contribuem para uma melhor for-
mação, não só acadêmica, mas pessoal.”

“Para o amanhã incerteza, do ontem, superação e con-
quista e para todos os momentos um grande apren-
dizado.” 

“Se não tiver perdas ontem e batalhas hoje, não have-
rá vitória amanhã.” 
 
“Enriquecer a formação de saberes da docência por 
meio de experiências e vivências de ensino e apren-
dizagem.”  

“A educação nos liberta de toda a escravidão intelec-
tual que meia dúzia de pessoas com poder nos im-
põe!” 

“A aprendizagem se dá por meio das experiências, vi-
vências e a conexão entre habilidades pedagógicas e 
afetividade.”  
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COLORINDO OS MUROS DA ESCOLA: 
LITERATURA MARGINAL, FANZINE E 

MURAL POÉTICO NAS POSSIBILIDADES 
DE TRANSFIGURAÇÃO DA LINGUAGEM

Ana Cláudia e Silva Fidelis
Pontifícia Universidade Católica de Campinas/Puc-Campinas

No âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação à Docência (PIBID) da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas (PUC-Campinas) , sobretudo na área de Letras, 
a demanda por novos e diversos espaços para a construção de 
discursos potentes é uma das principais metas propostas pelo 
grupo que compõe a área. Desse modo, a abertura de espaço 
nas escolas parceiras para momentos educacionais efetivos é 
uma constante, de modo a oportunizar momentos de reflexão 
sobre a língua(gem), sobre os mecanismos de interpretação dos 
textos e da realidade, sobre as convenções que regem a produ-
ção de textos (literários ou não), considerando os participantes 
do programa, agenciadores de discursos tanto no que se refere 
à leitura/interpretação quanto à produção de novos objetos cul-
turais de modo que possam exercitar de forma substantiva a 
linguagem. Além da abertura para esses espaços reflexivos so-
bre os processos discursivos cotidianos ou não, outra demanda 
imperativa para o trabalho é a articulação entre diversas áreas 
do conhecimento, adotando, nessa perspectiva teórica, um tra-
tamento do conhecimento de forma interdisciplinar.

Assim, a partir dessas duas demandas e considerando os 
processos discursivos e os vários gêneros que circulam na esco-
la, no ano de 2016, entre as ações do PIBID, a Área de Letras ar-
ticulou-se com a Área de Artes Visuais para o oferecimento de 
uma oficina na Escola Estadual Professor Aníbal de Freitas, em 
que os participantes foram instados a mergulhar no universo de 
poesias representativas da chamada Literatura Marginal ou Ge-
ração mimeógrafo para, diante da experiência da leitura, pro-
duzir um mural literário, cuja expressão se baseou na liberdade 
com que os alunos puderam registrar suas impressões, pontos 
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de vista, percepções de mundo, etc. O presente ensaio pretende 
refletir sobre as potencialidades de uma atividade dessa nature-
za e o modo com que, extrapolando o caráter estritamente esco-
lar, pode oportunizar a aproximação com a linguagens literária 
e plástica não apenas num processo de recepção, mas, princi-
palmente de produção e de transfiguração do sentido de arte.

Desse modo, ao privilegiar temas que tratassem sobre 
processos de alteridade, entre eles: os preconceitos linguísticos 
e a literatura marginal, contemplando gêneros que revelam a 
heterogeneidade própria das diversas situações de comuni-
cação – a articulação das linguagens no mural de poesia e na 
produção do fanzine, os alunos puderam refletir sobre práti-
cas de leitura que não apenas o cânone e/ou a variante urbana, 
mas também, outras formas de expressão não canônicas e/ou 
variantes linguísticas de menor prestígio. Desse modo, as refle-
xões, no âmbito das oficinas, oportunizaram aos alunos partici-
pantes do programa discussões sobre linguagem que ampliam 
seu repertório de mundo bem como seus modos de operar suas 
formas de comunicação. Como objetivos, portanto, colocaram-
-se, à época: promover reflexões sobre os processos discursivos; 
refletir sobre os processos de leitura e de produção escrita de 
gêneros pouco circulantes no ambiente escolar; estimular a pro-
dução de textos com caráter lúdico e poético; permitir a expres-
são dos alunos de forma lúdica; promover o adensamento das 
suas capacidades leitoras. 

Para alcançar os objetivos propostos e encaminhar as eta-
pas necessárias para a realização da oficina, os bolsistas de Ar-
tes Visuais e Letras, auxiliados por suas coordenadoras, entre 
elas a autora dessa análise, organizaram a atividade em três mo-
mentos bem definidos e sobre os quais se passa a refletir.

1. Literatura marginal: novas possibilidades de 
interpretação

Entendida em seu contexto de produção, a literatura mar-
ginal traduz de forma bem intensa um espírito de época, uma 
postura de resistência, um grito contra o estabilishment, o que 
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explica o fascínio com que ainda seduz os jovens contemporâ-
neos por seu discurso libertário. Como forma para compreen-
der a escolha por esses poetas e poemas, será traçado um pe-
queno panorama dessa produção e como ela se mostra atual 
para o aluno participante do programa, considerando seu perfil 
de estudante de escola pública.

Nascida nos anos duros da ditadura, em meio à convul-
são dos anos 70, oscilando entre a luta e o silenciamento, a re-
pressão e a resistência1, a literatura marginal revela a possibili-
dade de produzir literatura fora dos circuitos oficiais. A poesia 
nasce nas ruas, nos botequins, nos bares, na boêmia; indicando 
que é para todos e por todos. Esse caráter democrático dos tex-
tos produzidos pelos representantes dessa estética, sugere que, 
diferentemente do cânone, sempre distante, na visão dos alu-
nos, da sua realidade, essa poesia diz não apenas da realidade 
cotidiana e simplória, mas a torna material poético.

O que se percebe, portanto, é que a literatura marginal, 
em seu contexto de produção, revela o caráter paradoxal vivido 
pela população brasileira – repressão promovida pela ditadura 
militar, silenciando os discursos de exceção à ordem estabele-
cida e a resistência dos movimentos populares que começam 
a promover reconfigurações da realidade brasileira –, estabele-
cendo-se, portanto, como possibilidade de expressão tanto na 
forma quanto no pensamento dessa convulsão social.

Nesse contexto, o ideal libertário passa a ser um valor 
agregado à leitura e fruição dos textos produzidos nos mimeó-
grafos, gritando para as editoras que a poesia não pedia licença 
para invadir as ruas, os espaços pouco convencionais, as praças, 
os bares. Como símbolo dessa resistência, a obra Estandarte em 

1 “Resistência é um conceito originariamente ético, e não estético. O seu sen-
tido mais profundo apela para a força da vontade que resiste a outra força, 
exterior ao sujeito. Resistir é opor a força própria à força alheia. O cognato 
próximo é in/sistir; o antônimo familiar é de/sistir. A experiência dos artis-
tas e o seu testemunho dizem, em geral, que a arte não é uma atividade que 
nasça da força de vontade. Esta vem depois. A arte teria a ver primariamente 
com as potências do conhecimento: a intuição, a imaginação, a percepção e a 
memória.” BOSI, Alfredo. Literatura e resistência. In: Itinerários, volume 10, 
1996, p.11.
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serigrafia2, de Hélio Oiticica, produzida a partir da foto de um 
traficante assassinado pela polícia, ilustra esse intrincamento 
das linguagens – palavra e imagem/ literatura e artes plásticas 
– elemento fundamental da oficina proposta pelos bolsistas e 
aqui descrita.

Figura 1: Traficante assassinado pela polícia

Fonte: “Estandarte em serigrafia” (Oiticica, 1968)

Diante desse fascínio e apelo aos jovens, os bolsistas, sob 
minha supervisão, decidiram se tratar de um material propí-
cio para a reflexão sobre arte, linguagem, protocolos de leitura, 
possibilitando aos participantes da oficina refletir sobre estra-
tos não-canonizados de produção literária e artística. Com essa 
perspectiva teórica, esse primeiro momento da oficina foi pen-
sado para contemplar etapas inspiradas na proposta de sequ-
ência básica de Cosson (2006): motivação, introdução, leitura e 
interpretação.

Assim, o trabalho se sustentou em uma série de ações que 
pudessem estimular a ação do estudante-leitor em busca das 
suas próprias formas de apropriação do texto literário para, ao 
final, sentir-se motivado à produção de um mural literário, em 
que poemas, caricaturas, ilustrações, fragmentos de textos di-
2 OITICICA, Hélio. Estandarte em serigrafia. In: Poesia Marginal. Para gostar 
de ler, volume 39.
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versos escolhidos e de própria autoria pudessem reapresentar 
os processos interpretativos e os modos de produção semelhan-
tes aos dos poetas marginais, corpus de leitura e de análise do 
campo do literário.

O texto literário, nesse contexto, foi o elemento motivador 
para todas as demais ações – fanzine e mural poético. Assim, 
para a organização desse momento de leitura no ambiente es-
colar, os bolsistas empreenderam uma série de pesquisas so-
bre o contexto de produção dos poemas, para que se pudesse 
compreender o impacto dos poetas em sua época e atualmente. 
Nesse processo de pesquisa, os bolsistas foram estimulados a 
selecionar informações sobre o movimento que pudessem ser 
ilustrativas dos modos de concepção artística e que seduzissem 
os alunos, de modo a inspirá-los para o momento em que assu-
miriam a “pele” de artistas marginais. 

Entre várias informações, os bolsistas se prepararam para 
tratar, por exemplo, de questões como: o significado de margi-
nal naquele contexto de produção (de um lado, a postura de se 
colocar à margem do mercado editorial e dos principais veícu-
los de comunicação, procurando novos espaços para a circula-
ção dos objetos artísticos, ou seja, ser um artista alternativo; de 
outro, o caráter pejorativo, que influenciou a recepção desses 
textos, indicando uma escrita menor, pouco considerada, ou 
seja, uma arte caseira e panfletária, ou seja, um artista proscri-
to); as posturas artísticas que influenciam a produção literária 
desses artistas (elementos modernistas, vanguardistas, concre-
tistas, revelando um fazer poético ostensivamente iconoclasta, 
fruto de diversas influências); as principais temáticas (uma pre-
ocupação com o cotidiano, as pequenezas da vida, amor, sexo, 
vida familiar, política); a linguagem (por seu caráter libertário, 
coloquial, invadida pelas gírias do dia a dia e com pitadas de 
humor; a escrita vem da fala, sem caráter artificial).

De posse dessas informações, os estudantes de Letras 
organizaram a atividade de motivação que, segundo Cosson 
(2006) são atividades “[...] aquelas que estabelecem laços estrei-
tos com o texto que se vai ler a seguir” (COSSON, 2006, p.55). 
Assim, decidiu-se que se apresentaria aos alunos participantes 
a seguinte pergunta – “O que é marginal?” e, a partir da proble-
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matização do conceito, as demais informações de caráter histó-
rico e literário seriam apresentadas. A hipótese, nesse contexto, 
era que os participantes trariam um conceito baseado no sen-
so comum, o que os faria rever conceitos pré-concebidos, num 
exercício de leitura e de interpretação instigante. E, de fato, os 
conhecimentos prévios dos alunos se direcionaram, em sua 
maioria, para campos semânticos, tais como: bandido, pessoa 
perigosa, morador de rua, etc3.

A seguir, deu-se a escolha das poesias. Esse processo 
considerou dois elementos importantes e complementares – a 
identificação dos bolsistas com os poemas e seu apelo junto aos 
jovens. Assim, iniciou-se o processo de escolha dos textos para 
a composição de uma coletânea a ser compartilhada com os alu-
nos no ambiente escolar quando da aplicação dessa primeira 
etapa do trabalho. Uma das preocupações se referiu a contem-
plar diferentes autores e diferentes temáticas, chegando-se ao 
seguinte resultado: Torquato Neto, Paulo Leminski, Cacaso, 
Chacal e Ana Cristina Cesar e os textos a seguir4:

Quadros: Poesia5 

Continua

3 Informações coletadas nas reuniões de planejamento no decorrer da aplica-
ção da oficina pelos relatos feitos pelos bolsistas e pelos relatórios produzidos 
durante os encontros na escola.
4 Todos os poemas foram coletados em sites na internet sobre os autores.
5 O poema Cogito, de Torquato Neto, está disponível em: <http://www.releitu-
ras.com/torqneto_cogito.asp>.

  Paulo Leminski

  amar é um elo
  entre o azul
  e o amarelo

Paulo Leminski

PRA QUE CARA FEIA?
NA VIDA

NINGUÉM PAGA MEIA.



129

Quadros: Poesia
Conclusão

Fonte: (CÉSAR; LEMINSKI et al. 2006)

Cogito
Torquato Neto

eu sou como eu sou
pronome
pessoal intransferível
do homem que iniciei
na medida do impossível

eu sou como eu sou
agora
sem grandes segredos 
dantes
sem novos secretos dentes
nesta hora

eu sou como eu sou
presente
desferrolhado indecente
feito um pedaço de mim

eu sou como eu sou
vidente
e vivo tranquilamente
todas as horas do fim.

Paulo Leminski

acordei bemol
tudo estava sustenido

sol fazia
só não fazia sentido

Happy end
Cacaso
O meu amor e eu
nascemos um para o 
outro

agora só falta quem 
nos apresente

Cacaso
A parte perguntou para a parte qual delas é menos parte 
da parte que se descarte.

Pois pasmem: a parte respondeu para a parte que a parte 
que é mais — ou menos — parte é aquela que se reparte.
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Além da escolha dos poemas, os bolsistas organizaram 
breves biografias dos autores escolhidos, de modo que os alu-
nos pudessem não apenas ter contato com as obras, mas tam-
bém com informações sobre os autores. Desse modo, colocou-se 
em operação duas outras etapas propostas por Cosson para a 
condução de uma experiência efetiva de letramento literário. 
Com as biografias, os bolsistas puderam operar a segunda eta-
pa desse processo de contato do leitor com o texto literário, no-
meada pelo teórico como Introdução, em que:

[...]cabe ao professor falar da obra e da sua importân-
cia naquele momento, justificando assim sua escolha. 
Nessa justificativa, usualmente se evita fazer uma sín-
tese da história pela razão óbvia de que, assim, se eli-
mina o prazer da descoberta. Em alguns casos, entre-
tanto essa estratégia pode ser usada justamente para 
despertar no leitor a curiosidade não sobre o fato, mas 
sobre como aconteceu. (COSSON, 2006, p.60).

Uma vez organizada a coletânea – poemas e biografias 
– os bolsistas tiveram o primeiro contato com os alunos partici-
pantes no ambiente escolar. Nesse momento, puderam colocar 
em operação a atividade de leitura construída a partir dos prin-
cípios do letramento literário, no viés que Cosson(2009) define 
como “[...] uma prática que tenha como sustentação a própria 
força da literatura, sua capacidade de nos ajudar a dizer o mun-
do e a nos dizer a nós mesmos[...]” (2009, p. 46) e que tem como 
princípio a possibilidade de formação de uma comunidade de 
leitores, que compartilha textos, protocolos de leitura, proces-
sos reguladores do literário, formas de produção de outros tex-
tos. A linguagem literária se coloca como modelo, reguladora 
dos sentidos, permitindo ao aluno compreender a si mesmo, ao 
outro e ao mundo tanto pela leitura do texto quanto pela pro-
dução dos seus próprios discursos.

Desse modo, os participantes da oficina foram submeti-
dos ao questionamento (O que é marginal?), foram introduzidos 
aos autores e ao contexto histórico de produção dos poemas re-
presentativos da literatura marginal e, por fim, foram estimula-
dos a uma leitura compartilhada para, posteriormente, efetivar 
o momento mais importante do processo – a intepretação dos 
poemas, momento esse que, para Cosson:
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[...] é o momento em que o texto literário mostra sua 
força, levando o leitor a se encontrar (ou se perder) 
em seu labirinto de palavras. […] o texto literário é 
um labirinto de muitas entradas, cuja saída precisa 
ser construída uma vez e sempre pela leitura dele. 
Isso não significa que esse momento interno é imper-
meável a influências ou que se trate de um momento 
mágico em que livro e leitor se isolem em uma torre 
de marfim. Longe disso, trata-se de um processo afe-
tado pelo que se fez antes e se faz durante a leitura. 
Em outras palavras, a motivação, a introdução e a lei-
tura […] são os elementos de interferência da escola 
no letramento literário. Do mesmo modo, a história 
de leitor do aluno, as relações familiares e tudo mais 
que constitui o contexto da leitura são fatores que vão 
contribuir de forma favorável ou desfavorável para 
esse momento interno. A interpretação é feita com o 
que somos no momento da leitura. Por isso, por mais 
pessoal e íntimo que esse momento interno possa pa-
recer a cada leitor, ele continua sendo um ato social. 
(COSSON, 2009, p.65).

Juntos, esses momentos consolidam o que os documentos 
oficiais propõem nos últimos anos sobre a formação de leitores 
competentes, alinhando-se aos ditames do programa e revelan-
do o diálogo entre teoria e prática e a proximidade das oficinas 
orquestradas no âmbito do Pibid Puc-Campinas com esses di-
tames governamentais6.
6  Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de se-
lecionar, dentre os trechos que circulam socialmente, aqueles que podem 
atender a uma necessidade sua. Que consegue utilizar estratégias de leitura 
adequada para abordá-los de forma a atender a essa necessidade. Formar um 
leitor competente supõe formar alguém que compreenda o que lê; que possa 
aprender a ler também o que não está escrito, identificando elementos implí-
citos; que estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já lidos; que 
saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto; que consiga jus-
tificar e validar a sua leitura a partir da localização de elementos discursivos. 
Um leitor competente só pode constituir-se mediante uma prática constante 
de leitura de textos de fato, a partir de um trabalho que deve se organizar em 
torno da diversidade de textos que circulam socialmente. (BRASIL, MINIS-
TÉRIO DA EDUCAÇÃO... ...SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA). Pa-
râmetros curriculares nacionais Língua Portuguesa. Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Básica: Brasília (DF). 2006 v.2.
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2. A literatura se tornando imagem – o jogo pala-
vra-imagem

O segundo momento da oficina foi aplicado pelos bol-
sistas da Área de Artes Visuais com a ajuda dos bolsistas de 
Letras. Assim, é preciso salientar que, do modo como a oficina 
foi organizada, para que o conceito de interdisciplinaridade pu-
desse ser efetivo no terceiro e último momento do trabalho, os 
bolsistas de ambas as áreas acordaram que o protagonismo na 
condução da atividade seria dividido de forma igualitária, de 
modo que os alunos pudessem compreender simultaneamente 
os pontos de diálogo entre as áreas e também suas particulari-
dades. Desse modo, no primeiro momento (já descrito anterior-
mente, o protagonismo esteve a cargo dos bolsistas de Letras 
que contaram com a participação e adesão do grupo das Artes 
Visuais). Nesse momento, houve uma inversão dos papéis, com 
a atuação sendo assumida pelos estudantes de Artes Visuais, 
considerando a natureza da produção do fanzine.

Para a condução desse momento de produção, conside-
rando a apresentação dos autores da literatura marginal, intro-
duziram-se referências a artistas tais como Hélio Oiticica, reco-
nhecido como um artista cujo trabalho lança mão de variadas 
linguagens visuais em sua criação. Além de Hélio, foram apre-
sentados para os participantes o movimento de Os Muralistas, 
com origem no México e cuja produção utiliza como suporte, 
sobretudo os muros da cidade. Como referências mais con-
temporâneas, apresentaram-se obras de Os Gêmeos, Gustavo 
e Otávio Pandolfo, irmãos cuja obra utiliza, principalmente, a 
arte do grafite, tendo também como suporte os muros da cidade 
de São Paulo. Além disso, apresentaram-se aos alunos artistas 
de Campinas, como Tamie Cabo e Matheus Junco7, cuja produ-
ção é veiculada em Blackbooks e também em muros da cidade. 
Essa conduta assemelhou-se à prática pelos estudantes de Le-

7 Ambos os artistas cederam imagens de suas produções para a realização da 
oficina.
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tras, constituindo-se numa forma de motivação em que a refle-
xão sobre as diversas formas de comunicação e de tratamento 
da linguagem foi possível.

A seguir, foi apresentado o conceito de fanzine. Assim, 
como a literatura marginal, o fanzine busca caminhos alternati-
vos para sua produção e circulação, caracterizando-se por seu 
caráter independente, constrói-se pela miscelânea de imagens, 
desenhos, textos, etc, revelando, simultaneamente, um forte ca-
ráter autoral e conceitual. É uma forma de imprensa alternativa, 
capaz de reproduzir e dar visibilidade a conceitos, ideias, esti-
los de vida. Segundo Vasconcelos (2013), “quem produz, pode 
expressar suas ideias e pensamentos sem restrições.”  Mais uma 
vez, os alunos se depararam com a ideia de uma liberdade de 
expressão e de produção. 

Além do conceito, foi apresentado um breve contexto 
histórico de surgimento do fanzine, como forma de situar os 
participantes, uma vez que o momento de produção permite 
maior compreensão sobre o gênero, suas formas de represen-
tação, seus protocolos de leitura.  Vasconcelos esclarece que: 
“[...] o fanzine nasceu nos Estados Unidos nos anos 30, quando 
os poetas usavam o material para divulgar suas poesias, mas 
fanzineiros de carteirinha afirmam que o fanzine no formato 
como conhecemos hoje, surgiu no final da década 70, junto com 
o movimento punk na Inglaterra”. (VASCONCELOS, 2013, s/p).

Vencida essa etapa, os participantes puderam visualizar 
alguns exemplos de fanzine para o encaminhamento de sua 
produção. Assim, a partir desse conjunto de informações, os 
alunos iniciaram a produção de seu próprio fanzine, inspirados 
por todos os objetos culturais apresentados até este momento 
da oficina – poemas de literatura marginal, grafites e murais, 
fanzines.

3. Colorindo os muros da escola: a produção do 
mural literário

No terceiro e último momento da oficina, os alunos par-
ticipantes foram estimulados à produção do mural literário. 
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Cada oficina previa um período de 02 a 03 encontros com cada 
turma de alunos (uma média de 15 a 20 alunos por grupo) e que 
se estenderia por um período de um semestre, considerando 
que variados grupos participariam da atividade. Assim, a cada 
turma o mural foi sendo “completado”, num trabalho coletivo 
que envolveu diferentes anos/séries em diversos momentos do 
processo. O mural, portanto, se apresentou para os estudantes 
como uma obra em processo, em que a cada nova oficina ga-
nhava novas contribuições que se somavam as já apresentadas.

Munidos de tinta, canetas coloridas, giz de cera, poesias, 
músicas e liberdade de expressão, os alunos partiram do mural 
em branco para construir as suas representações da realidade, 
da vida cotidiana, dos dilemas juvenis ou qualquer tema de seu 
interesse. A ordem era “É proibido proibir”8. Nesse jogo discursi-
vo, os alunos assumiram o caráter rebelde e de resistência pró-
prios tanto da literatura marginal quanto do fanzine, misturan-
do diversas formas de linguagem.

Figura 2: Alunos da Escola Aníbal de Freitas – Campinas, 
iniciam a produção de mural poético

Fonte: Arquivo Pibid Puc- Campinas

8 Frase-hino da música de mesmo nome, de autoria de Caetano Veloso e dos 
Mutantes e executada no III Festival Internacional da Canção, na Rede Globo.
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Figura 3: Detalhes do mural poético já finalizado

Fonte: Arquivo PIBID Puc-Campinas

Nesse processo de produção textual, em que diferentes 
linguagens se colocaram em diálogo, procedeu-se a um proces-
so de retextualização (MARCUSCHI, 2000), em que a produção 
de um texto se dá a partir de um ou mais textos. Nessa produ-
ção operam-se diferentes relações: as relações entre gêneros e 
textos, produzindo o fenômeno da intertextualidade; e as rela-
ções entre discursos, efetivando-se em uma interdiscursividade 
(BENFICA, s/d).

Isso posto, o exercício da escrita literária e da manipula-
ção de diferentes modos de representação e de linguagens efe-
tiva-se para o aluno participante da oficina como uma maneira 
instigante, elaborada e exigente de convivência com a língua e a 
linguagem plástica. Desse modo, intensificam-se as práticas de 
letramento, em que o aluno assume o protagonismo do proces-
so de construção de sentido e de produção textual, contribuin-
do tanto para sua formação leitora quanto para seu papel como 
sujeito produtor de diferentes gêneros em diferentes esferas 
discursivas.

4. Considerações finais

Durante as diversas etapas de aplicação da oficina para 
diferentes grupos na Escola Estadual Aníbal de Freitas e após 
sua completa realização, foi possível refletir tanto sobre o im-
pacto do trabalho na formação dos bolsistas quanto no processo 
formativo dos participantes. Seria, é claro, prematuro, antever 
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resultados, considerando, inclusive, que não houve uma reco-
lha sistemática das impressões e depoimentos dos alunos par-
ticipantes.

No entanto, pelo modo como a atividade se desenvolveu, 
os desafios gerados (entre eles, um convívio, em alguns mo-
mentos tensos, com os gestores da escola que colocaram sob 
suspeita a ação desenvolvida, questionando seu caráter excessi-
vamente desestruturante, considerando os modelos pedagógi-
cos canônicos do ambiente escolar), o diálogo promovido entre 
áreas afins, mas com graus de especificidade bem tangíveis; po-
de-se vislumbrar um cenário de ganhos e de conquistas. 

A escola, na figura de parte de seus gestores, ao final, 
percebeu a importância do trabalho desenvolvido; os bolsistas 
mostraram uma integração, superando as adversidades e colo-
cando-se num diálogo construtivo e colaborativo; a área de Le-
tras conseguiu conciliar referenciais teóricos e prática docente, 
de forma a refletir sobre modos de didatização do literário e so-
bre metodologias possíveis para o efetivo contato do estudante 
com o universo da literatura no diálogo com outras áreas do co-
nhecimento; e os estudantes foram desafiados a um exercício de 
leitura e de produção artística complexo e que exigiu diferentes 
e valiosas habilidades. Nesse sentido, a oficina vem ao encontro 
de uma série de ponderações que se fazem no ambiente esco-
lar, nas universidades e nos documentos oficiais e programas 
governamentais (o PIBID, entre eles) sobre caminhos possíveis 
para o adensamento da capacidade leitora dos alunos nas esco-
las brasileiras.

Depoimentos dos bolsistas de iniciação à docên-
cia da área de Letras (Português)

“O Pibid é um processo alquímico no qual não apenas 
transformamos os alunos, mas também a nós mes-
mos.”

“Aprendi que lecionar é transmitir de coração o co-
nhecimento que possui.”
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“Estar no Pibid é trocar experiências, aprender a todo 
o tempo e ter a oportunidade de conhecer outras rea-
lidades a cada dia.”

“Pelo Pibid vai sobrar saudades e gratidão.”

“Apesar dos muitos nãos que recebemos quando le-
cionamos, acreditar e lutar pela educação é a nossa 
meta.”

“A experiência docente amadurece o ser humano. O 
Pibid foi o lugar em que eu me vi, me fiz, me trans-
formei.”

“Ser professor é ensinar e ser ensinado, é sentir o giz 
na mão e saber que ali está sua chance de mudar.”

“Escolhi ser professora movida pelo desejo de tocar 
almas. Cheguei ao Pibid e não só toquei almas como 
também fui tocada. Aprendi, acima de tudo, o que é 
ser humana e senti o meu sonho de infância se tornar 
realidade a cada oficina aplicada.” 

“Ser bolsista do Pibid me ensinou a pensar fora da cai-
xa, a ser uma docente que se preocupa com as ativida-
des e, mais ainda, com os alunos. Eu ensinei e aprendi 
o tempo todo, foi uma troca com e sem palavras.” 

“Ser bolsista/professor é muito mais que ensinar, é 
aprender também.”
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO 
PIBID NA PERSPECTIVA DE UMA 

INTERDISCIPLINARIDADE POSSÍVEL: 
UM OLHAR CRÍTICO SOBRE O GRUPÃO 

DA BATALHA NAVAL NA ESCOLA 
JARDIM ROSSIN

Ricardo Devides Oliveira1

Introdução

Já não é novidade o debate em torno da interdisciplinari-
dade nas práticas pedagógicas e nos espaços de ensino-apren-
dizagem em praticamente todos os universos acadêmicos 
ao redor do mundo. Independente dos níveis de ensino, dos 
contextos institucionais e das situações de aprendizagem, a in-
terdisciplinaridade continua sendo uma questão-chave para a 
compreensão da educação. Enquanto movimento, conceito e 
prática, e ligadas às outras intrínsecas dimensões (Pluridiscipli-
naridade, Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade), a in-
terdisciplinaridade, em específico, pretende buscar a superação 
da disciplinaridade a partir das possíveis inter-relações entre as 
ciências (hoje as disciplinas ou áreas) tradicionalmente consoli-
dadas em suas caixinhas2. Não é objeto deste texto empreender 
uma revisão histórico-crítica dos estudos sobre interdiscipli-
naridade e sua ampla diversidade de abordagens conceituais, 
metodológicas e práticas, mesmo porque já há muitas obras 
disponíveis para embasamento, e o que vale agora é o registro 
de nossas práticas para discussão coletiva e avanço do conheci-
1 Doutorando em Geografia Humana pela FFLCH - Universidade de São Pau-
lo e ex-coordenador da área de Geografia do PIBID – Puc Campinas no perío-
do 2016-2017 ricardodevides@usp.br
2 Dentro do universo das pesquisas e discursos que buscam compreender os 
processos interdisciplinares, há um consenso mínimo de que esta atua no sen-
tido de superar as tradicionais divisões das ciências no bojo da especialização 
científica, realizada e questionada em diferentes contextos históricos, mas in-
tensificada na passagem do século XIX-XX (MUTSCHELE, 1998; FAZENDA, 
2003, 2008)
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mento sobre estas questões (KAERSHER, 2001). Somando-se a 
este aspecto, é preciso destacar que “[...] o processo interdisci-
plinar desempenha um papel decisivo no sentido de dar corpo 
ao sonho de fundar uma obra de educação à luz da sabedoria, 
da coragem e da humanidade[...]” (FAZENDA, 2008, p. 8), e, é 
por esta interdisciplinaridade possível que iremos prosseguir. 

As atuações ligadas ao PIBID (Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência) (CAPES, 2007), fornecem um 
conjunto de experiências docentes -  individuais e principal-
mente coletivas - que permitem a construção de um olhar crítico 
e holístico para com a natureza e os elementos desta problemá-
tica. Dentre as atividades planejadas pelos coordenadores e re-
alizadas pelos bolsistas de iniciação à docência (ID’s) do PIBID 
na Pontifícia Universidade Católica de Campinas – SP, os “gru-
pões” dos finais de semestre sempre se destacaram como uma 
oportunidade de desenvolver uma prática interdisciplinar. As 
atividades do PIBID da Puc-Campinas nas escolas da cidade 
são diversas, compondo oficinas temáticas realizadas por áreas 
específicas ou em duas ou mais áreas, dependendo da forma 
como a Universidade dialoga com a gestão escolar na organi-
zação do referido Projeto em seu contexto curricular e em equi-
líbrio com suas condições físicas e de pessoal disponível. Além 
das oficinas temáticas, são planejados 1 a 2 grupões ao longo do 
semestre, que nem sempre são concretizados por conta de con-
flitos com o calendário escolar e em razão da vulnerabilidade 
de algumas escolas frente a obstáculos de diferentes tipos. Os 
grupões são consoantes com o Projeto do PIBID, pois objetiva a

[...]formação interdisciplinar […] articulando ID’s, 
supervisores e coordenadores no desafio de produzir 
uma atividade interdisciplinar com os alunos da edu-
cação básica. As diferentes áreas e profissionais são 
instados a se apropriar de conceitos de outras áreas 
do conhecimento.(PUC-CAMPINAS, 2016, 56).

Portanto, esta prática pedagógica possibilita a articulação 
de todos os objetivos estabelecidos pelo Projeto em relação a 
inserção no ambiente escolar, experiência docente, potenciali-
zação de habilidades, organização e planejamento, assim como 
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a própria formação interdisciplinar (PUC-CAMPINAS, 2016).
 A prática a ser discutida e analisada se refere ao Grupão 

realizado no dia 23/05/2017 na Escola Estadual Jardim Rossin, 
localizada no Distrito do Campo Grande, periferia de Campi-
nas – SP. Apresentando uma adaptação do jogo da Batalha Na-
val, os ID’s das áreas de Geografia, Biologia, Matemática, Artes, 
Letras e Filosofia definiram a dinâmica do mesmo, que consis-
tiu na divisão dos alunos em grupos que competiriam entre si a 
partir dos acertos das perguntas e desafios que eram colocados 
para os mesmos. As seis áreas trabalharam com um grupo de 
cerca de 60 estudantes, utilizando o espaço – e a escala - da qua-
dra de esportes da escola. De acordo com o plano de atividades 
e alguns relatos dos bolsistas, o espaço da quadra foi o lócus da 
atividade, enquanto proposta de um tabuleiro onde os alunos 
eram peões e a dinâmica do jogo consistiu em uma disputa en-
tre as duas equipes com o objetivo de acertar todos os navios da 
equipe oponente, através de perguntas e desafios respondidos 
a partir dos acertos de bomba ou água (desenhos colados nas 
camisetas dos alunos para identificar e dar seguimento ao jogo). 
Para tanto, os ID’s das áreas prepararam antecipadamente 30 a 
40 questões e desafios, compondo diferentes níveis de dificul-
dade e formato.

Fundamentado e problematizado a partir das observa-
ções pós-grupão, dos relatos das áreas e encontros finais para 
avaliação do projeto, faz-se urgente refletir sobre a prática do-
cente cristalizada no grupão e buscando identificar, analisar e 
contribuir para a melhoria de alguns de seus aspectos concei-
tuais e empíricos, visualizando uma maior qualificação para o 
próximo semestre, pressupondo a continuidade do Projeto do 
PIBID na universidade. Primordial ressaltar que os dados e in-
formações obtidas para a construção do referido capítulo têm 
origens em fontes diversas em períodos diferentes do semestre, 
sendo algumas informações fruto de relatórios escritos à época 
da atividade, enquanto outras constituíram-se como reflexões 
mais atuais de resgate dos detalhes do grupão. Desse modo, 
algumas referências qualitativas e quantitativas são exíguas de 
exatidão, ainda que sem prejuízo de análise das questões aqui 
discutidas. A proposta caminha entre um relato de experiência, 
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mais descritivo, e uma análise mais crítica e referenciada de al-
guns pontos que consideramos pertinentes.  O desafio é, por-
tanto, analisar a referida atividade - as questões elaboradas e a 
dinâmica empregada – sob a dimensão teórico-metodológica, 
mas também ponderando sobre aspectos da sua organização e 
planejamento, buscando constantemente uma interface com o 
que denominamos de interdisciplinaridade possível.

Análise das dimensões teórico-metodológica e 
organizacional

Muitas são as concepções de prática pedagógica na histo-
riografia da Educação. Inseridas no bojo das próprias concep-
ções filosóficas de mundo (e aprendizagem), como o behavioris-
mo, positivismo, a de Piaget, Vygotsky e a Gestalt, estas foram 
utilizadas e questionadas ao longo dos contextos históricos por 
diferentes obras e autores (VERDUM, 2013). E, é possível perce-
bê-las, an passant, mesmo que veladas e diluídas, no conteúdo 
das questões e no próprio processo de ensino-aprendizagem 
realizados pelo PIBID. Entretanto, a que nos interessa balizar é 
aquela que vai além de uma proposta de transmissão engessada 
dos conhecimentos, independentemente de sua origem teórica 
e metodológica (FREIRE, 1996). O projeto do PIBID almeja a 
articulação de uma pluralidade de perspectivas de aprendiza-
gem, que MORAES (1996) vai sistematizar como: construtivis-
ta, interacionista, sociocultural e transcendental (1996). Assim, 
a prática pedagógica deve buscar a construção de um conheci-
mento com base na interação entre alunos e professores, e este 
aspecto é essencial nas atividades do Projeto, caracterizado por 
oficinas dinâmicas e grupões que buscam articular todos os ato-
res sociais envolvidos. Além deste, o plano de atividade e os 
materiais utilizados devem estar articulados ao contexto socio-
cultural no qual a escola e seus alunos estão inseridos. Portanto, 
configura-se como uma prática dialógica que potencializa uma 
leitura crítica e contextualizada da realidade (FREIRE, 1996), ou 
pelo menos deveria ser assim. 

Em um mundo cada vez mais informacional e tecnológi-
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co, caracterizado por uma quantidade exorbitante de informa-
ções plurais e contraditórias, muitas vezes sem conexões palpá-
veis e a necessária reflexão crítica, as questões educacionais se 
tornam cada vez mais ambíguas, equivocadas e polissêmicas 
(STRAFORINI, 2008; FAZENDA, 2008). Um dos caminhos é a 
consciência de que os conteúdos apreendidos pelos alunos de-
vem estar contextualizados com a realidade local dos mesmos 
e articulados às dificuldades e potencialidades do ambiente 
escolar no qual estão inseridos (SANTOS, 2000; STRAFORINI, 
2008; GUIMARÃES, 2013). Esta é uma abordagem teórico-me-
todológica que tem uma de suas origens na ciência geográfica, 
substanciando um processo de ensino-aprendizagem e compre-
ensão do espaço que parte do local ao global, e não o contrário.3  
Ambiciona a produção de conhecimento a partir do contexto 
local e nas suas relações com a totalidade (STRAFORINI, 2008; 
PITANO, NOAL, 2015). Enquanto um verdadeiro entrave teóri-
co-metodológico, significa dizer que os conteúdos das questões 
devem estar alinhados a uma proposta clara de aprendizagem, 
conectada aos conceitos e com objetivos bem definidos. Neste 
sentido, a escolha aleatória das perguntas cria uma condição 
de respostas com pouca articulação com o conteúdo de um co-
nhecimento em específico e com as outras perguntas das áreas. 
Simplificando, cada etapa ou estágio de avanço no jogo (quan-
tidade de navios alvejados, por exemplo) poderia acompanhar 
perguntas com níveis de dificuldade ou mesmo formato dife-
rentes, se assim for definido antecipadamente.

A área de Geografia, por exemplo, desenvolveu questões 
que, apesar de diversas e com diferentes níveis de dificuldade, 
majoritariamente apresentaram conteúdos enraizados numa 
abordagem tradicional, onde as escalas e os caminhos para a 
3 A compreensão das escalas geográficas vai além da sua utilização para efei-
to de cartografia, mapeamento e geoprocessamento. Alguns trabalhos inclu-
sive diferenciam escalas cartográficas e escalas geográficas. Recentemente a 
escala adquiriu um delineamento mais amplo, embasando uma perspectiva 
teórico-metodológica de ensino de Geografia a partir do local, do lugar e do 
cotidiano. Contribuição marcante da Geografia Crítica no diálogo com a filo-
sofia de Paulo Freire, hoje esta abordagem se faz presente na LDB e PCN’s em 
diferentes contextos e temas. Sobre este assunto ver A Natureza do Espaço: 
técnica e tempo, razão e emoção (SANTOS, 2006) e Geografia: conceitos e te-
mas (CASTRO, E. I; COSTA, P. C. G; Correa, R. L)
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compreensão da diversidade do mundo (Local ao Global – pe-
riferia globalizada) não foram um fator considerado. Perguntar 
simplesmente “em que continente fica a Índia?” ou “Qual a ca-
pital do Brasil?” são pertinentes para a dinâmica objetiva de 
uma batalha naval e há muita geografia nisso, claro, mas e o 
Nome do córrego que passa ao lado da escola? (As empresas nacio-
nais e internacionais que poluíram e poluem o mesmo) ou Qual 
a distância do bairro, localizado na periferia, para o centro da cidade? 
(No diálogo com segregação socioespacial, políticas públicas e 
mobilidade). Duas simples questões que além de estarem con-
textualizadas e dialogáveis, permitem uma interdisciplinarida-
de mínima com as áreas de Matemática e Letras, por exemplo. 
Configuram-se como mundos possíveis germinados a partir da 
escola, do local, do bairro (OLIVEIRA, 2011), pois um dos gran-
des problemas do ensino é querer “olhar a escola e não ver seu 
contexto ao redor.” (OLIVEIRA, 2011, p. 130).

O formato das perguntas e os níveis de dificuldade são 
problemas de ordem teórico-metodológica que precisam ser 
debatidos. Primeiro, os conteúdos das questões devem estar em 
equilíbrio com o aprendizado dos estudantes em seus respecti-
vos anos escolares e ter como base construtiva as oficinas já rea-
lizadas pelos ID’s. Abordar um item de Geomorfologia, mesmo 
que de uma maneira bastante simples e pontual, só terá sentido 
se o aluno já tiver apreendido este conteúdo, e uma rápida ob-
servada nos cadernos do Professor e do Aluno e, também, nos 
PCN’s já forneceriam indícios suficientes para a referida ade-
quação. É um nivelamento que, apesar de questionável, ade-
qua-se a uma proposição de atividade minimamente planeja-
da dentro dos horizontes temporais possíveis (curto, médio e 
longo prazo). Desenvolver uma questão não é tarefa fácil, pois 
demanda exaustiva reflexão, diálogo, adequação, estudo e pes-
quisa.

Além disso, o formato das questões não estava padroni-
zado entre as áreas. Naturalmente que cada Licenciatura tem 
sua especificidade e autonomia: a Geografia poderia apresentar 
mapas como alternativas, e a Letras oferecer uma possibilidade 
de resposta escrita aos alunos. As opções são múltiplas, mas é 
preciso estabelecer um padrão mínimo de normatização e orga-
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nização, para que todos os participantes do grupão lidem com a 
dinâmica sob as mesmas condições cognitivas, pressupondo que 
no jogo da Batalha Naval na escola do Jardim Rossin, os 2 gru-
pos de alunos se envolveram com todas as áreas. Por exemplo, 
enquanto a área de Biologia desenvolveu questões alternativas, 
a Geografia se preocupou em construir questões dissertativas, 
mesmo que pressupondo uma resposta exata. Intencionalmente 
ou não, a padronização é um elemento importante pois facilita 
a compreensão dos estudantes e a própria organização da dinâ-
mica em perspectiva aos resultados esperados.

Percebemos que pensar a interdisciplinaridade envol-
ve necessariamente um diálogo entre a Teoria e Prática, tarefa 
que requer tempo, reflexão e diálogo entre as partes envolvidas 
(FAZENDA, 2003, 2008). Como aplicar um conceito em um con-
texto escolar específico, associado às questões e articulados aos 
objetivos específicos e gerais do Projeto PIBID? Na pergunta da 
área de Geografia, “Qual a capital brasileira que é cortada pela 
linha imaginária do Equador?”, deve se considerar o conceito 
de capital (formação histórico-espacial no Brasil, centralidade e 
especificidade do conceito), além de valorizar as diferentes es-
calas de percepção geográfica presentes na pergunta. Se há uma 
dificuldade por parte dos alunos, então é preciso realizar ativi-
dades práticas que possam contribuir para qualidade das res-
postas do grupão. Neste sentido, se faz necessária a articulação 
entre as oficinas temáticas, onde essa prática é mais presente, e 
o próprio grupão. Outros aspectos são os trabalhos de campo 
e visitas técnicas, tão importantes à compreensão dos conteú-
dos in loco. Coordenadores de área tem o papel de estimular 
e mesmo organizar algumas dessas atividades, mesmo porque 
em algumas licenciaturas este recurso praticamente inexiste.

Para compreender com maior profundidade a atividade 
do Grupão, faz-se necessário ir além dele, problematizando em 
uma escala mais ampla a formação de professores no contexto 
educacional brasileiro. No espaço da Universidade, é preciso 
identificar se as disciplinas estão dialogando com a prática do-
cente do PIBID, teoricamente, metodologicamente e do ponto 
de vista da própria prática. Disciplinas Didáticas e o Estágio Su-
pervisionado, em específico, devem ser centrais no processo de 
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formação docente. Assim, é preciso encontrar tempo no calen-
dário da universidade e dos cursos – talvez no horário das pró-
prias disciplinas – e aprofundar as discussões entre estes conte-
údos e os alunos que atuam no PIBID, ainda que nem todos os 
estudantes estejam no projeto. Os professores destas disciplinas 
também precisam conhecer melhor o projeto, mesmo que não 
sejam coordenadores de área, objetivando trabalhar alguns de 
seus aspectos em sala de aula e nos momentos de pesquisa.

A outra dimensão rebate no planejamento do PIBID e na 
organização das atividades, tarefas que envolvem a articulação 
entre coordenadores gerais, coordenadores de área, superviso-
res das escolas, ID’s e alunos. Oficinas temáticas e grupões não 
tiveram o efeito desejado ou mesmo não foram realizados por 
falta de planejamento e organização. Claro que há outros fato-
res, como adaptação ao calendário da escola, feriados ou difi-
culdades de deslocamento, mas o planejamento dentro dos ho-
rizontes temporais pré-estabelecidos é essencial para qualidade 
da prática docente nas escolas. O PIBID da Puc-Campinas tem 
ótimos resultados em comparação com outras universidades, 
justamente porque preocupa-se com o planejamento e a orga-
nização. Ainda assim, é necessário melhorar neste aspecto, uti-
lizando as mídias virtuais e aproximando os supervisores das 
escolas e a própria escola para que este diálogo seja cada vez 
mais constante entre os atores envolvidos.

Ademais, como ressaltado em alguns relatos pós-ativida-
de, o tamanho dos grupos de alunos (30 a 40 pessoas) em um 
ambiente aberto causou a dispersão e o desinteresse de alguns, 
não havendo, portanto, uma participação efetiva de todos os en-
volvidos. Assim como ocorre nas discussões sobre a quantidade 
ideal de alunos nas salas de aula, atividades abertas e dinâmi-
cas devem levar em consideração a quantidade de participantes 
e um número próximo ao ideal de integrantes das equipes, em 
consonância com os bolsistas e gestores escolares presentes no 
dia. São detalhes que, ainda que passíveis de adaptação, se pla-
nejados dentro do espaço e tempo disponíveis, asseguram um 
bom ambiente de trabalho e uma eficiente gestão do grupão.

São detalhes que rebatem na apreensão da autonomia das 
partes envolvidas, principalmente aos ID’s que são centrais no 
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Projeto enquanto futuros professores. A autonomia, enquanto 
conquista que não se exerce senão no seio da cooperação, parafrase-
ando Piaget, deve se refletir em: 1) Criatividade teórica, como 
na própria construção do jogo da Batalha Naval, objetivando a 
compreensão da visão espacial do plano cartesiano (através de 
uma introdução realizada pelos ID’s da Geografia e Matemáti-
ca), assim como o entendimento e concretização de alguns prin-
cípios da Gamificação4, abordagem cada vez mais presente nas 
práticas do PIBID; 2) Capacidade de adaptação e ajustes frente 
a eventos imediatos e de ordem diversa, onde apenas os ID’s 
no diálogo com supervisores podem decidir por mudanças sem 
prejuízo dos aspectos qualitativo e quantitativo; 3) Encontros 
que não sejam os regulares de áreas e os realizados nas escolas 
junto aos supervisores. Para planejar o grupão, é reservado um 
tempo após as atividades nas escolas, mas 20 ou 30 minutos são 
suficientes? Com os ID’s cansados e precisando retornar à Uni-
versidade para as aulas, é preciso encontrar outros momentos 
para a organização desta atividade que, como dito anteriormen-
te, por ser uma proposta interdisciplinar que envolve diversas 
áreas, é preciso tempo e diálogo, pesquisa e organização. Estes 
encontros evitam desajustes como o citado sobre o formato e o 
conteúdo das questões, e por outro lado aumenta a possibilida-
de de uma interdisciplinaridade.

Colocadas em interação, as questões de ordem teórica, 
metodológica e organizacional fornecem um pequeno quadro 
de como se processam as práticas docentes ligadas ao PIBID 
e a PUC, e se estas têm elementos interdisciplinares a serem 
descortinados. Sabemos que não existe uma pedagogia inter-
disciplinar única, muito menos contiguidade entre as aborda-
gens – ou experiências – mais conhecidas. A interdisciplinari-
dade pode ser uma atitude ou postura, uma prática docente 
e mesmo um simples movimento captado dentro do processo 
de ensino-aprendizagem. Extrapolou a esfera da conceituação 
lógico-racional e tornou-se uma ação que envolve mudança, 
4 Apropriação e aplicação de recursos, metodologias e dinâmicas de jogos em 
contextos educacionais, objetivando a melhoria do processo de ensino-apren-
dizagem e o aumento da motivação dos alunos com atividades contextualiza-
das e inovadoras (n.m)
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inovação, colaboração, criatividade, humanidade, integração e 
apropriação.

Apontamentos e percepções: por uma interdisci-
plinaridade possível

A análise do grupão da Batalha Naval na escola Jardim 
Rossin, ainda que parcial e limitada em relação a exatidão de 
algumas informações, demonstra que a organização de um pro-
jeto como o PIBID sob a perspectiva de uma interdisciplinari-
dade possível precisa avançar em muitos aspectos, e uma das 
tarefas é reconhecer os acertos e identificar os erros. Os acertos, 
mesmo que não detalhados no presente texto, são muitos e en-
volvem o Projeto como um todo: desenvolvimento de propos-
tas inovadoras, a dedicação dos ID’s e a coragem em enfrentar o 
ambiente da escola pública com afinco, onde os entraves quase 
que impossibilitam a realização de oficinas e grupões, supera-
ção de dificuldades financeiras e de deslocamento; a seriedade 
com que o projeto é organizado pelos coordenadores no início 
do semestre, o comprometimento com o registro das atividades 
pelos diversos atores e a qualidade dos relatórios enviados à 
CAPES, a gestão equilibrada dos recursos e o fornecimento de 
materiais aos ID’s sempre que necessário, além de outros.

Como já explicitado anteriormente, a identificação dos 
“erros” ou “ajustes” são de ordem teórico-metodológica e or-
ganizacional, ainda que entrelaçadas. Na primeira dimensão 
sistematizamos os seguintes apontamentos que consideramos 
essenciais a qualidade do projeto: Adaptação do conteúdo das 
atividades, dos materiais e das questões ao contexto no qual a 
escola e os estudantes estão inseridos; Maior diálogo entre as 
áreas que trabalham na escola, no próprio ambiente escolar e 
também na universidade; Transposição dos conceitos e conteú-
dos apreendidos nas disciplinas dos cursos de licenciatura para 
uma prática docente que internalize a relação teoria-prática; Pa-
dronização das questões das diferentes áreas quando inseridas 
em uma atividade específica; Utilização dos espaços e tempo 
de reuniões para discussão de textos teóricos e metodológicos 
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envolvendo os ID’s, supervisores e coordenadores. 
No que se refere a dimensão organizacional e de planeja-

mento, o PIBID na Puc-Campinas têm méritos, como já desta-
cado ao longo do texto. Além de ser a única instituição particu-
lar da Região Metropolitana de Campinas a receber o Projeto, 
a referida Universidade preza pela qualificação docente e se 
consolida de maneira ativa no mesmo patamar que universida-
des como UNICAMP ou USP. Entretanto, é preciso aproximar 
ainda mais os coordenadores, ID’s e supervisores que gerem o 
PIBID na escola, respeitando a isonomia e organização interna 
do Projeto, mas trabalhando conjuntamente na discussão dos 
temas para o semestre, detalhando e alinhando o calendário es-
colar muitas vezes conflitante. É preciso levar a sério a gestão 
participativa e tríade Ensino-Pesquisa-Extensão. Além disso, 
buscar a promoção de atividades formativas para os ID’s, co-
ordenadores e supervisores em assuntos de interesse de todos, 
abordando não só a interdisciplinaridade, mas também estudos 
mais atualizados sobre prática e formação docente, utilização 
de tecnologias, temas transversais e o entendimento das inúme-
ras transformações pelas quais a educação brasileira está pas-
sando.

Percebemos que as temporalidades e a pesquisa são pri-
mordiais. A consciência das diferentes temporalidades – insti-
tucionais e pessoais – o tempo da escola, dos alunos, da sala de 
aula, dos deslocamentos, da compreensão da informação e da 
realização das atividades são pontos que refletem diretamente 
na qualidade das oficinas e dos grupões, desde a sua organiza-
ção até o desenvolvimento de conteúdos a serem trabalhados. 
A pesquisa também é indispensável, pois o recurso do jogo di-
dático, inclusive da Batalha Naval, já foi realizado muitas vezes 
por outras universidades em diferentes projetos. Assim, é preci-
so dedicar-se à análise destas experiências, observando a dinâ-
mica e as metodologias empregadas, o contexto e os objetivos. 
Muitas destas práticas foram realizadas em planos cartesianos 
(quadra da escola), mediadas por uma representação espacial 
elaborada pelo grupo responsável e, por esta perspectiva, os 
participantes do grupão da Batalha Naval poderiam imaginar 
e reconstruir uma representação do jogo.
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Os aspectos que arriscamos explorar aqui, representam 
apenas uma ponta do iceberg da quantidade de elementos pas-
síveis de análise e reflexão, frente a complexidade dos desafios 
científicos, educacionais, políticos e sociais que a interdiscipli-
naridade potencializa, direta e indiretamente. Entretanto, este 
pequeno esforço já possibilita estimular o debate e as polêmi-
cas tão fundamentais ao desenvolvimento científico e a prática 
docente em um contexto político onde a educação e os profes-
sores não são prioridade (BARRETO, BASSI, 2008). Ou seja, é 
uma luta que se dá em diversas frentes, nas universidades e nas 
ruas. O Programa de Iniciação a Prática Docente adquire hoje 
uma conotação que também é política, rebatendo para além da 
dimensão educacional e perpassando por todas as esferas da 
sociedade brasileira.

Por fim, percebemos que a interdisciplinaridade é uma 
questão que não está circunscrita ao Brasil ou às instituições 
públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, perifé-
ricas ou centrais, urbanas ou rurais. Enquanto perspectiva de 
compreensão da realidade, ela está presente em todos os níveis 
e universos educacionais, assim como no cotidiano das pessoas. 
Sob esta ótica, ao olharmos para a interdisciplinaridade no PI-
BID da Puc-Campinas, não intencionamos refletir apenas sobre 
a escola, mas também sobre o Projeto e a Universidade que o 
organiza. A escola pública tem seus problemas, o Projeto e a 
Universidade também, e este ponto precisa ser explorado com 
mais seriedade, de maneira integrada e crítica, para avançar-
mos neste ínterim. O PIBID é um projeto essencial para forma-
ção docente dos estudantes de licenciatura da Puc-Campinas e 
mais necessário ainda para os alunos das escolas que, ao con-
trário do que o senso comum nos impõe, estão interessados em 
conhecimento, desde que fornecidas as condições adequadas, e 
contanto que as atividades sejam criativas e estimulantes, reali-
zando um processo de ensino-aprendizagem interacional, cons-
trutivo e transcendental, interdisciplinar de fato.
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Depoimentos dos bolsistas de iniciação à docên-
cia (ID´s) da área de Geografia

“Atuar no PIBID me trouxe experiência, segurança e 
autonomia profissional. Com certeza sinto-me pre-
parado para atuar como professor, mesmo antes de 
minha formação.”

“A vivência do PIBID me trouxe uma visão holística 
do que é ser um docente, principalmente no que diz 
respeito à interdisciplinaridade, uma vez que estamos 
em contato com estudantes de outras áreas do conhe-
cimento.”

“Participar do PIBID é essencial para vivenciar, estar 
em contato com os diferentes conflitos presentes no 
ambiente escolar. Através do projeto é possível apro-
ximar a teoria do campo empírico. Além de atuar de 
forma diferenciada, abrindo assim, a possibilidade de 
me tornar uma profissional mais preparada, segura. 
No PIBID, tive a experiência de pôr em prática e re-
lacionar todos tipos de assuntos com outras discipli-
nas.”

“Com certeza o PIBID proporcionou o crescimento 
tanto profissional, quanto pessoal, da qual a oportu-
nidade de trabalhar com as diferentes áreas da edu-
cação e, o desenvolver atividades com os mais diver-
sos alunos, requereu grande criatividade e empenho, 
trabalho do qual foi muito enriquecedor para minha 
vida.”
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PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA PUC-
CAMPINAS: RELATOS DE PROJETOS 

INTERDISCIPLINARES

Profª Ana Claudia Santurbano Felipe Franco
PUC-Campinas

Introdução

Observa-se que na maioria das escolas brasileiras, o pro-
cesso ensino aprendizagem ocorre mediante conteúdos com-
partimentados em seus respectivos componentes curriculares. 
De fato, a fragmentação do conhecimento promovida por este 
processo pode ocasionar implicações educacionais na escola, 
potencialmente comprometendo o processo de aprendizagem 
dos estudantes. Acreditamos que os saberes escolares estão para 
além dos componentes curriculares, permeados em toda escola 
e tratados a todos os momentos (BRASIL, 2016). A educação 
formal pode transcender os muros da disciplinaridade median-
te Projeto Pedagógico do qual garanta a interdisciplinaridade 
(GADOTTI, 1999). Por outro lado, em um mundo cada vez mais 
informacional e tecnológico faz-se necessária reflexão crítica da 
realidade em que vivemos (FAZENDA, 2008). A estratificação 
do conhecimento escolar pode impactar também a formação 
profissional de professores. Para tanto, na área Educacional, 
necessita-se transformar, aprimorar e empoderar a formação 
profissional de docentes para que possamos efetivamente atin-
gir a qualidade social na aprendizagem dos alunos (LIBÂNEO, 
2013). De fato, busca-se a formação de cidadãos sensíveis, críti-
cos, reflexivos, autônomos e criativos capazes de investigar tra-
jetórias de ensino e aprendizagem a partir da contextualização 
de um mundo multicultural para transformação da realidade: 
mais solidária, igualitária e humana (LIBÂNEO, 2012).

Neste sentido, a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) financia uma política públi-
ca que se chama Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (PIBID). O PIBID visa incentivar, aprimorar e valo-
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rizar a formação de futuros docentes para atuar no ambiente da 
educação básica inserindo estudantes de licenciaturas no am-
biente escolar. O Programa promove a reflexão crítica da reali-
dade, e relação das teorias das Universidades com a prática em 
sala de aula vivenciada no contexto escolar. 

Especificamente o PIBID da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Campinas (PUC-Campinas) caracteriza-se como um 
projeto interdisciplinar. Está alocado na Coordenadoria Es-
pecial de Licenciatura (CELI) e envolvem as dez áreas de co-
nhecimento de Licenciatura da PUC-Campinas: Artes Visuais, 
Biologia, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Letras, 
Matemática, Pedagogia e Sociologia. De fato, através da parce-
ria Universidade Escola, o PIBID da PUC-Campinas visa rela-
cionar os conhecimentos teóricos apreendidos na Universidade 
com o cotidiano da escola básica. 

Neste sentido, o subprojeto do PIBID da área de Educação 
Física (EF) busca construir, refletir e aplicar conteúdos e meto-
dologias diversificadas da Cultura Corporal de Movimento que 
promove a reflexão para que os alunos possam compreender 
que a EF educa o ser humano como um todo, ou seja, integral-
mente. O PIBID está presente em diversas escolas públicas e, 
cada uma delas, expressa uma proposta única. Assim, o obje-
tivo foi relatar alguns projetos interdisciplinares da área de 
Educação Física elaborados e implementados pelos bolsistas 
de Iniciação à Docência do PIBID de EF sob a responsabili-
dade e orientação da Coordenadora de área da EF em esco-
las públicas dos Ensinos Fundamental e Médio de Campinas 
– SP. Para tanto, foi realizada uma pesquisa nos resumos dos 
trabalhos do PIBID Educação Física elaborados, apresentados 
e publicados nos:

i)  Anais do IX, X, XI e XII Seminário da Faculdade de 
Educação da PUC-Campinas de 2014 a 2017; 

ii) Anais do 7º, 8º e 9º Congresso de Educação Física de 
Jundiaí; 

iii) I II, III e IV Seminário PIBID e 1°, 2° e 3° Encontro de 
Licenciatura da Faculdade de Educação Física da PUC-Campi-
nas. 

Efetivamente, o PIBID interdisciplinar da PUC-Campinas 
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ocorreu em escolas do Ensino Fundamental e Médio de Campi-
nas – SP, sob a orientação de docentes das dez licenciaturas da 
Universidade e com a supervisão de professores das respectivas 
unidades escolares. As dinâmicas semanais dos encontros inter-
disciplinares dos Bolsistas de Iniciação à Docência nas escolas 
constituíam-se de uma reunião inicial com breve exposição das 
atividades planejadas. Após, ocorria o desenvolvimento das 
oficinas e, em seguida, o fechamento das atividades avaliando 
seus pontos fortes e frágeis. Os supervisores do PIBID na Escola 
ajudavam a planejar e acompanhavam as atividades interdisci-
plinares. Na PUC-Campinas ocorriam reuniões semanais com 
os Coordenadores de área com vistas a planejar, orientar, pro-
por, mediar e avaliar todo o processo educativo. Além disso, 
ocorreram reuniões gerais mensais entre todos os bolsistas de 
iniciação à docência participantes das dez Licenciaturas da Uni-
versidade, Supervisores das escolas, Coordenadores de área e a 
Coordenação Institucional do PIBID.

Assim, apresentam-se abaixo alguns dos projetos inter-
disciplinares do subprojeto de Educação Física gerados/conce-
bidos em escolas públicas a partir do Edital nº 61/2013 referente 
ao PIBID 2014/2017 - Projeto Institucional da PUC-Campinas.

PIBID Educação Física: experiências interdisci-
plinares em ensino médio integral

A Educação Física atuou no ano de 2017, na Escola Esta-
dual de Ensino Médio Djalma Octaviano - Campinas-SP duran-
te as aulas nas disciplinas de projeto de vida e nas eletivas do 
Ensino Médio com mais sete licenciaturas: Biologia, Matemá-
tica, Geografia, Artes visuais, Filosofia, Letras e Sociologia. Os 
objetivos destes projetos foram trabalhar interdisciplinarmente, 
os temas consumismo e mundo virtual, entre as áreas de: i) Edu-
cação Física, Biologia e Matemática na disciplina eletiva “mu-
danças de hábito” e ii) Educação Física e Filosofia na disciplina 
de projeto de vida formando os valores de inclusão, coopera-
ção, solidariedade e respeito mútuos entre os alunos, ambos os 
propósitos tendo como objeto de estudo a cultura corporal do 
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movimento humano. As atividades realizadas foram: i) Discus-
são sobre reeducação alimentar; ii) Avaliação antropométrica: 
cálculos do Índice de Massa Corpórea - IMC, avaliação física e 
medidas dos estudantes; iii) Circuito com exercícios aeróbios; 
vi) Trabalhos sobre saúde mental no laboratório; vi) Elaboração 
e aplicação de jogos cooperativos e aula de alongamento. A ex-
periência do PIBID em uma escola de Ensino Integral foi um de-
safio tanto para os bolsistas de iniciação à docência quanto para 
os professores da escola, por se tratar de vivências inovadoras 
com escola de Ensino Integral. A maior dificuldade encontrada 
foi atuar junto aos professores da escola com seus projetos em 
andamento e, concomitantemente, trabalhar os temas propos-
tos pelo PIBID: consumismo e mundo virtual. Mesmo assim, foi 
possível trabalhar os temas trazendo novas práxis aos alunos. 
Apesar das dificuldades iniciais para conseguir atuar nas aulas, 
teve-se o apoio da professora de educação física tanto nas aulas 
de projeto de vida quanto na eletiva de mudanças de hábitos. 
Com o passar do tempo adaptaram-se à rotina da escola e in-
tegraram as atividades planejadas anteriormente pela docente 
juntamente com os temas do PIBID. Enfim, os trabalhos conce-
bidos foram de grande valia na formação de professores, aos 
quais esta experiência poderá ser ressignificada em outros con-
textos da vida profissional docente.

Concomitante ao projeto acima exposto, em 2017, tiveram 
outras duas propostas interdisciplinares: mais uma Escola Esta-
dual do Ensino Médio e outra Municipal do Fundamental, am-
bas em Campinas – SP, conforme expressa abaixo.

PIBID Educação Física no contexto do consumis-
mo e mundo virtual

O PIBID Educação Física foi realizado interdisciplinar-
mente nas Escolas: Estadual Moacyr Santos de Campos atu-
ando com alunos do Ensino Médio e na Municipal de Ensino 
Fundamental Prof. Zeferino Vaz – CAIC, com oficinas aplicadas 
aos 4° e 5° anos. Os objetivos foram conceber e cultivar valo-
res éticos e de cidadania mediante a cultura corporal do movi-
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mento, visando à interdisciplinaridade com as demais áreas do 
conhecimento presentes na escola e Universidade. Através das 
atividades de pântano, jogos tradicionais, aulas sobre imagem 
corporal e de um grupão, trabalhou-se com os alunos, conceitos 
e reflexões sobre as relações entre consumismo e a Educação Fí-
sica. Com as práticas corporais ressignificadas, tais como: cam-
po minado e pac man, pode-se apresentar e discutir a relação 
entre a Educação Física e o mundo virtual. Mediante as ativida-
des de queimada, xadrez e o quis e, foram discutidas questões 
sobre gênero e mundo virtual de maneira interdisciplinar com 
filosofia e sociologia, respectivamente. A Educação Física (EF), 
também atuou interdisciplinarmente entre as áreas de filosofia, 
sociologia e letras, com a atividade de caça ao tesouro virtu-
al elaborado e desenvolvido em atividade caracterizada como 
Grupão. Através das oficinas realizadas, ambas as escolas, trata-
ram de dois temas previamente acordados com o grupo do PI-
BID: consumismo e mundo virtual. Os bolsistas de EF demons-
traram aos alunos da escola a importância da relação da cultura 
corporal do movimento com estas temáticas, a fim de desfazer 
estereótipos que subjugam a Educação Física apenas para o de-
senvolvimento motor (GALAHUE, 2008). Constatou-se que o 
PIBID serviu como meio de ampliar as vivências e conhecimen-
tos dos bolsistas possibilitando uma diversidade de oportuni-
dades formativas. Assim, houve crescimento pessoal e profis-
sional dos bolsistas devido às responsabilidades assumidas no 
interior do PIBID. O PIBID interdisciplinar da PUC-Campinas 
despertou o interesse no aprendizado: a educação é importante 
para suas trajetórias e formação pessoal.

Percorrendo o ano de 2015, o PIBID da Educação Física 
atuou em quatro escolas distintas em Campinas - SP. A seguir 
expressaremos as vivências de dois projetos.

PIBID: Novas perspectivas de ensino em educa-
ção física mediante os jogos cooperativos

Este projeto ocorreu na Escola Estadual Prof. Aníbal de 
Freitas, em 2015, com alunos de Ensino Fundamental II e Ensi-
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no Médio. Os objetivos deste trabalho foram, promover inter-
disciplinarmente a socialização, trabalhar a alteridade e a ética 
por meio de brincadeiras e jogos pré-desportivos cooperativos 
estimulando o trabalho em equipe, a inclusão e os valores de 
respeito, solidariedade, boa convivência, amizade e cooperação. 
Foram vivenciadas as seguintes práticas corporais: Salve-se com 
um abraço, Futebol Unificado, A Teia da Amizade, Jogos das 
Ordens, Jo-ken-po, Nó Humano, Rebatida, Um Time Zoneado, 
Manter o Sonho no Ar, Roda Gigante, Atividades com o Para-
quedas Circular Cooperativo, Pega-Pega, Passeio do Bambolê, 
Legue-Ball, Iniciação as Modalidades de Basquetebol e Hande-
bol, A Galinha Cega, Corrida do Torá, Cabo de Guerra, Corrida 
do Saci e Queimada 7 Pedras, Teoria dos Jogos Cooperativos, 
Base 5, Aquecimento com Corda, Goalball, Bola no Barbante, 
Tag-Rugby e Tchoukball. Foi constatado que os jogos coopera-
tivos proporcionaram aos alunos uma visão diferente acerca do 
esporte e a competição envolvida, compreendendo que ganhar 
é apenas uma consequência natural da partida, porém, não o 
mais importante. Assim, podemos ganhar ou perder, mas com 
ética e respeito ao outro (SOLER, 2011). Os alunos participaram 
efetivamente das propostas com muito interesse, com motiva-
ção, entusiasmo e demonstraram compreensão em relação às 
atividades. Há tempos que o jogo e o esporte tornaram-se eixos 
de diversas discussões e abordagens acerca da competição en-
volvida. Para Brotto (2013), agregado à valores, princípios e mo-
dos de comportamento, os jogos cooperativos oferecem novas 
possibilidades no processo de educação do ser humano. Para 
tanto, o PIBID proporcionou uma mudança de visão de mundo 
dos alunos com relação ao ensino de Educação Física. Tiveram 
boa convivência contribuindo para a formação de valores hu-
manos e éticos, baseados no respeito e na socialização. Enfim, 
para os bolsistas, possibilitou um avanço na formação profissio-
nal: maturidade e conhecimento.
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PIBID - A área de educação física com visão e 
propostas diferenciadas

O presente projeto foi realizado na Escola Estadual Mes-
sias Gonçalves Teixeira voltado aos alunos do Ensino Funda-
mental II, em 2015. Os objetivos eram promover os valores da 
ética e alteridade entre os alunos através da Cultura Corporal 
de Movimento. Para tanto, buscou-se vivenciar os valores de 
cooperação, solidariedade, respeito mútuo, através dos jogos 
cooperativos e/ou competitivos, tradicionais e adaptados. Foi 
abordado o conteúdo dos jogos, pois essas atividades são atra-
tivas e dinâmicas para os alunos, com a intenção de mostrar que 
além da diversão esses jogos também desenvolvem os valores 
éticos e de alteridade. Através das aulas aplicadas e das refle-
xões realizadas, foi possível verificar que os alunos consegui-
ram perceber que a Educação Física é uma área que contribui 
para a formação integral do indivíduo, rompendo então a visão 
estigmatizada quanto ao paradigma da Educação Física, como 
uma área voltada apenas ao desenvolvimento dos aspectos mo-
tores (GALAHUE, 2008). A avaliação foi realizada de maneira 
conceitual, procedimental e atitudinal (BRASIL, 2000). No que 
se refere ao quesito conceitual foi avaliado se os alunos enten-
deram a relação existente entre os jogos e os valores éticos; no 
quesito procedimental, se os alunos estão participando das ati-
vidades; e no que diz respeito ao atitudinal, as condutas dos 
alunos nas aulas. Mediante ao trabalho concebido, o programa 
proporcionou aos bolsistas uma gama de conhecimentos, de 
atividades e experiências. O PIBID proporcionou relacionar os 
conhecimentos tratados na faculdade com a práxis escolar, tais 
como a identificação e aplicação das concepções e estilos de en-
sino. Além disso, possibilitou mudança de visão positiva aos 
alunos da escola com relação ao ensino da aula de Educação 
Física e, para os bolsistas, possibilitou um avanço na formação 
profissional: maturidade, conhecimento, experiência e, postura 
reflexiva e ética diante os estudantes.

Já em 2014, serão relatados os projetos de três escolas em 
Campinas, nos quais o PIBID Educação Física estava atuando 
interdisciplinarmente.
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PIBID - Educação física e artes visuais: resgate 
das brincadeiras infantis e indígenas

O referido projeto foi desenvolvido na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Prof.ª Geny Rodriguez com alunos do 
1º ao 3º ano, em 2014. Em parceria com os bolsistas do curso de 
Artes Visuais, o objetivo foi resgatar e vivenciar brincadeiras 
antigas, além da cultura indígena para desmistificá-la através 
de jogos culturais próprios promovendo um ambiente de res-
peito e amizade. A socialização entre as crianças esteve pre-
sente entre as metas, bem como a resolução de conflitos entre 
elas (FREIRE, 2003). A interdisciplinaridade entre as áreas de 
Educação Física e Artes Visuais proporcionou aprofundamen-
tos específicos acerca das temáticas abordadas, o que foi bas-
tante enriquecedor para os alunos. As crianças vivenciaram as 
brincadeiras, apreenderam o conhecimento contextualizado, 
porém, notou-se certa dificuldade na realização de atividades 
competitivas. Dessa forma, surgiu a ideia de se inserir os jo-
gos cooperativos no trabalho do segundo semestre, enfatizando 
como objetivo principal, o respeito. Atendendo à demanda da 
escola ao desenvolver valores como respeito, cooperação, ami-
zade, generosidade, justiça e paz, o PIBID Educação Física teve 
o intuito de formar cidadãos éticos e preparados para convi-
ver em sociedade, estimulando a criatividade, o acesso a outras 
culturas e a relação do homem com o mundo. As relações de 
alteridade, tolerância às diferenças e valorização da diversidade 
foram aprimoradas por meio de atividades como jogos coope-
rativos e pintura mural, em ações que ressaltassem esses valo-
res. Da abordagem de elementos das culturas indígena e afro-
-brasileira foi possível inserir valores como respeito, tolerância 
às diferenças e ressaltar a importância da escola (BRASIL, 2016). 
Com a “Travessia da Teia” foram trabalhados conteúdos como 
o movimento do corpo, a apropriação do espaço pela criança, 
superação de obstáculos, resolução de problemas e cooperação. 
Os resultados superaram as expectativas e tiveram como ponto 
determinante a curiosidade dos alunos em dar vida ao muro 
da escola e no desafio a ser vencido ao atravessar e sair da teia. 
Enfim, a partir da demanda na escola foi possível verificar o 



163

interesse dos alunos acerca da temática abordada criando laços 
de amizade e respeito e incentivando o rompimento de precon-
ceitos. Para os bolsistas envolvidos, a experiência foi muito en-
riquecedora, não somente academicamente, como também, no 
âmbito pessoal.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID): Corpo, movimento humano, 
saúde, qualidade de vida e tênis de campo

Os presentes projetos ocorreram nas Escolas Estaduais de 
Ensino Fundamental e Médio Rossin e na Escola Estadual de 
Ensino Médio Culto à Ciência em Campinas em 2014. O objeti-
vo do PIBID Educação Física foi de elaborar avaliação diagnós-
tica, além de desenvolver e vivenciar o conhecimento do corpo 
humano em movimento, a cultura corporal de movimento e 
suas relações na escola. Este relato de experiência possui carac-
terísticas de Pesquisa-Ação. Assim, desenvolveu um trabalho 
de conscientização sobre o corpo humano, prática de exercícios 
físicos, saúde e qualidade de vida, utilizando como meio a cul-
tura corporal de movimento, dentre elas os jogos cooperativos 
e a modalidade de tênis de campo. Houve a sondagem e sociali-
zação entre os alunos e eles expressaram interesse em conhecer 
e vivenciar novas culturas corporais de movimento, dentre eles, 
o conhecimento do corpo humano em movimento e suas rela-
ções com a saúde e qualidade de vida e o desejo de vivenciar 
o esporte tênis, por nunca terem tido contato com a modalida-
de. As atividades motoras desenvolvidas proporcionaram aos 
alunos a autonomia, a boa convivência social e interpessoal, o 
respeito, a cidadania, a afetividade, um maior conhecimento da 
composição corporal e a inclusão. Isso pode ser observado em 
atitudes do dia-dia dos alunos e durante as próprias atividades. 
Mesmo a participação sendo espontânea nas atividades, todos 
os alunos demonstraram interesse em praticá-las. A inclusão 
aconteceu de forma integral, tanto da parte dos alunos como 
dos bolsistas. Enfim, os objetivos propostos foram alcançados 
gradativamente, contribuindo para a formação profissional dos 
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bolsistas e a plena consciência da comunidade escolar e, espe-
cificamente, no auxílio do desenvolvimento integral dos edu-
candos. 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
docência (PIBID): Badminton e tênis de campo, 
uma nova visão escolar.

Este projeto foi realizado na Escola Estadual de Ensino 
Médio Culto à Ciência. Os objetivos foram conhecer e viven-
ciar as modalidades de tênis de campo e badminton como meio 
de desenvolvimento integral do educando. Este relato de ex-
periência teve características de pesquisa-ação. Foram realiza-
das aulas expositivas e práticas sobre o badminton e o tênis de 
campo. Além disso, foram aplicadas atividades individuais, de 
cooperação e de competição tendo uma progressão nos exercí-
cios durante as aulas. Ao final ocorreram jogos dinâmicos com 
a essência das modalidades abordadas. As atividades aplicadas 
foram bem vistas pelos alunos, e com isso, o maior interesse dos 
mesmos nas aulas. Para tanto, os alunos vivenciam a ideia do 
projeto incorporando tais modalidades em seu dia a dia (BRA-
SIL, 2016). De fato, através do PIBID, teve-se a oportunidade 
de atuar na educação física escolar e vivenciar “a educação em 
uma via de mão dupla”. Os objetivos propostos estão sendo 
alcançados gradativamente. Os alunos incorporaram a cultura 
corporal do badminton e do tênis de campo, além de desen-
volverem a coordenação óculo-manual, socialização, a manifes-
tação de sentimentos de realização e alegria por conseguirem 
jogar as respectivas modalidades.

Considerações finais

O PIBID Educação Física interdisciplinar trouxe impactos 
significativos para o curso de Educação Física da PUC-Campi-
nas, pois a coordenadora de área junto com os bolsistas criaram 
oportunidades de divulgar os trabalhos desenvolvidos em apre-
sentações e oficinas realizadas nas disciplinas de licenciatura e 
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bacharelado, e eventos e encontros no próprio curso. De fato, 
os licenciandos ficaram motivados a trabalharem em escolas 
públicas mediante estas vivências interdisciplinares com me-
todologias diferenciadas e inovadoras provenientes do PIBID. 
Houve aumento na procura dos processos seletivos do PIBID. 
Com a devolutiva social para a comunidade interna da Univer-
sidade, especificamente na Faculdade de Educação, o PIBID de 
Educação Física mostrou a importância dos trabalhos junto às 
escolas públicas, expressando possibilidades de trabalhos in-
terdisciplinares atingindo os objetivos educacionais no interior 
da própria escola. Além disso, cabe ressaltar a relevância e o 
favorecimento do trabalho entre as diversas áreas do conheci-
mento ocorrido na própria Universidade, em todos esses anos 
de implementação do PIBID como Projeto Institucional na PU-
C-Campinas. Foi possível também levar a vivência do PIBID e 
ampliar os conhecimentos dos bolsistas de iniciação à docência 
em vários Congressos e Encontros internos e externos à Univer-
sidade. De fato, o Programa Institucional de Bolsas de Inicia-
ção à Docência Interdisciplinar da PUC-Campinas cumpriu os 
objetivos de incentivar, aperfeiçoar e valorizar a formação de 
professores para atuar na Educação Básica com competência e 
qualidade.

Depoimentos dos bolsistas de iniciação à docên-
cia da área de Educação Física

“O PIBID é importante em minha formação porque 
como futura educadora poderei ter experiências na 
escola que mesmo no estágio não tive a oportunida-
de de vivenciar, pois o Pibid nos dá autonomia para 
aplicar o que aprendemos em sala de aula e pôr em 
prática nossas ideias.”
“O PIBID foi uma experiência muito gratificante, pois 
mostrou como será a realidade do dia a dia na esco-
la. Onde diferentemente dos estágios, nós bolsistas 
fomos os protagonistas. Além disso, o Pibid agregou 
muito na minha vida profissional porque trabalhamos 
temas complexos onde inúmeros professores evitam 
de maneira completamente inovadora e de um jeito 
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que muitos profissionais têm dificuldades, de forma 
interdisciplinar.”
“O PIBID me mostrou que é possível fazer a diferença 
através da educação e que é possível se ter um ensi-
no público de alto nível, basta ter esperança e dedi-
cação!”
“Do PIBID levarei conhecimento. Uma bagagem de li-
ções e aprendizado para vida toda que me auxiliarão 
em todas as atividades que realizarei daqui pra frente 
e, com o que aprendi no decorrer do programa tenho 
certeza que independente das dificuldades e obstácu-
los no caminho, o sucesso será garantido.”
“O PIBID me ensinou que cada ser/aluno é único, que 
cada grupo é único e os indivíduos merecem ser olha-
dos no seu íntimo, assim as coisas funcionam. Apren-
di que o interesse está dentro de cada aluno e o nosso 
desafio é florescer cada um deles.”
“Acredito que o PIBID foi mais realista da futura reali-
dade de professores que teremos na faculdade. Onde 
temos total autonomia, onde trabalhamos com temas 
que estão sempre em pauta e onde tem um grande 
foco. Acredito que todos os alunos deveriam partici-
par do Pibid, pois não haverá outra oportunidade de 
colocar em prática o que aprendemos nas aulas antes 
de nos formarmos.”
“O PIBID é a experiência de elaborar, planejar e apli-
car um plano de aula tendo total autonomia com as 
reais dificuldades do dia a dia de um professor.”
“O PIBID significou aprendizado, não só o aprendi-
zado à docência, mas o aprendizado com os alunos. 
Aprender é muito melhor do que ensinar. E estar 
como professor é como ser o protagonista de um fil-
me que a gente assiste todos os dias durante as aulas.”
“Levarei para sempre do PIBID as responsabilidades 
existentes no planejamento e aplicação das aulas, res-
ponsabilidade pelos alunos, mas acima de tudo, a ca-
pacidade de reconhecer e sentir a reciprocidade exis-
tente no ensino de aprender a ensinar, mas mais que 
isso, aprender com os alunos, seja a como ensiná-los, 
seja a aprender com eles com ser mais humano.”
“O PIBID foi de extrema importância para meu cresci-
mento pessoal e profissional, sendo que diferente do 
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estágio, o Pibid cria a responsabilidade pelo planeja-
mento e organização das aulas e a responsabilidade 
pelos alunos, desenvolvendo assim, a práxis que é tão 
importante para os futuros professores.”
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EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS DO 
PIBID DO CURSO DE PEDAGOGIA

Jussara Cristina Barboza Tortella
Ana Paula Fraga Bolfe

Claudia Maria Murer

Introdução

Escrever sobre uma experiência nos remete a pensar nas 
experiências vividas, a partir da perspectiva do presente e com 
as expectativas do futuro. Durante quatro anos, 2014-2017, mui-
tos atores escreveram a história do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da área da Pedagogia 
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Cam-
pinas), trazendo ideias, paixões, conflitos e incertezas. Po-
deríamos comparar a experiência com uma grande colcha de 
retalhos, que foi construída aos poucos, ora avançando, ora 
necessitando de novos tecidos e algumas vezes precisando ser 
desmanchada em alguns trechos para ser refeita novamente. As 
muitas mãos que teceram a colcha deixaram seus pontos, suas 
marcas, suas escolhas.

Gostaríamos de conseguir retratar essa experiência que 
não é somente das autoras, mas de muitas pibidianas, super-
visoras e coordenadoras que estiveram presentes nesse tempo. 
Com certeza muitos pontos deixarão de ser contemplados, mas 
esperamos que a essência de um trabalho compartilhado esteja 
presente.

1. Trajetória e objetivos do PIBID da Pedagogia 
PUC-Campinas

  O subprojeto da Faculdade de Educação do curso de Pe-
dagogia PUC Campinas no Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (Pibid) teve como objetivo possibilitar aos 
estudantes e aos professores das escolas públicas participantes, 
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o aprofundamento do conhecimento sobre a organização do 
trabalho docente facilitador da vivência e da reflexão partilha-
da, tendo como foco as práticas alfabetizadoras.

O projeto que acontece no âmbito da universidade e no 
curso de Pedagogia desde 2010, reconheceu desde o princípio 
de sua proposta a necessidade de mudanças acentuadas no con-
texto escolar decorrente de novos tempos, marcados pela velo-
cidade, tanto na produção de inovações, como no acesso e cir-
culação das informações; enfatizando a relação Teoria e Prática, 
a integração Escola Básica e instituição formadora, articulação 
entre ensino, pesquisa e extensão e a existência do equilíbrio 
entre conhecimento, competências, atitudes e ética.

Nesse sentido as escolas da rede pública de ensino cons-
tituíram-se em espaço privilegiado da práxis docente. O pro-
pósito era de que os bolsistas envolvidos reconhecessem, nas 
escolas públicas, um espaço de produção, de apropriação e 
compartilhamento de conhecimento.

No ano de 2014 demos início ao subprojeto na área da Pe-
dagogia denominado Alfabetização: compreensão do trabalho 
pedagógico a partir de experiências interdisciplinares na área 
de Pedagogia, o qual entendeu como imprescindível à forma-
ção do pedagogo alguns eixos de trabalho dentre os quais:

a) compreender a escola como organização complexa que 
tem a função de promover a educação para e na cidadania, vis-
to que precisa ser preparado para atuar na área de serviços e 
apoio escolar e, em outras áreas nas quais sejam previstos co-
nhecimentos pedagógicos conforme as Diretrizes Curriculares 
Nacionais, para a formação de professores para o exercício de 
funções de magistério na Educação Infantil e nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental.

b) conhecer e analisar o projeto pedagógico, e ainda re-
fletir sobre as concepções curriculares das escolas parceiras da 
área para a compreensão da gestão de processos educativos e 
da organização e funcionamento de sistemas e instituições de 
ensino, a partir da identificação de seus elementos de estrutura 
e de funcionamento, através da observação participada, da aná-
lise do Projeto Pedagógico, do currículo, e ainda,

c) articular as diferentes disciplinas que lidam com o trato 
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do conhecimento específico nos anos iniciais do Ensino Fun-
damental visando a alfabetização e o rompimento com a frag-
mentação do conhecimento através de jogos, histórias, artes, 
movimento, sequências didáticas que explorem a oralidade, a 
leitura e a escrita para compreender e empreender um projeto 
de aprendizagem global e significativa, pensando na totalidade 
do conhecimento e no abandono de um ensino e aprendizado 
mecânicos.

Vale ressaltar o foco das atividades na alfabetização em 
que buscou-se as  ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS PARA A 
ALFABETIZAÇÃO a fim de  entender a organização do traba-
lho pedagógico dos anos iniciais do Ensino Fundamental de 
nove anos e os elementos que compõem a prática de ensino 
(objetivo, conteúdo, método, avaliação e a relação pedagógica 
que os perpassa), assim como, elaborar recursos didáticos es-
pecíficos, que envolvessem as práticas de oralidade, leitura e 
escrita, bem como a construção e implementação de projetos de 
trabalhos com subsídios teóricos da área pedagógica, do currí-
culo além da alfabetização.

Outro ponto de extrema relevância foi o de possibilitar 
aos estudantes e aos professores regentes das escolas públicas 
e supervisores participantes, o aprofundamento do conheci-
mento sobre a organização do trabalho docente facilitador da 
vivência e da reflexão partilhada das práticas alfabetizadoras 
e o de sua avaliação, assim colaborando com as atividades de-
senvolvidas no cotidiano escolar, por meio de estratégias meto-
dológicas complementares e/ou diferenciadas, articuladas aos 
conteúdos demandados pelas turmas atendidas.

A necessidade de estabelecer um processo de apoio técni-
co pedagógico configurou-se como orientação para os pedago-
gos, no sentido de encontrar soluções que auxiliem no apren-
dizado das crianças em fase de alfabetização. Desvelando a 
necessidade de observar, registrar, planejar, organizar o traba-
lho pedagógico para encontrar a metodologia mais adequada, 
que contemplasse as necessidades da turma, da criança, apri-
morando dessa maneira a formação quanto ao planejamento, 
com destaque para a intencionalidade pedagógica que o plano 
de aula requer.
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Importante salientar ainda, o acompanhamento da atu-
ação dos bolsistas da Pedagogia e os seus diálogos constantes 
que possibilitaram orientar e avaliar continuamente as ativida-
des realizadas, as dinâmicas adotadas, os conteúdos e os níveis 
de complexidade das abordagens, o que é fundamental para 
o planejamento e organização dos espaços e tempos escolares 
destinados à alfabetização.  Por fim, a ideia de sistematizar as 
atividades realizadas através da escrita das observações e atu-
ações na escola e no espaço de sala de aula, com o registro da 
apreensão das manifestações observáveis bem como sua per-
cepção acerca das ações educativas. Apresentar relatos e rela-
tórios parciais contendo a descrição e análise dos projetos di-
dáticos desenvolvidos, das sequências didáticas e das outras 
atividades propostas e seu entendimento com avaliações que 
expressassem a realidade trabalhada e os resultados alcança-
dos, bem como a indicação de novos encaminhamentos.

2. Formação e organização didático pedagógica 
do PIBID da área de Pedagogia

Desde o início do trabalho partimos do pressuposto de 
um trabalho de diálogo entre a coordenação, supervisão e bol-
sistas para o desvelamento dos problemas encontrados em sala 
de aula e a busca de soluções para responder os desafios de 
forma colaborativa. Tínhamos consciência de que seria neces-
sário a organização de um espaço solicitador que mobilizasse 
a construção de novos conhecimentos de todos os envolvidos, 
além dos adquiridos no espaço da Universidade, considerando 
que para resolver questões da prática era necessário estudar nos 
textos, autores que propiciassem a reflexão sobre a realidade es-
colar, bem como tematizar as ações dos diversos atores envolvi-
dos. Esperávamos, a partir desses pressupostos, atender a ideia 
de que “[...] os professores serão reconhecidos como sujeitos do 
conhecimento quando lhes concedermos, dentro do sistema es-
colar e dos estabelecimentos, o status de verdadeiros atores, e 
não o de simples técnico ou de executores das reformas da edu-
cação.” (TARDIF, 2002, p. 127).
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Iniciamos a formação, que ocorria em encontros sempre 
às quartas-feiras, com duração de duas horas, destacando a im-
portância que o conhecimento do espaço escolar e, de forma 
específica, a realidade da sala de aula pode trazer para o de-
senvolvimento da ação educativa. Durante os quatro anos de 
desenvolvimento do projeto vários foram os temas de discus-
são e que subsidiaram os encontros de formação: observação 
das aulas, importância do registro, desenvolvimento de proje-
tos/sequências didáticas, a alfabetização e letramento, valores 
e direitos humanos, sustentabilidade, tecnologia, dentre tantos 
outros. Todos tiveram sua significância no tempo e espaço em 
que foram discutidos, mas teremos que optar por centrarmo-
-nos apenas em alguns desses aspectos.

Autores como Estrela (1994) e Reis (2011) entendem que a 
observação das aulas se constitui como um processo formativo 
individual e coletivo, a partir do momento que o docente tem 
a oportunidade de refletir sobre a regularidade de comporta-
mentos e ações. No momento de observação o docente pode 
aprender: a realizar diagnósticos; a visualizar diferentes solu-
ções para um problema; reconhecer a importância da troca en-
tre pares; conhecer objetivos e currículos educacionais. (REIS, 
2011).

Nesse sentido, os bolsistas, no decorrer dos dois primeiros 
meses, semanalmente, participaram das atividades cotidianas 
das escolas com o objetivo de conhecer a realidade e levantar 
os aspectos positivos do trabalho executado pela comunidade 
escolar e elencar possíveis contribuições a serem desenvolvidas 
durante o ano. A partir do conhecimento de cada uma das salas, 
conjuntamente com coordenação e supervisão elaboraram pro-
jetos e/ou sequências didáticas que eram devidamente acompa-
nhadas durante o ano, a partir de um tema geral escolhido por 
todas as áreas do PIBID. 

Para esse momento foram discutidos, juntamente com 
supervisores e bolsistas, um material já utilizado nas aulas de 
Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia que tem como 
objetivo auxiliar o olhar para diversos aspectos do processo de 
ensino e aprendizagem. Ao final do processo de análise do ma-
terial, passou-se a utilizar um material denominado “Roteiro de 
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observação” que contempla os seguintes aspectos:
1. O ambiente escolar e da sala de aula (Em relação ao 

material escrito exposto; Biblioteca e seu uso; Identificação de 
lugares);

2. As práticas pedagógicas de leitura e escrita (Quem es-
creve, para quem e o que escreve; Quem lê, para quem e o que 
lê; Leitura de história: frequência, gêneros textuais, recursos 
utilizados);

3. O envolvimento dos alunos com a leitura e com a escri-
ta (Participação; Desempenho nas atividades);

4. Materiais pedagógicos (Livro didático; Jogos; Outros);
5. Ambiente sociomoral, pautado no estudo de Paulino 

(2001).
Quanto às regras (por exemplo, há regras e são impostas 

pelo professor; há regras e são estabelecidas pelo consenso en-
tre professor e aluno)

Quanto às relações professor aluno
• O professor (por exemplo, centraliza todas as decisões; 

faz uso de punições, sanções expiatórias; considera as ideias de 
todos; utiliza sanções por reciprocidade)

• O aluno (por exemplo, obedece e se sujeita às ordens do 
professor sem questioná-las; espera sua vez para falar; utiliza 
argumentos verbais para resolver seus conflitos) 

Quanto às Atividades (por exemplo, planejamento das 
atividades considera sugestões ou/e interesses dos alunos; as 
atividades são propostas com desafios; há oportunidades de es-
colhas por parte dos alunos quanto ao planejamento do dia; as 
atividades propostas favorecem a cooperação).

Ficou evidente durante as discussões que esse não era um 
roteiro fechado e que nem todos os aspectos destacados pode-
riam fazer parte da rotina de uma sala, no entanto os registros 
dos alunos serviriam de suporte relevante para as discussões 
durante as reuniões e material de apoio para identificação de 
bons modelos para a prática docente e futuras intervenções com 
os alunos. Embora o material fosse utilizado nos primeiros me-
ses de forma mais intensiva, ele poderia subsidiar o acompa-
nhamento das salas durante todo ano de atuação das bolsistas. 
Concordando com Reis (2011), a observação tem pouco valor 
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formativo se não propiciar discussão e reflexão sobre os mo-
mentos observados, mantendo os aspectos positivos e os que 
ainda precisam ser melhorados.

Aliado à prática de observação, em muitos dos encontros 
foi discutida a importância do registro dos bolsistas, coordena-
dores e supervisores, para o desenvolvimento da capacidade 
de análise crítica. Para Soligo (2002, s/p) duas outras capacida-
des se complementam a essa: “a de refletir sobre a própria prá-
tica e a de “colocar-se no lugar do outro” – especialmente do 
aluno – buscando, tanto quanto possível, analisar as coisas a 
partir também da sua perspectiva”. A autora defende a prática 
de discussão de questões do cotidiano nos espaços coletivos de 
discussão sobre trabalho pedagógico e “a ênfase na reflexão so-
bre a ação (especialmente por meio da escrita) como exercício 
fundamental na profissão de professor” (SOLIGO, 2002, s/p). 
Durante o processo um material foi construído coletivamente, 
principalmente sob a orientação dos supervisores da escola. 
Nele as pibidianas poderiam registrar seu planejamento, bem 
como as observações e registros escritos e de imagens sobre as 
observações e atuações em sala de aula com os alunos, confor-
me itens: dados iniciais (escola, supervisor, bolsistas); itens do 
relatório (data, nome da atividade, objetivo geral, objetivo es-
pecífico, conteúdos, desenvolvimento e descrição das dinâmi-
cas utilizadas, materiais necessários, nº de alunos participan-
tes, avaliação; pontos positivos; pontos negativos; observações, 
imagens).

A alfabetização, como dito, um dos temas principais do 
Projeto da Pedagogia foi amplamente trabalhada, articulada 
com a literatura infantil, letramento, uso da biblioteca e temas 
específicos do projeto de cada ano, por exemplo: valores, inclu-
são e direitos humanos, durante os quatro anos.

3. Experiências bem sucedidas

A marca característica da área de Pedagogia no PIBID PU-
C-Campinas é promover nas escolas intervenções diferencia-
das, ou seja, propor práticas pedagógicas interdisciplinares que 
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favoreçam a alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática 
de forma lúdica e prazerosa, tanto para os alunos quanto para 
os bolsistas de ID1. Acreditamos que assim, a aprendizagem se 
torna mais significativa para ambas as partes.

Tendo em vista essa proposta, serão apresentadas a se-
guir duas experiências vivenciadas no Programa, em duas esco-
las públicas da Rede Municipal de Campinas, que cumpriram 
a contento esse papel e, que portanto, foram consideradas bem 
sucedidas.

A primeira experiência foi realizada no ano de 2014, na 
EMEF Dr. Edson Luís Chaves. A proposta era incentivar os di-
versos usos da Biblioteca da escola e, por meio dela, estimular a 
formação de leitores autônomos.

Incentivar a formação de leitores nas escolas não tem sido 
uma tarefa fácil aos educadores. Além de termos que competir 
com o universo midiático que cerca nossos alunos, há ainda um 
problema muito maior: a falta de investimento nas bibliotecas 
escolares.

Segundo dados do Censo Escolar 2010, divulgados em 
matéria na revista Nova Escola, apenas 35% das unidades de 
Ensino Fundamental têm biblioteca. No entanto, este não é o 
único problema, pois não basta apenas ter uma biblioteca na 
unidade escolar, é preciso investir no funcionamento e manu-
tenção da mesma, desde mobiliários e acervos à contratação de 
profissionais qualificados, bem como na formação e conscienti-
zação dos professores para incorporar em sua prática, o traba-
lho com a leitura.

Na EMEF Dr. Edson Luís Chaves a situação não era di-
ferente. A biblioteca existia, e embora contasse com um acervo 
bastante grande e diversificado, não havia um profissional qua-
lificado para organizá-lo e disponibilizá-lo aos alunos. Contu-
do, o uso da biblioteca escolar não pode restringir-se apenas ao 
empréstimo de livros. Campello (2012) enfatiza que a importân-
cia da biblioteca na escola deve ser medida pela comprovação 
de sua influência nos resultados de aprendizagem e, não, pelo 
número de empréstimos de livros. Segundo ela, as bibliotecas 
escolares podem ser mais do que um espaço de promoção de 
1 Iniciação à Docência
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leitura, pois revelam potencial para ser um espaço de aprendi-
zagem.

É preciso despertar, seduzir os alunos e professores ao 
interesse em frequentá-la não apenas por obrigação, mas pelo 
prazer que sentirão ao descobrirem o universo de possibilida-
des que os livros carregam, o “[...] vasto repertório de experiên-
cias já vividas e registradas por outros [...]” (CAMPELLO, 2012, 
p. 8), e que extrapolam os muros (conteúdos) da escola.

Repensar o papel da biblioteca para que ela colabore no 
despertar pelo gosto de ler dos alunos e, consequentemente, na 
formação de alunos capazes de interpretar bem o que lêem e de 
se expressarem corretamente é o desafio que se coloca aos edu-
cadores. Estimular os alunos a procurarem por mais informa-
ções e produzirem novas descobertas e aprendizagens, seja pela 
pesquisa de um tema específico para um trabalho escolar, ou 
seja para a escolha de um livro paradidático para leitura como 
lazer e diversão.

Dentro desta perspectiva o projeto desenvolvido, buscou 
atribuir as visitas à biblioteca e aos empréstimos de livros que 
já eram realizados na escola, um sentido maior, que promoves-
se situações reais e significativas de aprendizagem. E, a partir 
desta prática, elaborar situações didáticas de alfabetização com 
foco na formação de leitores autônomos capazes de fazer leitura 
para apreciação ou busca de informação.

O projeto teve duração de 1 (um) ano, desenvolvendo-se 
em três etapas assim denominadas: Etapa 1 – Conhecendo a or-
ganização da biblioteca; Etapa 2 – Conhecendo um livro e, Eta-
pa 3 – Explorando os gêneros textuais.

No primeiro semestre o trabalho foi focado nas duas pri-
meiras etapas com visitas quinzenais à biblioteca para explora-
ção do espaço, entendimento de seu funcionamento e de suas 
regras; empréstimo de livros com o auxílio dos bolsistas; parti-
cipação em rodas para reconto oral dos livros lidos; exploração 
do título e outros aspectos do livro (imagens, autor, ilustrador); 
escrita de listas como de títulos e personagens dos livros lidos; 
uso do dicionário para consultar o significado e a grafia cor-
reta das palavras; produção coletiva ou em dupla de versões 
das histórias lidas; fichamento de leitura com apontamento dos 
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principais elementos da história. Ainda contou, no encerramen-
to do semestre, com a exposição de produções literárias: cader-
no de fichamento (individual); mural literário (na biblioteca); 
varal de produções (na sala de aula) e a visita da escritora Simo-
ne Pedersen que conversou, contou histórias aos alunos e doou 
alguns de seus livros ao acervo da biblioteca.

No segundo semestre, o trabalho foi realizado essencial-
mente dentro do rico universo dos gêneros textuais, presente 
nos livros emprestados da biblioteca, nos livros do acervo de 
classe ou mesmo em outros trazidos pelos bolsistas, com foco 
na alfabetização e letramento.

A experiência com textos variados e de diferentes gê-
neros é fundamental para a constituição do ambien-
te alfabetizador. A seleção do material escrito deve 
ser feita pela necessidade de oportunizar às crianças 
o acesso a diversos textos e de facilitar as diferentes 
funções e características das práticas sociais de leitura 
e de escrita. (FERNANDES, 2008, p. 134).

Os PCN2 aponta o importante papel da escola na oferta de 
materiais de qualidade e práticas de leituras eficazes para que a 
leitura não se torne apenas um objeto de ensino, mas de apren-
dizagem. “Uma prática intensa de leitura na escola é, sobretu-
do, necessária, porque ler ensina a ler e a escrever.” (BRASIL, 
1997, p. 47).

Dentro deste propósito, os recursos didáticos utilizados a 
partir dos gêneros textuais (Contos de Fada e Fábulas) com foco 
na alfabetização foram: discussão do conteúdo do texto e rela-
ção com o cotidiano; atividades planejadas de leitura e inter-
pretação de texto relacionadas à história; atividades com canto 
e música; listas relacionadas com algum aspecto da história de 
referência; produções de texto; leitura e ordenação de pequenas 
frases e textos; socialização de obras com outras turmas; escrita 
de bilhetes de indicação literária; oralidade e roda de conversa.

Através das atividades de alfabetização realizadas dentro 
do projeto, os alunos foram incentivados a exercitar a leitura 
autônoma e os bolsistas e professores puderam refletir sobre a 
2 Parâmetros Curriculares Nacionais.
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importância da biblioteca no processo de aquisição da leitura e 
escrita.

Ao criarem as regras para a biblioteca da escola, os alunos 
perceberam a importância de cuidar bem dos livros e respeitar 
o espaço da biblioteca. Com os fichamentos dos livros empres-
tados, puderam compreender melhor os elementos principais 
de um livro (título, autor, ilustrador) e das histórias lidas (gêne-
ro literário, enredo, personagens).

As atividades desenvolvidas com os alunos, a partir dos 
gêneros textuais “Contos de Fada” e “Fábulas”, foram funda-
mentais para o processo de alfabetização e letramento, pois pro-
porcionaram não apenas os avanços na competência de leitura e 
escrita, bem como possibilitaram a relação com a vida cotidiana 
dos alunos. Por meio de uma discussão do foco da moral das 
fábulas (marca característica do gênero), que transmitia aos alu-
nos uma lição/reflexão das ações cotidianas deles, foi possível 
fazer um paralelo com a vivência cultural desses alunos. Outras 
atividades também auxiliaram os bolsistas na sondagem dos 
diferentes níveis de alfabetização dentro da sala de aula, pos-
sibilitando o auxílio de modo mais particular aos alunos que 
estavam com dificuldades, conduzindo-os a observarem os er-
ros gramaticais e a falta de coerência dos escritos. Esse tipo de 
abordagem oral mostrando o funcionamento da linguagem é 
muito importante e para tal,

[...] é necessário fazer uns cortes e pensar a linguagem 
de outro jeito, através de regras que considerem uma 
questão por vez, de maneira isolada. Com relação à 
escrita, essa abordagem é mais evidente. Desse modo, 
o aluno fica sabendo que o estudo gramatical faz um 
uso especial da linguagem. (CAGLIARI, 2009, p. 204).

Desse modo, pode-se concluir que todas as atividades re-
alizadas levaram os bolsistas a conhecerem os alunos, o que eles 
pensam e como agem sobre o universo da leitura e da escrita. 
Elaborar atividades que lhes proporcionassem o aprendizado 
de uma forma mais lúdica e significativa, foi uma experiência 
enriquecedora, tanto para os bolsistas como futuros docentes, 
como para a escola que teve a oportunidade de reavaliar e re-
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planejar suas práticas incluindo nelas a biblioteca e todas as po-
tencialidades de aprendizagem que ela oferece.

A segunda experiência foi realizada no ano de 2015, com 
duas turmas de 3º ano do Ciclo I do Ensino Fundamental na 
EMEF Elvira Muraro. A intervenção teve como ponto de par-
tida o livro “Chapeuzinho Amarelo” de Chico Buarque de Holanda, 
que narra a história de uma menina que sente medo do medo e 
de como ela supera esses medos através de um texto brilhante-
mente construído pelo autor, em que a linguagem é um grande 
jogo. 

O objetivo central era além de levar os alunos a refletirem 
sobre seus medos, levá-los também a refletirem sobre o SEA3, 
por meio da Consciência Silábica, segmentando as palavras em 
sílabas e fazendo análises como identificação de sílaba inicial, 
medial e final de uma determinada palavra, contagem, segmen-
tação, substituição e transposição de uma ou mais sílabas da 
palavra formando um novo vocábulo.

A intervenção foi sistematizada por uma Sequência Didá-
tica4 aplicada em 4 aulas com duração aproximada de 1 hora/
aula (50 minutos) conforme apresentamos a seguir, destacando 
fotos5 que ilustram a experiência:

1ª aula - Quem tem medo?

Nesta aula inicial as bolsistas realizaram a leitura do li-
vro “Chapeuzinho Amarelo” e na roda de conversa levaram os 
alunos a refletirem sobre os medos que eles tinham. Terminada 
a reflexão, solicitaram aos alunos que escrevessem os seus me-
dos, em apenas uma palavra, num pedaço de papel. Após, cada 
aluno recebeu uma bexiga e colocou o papel dobrado dentro 
dela, enchendo-a e amarrando-a. Em seguida, os alunos saíram 
da sala com as bexigas em mãos e ao som da música “Quem 
tem medo?” (Turminha do Tio Marcelo), jogaram as bexigas para 
cima numa alusão de mandar os medos para os ares. Terminada 

3 Sistema de Escrita Alfabética
4 Conjunto de atividades escolares organizadas
5 As fotos foram cedidas pela supervisora da escola que tem as autorizações 
dos pais para divulgação.
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a música os alunos, sentados em roda, estouraram as bexigas e 
leram o medo escrito no papel. Ao final, os bolsistas recolheram 
os papéis explicando aos alunos que seriam utilizados na ativi-
dade da próxima semana.

Roda de Conversa sobre o livro

Fonte: registros da supervisora

Atividade Quem tem Medo

Fonte: registros da supervisora
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Atividade Medo para o Ar

Fonte: registros da supervisora

Discutindo os medos

Fonte: registros da supervisora

2ª aula - Perdendo o medo

As bolsistas retomaram com os alunos, a história “Cha-
peuzinho Amarelo” lembrando-os que ela tinha medo de tudo, 
mas descobriu uma forma de perder o medo das coisas. As bol-
sistas perguntaram para eles:
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- Como ela fez para perder o medo das coisas? E do lobo?
Eles disseram que ela perdeu o medo pois, transformou-o 

em BOLO, mas as bolsistas continuaram perguntando como ela 
fez isso, como quê, de LOBO virou BOLO. A intenção era que 
eles descobrissem que foi a partir da troca/inversão das sílabas 
de algumas palavras (“medos”) que a personagem tinha, inven-
tando novas palavras venceu seus medos. Os alunos demora-
ram para chegar na resposta, mas foram dizendo que ela trocou 
as letras, inverteu as palavras e finalmente, trocou as sílabas. A 
partir daí as bolsistas, orientadas pela supervisora, pergunta-
ram aos alunos o que era sílaba e alguns responderam: “quando 
junta duas letras”; “pegar uma palavra e dividir, separar de dois em 
dois”; etc. Após essa atividade, os alunos foram organizados em 
duplas e foi entregue a eles as palavras, ou seja, os medos da 
aula anterior digitados. 

A proposta inicial na Sequência Didática era entregar es-
sas palavras já recortadas em sílabas para que eles formassem 
novas palavras. Porém, como as bolsistas trouxeram sem recor-
tar a supervisora sugeriu que fosse entregue aos alunos assim 
mesmo, pois dessa forma os alunos teriam que separar/recortar 
as sílabas e para isso colocariam seus conhecimentos sobre as 
regras de separação das sílabas, em ação. A partir daí, várias si-
tuações interessantes aconteceram como por exemplo na sepa-
ração das sílabas da palavra MORRER, por causa dos dois “er-
res”; na palavra MÃE que não se separa por ser monossílaba; na 
palavra INFERNO que foi separada corretamente, no entanto, 
na leitura da nova palavra FERINNO, a aluna continuava len-
do de forma silabada FER-IN-NO. As bolsistas passaram pelas 
duplas dando orientações e ao final as novas palavras foram 
coladas numa folha de papel sulfite e socializadas com toda a 
turma.

Atividade: Recorte de sílabas
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Atividade: Montando palavras

3ª e 4ª aula - Trilha do Medo

As bolsistas iniciaram a aula explicando que fariam um 
jogo de trilha, mostraram um modelo já pronto para as turmas. 
Após, fizeram a distribuição dos alunos em grupos de 4 a 5 in-
tegrantes. 

Em seguida, entregaram um papel cartão e 30 ilustrações 
de chapéus para cada grupo. Os alunos ficaram à vontade para 
escolherem como montar a trilha na colagem dos chapéus e na 
decoração. Terminada esta etapa, as bolsistas relembraram com 
os alunos os medos da aula passada, listaram-nos na lousa e 
entregaram aos alunos algumas cartas (feitas com papel cartão) 
para que os alunos escrevessem um medo, daqueles da lousa, 
por carta. Os alunos escreveram alguns comandos nas “casas” 
representadas pelos chapéus, como voltar e/ou avançar e deco-
raram o tabuleiro. 

Terminada a construção da trilha, os alunos elaboraram 
coletivamente as regras do jogo com a mediação das bolsistas e, 
então finalmente, jogaram a trilha feita com base na obra literá-
ria utilizada nessa Sequência Didática.

Organizando a trilha                               Montando a trilha

Fonte: registros da supervisora
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Atividade de escrita

Atividade de escrita

Jogo dos medos

Fonte: registros da supervisora

4. Considerações finais

Os relatos das experiências bem sucedidas constituíram-
-se como um retrato vivo das vivências dos participantes do 
PIBID Pedagogia – supervisores, coordenadores e bolsistas. A 
organização dos encontros na escola e na universidade possi-
bilitou o desenvolvimento de um conhecimento especializado 
sobre aspectos importantes do ensino e da aprendizagem. Foi 
oportunizado, por meio dos diálogos estabelecidos, trabalhar 
de forma cooperativa e colaborativa com os pares e com os pro-
fessores mais experientes das escolas participantes, permitindo 
um processo formativo, em que a avaliação e a auto avaliação se 
fizeram presentes de forma constante. Ao assumir determina-
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das responsabilidades, os participantes do Programa PIBID do 
curso de Pedagogia, se viram como protagonistas do Programa. 

Esse protagonismo provavelmente adveio da valoriza-
ção que tivemos, enquanto grupo, da reflexão na (e da) prática, 
que possibilitou “[...] a construção pessoal do conhecimento, a 
tomada de decisões consciente, tendo como pressuposto um 
corpo de conhecimentos sólidos, a intuição, a sensibilidade, as 
questões éticas e a consciência sociocultural.” (DORIGON; RO-
MANOWSKI, 2008, p. 21).

A tarefa foi fácil? Quem é educador sabe bem a resposta. 
Foi gratificante? Os educadores sabem que sim. Acreditamos 
que a divulgação das experiências aqui relatadas fortaleceu 
a ideia da validade do Programa PIBID na formação inicial e 
desenvolvimento profissional dos professores que atuam nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Depoimentos dos bolsistas de iniciação à docên-
cia da área de Pedagogia

“Foi enriquecedor ingressar no PIBID. Atuar em sala 
de aula está sendo muito gratificante e, aos poucos, 
estou crescendo quanto à prática pedagógica.” 
“O PIBID foi o meu primeiro contato com as séries 
iniciais do Ensino Fundamental, e se eu já era apaixo-
nada pela Educação, agora ela é parte de mim.”

“O PIBID me fez ver na prática os ensinamentos que 
eu aprendia em sala de aula.” 

“O PIBID me possibilitou ampliar os horizontes da 
educação, me tornou capaz de compreender que pos-
so mudar a realidade escolar e formar assim cidadãos 
para o futuro.” 

“Com o PIBID pude ampliar meus conhecimentos nas 
práticas educacionais, além de permitir o contato di-
reto com a alfabetização nos anos iniciais.” 

“O PIBID proporciona o uso do conhecimento para 
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potencializar o aprendizado do aluno, e através da re-
ciprocidade, aprendemos ainda mais com eles, estan-
do em uma eterna relação de ensinar-aprender, assim 
como aprender a aprender.” 

“O PIBID foi um importante mediador do conheci-
mento de ser educador, o que trouxe um estímulo 
para minha formação como futura pedagoga.” 

“Com o PIBID pude vivenciar na prática os conheci-
mentos teóricos e ter um novo olhar sobre a impor-
tância da educação nos anos iniciais do Ensino Fun-
damental.” 

“PIBID possibilitou articular teoria e prática, possibi-
litando vivenciar a profissão mesmo antes da minha 
formação.”

“O trabalho no PIBID é o melhor momento da nossa 
semana, pois é quando compartilhamos o conheci-
mento.”
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O CAMPO DO ENSINO DE HISTÓRIA 
PELOS PIBIDIANOS

Artur J. R. Vitorino

Introdução

Durante os quatro anos que os bolsistas do Programa Ins-
titucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) da área 
de História atuaram nas escolas de Campinas (SP), o intuito foi 
desenvolver atividades nas unidades escolares no sentido de 
preparar esses bolsistas para a docência de forma criativa, cati-
vante, compromissada e significativa.

Esses bolsistas do Pibid tiveram por objetivo acumular 
experiências em sala de aula a partir de exposições orais, víde-
os, slides e o uso de imagens, promover debates entre os (as) 
alunos (as) mediante oficinas e atividades multidisciplinares, 
nas quais foram trabalhados diversos conteúdos visando pro-
mover uma discussão aprofundada sobre como os indivíduos 
adquirem e sustentam identidades. Partindo do conhecimento 
prévio dos alunos(as) sobre os temas propostos e suas realida-
des, os Pibidianos(as) foram orientados(as) para conseguirem, 
pela mediação realizada didaticamente por eles (elas), elaborar 
criticamente conceitos com a intenção de quebrar preconceitos 
que existem em nossa sociabilidade.

Houve uma significativa troca de experiências entre Pi-
bidianos(as) e alunos(as) na realização das atividades. Diver-
sas temáticas contribuíram de forma direta para o desenvolvi-
mento do campo profissional e estimulou outras percepções ao 
proporcionar aos (às) Pibidianos(as) a oportunidade de realizar 
pesquisas e a aplicação do conteúdo nas oficinas. Com a diver-
sificação oferecida pelas temáticas, foram realizadas atividades 
com questões desafiadoras, incentivando os(as) alunos(as) a 
pensar sobre seus universos sociais de modo mais crítico, e ad-
quirir maior conhecimento de si próprios e suas experiências 
sociais.
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Nesse processo, notou-se um desenvolvimento tanto pe-
los(as) bolsistas do Pibid quanto pelos(as) alunos(as) das esco-
las nas quais atuaram os(as) Pibidianos(as) de História, condu-
zindo de forma dinâmica e interativa debates que fomentaram a 
percepção de que nós criamos a realidade e testamos a utilidade 
de ideias diversas através de nossas ações contínuas.

O que vamos expor aqui sobre a experiência dos(as) Pi-
bidianos(as) de História da PUC-Campinas, diz respeito a dois 
momentos bem distintos, mas inter-ligados: o primeiro é sobre 
um objetivo bastante forte presente no ensino de História, de 
que há como “mobilizar consciência”, no sentido de que a meta 
mais relevante desse ensino diz respeito a “formar alunos que te-
nham uma atitude crítica perante a realidade” para eles se tornarem 
“sujeitos de sua própria história”; e o outro momento é sobre a crí-
tica a essa ideia pela filosofia pragmatista, para a qual a realida-
de é um constructo simbólico, e que nós criamos o significado 
e a realidade - efetivamente somos nós (leigos e cientistas) que 
esculpimos os fatos da realidade a partir dos nossos próprios 
interesses e propósitos. 

Para o primeiro momento, há de retornar um amplo de-
bate que ocorreu sobre o ensino de História durante as décadas 
de 1970 e 1980, e isto será realizado por meio do estudo realiza-
do por Jaime Cordeiro (1994) acrescidas de algumas reflexões 
a respeito de determinados aspectos das ideias de Marx sobre 
classe social terem sido reelaborados no campo da historiogra-
fia brasileira, bem como seus efeitos na Proposta curricular para 
o ensino de História formuladas pela Equipe Técnica da Secre-
taria da Educação do Estado de São Paulo na década de 1980 
(SÃO PAULO: jul.1996; SÃO PAULO: set.1986).

Especialmente porque era professor de História na rede 
pública estadual, aliado ao seu conhecimento teórico, que per-
mitiram a Jaime Cordeiro (1994) realizar o estudo mais per-
cuciente sobre as disputas existentes no campo da historiogra-
fia brasileira durante as décadas de 1970 e 1980 em torno da 
questão do ensino de História no Estado de São Paulo, as quais 
ainda repercutem contemporaneamente no agir pedagógicos 
dos bolsistas do Pibid  da PUC-Campinas (SP).

Em seguida será apresentada uma contribuição no sen-
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tido de refletirmos sobre os atuais caminhos ensejados pelos 
currículos em sua vertente “diferencialista”. Apesar da crítica 
que esta vertente realiza para a Teoria Emancipatória, ao consi-
derá-la “essencialista” e de produzir consequências nefastas ao 
que se propõe realizar, a perspectiva “diferencialista” se imis-
cuiu de práticas similares às quais critica. Ou seja, o approche 
didático de formar o “pensamento crítico” dos alunos continua 
vigente no currículo “diferencialista” até hoje, cuja ênfase está 
em considerar que por meio da noção “identidade” é possível 
“mover consciências” através de um ensino de História com um 
conteúdo que seja vinculado às vivências, às experiências coti-
dianas dos alunos.

História Temática

Nas décadas de 1970 e 1980 foi produzido pelo “campo 
da História” (na acepção de Bourdieu) um saber pelo qual se 
realizava uma crítica ao “ensino tradicional” de História. Por-
que estava embasado em um ensino voltado para um conteú-
do de História estanque em sua periodização da biografia da 
nação, como um conhecimento acabado e distante da vida dos 
alunos, levando-os à passividade política. Esse saber propunha 
que o ensino de História deveria, sim, vincular-se às vivências, 
às experiências cotidianas dos alunos. Neste sentido, a crítica 
formulava que o ensino de História deveria se pautar na ideia 
de que a História, por ser ela fruto da volição humana, o seu en-
sino deveria trabalhar de forma a possibilitar que os alunos se 
auto-identificarem como agentes históricos. O objetivo, então, 
era ocupar do ensino de história como homólogo à produção do 
conhecimento histórico, o que permitiria aos alunos tornarem-
-se “sujeitos da História” em uma espécie de transmutação de 
sujeito de conhecimento para sujeito político.

Desta forma, presumia-se uma didática capaz de incitar 
os alunos a pensar História tal como os próprios historiadores 
quando realizam as suas respectivas pesquisas, e isto numa ho-
mologia e identificação entre ensino e pesquisa. O saber didáti-
co oriundo da Universidade defendia a concepção de que não 
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se deveria ensinar um conteúdo estanque de História, e sim de 
que se precisavam ensinar os alunos a pensar historicamente, 
pois assim os alunos tomariam consciência de que eles também 
deveriam tornar-se “sujeitos da História”.

Notava-se, à época, que havia um emaranhado de pro-
blemas a resolver, fosse de ordem prática ou de ordem teórica.
De ordem prática as questões oriundas do cotidiano em sala de 
aula faziam o professor perguntar como e mediante qual mate-
rial,ele então deveria utilizar para ensinar História para os seus 
alunos, tendo em vista que o material didático (sobretudo o li-
vro didático) tinha uma postura “tradicional” que deveria ser 
deixada na “lata de lixo da História” - para usarmos um jargão 
daquele momento. Ainda de ordem prática, deveria ser abolido 
o ensino de História Antiga, História Medieval, História Mo-
derna, História do Brasil Colônia, História do Brasil Império 
tendo em vista que tais conteúdos de História eram distantes 
e não tinham nenhum vínculo com o cotidiano de vida do seu 
alunado.

Com a Proposta curricular para o ensino de História formu-
lada pela Equipe Técnica (Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas - CENP) da Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo na década de 1980, seguida por diversos projetos 
didáticos alternativos com sucesso à mão (CORDEIRO, 1994), 
considerava-se que as ações ensejadas pelo plano institucional 
do Estado seriam decisivas na determinação dos conteúdos di-
vulgados e das práticas efetivadas no ensino de História.

A lição de casa seria, então, estudar a Proposta curricular 
para o ensino de História (São Paulo: jul.1986; São Paulo, set. 1986)
para colocá-la em prática. Da perspectiva de muitos professo-
res da rede escolar estadual, a “Proposta” teria a verdadeira 
conotação de imposição ensejada pelo governo “de cima para 
baixo”. Em contrapartida, não havia como negar o desinteresse 
crescente dos alunos para com as aulas de História e a disso-
nante frase que ecoava nos ouvidos dos professores: “para que 
serve a História?”

De ordem teórica, determinados trechos presentes na 
Proposta curricular para o ensino de História podiam indicar um 
modo de trilhar os certeiros caminhos para a consecução desta 
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proposta. O ponto de inflexão dela estava em substituir o de-
nominado “ensino tradicional” de História - voltado exclusiva-
mente para eixo temporal pelo qual se estuda História do Brasil 
e História Geral num encadeamento sucessivamente progres-
sivo entre os “Períodos”: Idade Antiga; Idade Média e assim 
sucessivamente - pelo “ensino temático”, capaz de vincular o 
ensino de História às vivências, às experiências cotidianas dos 
alunos. De acordo com a Proposta curricular para o ensino de 
História de 1986:

Tal opção fundamenta-se na perspectiva de que qual-
quer tema/objeto permite apreender a totalidade do 
social, uma vez que a totalidade não significa visão 
global (típica as análises por períodos), mas um certo 
tipo de relação do todo com as partes. Cada objeto 
contém em si a totalidade do social, o que permite que 
ela seja apreendida partindo de qualquer parcela do 
todo. (SÃO PAULO,jul. 1986, p. 12.).

O ensino temático era justificado com base na possibili-
dade de apreender o todo do social mediante o estudo de qual-
quer objeto. Tal gnose é imprecisa e por isso fica sujeita a muitas 
especulações. Ao afirmar que “Cada objeto contém em si a tota-
lidade do social, o que permite que ela seja apreendida partindo 
de qualquer parcela do todo”, o ponto de partida de tal pensa-
mento parece ser a gnose de Marx, sobretudo na sua crítica da 
economia política. Marx buscou revelar os supostos nos concei-
tos da teoria econômica e assim chegar ao centro da questão, 
ou seja, a relação do homem com a natureza e a uma filosofia 
desta relação pelo conceito de trabalho. Talvez a passagem aci-
ma estivesse querendo dizer, como Marx, que como todas as 
coisas que cercam a História são produtos do trabalho humano, 
desta forma qualquer objeto que se queira estudar, revelará o 
cerne do problema: a História é a luta de classes que ao mesmo 
tempo realiza a naturalização do homem e a humanização da 
natureza, cujo verdadeiro comunismo é o regresso do homem a 
si mesmo como ser social. É um naturalismo humanístico com a 
solução do conflito entre o homem e a natureza.

Não seria então “qualquer tema/objeto [que] permite 
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apreender a totalidade do social”, como estava expresso na 
Proposta curricular para o ensino de História. O tema eleito pela 
Proposta como capaz de estabelecer a apreensão da “totalida-
de do social” era a categoria explicativa marxiana “trabalho”. 
Argumentava-se que “trabalho” era o “objeto [que] contém em 
si a totalidade do social”. Sendo assim, mesmo o “ensino tra-
dicional” de História baseado na inexorabilidade dos períodos 
encadeados numa ordem crescente e progressiva – História An-
tiga, História Medieval, História Moderna e assim por diante 
– haveria como ser alterado para o ensino de História temático. 
Nota-se que o termo “trabalho” agia em três diferentes funções, 
pois era ao mesmo tempo tema, objeto de estudo e categoria 
analítica.

Para a Proposta curricular para o ensino de História de 1986, 
o tema “trabalho” possibilitaria ao professor alcançar o seu ob-
jetivo de “tornar o aluno sujeito de sua própria história”.Con-
forme mostrou Jaime Cordeiro (1994), o objetivo assumido pela 
Proposta de formação de indivíduos que sejam “sujeitos de sua 
própria história” era um slogan criado pelos movimentos so-
ciais nas greves de 1978 nas cidades de Santo André (SP), São 
Bernardo do Campo (SP) e São Caetano do Sul (SP).

A noção de sujeito presente na Proposta de 1986 e 
na maioria das falas dos participantes dos debates a 
respeito do ensino de História naquele período, vin-
culada que era ao tema da autonomia, provinha, de 
acordo com Eder Sader, dos discursos que se elabo-
ravam no interior dos movimentos sociais no final da 
década de setenta. Sader demonstra, na sua tese de 
Doutoramento, como a expressão “sujeitos da própria 
história” foi constituída e como essa noção de sujeito, 
tal como aparecia ali, foi apropriada pelos intelectuais 
que passaram a estudar esses movimentos, transfor-
mando-se num conceito. (CORDEIRO, 1996, p. 206).

Do campo político a expressão “sujeito da própria histó-
ria” ganhou cidadania no campo acadêmico por meio da críti-
ca do historiador inglês Edward Palmer Thompson, às vezes 
implícita, outras vezes explícita, ao determinismo da historio-
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grafia stalinista e também à historiografia econômica de linha 
positivista e à sociologia funcionalista. Foi nesse sentido de 
constituir-se “sujeito da própria história” que os Pibidianos de 
História – de forma implícita e/ ou explicitamente – trabalha-
ram com os discentes das unidades escolares pertencentes ao 
Pibid da PUC-Campinas (SP).

Enfrentar problemas pelo interacionismo sim-
bólico

No desabrochar desse trabalho realizado nas escolas pelo 
Pibid, foi ganhando corpo e importância reflexiva o conceito 
de “Luta por reconhecimento”, elaborado por Axel Honneth 
(2003), para pensar, por exemplo, a relação entre política públi-
ca antirracista e educação.

E a área de História apresenta-se privilegiada no sentido 
de mostrar como foi se formando o mercado de trabalho livre 
no Brasil na segunda metade do século XIX em meio à exis-
tência da escravidão, cuja hipótese testada era que os déficits 
sociais historicamente existentes no Brasil eram decorrentes de 
como o capitalismo em nossas plagas gerou uma sociedade pre-
sa a um mercado de trabalho incipiente e dependente de um 
Estado gerador de empregos, cuja política patrimonialista não 
se mostrava apta e capaz de alcançar um desenvolvimento eco-
nômico com força para oferecer uma vida digna aos brasileiros, 
com igualdade de condições econômicas, sociais e culturais.

E, no âmbito da educação, os efeitos em torno da implan-
tação da Lei nº 10.639/03 quanto à obrigatoriedade de ser ensi-
nada em todos os anos escolares da Educação Básica a Histó-
ria e a Cultura africana e afro-brasileira. E para tal empreitada, 
considerou-se bastante importante as reflexões de Axel Honne-
th, notadamente as expostas em seu livro Luta por Reconheci-
mento (2003), pois tal vertente intelectual nos incitava a elabo-
rar intervenções didáticas nas escolas no sentido de enfrentar 
a questão do racismo, no Brasil pelo alargamento do conceito 
de racionalidade e de ação social, no sentido de pensar como 
o próprio sistema e sua lógica instrumental são resultados de 



196

permanentes conflitos sociais.
Para elaborar essa orientação para a emancipação da do-

minação e o comportamento crítico em relação ao conhecimen-
to produzido e à própria realidade social que tal conhecimento 
pretende apreender, Axel Honneth buscou realizar a atualiza-
ção sistemática dos cursos que Hegel proferiu em Jena nos anos 
1803-1804 e 1805-1806 sobre a filosofia da natureza e do espírito 
por meio da retomada do conceito de luta por reconhecimen-
to pela Psicologia Social de George Herbert Mead (1967), visto 
que os escritos de Mead permitiam a Honneth traduzir a teo-
ria hegeliana da intersubjetividade em uma linguagem teórica 
pós-metafísica, preparando, assim, o caminho para a elabora-
ção da gramática moral dos conflitos sociais exposta no livro 
Luta por Reconhecimento. Isto porque, para Axel Honneth, o 
modelo original de uma “luta por reconhecimento” não deve 
ser retomado com o “[...]propósito de uma teoria normativa das 
instituições, nem somente com o objetivo de uma concepção de 
moral ampliada no plano da teoria da subjetividade, mas sim 
na perspectiva de uma teoria social de teor normativo.” (HON-
NETH, 2003, p.119).

Tal empreendimento teórico também nos levou a estudar a 
psicologia social de G. H. Mead (1968), que pensou os processos 
de individuação e socialização (ligados entre si e co-dependen-
tes) sem fazer uso da simplificação inerente ao enquadramen-
to destes no determinismo, seja individualista ou coletivista. A 
herança de Mead é a mudança de foco de um modelo teórico 
de individuação, centrado na consciência reflexiva individual, 
para um modelo que visualiza a construção social do indivíduo 
por meio da ação simbólica interacional – ou seja, um modelo 
que entende a individuação como autoentendimento e autorre-
alização mediados intersubjetivamente. No que se refere ao es-
tudo e compreensão do surgimento do si mesmo, para Mead, é 
necessário que sujeitos conscientizem-se de si mesmos e de sua 
própria subjetividade por meio da interação. É apenas a partir 
do protagonismo na interação que é possível visualizar os me-
canismos internos que fazem surgir a consciência do si mesmo 
subjetivo. O sujeito, nesse sentido, só pode alcançar uma cons-
ciência do significado social de suas ações quando estiver ciente 
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do sentido de seu comportamento em relação a outra pessoa – 
ou seja, quando for capaz de ver a si mesmo como um objeto, o 
que o auxiliaria a enxergar o seu si mesmo,ou self, através dos 
olhos de outro. Quando a pessoa entende o significado de suas 
próprias ações e reações, ela chega à autoconsciência.

Consideramos que as reflexões de G. H. Mead (1967) nos 
ajudaram a estabelecer uma interlocução frutífera da concepção 
da formação social do si mesmo, cujo pressuposto é de que o Eu 
prático está ligado ao reconhecimento recíproco entre dois su-
jeitos, no sentido de que só quando duas pessoas se vêem con-
firmadas em sua autonomia por seu respectivo defronte, elas 
podem chegar de maneira complementar a uma compreensão 
de si mesmas como um Eu autonomamente agente e individua-
do. Isso era plenamente percebido pelos pibidianos de História 
quando eles afirmavam em nossas reuniões com orgulho: 

[...]hoje, na escola,ministramos uma sequência pedagógica 
que levantou o astral de todos nós, pibidianos e alunos, e 
estes vieram nos cumprimentar de como o assunto estudado 
foi muito importante para eles compreenderam a sua vida e 
o seu mundo. (Pibidianos de História).

À guisa de conclusão

Para os Pibidianos de História, o objetivo geral da educa-
ção é buscar respostas à seguinte fundamental questão: o que 
nos torna seres humanos? Com isso, o objetivo geral deles, liga-
do à Educação Escolar foi de não renunciar a buscar respostas 
para todas as perguntas que se seguem a uma primeira e fun-
damental questão, qual seja: o que nos torna seres humanos? 
Desta forma, para eles a educação escolar, hoje, precisa enfren-
tar três deuses: a tecnocracia, o utilitarismo e o consumismo 
(POSTMAN, 2002).

Desta feita, houve o empenho de pesquisar para respon-
der às questões: o quê ensinar? por quais critérios selecionar 
conteúdos significativos para um público escolar proveniente 
de diferentes condições sociais e culturais e de adequá-los a si-
tuações de trabalho com métodos e recursos didáticos diver-
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sos? Os bolsistas do Pibid de História foram preparados para a 
docência de forma criativa, cativante, compromissada e signi-
ficativa, visando a quebra de hierarquia professor-aluno para 
estimular os alunos ao aprendizado de História. Da forma, bus-
cou-se incentivar o pensamento crítico, e que os mesmos tives-
sem uma atitude de respeito a si mesmo e aos outros na cons-
trução de identidades responsáveis e éticas.

O objetivo das atividades trabalhadas – por exemplo, as 
oficinas em torno do tema “Inclusão” – era de mostrar aos alu-
nos(as), como historicamente alguns grupos e pessoas foram 
consideradas como “anormais” e sofreram diversos tipos de 
perseguições – até mesmo a morte. Pretendeu-se ensinar aos 
alunos como a intolerância em relação à alteridade, àquilo que 
é diferente, pode gerar vários problemas sociais, levando à ex-
clusão e violência a tais grupos, e desse modo fazer com que 
os alunos aprendessem a respeitar as diferenças, para entender 
e ver o outro na sua especificidade, na sua singularidade, res-
peitando as diferenças e compreendendo que não existe apenas 
uma única forma verdadeira de ser, pois somos formados por 
uma pluralidade de identidades com as mais diversas caracte-
rísticas. E que todas essas devem ser valorizadas e respeitadas 
do mesmo modo, sem que haja superioridade e superposição 
de uma em relação às outras.

Buscou-se, também, desmistificar a visão que o(a) alu-
no(a), muitas vezes, apresenta do que é história, isto é, de sua 
concepção de história. Afinal, a História, muitas vezes, é vis-
ta somente como uma narrativa de acontecimentos, uma des-
crição, e não como problematizações de fatos interpretados, 
mediante os valores atribuídos aos fatos assim delimitados. E 
trabalhar isso por meio de conceitos lúdicos em oficinas que 
estimulassem a criatividade dos alunos.

Foram desenvolvidos diversos temas geraise seus sub-
temas com o foco na identidade por meio do reconhecimento; 
assim como estudar meios de lidar com a discriminação e o pre-
conceito por meio de oficinas com os alunos de Ensino Funda-
mental e Médio. Foram realizadas atividades de acordo com 
cada ano escolar previamente definido, de forma que as oficinas 
estimulassem o ensino de História.
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Pelos coordenadores, foram ofertados para os bolsistas 
atividades para que elas gerassem neles a capacidade de pes-
quisa e aplicação de atividades por meio de métodos inovado-
res que extrapolem o cotidiano didático escolar, bem como a 
capacidade de trabalhar com temáticas pouco usuais no campo 
pedagógico e histórico. Cercar tanto o aluno participante, bem 
como o bolsista de novas práticas de ensino que cativassem os 
participantes e lhes dessem a dimensão de suas ações, percep-
ções e não menos sua contribuição como agente no meio social. 
A busca infinda pela discussão de temas que moldam a socieda-
de - e que parece não ser passível de discussão, mas que devem 
ser discutidas, avaliadas e praticamente a partir do consenso em 
torno do agir comunicativo - encontra um ambiente propício 
pra tal objetivo, sem ou pela usual mediação aluno-professor.
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