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O Projeto de Apoio Pedagógico aos Licenciados(as) na
Escola (Prolice) surgiu como uma resposta a um momento
de crise. Em 2020, durante a implantação de mais uma
versão do Programa Institucional de Iniciação Docente
(PIBID) e do programa Residência Pedagógica (RP), constatávamos, a duras penas, que o quantitativo de bolsas
aprovadas pela Universidade Federal de Sergipe não atenderia, como o esperado, a todas as licenciaturas da instituição. As consequências no corte no número de bolsas, já
sinalizado pelo MEC quando do lançamento dos editais do
PIBID e do RP, se mostraram mais profundas mesmo em
IES como a nossa, que conseguiram aprovar um número
elevado de núcleos para o padrão da época.
E, assim, a realidade se impunha. Por um lado, alguns
cursos sequer haviam sido considerados nos editais.
Por outro, havia aqueles que planejavam e podiam
empreender mais de um núcleo do que aquele possibilitado pelos limites impostos pelas reduzidas bolsas do
MEC. Diante de tamanha dificuldade, surgiu a proposta de
aproveitar a ideia fundamental que permeia tanto o PIBID
quanto o Residência Pedagógica: a inserção de discentes
das licenciaturas em cenários privilegiados de práticas, ou
seja, nas escolas da educação básica e, assim, empreender
uma ação própria, um projeto feito no âmbito da UFS.
A partir daí, começou um trabalho para correr contra o
tempo. Era preciso erguer um projeto, construir um edital,
convencer colegas docentes sobre a viabilidade, encontrar os recursos para a concessão de bolsas. Tudo isso

num contexto de pandemia e discussão sobre a adoção do
ensino remoto. E cada obstáculo foi vencido, um a um. E,
a cada pequena vitória, a convicção de que a iniciativa era
merecedora daquele empenho se fazia maior. O “Projeto
Apoio Pedagógico Licenciandos(as) na Escola” começou,
portanto, cercado de expectativas. E podemos dizer que
ele rapidamente as superou.
A presença – ainda que virtual – de discentes e docentes da
UFS em diversas escolas de Sergipe, na capital e no interior, além de criar mais uma iniciativa para que o desafio
das aulas remotas e seus desdobramentos fossem alvos
de reflexão e aprendizado, acenava para a rede pública
como uma ação de apoio em momento dramático para a
Educação, uma das esferas da sociedade mais duramente
atingidas pela pandemia de Covid-19.
Pouco mais de um ano depois, o Prolice deixou de ser um
projeto e passou a ser um programa institucional. O que
isso significa? Basicamente, que a UFS abraça oficialmente
a proposta, que a instituição toma para si a iniciativa e,
independentemente da gestão que esteja à frente da
reitoria, as licenciaturas deverão dispor do Prolice, sendo
fundamental a atenção ao que estabelece a Resolução nº
46/2021/CONEPE que implanta o Programa.
Todavia, sabemos que há ajustes a realizar. Afinal de contas,
toda política pública carece de ser acompanhada de
perto, devidamente monitorada, avaliada e aperfeiçoada.
O Prolice é um passo importante da UFS para aproximar

ainda mais os seus licenciandos e licenciandas do universo
escolar da educação básica. E isso exigirá contínuas reflexões, adaptações, pois tratamos de dois espaços institucionais que, por algum tempo, não estiveram tão próximos
e integrados assim. Cruzar a ponte entre a Academia e o
chão da sala de aula exigirá muito de todos. Mas façamos
isso, tal qual pediu Mário Quintana, “de mãos dadas”.
E todo o trabalho acima vale a pena. Afinal de contas, um
maior contato de alunas e alunos com o ambiente escolar,
a vivência com o cotidiano da educação básica, o enfrentamento diário de algumas das suas dificuldades, se faz
necessário para evitar a lacuna na formação de docentes
que, em outros tempos, chegavam na escola às vésperas
da formatura. Por outro lado, o contato com discentes e
docentes da UFS, por sua vez, também significa um apoio
a professoras e professores da educação básica. A oportunidade para trocas de experiência, para ações de formação
continuada e o contato com novas metodologias, leituras
e perspectivas sobre o processo de ensino-aprendizagem é
algo muito especial permitido pela ação do Prolice.
É preciso salientar que a parceira entre a Universidade
Federal de Sergipe e a Secretaria de Estado da Educação,
do Esporte e da Cultura (SEDUC) tem avançado gradativamente nos últimos anos no sentido de tornar a educação
básica uma parceira ainda maior da UFS em seus projetos.
Nesse sentido, é notório que instituição do Núcleo de
Integração entre a UFS e a Educação Básica (NIUEB) tem
colaborado para que esse quadro ganhe os melhores
contornos possíveis.

Neste livro de resumos, será possível conhecer alguns
relatos dessa experiência. Do Teatro à Química, podem-se
encontrar informações, produzidas pelos atores principais,
sobre as atividades do então “projeto” coordenado pelo
Departamento de Licenciaturas e Bacharelados (DELIB/
PROGRAD). Aqui, as palavras de docentes e discentes, as
perspectivas daqueles que integram cada núcleo evidenciam que, embora recente, o Prolice já nasce grande,
ousado e relevante socialmente.
Que seja, então, esse o primeiro registro de muitos
vindouros. Que o agora programa – e escrevemos isso com
orgulho – siga em trajetória de conquistas, perseguindo
sonhos e vencendo obstáculos. E, para isso, a Pró-Reitoria
de Graduação reafirma o seu total comprometimento com
essa iniciativa. Ao mesmo tempo, agradecemos a todo o
empenho da equipe do DELIB, em especial à sua divisão
de licenciaturas e à coordenação institucional do Prolice.
Novos tempos se desenham para o nosso jovem Prolice.
Tenhamos a mesma empolgação e comprometimento.
O livro de resumos nos ajuda a conhecer não o passado,
mas o presente do Programa. Ele ajuda a entender como
chegamos até aqui, como se construiu na prática. Os
próximos passos precisam ser dados, pois, uma bela
canção já nos ensinou que “ali logo à frente, esperando
pela gente, o futuro está”.
Vida longa ao Prolice e boa leitura!
Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard
Pró-Reitor de Graduação da UFS
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O desenvolvimento da educação no Brasil historicamente
traz consigo grandes desafios. Entretanto, os anos de
2020 e 2021 trouxeram uma pandemia que afetou todos
os âmbitos de nossas vidas, o mundo ficou em suspenso,
desde a escala cotidiana até o nível das relações internacionais, com grande impacto na rotina dos diversos
sistemas de ensino. Experimentamos uma crise sanitária,
econômica e política sem precedentes no último século,
seu impacto na educação brasileira foi incomensurável.
A situação de emergência na saúde pública provocada
pela covid-19 levou à publicação da Portaria nº 544, de
16 de junho de 2020, do Ministério da Educação (MEC), na
qual foi autorizada, em caráter excepcional, a substituição
das aulas presenciais por aulas realizadas em meios digitais, obrigando os diversos sistemas de ensino a alterar
a dinâmica de suas atividades. Desse modo, os sistemas
de educação superior, dentre os quais encontra-se a
Universidade Federal de Sergipe, passaram a contar
com aulas realizadas por meios digitais remotos de forma
excepcional e emergencial.Assim, a já desafiante ideia do
Projeto de Apoio Pedagógico aos Licenciandos(as) na Escola
(Prolice), instituído pela Pró-Reitora de Graduação da UFS
(PROGRAD), no ano de 2020, por meio do Departamento
de Licenciaturas e Bacharelados (DELIB), com o propósito
basilar de fortalecer a formação docente de estudantes
das diversas licenciaturas, surgiu e foi se consolidando
em meio a dificuldades ainda mais gigantescas e jamais
imaginadas no momento de sua formulação como ação
institucional para formação de professores.

O foco do projeto, elaborado em parceria com a Secretaria
de Educação do Estado de Sergipe, por meio do Núcleo de
Integração Universidade Federal de Sergipe e Escola Básica
- NIUEB - é aproximar os/as estudantes de graduação da
rotina diária das escolas da educação básica, articular
atividades de ensino com a teoria e prática na formação
docente, integrar o ensino superior com a educação básica
e melhorar a qualidade da formação inicial docente com
vivências na escola pública, a partir da supervisão de um
docente do ensino superior. Além disso, por meio desse
programa, é possível contribuir para a melhoria dos cursos
de licenciatura da UFS, ampliar oportunidades de aprendizado, mediante o desenvolvimento de atividades de
ensino e contribuir com a formulação de práticas e políticas educacionais que auxiliem na melhora dos índices da
educação básica do estado de Sergipe.
Em meio ao quadro de aulas remotas, professores, estudantes e bolsistas adaptaram suas atividades com o fim de
responder uma série de desafios, sendo o primeiro deles
a dificuldade de acesso ao mundo digital pelos alunos da
educação básica. Segundo dados do IBGE, coletados em
2019, o Brasil possuía cerca de 4,1 milhões de estudantes
que não tinham acesso à internet; desses 95% estavam
matriculados na rede pública de ensino. Além disso, houve
ainda obstáculos causados pela falta de suporte técnico e
de aparelhos tecnológicos necessários para a realização de
atividades síncronas e assíncronas.
Não obstante permaneceram as dúvidas sobre como
chamar a atenção e manter a motivação dos/as discentes.

A procura por metodologias e por linguagens apropriadas
para a então situação do ensino foi constante. Os/as
bolsistas e professores/as ligados/as ao Prolice foram
convocados/as a promover experiências e a desenvolver
sensibilidades nos estudantes da educação básica sem
contar o convívio diário.
O Prolice contou em seu primeiro ciclo, 2020-2021 com 27
professores-coordenadores de núcleos da UFS das diferentes áreas das licenciaturas, 17 professores-supervisores que atuam na rede de educação básica do Estado
de Sergipe e 169 estudantes de graduação nas licenciaturas. Estiveram envolvidos os campus de São Cristóvão,
Itabaiana e Laranjeiras. Com a participação de 14 escolas,
sendo 12 estaduais, 1 municipal e 1 federal, distribuídas
em cinco municípios diferentes: Aracaju, São Cristóvão,
Itabaiana, Ribeirópolis e Brejo Grande. Deste modo, com
vista à relevância de tal projeto para a formação docente
dos/as estudantes da nossa Universidade, o qual vem
buscando cumprir seus propósitos mesmo com todos
os entraves que uma Pandemia pode apresentar, realizou-se o I Encontro do Projeto de Apoio Pedagógico aos
Licenciandos(as) na Escola, nos dias 05 e 06 de outubro de
2021. O evento teve como o seu ponto alto, além de mesas
redondas e debates, apresentações de relatos de experiências por parte de discentes e docentes envolvidos/as, numa
tarde que agregou núcleos de diversificadas áreas. Assim,
o livro que por ora apresentamos é fruto dessas experiências transpostas em palavras e representa um importante
resultado da trajetória desse primeiro ano de Prolice.
Prof. Dr. André Luís André
Coordenador Institucional do Prolice
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ARTES VISUAIS NO SEGUNDO ANO DO ENSINO
MÉDIO E CONSIDERAÇÕES SOBRE OS TEMAS DA
ESCULTURA BARROCA E DA PINTURA ACADÊMICA
NO LIVRO DIDÁTICO PERCURSOS DA ARTE
Adejania dos Santos Nunes1
Priscila Santos das Neves2

1. INTRODUÇÃO
As dificuldades ligadas ao ensino de Arte na Educação
Básica, sobretudo no Ensino Médio, têm motivado muitos
pesquisadores e pesquisadoras que, através de novos
caminhos, além do uso do livro didático, procuram tornar o
estudo dessa disciplina mais significativo para estudantes,
promovendo assim o processo de ensino-aprendizagem
dos conteúdos ministrados. Sendo assim, um dos objetivos deste texto é abordar o estudo do livro didático no
segundo ano do Ensino Médio como recurso de apoio ao
professor, no que tange aos temas estudados: A Escultura
Barroca e A Pintura Acadêmica no Brasil.

1. Adejania dos Santos Nunes, graduanda
do Curso de Artes Visuais – UFS. Centro
de Excelência Djenal Tavares de Queiroz.
E-mail: 201700062390@academico.ufs.br
2. Priscíla Santos das Neves, graduanda
do Curso de Artes Visuais – UFS. Centro
de Excelência Djenal Tavares de Queiroz.
E-mail: priscila2310@academico.ufs.br

Esta proposta de estudo partiu da experiência com o
Projeto de Apoio Pedagógico Licenciandos(as) na Escola
- PROLICE, criado pela Pró-Reitoria de Graduação, da
Universidade Federal de Sergipe, que tem como propósito
a integração de discentes dos cursos de licenciaturas no
cotidiano de escolas da rede pública para atuarem como
um auxílio aos estudantes da educação básica. Para realização desse texto foi realizada uma revisão da bibliografia
com enfoque qualitativo, baseada nos seguintes autores
Tourinho e Brisolla (2008), Ujiie (2013) e documentos e leis
que regem a educação brasileira.

No âmbito do PROLICE fazemos parte do Plano de
Trabalho: A pesquisa baseada em arte e a educação dos
sentidos, do curso de Artes Visuais, tendo como coordenadora e Orientadora a Profa. Dra. Marjorie Garrido
Severo e o Professor de Arte André Luiz Santos Valença. O
Projeto está sendo desenvolvido no Centro de Excelência
Governador Djenal Tavares de Queiroz, localizado na Rua
Zaqueu Brandão, 92, bairro Grageru, Aracaju - SE.
O projeto do nosso núcleo possui 4 etapas, que podem
ocorrer de forma simultânea, distribuídas da seguinte
forma: Estudos, Planejamento, Atividades na Escola,
Sistematização e Compartilhamento de Experiências.
Seguindo as etapas, o próximo passo é fazer um projeto
que será aplicado o tema da pesquisa baseada em arte e
a educação dos sentidos na escola, para isso será preciso
fazer a fundamentação baseada na leitura de textos e
artigos que versem sobre os temas. A metodologia aqui
utilizada nos relatos de experiência é uma síntese do que
aconteceu nas etapas de desenvolvimento das atividades
do Núcleo. Seguindo as etapas do cronograma já realizamos
as seguintes abordagens: Estudos de textos sobre Pesquisa
Baseada em Arte, estudo de materiais didáticos, reconhe-

cimento da escola, planejamento das ações, atividades na
escola de forma remota e sistematização e compartilhamento de experiências.
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Sendo este o primeiro ano do PROLICE, no período da
pandemia da COVID 19, o estudo sensorial no que cerne
as questões dos sentidos, só será abordado a partir do
segundo ano do PROLICE, em 2022, pois trabalhará com o
retorno das atividades presenciais.
Devido a pandemia da Covid-19, as observações de aulas e
as experiências foram de forma remota segundo a Portaria
nº 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação MEC “que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais
por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de
pandemia do novo coronavírus - Covid-19.” Diante dessa
impossibilidade todas as atividades realizadas pelas
bolsistas foram de forma remota.
No plano de desenvolvimento de estudos de materiais
didáticos tivemos o estudo do texto, ensaio: Pesquisa
baseada em Arte: Criações Poéticas Desdobrando Mundos
de Maria Cristina Diederichsen; o Estudo do livro didático de Arte: Percursos da Arte, volume único, da editora
Scipione, do PNLD 2018/2019/2020, dos autores Beá Meira,
Rafael Presto e Silvia Soter e entre outros textos e ensaios.
Porém, o que queremos ressaltar neste texto é o estudo
feito da unidade dois, capítulo quatro, do livro didático
Percursos da Arte, selecionado pelo professor da disciplina de Arte André Luiz Santos Valença junto ao Centro de
Excelência Governador Djenal Tavares de Queiroz.
No planejamento das atividades a serem executados na
experiência de regência, no Centro de Excelência com a

turma do segundo ano do Ensino Médio, utilizamos como
base o livro didático Percursos da Arte, conforme citado
anteriormente, porém foram utilizados outros meios de
pesquisa para abordar melhor o conteúdo da Unidade 2
- Arte brasileira, que foram: A escultura no Barroco brasileiro (2016, p. 128) e A pintura acadêmica no Brasil, (2016,
p. 130) e a atividade que propusemos.
Na proposta procuramos desenvolver uma abordagem
metodológica pela qual os e as estudantes pudessem
compreender bem os conteúdos, e que despertasse
neles(as) também o interesse em buscar através de
outros recursos didáticos, meios para se aprofundarem
mais na pesquisa sobre assuntos que foram ministrados.
Além disso, foi estimulado o conhecimento tecnológico à
atual realidade do cenário da educação de forma que a
turma se sentisse motivada a participar da aula de forma
ativa promovendo a autoestima por meio das suas experiências de vivências cotidianas
A partir da experiência com a gravação das vídeo aulas
percebemos as dificuldades enfrentadas pelo professor da
disciplina de arte e pelos(as) estudantes no atual sistema
de ensino remoto e híbrido.
Segundo o Blog Eleva plataforma de ensino, 2020:
[...]os desafios enfrentados na pandemia de COVID19, não são poucos, professores e alunos precisaram
lidar com as mudanças bruscas e se adaptarem ao
ensino a distância, além de, muitas das vezes, tantos
os professores quanto os alunos ficaram impedidos
de ter acesso às aulas devido à falta de infraestrutura nas escolas.
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Percebemos que no Centro de Excelência Governador
Djenal Tavares de Queiroz esta situação não foi diferente,
tivemos durante as aulas interrupção das gravações
devido a problemas tecnológicos, falta de suporte técnico
e o pouco tempo que o professor tinha para ministrar
a aula que no presencial era de 50 minutos e no sistema
remoto passou a ser 20 minutos de aula para cada turma
do Ensino Médio, que têm mais de 120 estudantes distribuídos(as) em 5 turmas.
Considerando os diferentes ambientes escolares e realidades, podemos perceber que, por meio da disciplina de
arte, aos estudantes são apresentadas às diferentes expressões artísticas que permitem a eles(as) diversas experiências e o exercício do pensamento crítico. Diante disso, o
livro didático assume o papel de recurso do professor para
auxiliar na pesquisa e no desenvolvimento da sua aula. Por
meio dele os estudantes puderam identificar as diversas
possibilidades de expressão artística como Artes Visuais,
Audiovisual, teatro, dança e música.
Ao refletir sobre a utilização do livro didático na aula
da turma do segundo ano, do Ensino Médio, surgiram
alguns questionamentos, tais como: Qual metodologia
desenvolver para que os(as) estudantes identificassem a
relevância dos temas A Escultura no Barroco e A Pintura
Acadêmica no Brasil? Como o Professor deve abordar os
conteúdos que não estão expostos no livro? São esses
questionamentos que fizeram com que fossemos buscar
respostas a fim de sanar todas essas dúvidas que foram
surgindo ao longo do desenvolvimento dos estudos realizados para as gravações dos conteúdos das aulas de Arte.

2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
A educação básica é constituída por leis, normas e documentos que garantem que ela é um direito de todos os
brasileiros, sendo assim, torna-se necessário compreender
o que está transcrito nestes documentos à luz da lei de
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira-LDB, que é o
documento mais importante que trata sobre a educação
no nosso país, pois regula as diretrizes educacionais do
sistema público e privado de ensino brasileiro, no artigo
1, assegura que “ A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” (BRASIL, 1996).
Ao verificá-la vemos que o ensino nacional deve garantir
ao educando seu desenvolvimento por completo, além de
vinculá-lo à prática social e cultural.
Partindo dessas informações, podemos afirmar que o
ensino de arte nas escolas públicas e particulares é de
suma importância para desenvolver o aprendizado cognitivo de estudantes de forma crítica e reflexiva. Segundo
Ujiie (2013, p. 140), “a arte é a ciência da liberdade”, percebemos que através da disciplina de arte podemos expandir
horizontes norteadores para vida em sociedade.
O aporte teórico metodológico que desenvolvemos no
Centro de Excelência Governador Djenal Tavares de
Queiroz na turma do segundo ano, do Ensino Médio, foi
por meio de artigos e revistas eletrônicas para elaboração
das gravações de vídeo aulas que foram exibidos para a
turma através de abordagens expositivas, das culturas

visuais e contextualizações históricas. Esse livro didático
serve como um índice de pesquisa para o professor de arte.
Segundo Tourinho e Brisolla, 2008:
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O papel do livro é de fundamental importância na vida
escolar e social do aluno. Mesmo não sendo o elemento
central do aprendizado, o livro didático é um elo de ligação
entre professor, aluno e temas de estudo. O conteúdo
do livro didático pode ser o assunto de uma ou muitas
aulas, mas pode também ser um ponto de partida ou de
passagem em processos de aprendizado.
Portanto, o livro didático Percurso da arte é um recurso
que auxilia o professor de forma sucinta a abordar os
temas que ele irá trabalhar e incentiva a buscar por outros
conteúdos que não estão incluídos no livro. Dessa forma, a
ideia do livro é abordar as matrizes que formam a cultura
brasileira de forma que mostra o seu protagonismo na arte
e na cultura brasileira. Em uma reunião sobre o projeto o
professor André Valença cita que o livro Percursos da Arte
“traz uma abordagem antropológica sobre os reflexos das
culturas africanas, indígenas e europeias sobre a cultura
brasileira de uma forma total e que vale a pena sempre
complementar com produções culturais e artísticas sergipanas e fora do eixo do livro.”
Esse livro tem atributos que o professor como mediador é
capaz de trazer para sala de aula através de uma estrutura
metodológica o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos(as) estudantes dessa nova geração.
Ele é organizado de forma que permite ao professor construir sua própria metodologia de ensino. Nesse sentido, é
capaz de utilizar os capítulos de várias formas diferentes,

podendo tanto percorrer o capítulo que está sendo lecionado ou fazer um corte horizontal, como fez o professor
André que ministrou o conteúdo do final da unidade dois
que era relacionado ao surgimento da musicalidade no
Brasil, para depois trabalhar o contexto histórico com a
utilização das nossas vídeo aulas.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Diante do retorno das aulas no segundo semestre serem
de forma híbrida foram realizadas gravações pelas
discentes do curso de Arte utilizando o recurso tecnológico Google Meet para gravar as seguintes aulas: A escultura no Barroco brasileiro; A pintura acadêmica no Brasil
e Atividade Prática sobre o azulejo português. Além disso,
foram produzidos slides, com imagens para que ao serem
expostas chamassem a atenção dos(as) estudantes ao
conteúdo que estava sendo lecionado. Após a realização
dessas gravações e dos materiais confeccionados para
suporte na aula, a cada semana o professor André apresentava uma das vídeo aulas.
Para o desenvolvimento das atividades, o livro didático,
embora não tenha as informações de forma ampliada ou
mesmo aprofundada, foi de fundamental importância
como um índice no planejamento das aulas.
4. RESULTADOS
Concluímos então, que o professor não deve se deter
somente as informações que estão contidas no livro
didático, pois são muitas expressões artísticas ali repre-
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sentadas, assim dificultando uma abordagem mais
aprofundada dos temas, o que se faz necessário ao
professor buscar outras fontes de pesquisa para complementar o assunto, entendemos também que cabe a cada
professor(a) identificar o método mais apropriado para
transmitir os conteúdos de uma forma que facilite aos
estudantes uma melhor compreensão, despertando a
curiosidade e senso crítico dos(as) estudantes da disciplina de arte sobre o desenvolvimento da arte no Brasil
durante todo seu percurso histórico.
Essa experiência está sendo de suma importância para
podermos compreender que o uso dos recursos didáticos
oferecidos às escolas públicas de ensino básico, servem
de eixo norteador no planejamento e desenvolvimento
das práticas escolares de ensino-aprendizagem para o
professor e para a turma.
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1. INTRODUÇÃO
No início de 2020, uma pandemia mundial, o novo coronavírus, trouxe mudanças significativas em todo o mundo.
Aqui no Brasil, por causa da pandemia, as redes de ensino
públicos e privados, suspenderam as aulas presenciais em
março, e desde então estamos enfrentando os desafios do
ensino remoto.

desconhecidas e difíceis, exige ainda mais do professor. E
nesse período de ensino remoto a busca por práticas alternativas para engajar os alunos, e que deixem as aulas mais
atrativas e participativas, diminuindo assim alguns dos
desafios no ensino e aprendizagem nessas aulas remotas
se faz necessário.

O Projeto de Apoio Pedagógico para Licenciandos (as)
(PROLICE), realizado pela Pró-reitoria de Graduação da
Universidade Federal de Sergipe (UFS), é uma iniciativa
que busca ampliar oportunidade de aprendizagem do
aluno de licenciatura, desenvolvendo atividades de ensino
em ciências e biologia, especialmente, na formação inicial.

Daí as observações de Cordeiro (2020, p.03), mostrando que:

3 Acadêmica em Ciências Biológicas,
Universidade Federal de Sergipe. E-mail.
delli128139@academico.ufs.br

O PROLICE visa melhorar a qualidade da formação inicial
do docente com práticas educacionais na escola pública.
Para Tardif (2002) essas práticas são muito importantes
na vida acadêmica dos alunos de licenciatura, tendo
como objetivo familiarizar o aluno a pesquisa, planejamento, execução e a avaliação das atividades pedagógicas, e a aproximação da teoria acadêmica com a prática
em sala de aula.

4 Doutora em Educação; Profa. Adjunta
do Departamento de Biologia - UFS;
Coordenadora do Projeto Vivenciando
Ciência na escola do PROLICE – UFS.
E-mail: alinenepo@academico.ufs.br.

Duré, Andrade e Abílio (2018) afirmam que trabalhar com
ensino de ciências e biologia não é tarefa simples, os
termos complexos, as palavras diferentes e as pronúncias

Nesse processo, muitos educadores adaptaram suas
aulas para recursos que pudessem ser utilizados em
meios digitais e nesse aspecto melhor se familiarizar
com tecnologia para conseguir dar aulas a distância
através do ensino remoto.

Neste sentido, o projeto “Vivenciando Ciências na Escola”,
busca fugir da memorização dos conceitos, trazendo para
realidade do aluno o ensino de ciências mais leve e real,
promovendo uma troca de aprendizado com vivência e
construção entre alunos e professores nas aulas remotas,
fugindo um pouco da rotina de aulas monologas. Este
projeto está vinculado ao Departamento de Biologia
(DBI), da Universidade Federal de Sergipe, oportunizando
tais experiências à licenciandos(as) do Curso de Ciências
Biológicas desenvolvendo ações pedagógicas no Colégio
Estadual Djenal Tavares Queiroz, localizado em Aracaju-SE.

2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
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Com as transformações ocorridas na educação devido a
pandemia causado pelo novo coronavírus, onde a falta de
interesse dos alunos na realização das tarefas se tornou
um desafio ainda maior, o projeto “Vivenciando Ciências
na Escola”, traz uma abordagem mais dinâmica ao buscar
práticas alternativas e assim desenvolver trabalhos mais
criativos em salas de aulas virtuais.
O desafio de trabalhar práticas experimentais fora de laboratórios de ciências e sem supervisão direta de um docente,
foi vivenciado nesse projeto, de forma remota, e assíncrona. Após cada aula e individualmente o aluno recriava
seu próprio laboratório em casa, cada aluno recebia um
roteiro experimental, e um google forms com questionamentos sobre o experimento realizado, para melhor
fixação de conhecimento e avaliação. O aluno realizava
as práticas e fazia suas considerações sendo as eventuais
dúvidas relatadas e discutidas durante as aulas síncronas.
Trabalhar ciências e biologia de forma remota é um desafio,
a utilização de recursos práticos didáticos que auxiliam
no processo de ensino e aprendizagem fazem com que o
aluno interaja mais nas aulas tornando o aprendido mais
fácil (NICOLA, PANIZ, 2016). Nas aulas síncronas o uso de
slides ilustrativos e vídeos interativos auxiliaram no maior
engajamento dos alunos nas atividades e nas aulas.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
A participação no PROLICE iniciou em novembro de 2020,
com uma reunião de apresentação dos seis estagiários(as)
a preceptora da turma. Na escola participante, tivemos

orientações de como seriam desenvolvidas as atividades
no período remoto. Com isso, o grupo foi dividido por
duplas, atuando em um sistema de rodízio na realização
das aulas, sendo acompanhadas pela professora preceptora nas salas virtuais. As turmas de atuação foram os
1° anos do ensino médio. Nosso primeiro contato foi de
observação das aulas síncronas, momentos em que o
projeto e os estagiários foram apresentados aos alunos,
observamos em especial o fator relação aluno/professor
nesse período de ensino remoto.
A preceptora nos enviou os roteiros das aulas e cada dupla
iniciou as atividades de prática docente. Planejamos e desenvolvemos aulas expositivas dialogadas, com apresentação
do conteúdo em slides, vídeos, apostilas ilustradas e práticas
experimentais. Ao término de cada aula os alunos recebiam
uma atividade eletrônica para verificação de aprendizado.
As práticas experimentais foram realizadas de forma assíncrona, o aluno recebia um roteiro ilustrado com um experimento para ser realizado em casa. A atividade “Células:
tipos e partes” trabalhou a prática de osmose, em que
instruía o aluno a observar as mudanças ocorridas na
batata, sendo elas: a osmose, plasmólise e desplasmólis;,
anotando as mudanças observadas, e com base nas explicações e conceitos do roteiro prático descrevendo e caracterizando quais reações ocorreram.
4. RESULTADOS
Em função das escolas fechadas e isoladas, por causa
do novo coronavírus, os estágios foram diretamente
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prejudicados. No entanto o projeto PROLICE veio para
atenuar essa fase, e nos trouxe outro desfio, o ensino
remoto. Como bolsistas, estar em sala de aula virtual
atuando na regência de biologia fez com que trabalhássemos com mais afinco na busca de ferramentas educacionais, que tornassem o ensino e a aprendizagem mais
fácil e atraente para os alunos assistidos pelo projeto. A
escola de atuação, como dito anteriormente, é o Colégio
Estadual Djenal Tavares Queiroz, localizado no centro
de Aracaju com um total de 117 alunos na disciplina de
biologia, dividida em três turmas do 1º ano, que durante
o ensino remoto foram unidas.
No roteiro de aula fornecido pela preceptora, podemos
preparar o material didático baseados nos temas das
aulas; preparamos slides lúdicos, contendo além de
conceitos, imagens, GIFs e vídeos, com o auxílio da a ferramenta online Canva. Para verificação de aprendizado foi
usado a ferramenta Google forms, em que além de questionamentos eram inseridos links de sites educacionais e
vídeos didáticos do YouTube. Os alunos também recebiam
um resumo ilustrado com conceitos e curiosidades vistos
nas aulas, além das práticas experimentais realizadas
pelos alunos em casa.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento do projeto houve melhora no
desempenho dos alunos, a curiosidade e as novidades
motivaram os alunos a realizarem os experimentos e a
responderem as atividades dos formulários. Com isso, foi
possível perceber melhoras significativas nas notas dos

alunos. Só não podemos afirmar que a média geral foi
muito alta, devido à ausência nas aulas por parte de alguns
estudantes, talvez justificada pelos desafios do ensino
remoto, e as dificuldades que muitos ainda enfrentam
especialmente com o acesso a internet, a computador e/
ou celular, ou até mesmo aqueles alunos que ainda estranham e evitam esse sistema de aulas remotas.
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O RECONHECIMENTO DO PATRIMÔNIO
CULTURAL SÃO-CRISTOVENSE NA ESCOLA
Alexandre Gomes Carvalho Santos Junior
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1. INTRODUÇÃO
Com base no plano de trabalho: Ensino de História e
o “fazer-se” professor. As possibilidades das novas
Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC`s) e visto
que havia uma certa falta de informação dos alunos e de
considerável parcela da população a respeito da grandiosidade e importância do patrimônio histórico e cultural local,
o assunto “patrimônio cultural” se fez necessário, englobando também a educação patrimonial e as curiosidades
locais a respeito do tema. Sendo assim, iniciado no dia 28 de
julho deste mesmo ano – 2021 – e acompanhado do supervisor técnico professor Danrley Lima na escola municipal
Aracelles Rodrigues Correia, também localizada na cidade
de são Cristóvão o então projeto tem por finalidade demonstrar aos alunos do ensino fundamental (7° ano) a grandiosidade cultural e patrimonial de sua cidade natal, sendo está
a quarta mais antiga do Brasil, criando e desenvolvendo nos
mesmos a ideia e o sentimento de pertencimento para com
a cidade, englobando seus costumes, ambientes, construções e eventos nos quais os mesmos já conhecem e muitas
vezes fazem parte junto de seus familiares. A exemplo do
manguezal e da produção de Beju e Queijadinhas da cidade,
na qual alguns familiares e alunos ajudam na produção e ou
frequentam diariamente os locais, tornando as aulas assim,
um bom campo de troca de relatos a respeito da temática,
pois como destaca Marco Alexandre:

Trabalhar o Patrimônio Cultural dentro das escolas é
extremamente necessário para o fortalecimento das
relações dos cidadãos com suas heranças culturais,
e assim estabelecer um vínculo com estes bens, com
a responsabilidade pela valorização e preservação
do Patrimônio, e desta forma também fortalecer sua
prática para a cidadania. (CAVALCANTI, 2014, p. 2)

2 APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
De forma breve, ao decidir a escolha do tema e dos objetivos pretendidos para as aulas, alguns autores e ou produções que tratam do tema patrimônio cultural e patrimônio
cultural na escola e que abordam o uso de recursos tecnológicos para o ensino de história, visando uma transmissão
de maneira acessível e direta sem utilização de recursos
muitos trabalhosos e ou difíceis de passar e utilizar, se
destacam, a exemplo do de Olindina Ticiane Sousa de
Araújo e Ana Márcia Maciel e o de Marco Alexandre Nonato
. Ao se pensar o ensino de patrimônio histórico cultural e
sobre o debate do tema é de extrema importância definir
conceitos relacionados aos espaços e sua relevância como
lugares de memória, por exemplo, sendo eles de grande
importante e significado ao fazer parte da memória coletiva de um determinado grupo e sociedade como no caso
especifico da cidade local – São Cristóvão-. A respeito disso

destaca Cavalcanti “A memória de um passado comum
e de uma identidade, que faz com que um grupo se sinta
pertencente a aquele lugar”.
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Não diferente disso é o que se pretende buscar através das
aulas, apresentando aos alunos e assim também aos seus
familiares por meio dos mesmos, a memória de um passado
comum, de uma identidade coletiva mas também individual
criado através das vivencias na e da cidade de São Cristóvão,
pois assim como também destaca Sandra Pesavento,
“memória é a presentificação de uma ausência no tempo,
que só se dá pela força do pensamento – capaz de trazer de
volta aquilo que teve lugar no passado” (PESAVENTO, 2002,
p. 26,). Sendo esta memória e ou pensamento comum que
passa a pertencer as gerações futuras pois as memórias dos
integrantes de uma sociedade são e estão ligadas diretamente às construções que sinalizam um passado comum.
Deste modo, todos os estudos que se referem ao
patrimônio cultural devem valorizar o comum a um
determinado grupo social, em certo tempo e espaço.
Patrimônio que compreende três importantes categorias: uma que engloba os elementos naturais e o
meio ambiente; outro referente ao conhecimento, o
saber e ao saber-fazer; e por último uma categoria
que trata mais objetivamente do patrimônio histórico, que reúne um grande conjunto de elementos de
artefatos e construções referentes de uma relação do
homem com seu meio como fruto da transformação
de elementos da natureza. (CAVALCANTI, 2014, p. 2)

Nesse sentido Françoise Choay também afirma:
Patrimônio histórico. A expressão que designa um
bem destinado ao usufruto de uma comunidade que
se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela

acumulação contínua de uma diversidade de objetos
que se congregam por seu passado comum: obras e
obras-primas das belas artes e das artes aplicadas,
trabalhos e produtos de todos os saberes dos seres
humanos. (CHOAY, 2001, p.11).

A respeito das tecnologias de e para o ensino implantadas
ao sistema educacional de muitas escolas, as mesmas,
utilizadas como ferramentas facilitadoras e instigantes
à aprendizagem, não correspondem muitas das vezes
à realidade das muitas estruturas de ensino da grande
maioria das escolas (caso não muito diferente da escola
de atuação em questão) apesar das mudanças e inovações tecnológicas que passaram a exigir da escola o seu
enquadramento na modernidade através do uso de novos
instrumentos de informações e comunicações, principalmente, como apoio para o ensino, por mais que a escola
não alcance os padrões básicos.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Dividida cada turma em dois grupos (devido a pandemia
da Covid-19) na qual são escaladas por semana, comparecendo assim nas aulas toda a turma sem aglomeração,
as aulas e ou atividades de patrimônio cultural (que ainda
estão sendo realizadas) foram dadas de forma direta e
simples, sem a utilização do livro didático para assim
fugirmos, junto com os alunos, do padrão. As atividades
já realizadas exerceram um papel introdutório e também
de revisão para alguns que já tinham conhecimento do
tema, as atividades consistiram em algumas perguntas
relacionadas ao tema e conhecimento prévio dos alunos
sobre o patrimônio cultural local, sendo ele material ou
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não. Essas perguntas foram respondidas pelos alunos em
casa junto aos seus familiares com o intuito de atingir um
maior número de moradores e assim maior transmissão do
tema para os moradores da cidade. Após a realização dessa
atividade nas duas turmas do 7° ano (A e B) durante os dias
28 de julho e 4 de agosto, e com base no que foi respondido pelos mesmos, foi dado início a transmissão do tema
com um pouco mais de profundidade, mostrando o que é
um patrimônio e o que significa para os mesmos, apresentando assim seus tipos, como : o imaterial, o ambiental, o
material e as produções dos mesmos, dando sempre maior
ênfase e destaque através dos vídeos e explicação dadas
o que e quais são os patrimônios locais da cidade de São
Cristóvão, patrimônios esses muitas das vezes produzidos
por familiares dos próprios alunos, a exemplo do Beju e da
Queijadinha de São Cristóvão, alimentos já bastante conhecido pelos alunos e moradores. Sabendo e utilizando disso,
foi mostrado através de outros vídeos a respeito da cidade e
de outras a importância e riqueza patrimonial e cultural que
os mesmos tem acesso, mas não conhecem a grandiosidade
e importância para a historicidade da cidade e seus cidadãos, sendo necessário a ênfase e o desenvolvimento do
tema para a criação e desenvolvimento da valorização e do
sentimento de pertencimento dos mesmos para com o que
é produzido. Para além do que ainda se pretende realizar
a respeito das atividades é uma visita técnica aos museus
e casa da cultura localizados na praça São Francisco na
cidade de são Cristóvão, pois além de sairmos das paredes
da escola e da tela de transmissão de vídeos, teremos o
contato vivo, através dos olhos, paladar e toque do que é,
do que já foi e do que faz São Cristóvão.

4. RESULTADOS
Não houve nenhuma produção empírica e ou material do
que foi e ainda está sendo trabalhado com os alunos a
respeito do tema, porem o que se pode ver ao longo do
que já foi dado é a mudança de postura e olhar diante do
que é passado.
Os alunos anteriormente mais tímidos e perdidos a
respeito do tema, agora mais envolvidos e dispostos a falar
que gostam e que fazem parte do que é dito, mostrando
que sabem e que não tem vergonha de fazer parte, seja
da produção e ou da cidade em si, cenário muito diferente do início das aulas e de anos anteriores quando
também atuei na mesma escola durante o período de
estagio obrigatório para o curso de história. Todavia esse
tipo de cenário não engloba apenas as salas de aula do 7°
ano em questão, mas também grande maioria da população São-cristovense, na qual por desconhecimento ou
descaso, não valoriza sua cultura local, transmitindo esse
descontentamento e desvalorização para os seus filhos,
amigos, conhecidos e afins, sendo assim esse tipo de
cenário que se pretende mudar através dos alunos que
também são fonte de transmissão de conhecimento para
os seus amigos, vizinhos e familiares.
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1. INTRODUÇÃO
O presente projeto licenciandos na escola (PROLICE)
consistiu até o momento em estudos e análise de obras
relacionados à educação e a BNCC, com o intuito de ter um
melhor entendimento e embasamento teórico a respeito
da educação brasileira e o ensino de geografia , sobretudo
no âmbito local, sergipano, partindo do entendimento
macro/micro do processo educacional, pois assim como a
geografia, a educação pode ser entendida nessa dinâmica
global/local, segundo Carl Ritter é necessário entender
a parte, mas ela só poderia ser de fato compreendida
quando analisada em sua totalidade (LEITÃO, 2017, p.14
apud RITTER, 1865) . Haja vista, o cenário atual de enfrentamento da covid-19, impossibilitou atividades práticas na
escola, assim como aponta o Todos pela educação:
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Universidade
Federal
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alicinhamelo99@hotmail.com
6 Gutierrez dos Santos Gonçalves,
Universidade
Federal
de
Sergipe,
Gutiw9423@gmail.com

A pandemia da Covid-19 vem trazendo imensos desafios para todos os setores, no Brasil e no mundo. Na
tentativa de reduzir a ampla disseminação do novo
Coronavírus, medidas de distanciamento social têm
sido adotadas pelos países, e ainda não se sabe
exatamente quando deixarão de ser necessárias. Na
Educação, tais medidas significam, em linha geral,
o fechamento de escolas públicas e particulares, com
interrupção de aulas presenciais. Já são 91% do total
de alunos do mundo e mais de 95% da América Latina
que estão temporariamente fora da escola devido à
Covid-19(Todos pela educação,2020,p.3).

Tendo isso em vista esse cenário emblemático que ainda
perdura, ficou inviável, até o momento as práticas presenciais na escola, devido à pandemia do covid-19, como
também o processo de vacinação lento tanto dos professores coordenadores, quanto dos bolsistas e alunos das
escolas, bem como o retorno das aulas em formato remoto/
online estaduais e municipais somente aconteceram
recentemente. Dessa forma, a solução encontrada para o
andamento do projeto foi pautado nos estudos, análises e
discussão em grupo a respeito da educação, da geografia e
da problemática atual decorrente da pandemia.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
O trabalho realizado até o momento consistiu na leitura,
análise e fichamentos de obras da educação e do contexto
atual da pandemia, tais quais Pedagogia da Autonomia; A
cruel pedagogia do vírus; Coronavírus e a luta de classes;
Nota técnica: Ensino a distância na educação básica frente
à pandemia da covid-19; Globalização, regionalização e as
novas ruralidades; O que é educação; Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa; Cuidado
escola! Desigualdades, domesticação e algumas saídas
e História da educação da antiguidade. Como também,

25 / 227

leitura e análise de documentos educacionais BNCC, PCN,
BNCC de Sergipe, bem como discussão em grupo com o
coordenador, para debater e auxiliar na produção dos
fichamentos e garantir o bom andamento do projeto.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Devido ao cenário atual, em um contexto de isolamento
social, desenvolvemos nossas atividades com a utilização
de ferramentas tecnológicas de comunicação, como a
plataforma Google Meet, na realização de reuniões para
discussão e desenvolvimento do projeto.
4. RESULTADOS
As ações propostas no presente projeto, propõe-se na
inserção de licenciandos em Geografia na Educação
Básica, apresentando-lhes a vivência da realidade
escolar e profissional, no que concerne as questões que
envolvem a docência.
Inicialmente planejava-se estabelecer nosso núcleo da
PROLICE em uma das escolas cadastradas no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, situadas nos
municípios do estado de Sergipe. No entanto, a presente
situação de distanciamento social acometida pelo vírus da
Covid-19 e com a vacinação avançando lentamente, trouxe
inúmeros obstáculos que não tornou isso possível.
Algumas tentativas foram feitas para que houvesse a comunicação com a coordenação das escolas selecionadas por
nosso núcleo, mas durante a maior parte do projeto sem
obter nenhum sucesso, pois era extremamente raro encon-

trar as escolas em devido funcionamento em razão da
pandemia. Somente depois de várias tentativas, já estando
na reta final que foi possível entrar em contato com uma
dessas escolas, o Colégio Estadual Armindo Guaraná localizado no município de São Cristóvão - Se, que aceitou
ao nosso pedido de instalação no colégio. Apesar disso,
em decorrência da pandemia e da vacinação lenta foi-se
necessário adiar nosso início das atividades no colégio,
previsto para o início do segundo semestre.
Com o propósito de manter o andamento do projeto e
o desenvolvimento do saber pedagógico dos bolsistas
em virtude dos acontecimentos descritos acima, acordamos em fazer a leitura e fichamentos de textos acerca
da educação com o propósito de buscar conexões entre os
saberes das práticas pedagógicas da educação básica, mais
precisamente voltados para o ensino da Geografia, como
também as propostas pedagógicas das escolas públicas e
privadas de Ensino Fundamental e Ensino Médio conforme
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Mediante as leituras fizemos reuniões/encontros que possibilitaram o desenvolvimento e produção de fichamento
desses textos para compreensão dos principais conceitos
a cerca de uma educação crítica construída para além
das desigualdades, como também discussões e planejamento a respeito do avanço da PROLICE. Para a reflexão
em questão foram manuseadas obras como Globalização,
regionalização e as novas ruralidades; O que é educação;
Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa; Cuidado escola! Desigualdades, domesticação e
algumas saídas; História da educação da antiguidade.
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Tendo isso em vista, foi possível analisar os textos sugeridos que os licenciandos bolsistas durante esse processo
de leitura pôde designar relações entre a prática docente
e os estudos teóricos. Unificando o ensino e a análise dos
textos, supracitados, na formação de futuros docentes
capazes de assumir a docência voltados para o pensamento crítico e reflexivo quanto a realidade escolar.

FERRETTI, Federico. Cartografia e educação popular. O
Museu Cartográfico de Élisée Reclus e Charles Perron em
Genebra (1907-1922). Terra Brasilis (Nova Série). Revista
da Rede Brasileira de História da Geografia e Geografia
Histórica, n. 1, 2012.

Dessa forma, como Paulo Freire (2011) sugere, o corpo
docente deve se voltar à ação educativo-crítica e mostrar-se
apoiador da autonomia do ser dos educandos instigando
as práticas críticas.

HARPER, Babetti; CECCON, Claudius; OLIVEIRA, Miguel
Darcy; OLIVEIRA, Rosiska Darcy. Cuidado escola!
Desigualdades, domesticação e algumas saídas. 24. ed.
Brasiliense, 1987.

Assim, pode-se dizer que o trabalho até o momento
despertou a reflexão dos bolsistas acerca do cenário atual,
bem como, sobre a educação e como os mesmos podem
suscetibilizar a vida do educando tratando-se do ensino da
Geografia por meio de uma educação autônoma, além da
compreensão e adaptação aos impactos vividos nos dias
atuais em tempos de pandemia.
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PROLICE: VIVÊNCIAS E PRÁTICAS NO ENSINO
REMOTO NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO
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O projeto Licenciandos/as na Escola (PROLICE), iniciado
em novembro de 2020 e desenvolvido pela Universidade
Federal de Sergipe (UFS), contribui significativamente para
a formação docente dos licenciandos. Este trabalho, se
propõe a apresentar relatos do núcleo de Espanhol intitulado “Multiletramentos nas aulas de espanhol”, orientado pela Profa Dra Acassia Anjos e supervisionado pelo
professor Adenilson Alves. Nossas atividades estão sendo
desenvolvidas no Colégio Estadual Professor João Costa,
localizado na cidade de Aracaju-SE, especificamente na
primeira série do ensino médio. Por conta da pandemia,
estamos desenvolvendo essas ações de forma remota, o
que é um grande desafio, mas, com o auxílio e supervisão
que nos é oferecida, conseguimos elaborar atividades didáticas. São feitas reuniões mensalmente, coordenadas pela
orientadora, onde discutimos textos teóricos, ampliando
ainda mais o nosso conhecimento. Essas reuniões são
fundamentais, pois, permite a troca de conhecimentos
entre professor e alunos. Por meio do PROLICE, temos a
oportunidade de estar em contato direto com os alunos da
educação básica, mesmo que remotamente. Também nos
foi apresentado a estrutura da escola e como estava sendo
o seu funcionamento, visto que, nos encontramos em uma
pandemia. Depois que o plano do projeto foi apresentado,
tivemos um momento de formação com textos teóricos,

além de termos participado de um curso voltado para a
Base Nacional Comum Curricular-BNCC, no qual aprendemos a elaborar materiais didáticos seguindo as orientações da BNCC. No momento o colégio adotou o sistema de
ensino híbrido, mas, continuamos de forma 100% remota
e atuando em seis turmas, todas da 1ª série do ensino
médio. Começamos observando as aulas do professor
Adenilson e em seguida, iniciamos a fase das regências.
Procuramos trabalhar temas transversais que contribuam
para a formação crítica dos alunos e ampliem sua visão de
mundo. Dentre os temas que abordamos em nossas aulas,
estão: imigração; América Latina; preconceito linguístico. Buscamos sempre contextualizar esses temas com a
gramática e com músicas que envolvam as temáticas que
pretendemos abordar. Dos trabalhos já realizados, destacamos a música Ice el hielo, do grupo musical La Santa
Cecília que é composta por imigrantes e trata da condição
do imigrante, especificamente nos Estados Unidos. Outro
tema que gerou bastante discussão foi a temática trazida
pelo grupo musical Calle 13, na música Latinoamérica, que
aborda diversos temas culturais, históricos e sociais, nos
fazendo refletir sobre a importância de valorizar a América
Latina e de nos reconhecer como latino-americanos. Em
suma, a experiência de participar do PROLICE tem sido
enriquecedora, na medida em que conseguimos unir teoria
e prática, em um contato efetivo com a educação básica.

CLUBE DE CIÊNCIAS VIRTUAL: UMA ESTRATÉGIA
DE PROMOÇÃO DA CIÊNCIA ENTRE ESTUDANTES
DE ESCOLA PÚBLICA EM ARACAJU (SE)
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1. INTRODUÇÃO
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Diante de processos de mudanças no ensino de ciência no
fim da década de 1950, e tendo como reflexo o contexto
político e econômico, surgiram os primeiros clubes de
ciências no Brasil, com o objetivo de vivenciar o método
científico e a reprodução do que era feito em laboratórios de pesquisa por pesquisadores atendendo a avanços
tecnológicos a concepção atual do clube de ciências vem
mudando, tendo como objetivo levar o ensino de ciências
mais significativo e dinâmico, pela associação teoria-prática, por processos de investigação que trazem a importância do cotidiano de realidades locais e regionais e
ressaltam a interação do conteúdo científico em escala
social. (RAMALHO, et.al,s.n.).
Práticas educacionais realizadas em espaços não-formais
distinguem a educação científica encontrada em clubes
de ciências como uma alternativa aos objetivos atuais

de formação de educadores e educando o que busca
perpassar o conhecimento pelo estudo, pela experiência
e pela experimentação ligada à sua realidade. (SANTOS,
2004). Para além, partindo de uma visão teórica e metodológica, a execução de clubes de ciências traz a possibilidade
de acrescentar referências novas em práticas e estudos
demonstrando a viabilidade e eficácia de educação em
espaços não-formais. (RAMALHO, et.al,s.n.).
Então o clube de ciências ele surge para vencer as dificuldades encontradas em sala de aula, permitindo que
o aluno tenha possibilidade de ver, tocar e aprender
fazendo (BIANCONI; CARUSO, 2008). A participação
nele, proporciona uma visão de mundo mais ampla aos
alunos, que percebem novas possibilidades de atuação
como cidadão e profissional, recebendo uma formação
humana mais global, além daquela oferecida pela

educação formal nas nossas salas de aula convencionais
(SILVA, BRINATTI e SILVA, 2009).
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Dentro do clube de Ciências temos um ambiente que possibilita as realizações de atividades interdisciplinares, pois
nas situações do dia a dia a maioria não são problemas
disciplinares e para serem solucionadas é preciso de uma
relação entre conhecimentos culturais, científicos e éticos
as quais a escola tem a função de fornecer ao aluno para
que ele consiga desempenhar esse papel.
Para que isso aconteça, é preciso da figura do professor para
orientar e mediar as discussões, visto que a experiência
enriquece não somente os estudantes, mas os professores
também, porque eles são considerados parte de um grupo,
e não apenas alguém que transmite informações (PIRES ET
AL., 2007). E para que esse professor consiga ser mediador
dessas discussões é preciso está sempre em evolução para
que a sua postura mude diante das mudanças aos seu
redor (MANCUSO, LIMA E BANDEIRA, 1996)

disponibilidade oferecida pelo colégio, durante o período de
novembro de 2020 até setembro de 2021. A execução se deu
segundo as etapas de: Planejamento; Divulgação; Execução;
Levantamento de hipóteses e discussões.
O colégio possui conexão wi-fi precária, e muitos alunos em
situação de vulnerabilidade social, dificultando o processo
de divulgação e execução de projeto durante a pandemia.
Os experimentos foram planejados de acordo com as diretrizes da BNCC do estado de Sergipe, buscando temas relevantes para a formação científica e autonômica dos alunos.
Segundo Fernanda Bassoli (2014), um dos grandes mitos
acerca das atividades práticas da ciência é a necessidade
de um laboratório para realização das mesmas, contrariando a realidade da falta de infraestrutura laboratorial
de grande parte das escolas brasileiras. Os experimentos
do PROLICE foram então pensados de forma a serem realizados com recursos simples e de baixo custo.

2.APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO

A divulgação foi realizada através de vídeo produzido
pelos alunos do PROLICE, contando com uma animação
do Prolicinho, o mascote do projeto. Foram oferecidos
brindes temáticos de forma a estimular o interesse dos
alunos (pelúcia, livros de ciência). Sendo o clube de ciências uma atividade extracurricular, esperamos a resposta
dos alunos interessados e enviamos um convite aos pais
dos mesmos através da plataforma Google Classroom,
esclarecendo a natureza da atividade acompanhada de
termo de consentimento e assentimento.

O presente projeto foi implementado no colégio Gonçalo
Rollemberg Leite, localizado na cidade de Aracaju/SE, em 5
turmas de 1° ano, 1 turma de 8° ano e 1 turma de 9° ano, conforme

A cada experimento, foi realizada uma breve introdução do
tema e dado aos alunos instruções básicas para realizar a
atividade. Segundo Krasilchik (2004), a chance de a aula

Com isso, o objetivo de desenvolver o projeto de “Clube
de Ciência On-Line“ foi para exercitar a responsabilidade
e liderança dos licenciandos em coordenar na escola
uma atividade de grupo inovadora que tinha como alvo
despertar interesse e motivação aos estudantes do ensino
básico para a ciência.
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prática incentivar a criatividade do aluno muitas vezes é
perdida quando a aula é organizada de modo que o aluno
siga instruções detalhadas para encontrar as respostas
certas, e não para resolver problemas, reduzindo o
trabalho de laboratório a uma simples atividade manual.
A execução dos experimentos foi pensada para estimular
a capacidade criativa dos alunos de levantar hipóteses
sobre fenômenos biológicos, sem excessiva intervenção
dos orientadores do PROLICE.

3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

As atividades foram avaliadas de forma qualitativa,
solicitando aos alunos que produzissem relatórios
breves, norteados por perguntas de um questionário. As
perguntas incentivavam os alunos a levantar hipóteses a
partir de suas observações do experimento. A partir da
data de introdução do experimento, os alunos tiveram
cerca de 2 a 3 semanas, a depender da natureza da atividade, para observar os resultados de seu experimento e
produzir os relatórios. Eles foram incentivados a fotografarem o progresso de seu experimento e compartilharem
uns com os outros através do perfil do PROLICE na plataforma Instagram.

Resumo: O projeto foi apresentado no formato de vídeo do
tipo stop-motion produzido pelos integrantes do PROLICE
como um micro ecossistema autossustentável. Seguindo
os princípios da funcionalidade de um ecossistema, foram
adicionados a um recipiente de vidro: solo, pequenas pedras,
plantas de pequeno porte e água em quantidade moderada.
O ambiente isolado favorece a presença de fungos e odores
desagradáveis, então foi recomendado que os alunos adicionassem pedaços de carvão vegetal ao terrário.

Findado o período de observação dos experimentos,
foram conduzidas discussões através da plataforma
Google Meet, orientadas pelos participantes do PROLICE,
de forma que os alunos compartilhassem suas opiniões
sobre o funcionamento dos fenômenos observados.
Durante essas discussões, os participantes do PROLICE
fizeram conexões entre os resultados dos experimentos
e o impacto desses fenômenos na vida cotidiana dos
alunos e no mundo onde eles vivem.

Exemplos de experimentos realizados pelo clube de
ciências
Projeto 1. Estudo do ciclo da água através de construção
de terrário.
Duração do período de observação: 3 semanas. Conteúdos
de biologia associados: Ciclos biogeoquímicos; preservação ambiental.

Os alunos se mostraram muito interessados pelo experimento,
muitos afirmando que não conheciam o uso do terrário.
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Eles tiveram cerca de 3 semanas para observação dos
resultados da atividade, e puderam então relatar o desenvolvimento de seu pequeno ecossistema. Os orientadores
do PROLICE mediaram um debate onde os alunos puderam
levantar hipóteses sobre o que mantinha o terrário funcionando fechado. Alunos relataram terem aberto seus terrários e regado regularmente, ou a morte gradual das plantas
dentro do terrário, quando os orientadores puderam
levantar questões como o equilíbrio da quantidade de
água, se o recipiente estava sendo exposto a luz e permitindo a fotossíntese das plantas. Foram traçados paralelos
entre o micro ecossistema e o ciclo da água na natureza,
os estados físicos da água e a importância da preservação
dos elementos que compunham o ecossistema (o solo, a
água e a vegetação. Projeto 2. Separação de pigmentosCromatografia Duração: 50 minutos: Aula introdutória 35
min , video: 5 min e questionário: 5min A aula denominada
processos fotossintetizantes foi aplicada nas 5 turmas,
regido pela a habilidade da BNCC de Sergipe (EF02CI06SE).
A aula teve início com uma apresentação introdutória via
classroom, após isso foi apresentado um vídeo mostrando
o experimento e todo o passo a passo para realizá-lo, o
experimento faz uso de materiais comuns do cotidiano
como: plantas, pote, amassador, álcool e papel filtro. Após
a finalização do experimento é abordado um questionário
através da plataforma kahoot o qual será a maneira avaliativa, através dele têm um entendimento da maneira como
eles aprenderam sobre o tema.

Os alunos se mostraram surpresos em saber que plantas
com pigmentação diferente do verde também tinha clorofila e o mesmo processo de fotossínteses que as demais.

4. RESULTADOS
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Cada temática científica foi exposta para os alunos com
todas as informações, contendo conteúdo teórico sobre o
tema, vídeo ilustrando o passo a passo para execução do
experimento e ao final de cada prática é atribuído um questionário com um total de cinco questões. Eles são usados
como método avaliativo, uma maneira para a qual fica
explícito como foi a aprendizagem dos alunos para determinado experimento, o que eles acharam e ao mesmo
tempo mostra a evolução deles de acordo com o tempo,
podendo ser comparado ao final do projeto a relação do
primeiro questionário que foi aplicado ao último.

contudo, houve muita dificuldade na anuência deste
formato digital, considerando que poucos alunos dispõe
de recursos para possuir dispositivos e conectividade,
fatores que contribuem no elevado contraste da desigualdade digital, que foi consideravelmente acentuada nesse
momento pandêmico.

A didática aplicada não foi fundamentada em um espaço
específico, como o laboratório, ou na quantidade de atividades e experimentos executados, mas sim, a qualidade
em que foram propostas, visando sempre a perspectiva
e experiência dos alunos, relacionando os experimentos
com o cotidiano, proporcionando um encurtamento
dos dois espaços. Tendo isso em vista, foi ofertado aos
alunos um suporte de seis graduandos para auxiliá-los e
assim tirar eventuais dúvidas, foi estipulado um período
de terça à quinta, nos horários das 09:00 às 11:00, onde
os graduandos estariam disponíveis através do classroom para atendê-los.

FERRETTI, Federico. Cartografia e educação popular. O
Museu Cartográfico de Élisée Reclus e Charles Perron em
Genebra (1907-1922). Terra Brasilis (Nova Série). Revista
da Rede Brasileira de História da Geografia e Geografia
Histórica, n. 1, 2012.

Por se tratar de um projeto com escala em um nível considerável, é necessário maior tempo de aplicação para obter
um parâmetro mais preciso na observação e informação
de dados substanciais, tendo em vista, que até o momento
os resultados mostram boa adesão dos participantes,

RAMALHO, P. F. N. CHAVES, R. K. C.; SANTOS, J.; SERBENA
A. L. SERRATO, R. V. REIS, R. A. Clubes de Ciências:
educação científica aproximando universidade e
escolas públicas no litoral paranaense. Universidade
Federal do Paraná, s.n.i.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRIMEIRO ANO
DO PROLICE - ARTE E EDUCAÇÃO
DOS SENTIDOS NO CENTRO DE EXCELÊNCIA
GOVERNADOR DJENAL TAVARES DE QUEIROZ
André Luiz Santos Valença14
Marjorie Garrido Severo15

1. INTRODUÇÃO
Esse texto tem como objetivo abordar as primeiras
interações e experiências propostas junto ao Projeto
Licenciandos/as na Escola – PROLICE/UFS, através do
Núcleo – Educação dos Sentidos, do Curso de Artes
Visuais, da Universidade Federal de Sergipe na disciplina
Arte nas turmas de Ensino Médio, do Centro de Excelência
Governador Djenal Tavares de Queiroz. Essa interação
gerou importantes ponderações sobre: juventude, ensino
de arte e sentidos durante o ensino remoto e híbrido no
grave contexto da pandemia da COVID-19.
Tais experiências serão abordadas aqui por meio de relatos
de memórias, pautados na perspectiva do autor Macedo
(2015), sobre os acontecimentos que permearam o espaço
escolar durante os anos de 2020 e 2021.

14 André Luiz Santos Valença, Licenciado
em Artes Visuais, mestrando em Culturas
Populares/UFS. Professor de Arte do Centro
de Excelência Djenal Tavares de Queiroz.
E-mail: valenca-luis@hotmail.com
15 Marjorie Garrido Severo, Doutora em
Educação, Universidade Federal de Sergipe.
E-mail: marjorie@academico.ufs.br

O objetivo principal do Núcleo de Arte no PROLICE é o de
contribuir com a formação de estudantes da licenciatura
em Artes Visuais através da promoção da educação dos
sentidos, uma educação integral que possibilite processos
de subjetivação e modos de resistir através da vivência
com o Ensino Médio Integral no Centro de Excelência
Governador Djenal Tavares de Queiroz, em Aracaju.

O plano de trabalho do Núcleo de Arte do PROLICE almeja
unir a Pesquisa Baseada em Arte a reflexão sobre a
educação dos sentidos.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
A Pesquisa Baseada em Arte, na abordagem que sustentamos, se aproxima da filosofia deleuziana, trabalha com
perceptos e afectos. Os perceptos não são mais percepções, os afectos não são mais sentimentos ou afecções,
mas transbordam a força daqueles que são atravessados
por eles (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 213). O mundo da
criação artística deixa de ser uma simples materialidade,
convertendo-se num potencial e diversificado corpo de
relações. O olhar sensível nos coloca na pele das coisas,
não para compreendê-las, mas para animá-las, fazendo
dos afetos a energia vinculadora de nossas relações.
Acreditamos que a perspectiva poética, no âmbito da
educação e da pesquisa, pode agenciar outras maneiras
de se ver, viver e conviver; pode rasgar horizontes, vislumbrar saídas e outras possibilidades de mundo. Afinal, criar
perspectivas poéticas é também possibilidade de instaurar
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outras formas de política, como nos sugere Walter Kohan:
“em primeiro lugar no pensamento, uma política da experiência e não da verdade, uma política de interrogação
permanente sobre a possibilidade e as formas da própria
política, que a desinstale do lugar da impossibilidade.”
(KOHAN, 2007, p. 52). Uma política que parta do questionamento do que somos para que possamos vir a ser de
outros modos, em nossas formas de pesquisar e de educar.
Entendemos que o ensino de arte, apesar das grandes
restrições impostas pela grave pandemia, deve combater
a desinformação, bem como possibilitar diferentes
momentos de interação crítica e de troca sensível. Em
Benjamin (1994), a percepção sensível é histórica, uma
vez que a percepção, os sentidos e as sensibilidades são
educados e educáveis, expondo uma afinidade viva entre
sujeito e objeto, na qual não é possível pensarmos em
fruição superficial.
Em estudo sobre a educação dos sentidos de Rodrigues
e Roble (2015) comentam que “para Maffesoli (1996), a
sociedade não é apenas um sistema mecânico de relações
econômico-políticas ou sociais, mas um conjunto de relações interativas, feito de afetos, emoções, sensações que
constituem o corpo social, um conjunto sobre um movimento irreprimível de atrações e repulsões. Essa temática
da “atração” chamou atenção de P. Tacussel (citado por
Maffesoli, 1996), filósofo que argumenta que as diversas
agregações sociais vão além das causalidades racionais.”
Para estes autores é possível observar um desejo de
“estar-junto”, o qual integra boa dose de sensibilidade
e participação de todos os sentidos (visual, olfativo, tátil,

auditivo e gustativo). Ainda que vinculando associações
inconscientes, não deixa de ser um fenômeno social importante a ser debatido, em especial se temos como objetivo
final um discurso sobre educação principalmente em meio
ao contexto de isolamento social e a pandemia do Covid 19.
A abordagem do Núcleo foi dividida em quatro
etapas: Estudos, Planejamento, Atividades na Escola,
Sistematização e Compartilhamento de Experiências. Estas
etapas acontecem simultaneamente e se retroalimentam.
Dentre as atividades na escola temos o reconhecimento: do
ambiente escolar, da comunidade escolar, da Arte enquanto
área de conhecimento, da dinâmica ou cultura escolar etc.
A observação das aulas das turmas, entendendo a abordagem didática do professor e a interação com as turmas.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
O Centro de Excelência Governador Djenal Tavares de
Queiroz está localizado em uma área central da cidade de
Aracaju, recebe estudantes de diversos bairros no entorno
da escola e de municípios circunvizinhos que fazem parte
da grande Aracaju, em decorrência disso uma grande
parte da comunidade escolar não possui uma identidade
cultural única e um sentimento de pertencimento e apreço
pelo colégio, o que dificulta na estruturação das aulas em
relação ao respeito às individualidades. De acordo com o
Projeto Político Pedagógico do Centro (2018) no ano de
2019 ele contava com um total de 264 estudantes matriculados e matriculadas na modalidade do ensino integral
e convencional distribuídos e distribuídas em 11 turmas.
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O ensino integral foi implementado no primeiro ano do ensino
médio, em 2019, no CEGDTQ e foi sendo ampliado para outras
séries nos anos seguintes. Fazendo parte da lei complementar
nº 179, 21 de dezembro de 2009, no qual tem como objetivo
ações que devem proporcionar a melhoria da qualidade de
ensino, em sua concepção fica claro o caráter experimental e
a introdução de políticas educacionais inovadores, introduzindo alguns conceitos da Base Nacional Comum Curricular,
como a ampliação da carga horária e a inserção de disciplinas
flexíveis como projeto de vida, estudos orientados, eletiva,
práticas experimentais e de vivências.
No ano de 2020, de acordo com os dados do Centro
contidos no portal da Secretaria de Estado da Educação,
do Esporte e da Cultura de Sergipe, a instituição possuía
o total de 372 estudantes matriculados e matriculadas no
Ensino Médio Integral que vislumbravam possibilidades de
novas interações entre seus pares. Os corredores da escola
estavam cheios de múltiplas possibilidades de intercâmbios e dinâmicas socioculturais que possibilitavam trocas
e fruições artísticas. Com a Pandemia da COVID-19 a prioridade foi alterada.
Eram observados nos diversos espaços de convivência: sala
de aula, espaço mediado pelos professores e professoras,
corredores, sala de leitura, auditório, sala de informática,
refeitório, quadra, piscina e sala de vídeo, diversas possibilidades de conexões culturais devido vocação multicultural do Centro. Porém, todas essas possibilidades foram
paralisadas duas semanas depois do início do ano letivo,
com a notícia de que o vírus da COVID 19 tinha chegado ao
Brasil e que estávamos enfrentando uma pandemia.

Em decorrência desse contexto, corredores que presenciavam intensas movimentações e dinâmicas de interações socioculturais, promovidas por diversos atores sociais
que percorriam os espaços escolares, foram silenciados
durante seis meses.
Por conseguinte, após esse período, a aulas retornaram de
forma virtual, através do uso de plataformas digitais que
possibilitavam a transmissão de aulas síncronas e assíncronas. Consequentemente, as dinâmicas socioculturais
entre estudantes foram minimizadas, pois as ferramentas
digitais reduziram o intercâmbio de vivências, saberes e
memórias da cultura juvenil.
Durante o período de um ano, espaços de vivências físicas
foram silenciados e reduzidos a uma tela de celular, computador ou tablet. As aulas síncronas possuíam a duração
de 20 minutos, eram permeadas por poucas interações
mediadas pelos professores e professoras. Foi notável que
a falta das vivências e interações presenciais diminuíram
e restringiram a construção dos saberes e conhecimentos,
bem como ampliaram diversas problemáticas, tanto
emocionais, quanto sociais e econômicas.
Assim, no início de 2021 os seis discentes e bolsistas de
Artes Visuais, começaram a observar as aulas de arte
online, com o intuito de fazer uma imersão nos processos
pedagógicos para revisar o planejamento inicial e as ações
que mobilizarão a educação dos sentidos.
No segundo semestre do ano letivo de 2021, com uma
diminuição dos casos de COVID 19, se iniciam os procedimentos de ensino híbrido, uma mescla entre o presen-
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cial e o online. Possibilitando assim um retorno parcial de
estudantes ao espaço físico da escola e, ao mesmo tempo,
ocasiona o surgimento de novos desafios no processo de
ensino e aprendizagem, diante de um contexto escolar
com grandes transformações.

MACEDO, Roberto Sidnei. Pesquisar a experiência:
compreender/ mediar saberes experienciais. Salvador:
CRV, 2015.

Os estudantes do PROLICE estão realizando o planejamento e a gravação de vídeo-aulas sobre temas que fazem
parte do conteúdo da disciplina Arte conforme currículo
escolar. Em duplas estão experimentando a produção de
material didático.

DELEUZE, Gilles. Conversações. Trad. Peter Paul Pelbart.
São Paulo: Ed 34, 1992.

4. RESULTADOS
Como resultados produzidos pelo Núcleo temos os estudos
sobre o livro didático de arte, resumos de textos, debates
sobre a abordagem da pesquisa baseada em arte e sobre
a educação dos sentidos, produção de relatos de observação, pesquisa sobre o perfil das turmas e a situação
emocional e social frente a pandemia. Estão sendo produzidas vídeo-aulas para cada série do Ensino Médio.
Após essa experimentação de gravação de aulas em vídeo,
serão produzidas propostas de intervenção artística no
espaço físico da escola, como também oficinas com ênfase
na educação dos sentidos e no trabalho com artistas de
Sergipe e da arte contemporânea brasileira.
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1. INTRODUÇÃO
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O presente trabalho evidencia uma análise do projeto
de ensino intitulado “Experimentações literárias: artes
e leituras na formação docente”, realizado de novembro
de 2020 até outubro de 2021, em escolas públicas localizadas no município de Itabaiana, Sergipe. O objetivo
central do projeto em foco realizou experimentações
literárias e artísticas, articulando os conhecimentos da
proposta curricular da formação inicial em Pedagogia e
às práticas docentes no Ensino Fundamental, na Escola
Estadual Eliezer Porto (Código INEP: 28007832) e na Escola
Municipal Vice-Governador Benedito Figueiredo (Código
INEP: 28030460), situadas no município de Itabaiana-SE, a
fim de fomentar experiências educativas emancipadoras
que efetivamente respeitam as culturas da infância na
escola. Neste trabalho, o foco da discussão está centrado
nas atividades desenvolvidas em três turmas do ensino
fundamental, do 4º ano do Ensino Fundamental, da
Escola Estadual Eliezer Porto, situadas no município de
Itabaiana-SE. Com o público-alvo de crianças de nove a
quatorze anos de idade e um total de cinquenta crianças
matriculadas, aproximadamente.

No que se refere aos princípios e procedimentos éticos
na realização da pesquisa, os responsáveis legais das
crianças, as estudantes e professoras das escolas campo
envolvidas nos projetos, tiveram conhecimento do
conteúdo do projeto em execução, e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. A equipe diretiva das escolas e professoras tiveram acesso aos escritos
do projeto na íntegra, por correio eletrônico e em sua
versão impressa. E, no caso das crianças, tivemos acesso
aos termos assinados pelos responsáveis legais, e ao longo
das práticas de leituras, foram observadas as reações e
das crianças-participantes, a escuta sensível sobre as
percepções da professora para cuidadosamente respeitar
quaisquer sentimentos de constrangimento ou declínio
de participação de forma momentânea e/ou definitiva,
respeitando assim os protocolos éticos.
O plano de trabalho vinculado ao programa institucional
Apoio Pedagógico Licenciandos na Escola (PROLICE), da
Universidade Federal de Sergipe (UFS), propôs atividades
literárias baseadas em produção e audição de podcasts
literários, exposição de poemas, obras de arte e por

fim, a construção de um material pedagógico intitulado
“Caderno de Vivências Poéticas”, promovido e organizado
pelas discentes bolsistas e coordenação geral do projeto.
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2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
Os princípios norteadores da “abordagem triangular”
ancoradas em Ana Mae Barbosa (2010), na poética de
Manoel de Barros (2008; 2009; 2010), na experiência
leitora e da “aprendizagem inventiva” de Virgínia Kastrup
(2001, 2015), e na inspiração da artista Lygia Clark (19201988), almejaram experimentar as sensações, os sentidos
das crianças, dos licenciandos e das professoras envolvidas nas vivências. As ações envolvidas potencializaram o desenvolvimento de estratégias educativas que
permitem repensar a formação de leitores e, consequentemente, os modos de leitura.
Esse projeto de ensino proporcionou experiências pedagógicas envolvendo o corpo, o movimento e o brincar nas
atividades escolares. Desse modo, buscou proporcionar o
acesso à leitura literária disponibilizando ações que priorizaram a acessibilidade do livro à comunidade escolar. Os
objetivos do projeto constituíram: a) explorar as potencialidades dos usos da Literatura no campo educacional; b)
produzir espaços reflexivos e vivenciais acerca da relação
entre literatura, artes e educação; c) refletir acerca das relações entre a literatura, a infância e os espaços escolares; d)
conhecer as discussões sobre a pesquisa com as crianças e
o aperfeiçoamento das estratégias utilizadas para ouvi-las.
Os fundamentos teórico-metodológicos deste projeto
baseiam-se em um conjunto de atividades com cunho didá-

tico-pedagógico que priorizem práticas de leitura literárias
e artísticas no contexto escolar. Esses princípios indicaram
possibilidades para buscar métodos pedagógicos que
prevê o entrelaçamento da vida cotidiana, a constituição
de espaços e tempos para leitura pela via da composição
de ateliês. A elaboração e execução deste projeto viabilizou um diálogo com as crianças e com a professora da
escola-campo, as temáticas as aprendizagens mediadas
pelas experiências estéticas potencialmente pela curiosidade, pelo interesse, pelas falas e perguntas das crianças.
Portanto, pôde-se verificar os fragmentos, as marcas, os
traços e os vestígios de leituras incrementados espaços,
que promovam o acesso às leituras literárias e artísticos.
Assim, foram deliberadas as diretrizes do projeto mediante
a definição de estratégias de ação e de possíveis modos de
interferência. Neste percurso, foi de extrema importância
o planejamento, essencial para o desenvolvimento do
projeto, se fazendo indispensável a avaliação processual.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Ao trabalhar literatura e outras linguagens artísticas com
as crianças, o presente projeto permitiu abrir espaços
para a imaginação alcançar lugares “não habitados”. Sem
fronteiras, a literatura e outras artes traz reflexão sobre o
mundo em que ela vive, a criança reflete sobre si e sobre o
mundo, revela os seus sentimentos em desenhos, sente e
percebe detalhes ao ver uma obra de arte, escuta poemas
sensivelmente, traz em sua reflexão a sua origem, o seu
lugar e as suas vivências.
Reconhecer essa importância para as infâncias, significa
incentivar a formação de práticas de leituras plurais, signi-
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ficar ainda formar leitores e leitoras em potencial, que
leem não apenas em um movimento de decodificação, mas
ampliam as suas experiências de maneira significativa. A
literatura abre um leque de possibilidades que colaboram
com a expressão verbal, visual, corporal e artística dos
pequenos, permitindo que eles se expressem de maneira
mais livre e criativa. O hábito da leitura na infância colabora com o aprendizado, desde a formação das palavras
e a estruturação das ideias. Por tudo isso, os livros literários são ótimos recursos na educação de crianças e podem
ser utilizados de diversas maneiras no contexto escolar. O
docente pode explorar a literatura infantil de diferentes
formas: as histórias podem ser trocadas e contadas entre
as crianças, transformadas em desenhos e pinturas ou, até
mesmo, dialogando com outros suportes e linguagens.
Neste sentido, a criança é provocada a expressar a sua
imaginação, as suas emoções e os seus sentimentos de
forma prazerosa e significativa, isso porque:
[...] sabe-se que isso é significante à criança quando
ela consegue narrar o que viveu, principalmente,
quando essa experiência permanece viva em sua
memória e na vida adulta consegue narrar o que viveu,
principalmente, quando essa experiência permanece
viva em sua memória e na vida adulta consegue ser
narrada. (GALIAZZI; SANTOS, 2016, p.25-36).

Quando a criança consegue narrar a literatura isso quer
dizer que foi significante e permanece até a vida adulta.
Nessa perspectiva, o Walter Benjamin, é citado por Galiazzi
e Santos (2012) e nos mostrar um conceito de infâncias
numa perspectiva em que a criança possa ser reconhecida
como um ser social. O ato de ler, então, não representa
apenas a decodificação, já que este não está imediata-

mente ligado a uma experiência, fantasia ou necessidade
do indivíduo, vai mais além, quando compreende que o
ato de ler é transformador, capaz de transpor imensuráveis sensações de prazer e aprendizagem. Nesta perspectiva, notamos o quão mágico pode ser um livro nas mãos
de uma criança, que mediada por uma professora ou familiar pode utilizá-lo de maneira ampliada e potente. Além
disso, fazer uso do livro de literatura infantil na sala de aula
como ferramenta de apoio e parte dos demais processos
do desenvolvimento da criança; faz com que esta deixe de
ser o agente passivo e passe a ser o próprio processo transformador. Nessa dimensão,
Ouvir histórias literárias e criar espaços para escuta
atenta da fala das crianças no que se refere à formulação de perguntas após as leituras, possibilitando a
criação, a invenção e a fantasia. O objetivo central é
provocá-las a pensar sobre o mundo que as cercam, a
observar, elaborar ideias e criar suas próprias narrativas. (OLIVEIRA; MANKE; THIES, 2020, p.28).

É necessário criar desdobramentos de praticar pedagógicas dentro e fora da sala de aula para ser construído
coletivamente. Movimentos de criar recriar entram em
jogo, por meio da imaginação, das expressões reveladas
pelas suas narrativas, permitindo, assim um momento
de criar conexões sensíveis entre as crianças e as pessoas
que habitam a mesma casa e também a escola, a partir de
experiências únicas e marcante para sua trajetória de vida.
4. RESULTADOS
A arte da experimentação permitiu ajustes ao longo do
processo, acompanhada de vários significados entrela-
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çados no ato de ensinar e compartilhar com as crianças
envolvidas. As experimentações possibilitaram aprendizagens para as crianças e para as integrantes do núcleo,
aqueles que ensinam e aprendem, ao mesmo tempo. Ouvir
os podcast, participar das atividades propostas e ensinadas,
qualificaram todo o percurso de execução das ações.
O núcleo de Pedagogia, vinculado ao PROLICE, promoveu
um projeto sistemático em contato direto com as escolas,
ao longo dos últimos meses. Isso significou uma escuta
sensível, ao estar em contato com as crianças, observar
o que elas narram e dialogar em cada proposta enviada
e em cada mensagem recebida. O compartilhamento de
saberes configurou cada experimentação, cada pintura,
cada áudio e cada olhar sobre as vivências propostas.
As gravações dos áudios e as fotografias trocadas entre
as integrantes do núcleo e as crianças, foi uma forma
frequente de contato direto, mesmo em tempos pandêmicos, mesmo em tempos de distanciamento, isso porque
através desses recursos foi possível enxergar novas estratégias de pensar a escola e suas práticas, novas vivências,
e novas formas de interação entre as crianças e professora,
mesmo com tantas dificuldades que estão sendo enfrentadas, a educação permanece presente, enfrentando
barreiras para assegurar o direito de educação para todos.
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1. INTRODUÇÃO
Somos estudantes da UFS - Universidade Federal de Sergipe
e estamos no 5° período de Artes Visuais, participamos do
PROLICE - Projeto de Apoio Licenciandos(as) na Escola, mais
especificamente do Núcleo de Arte/UFS, o projeto consiste
na inserção dos futuros professores em sala de aula. Tivemos
contato com todas as turmas do Ensino Médio, porém aqui
registramos algumas reflexões que sugiram com a experiência de aulas na turma do 3º ano, do Centro de Excelência
Governador Djenal Tavares de Queiroz.
O Plano de Trabalho do Núcleo que fazemos parte, visa
estimular e incentivar o desenvolvimento de aspectos
bastante relevantes para a Educação dos Sentidos, tais
como: autoconfiança, autoestima, estabelecimento de
metas, planejamento, escuta ativa e criatividade.

21 Adrian Santana dos Santos, graduando
em Artes Visuais - UFS, Centro de
Excelência Djenal Tavares de Queiroz.
E-mail: adrianvizesantos@gmail.com
22 Adrian Santana dos Santos, graduando
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Estimula, de forma direta, o desenvolvimento do projeto de
vida dos estudantes, que já é aplicado nas demais disciplinas
e convida-os a projetarem sonhos, interesses e necessidades,
e a refletirem sobre como aprendizagens e competências
podem ajudá-los a concretizar os próprios projetos pessoais.
Previsto para ser realizado no decorrer de duas aulas, os
alunos compartilharão com os colegas as marcas do seu

corpo, que contam uma história e/ou possuem algum
significado pessoal. A exemplo de: marcas de nascença, de
cirurgias, quedas, auto-flagelo e também, marcas consideradas “de família”, onde os alunos mostrem sua essência e
seu passado, através dessas “histórias de vida”, criaremos
uma exposição no ambiente escolar, propondo a prática
dos alunos com os temas trabalhados em aula.
O multiculturalismo foi nosso ponto de partida, pois
diante da temática pode-se trabalhar a partir das referências bibliográficas, o ambiente multicultural e suas múltiplas facetas nos tempos atuais com uso das ferramentas
tecnológicas que já são de uso cotidiano dos alunos.
Ainda sobre a perspectiva de Paulo Freire, tentando fugir
do conceito de educação bancária, que tanto atrapalha o
ensino de arte, abordamos como principal tema “mágicos
da terra”, incentivando que os e as estudantes se reconheçam como pertencentes dessa gama de novos artistas
regionais, trazendo a tona o questionamento: “Quem são
esses artistas?”.
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2.APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO

3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Com base na abordagem freireana, também conhecida
como Educação Libertadora, entendemos que o e a estudante é capaz de libertar-se por meio do conhecimento.
Levamos em conta seus aspectos socioculturais
e o contexto no qual se inserem, pois associar o
conhecimento à sua realidade ajuda a compreender o
mundo, diferentemente do conceito que Paulo Freire
denomina como educação bancária.

No primeiro momento, passamos por um período de 6
meses na observação de aulas e estudos do livro didático,
sendo ele de suma importância para que tivéssemos um
contato efetivo com as turmas.

Seguindo os apontamentos de Paulo Freire (1974, p. 33):
Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem paciente-mente, memorizam e
repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação,
em que a única margem de ação que se oferece aos
educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los.

Utilizamos o livro didático, slides e aulas gravadas para
aplicarmos o conteúdo, também fizemos uso da ferramenta online Padlet, que já era de conhecimento das
turmas de estudantes do 3º ano do Ensino Médio do Centro
de Excelência Governador Djenal Tavares de Queiroz.
Além dos recursos disponibilizados pelo ambiente
escolar, fizemos uso durante a prática educacional de
ferramentas tecnológicas de uso cotidiano dos e das estudantes (smartphones, internet, Facebook, Instagram, Tik
Tok, Meet etc) a fim de facilitar a propagação de conhecimentos, bem como, um real engajamento por parte da
comunidade discente.

Durante esse período, organizamos todos os assuntos e temas
que seriam propostos e abordados nas aulas de regência,
organizamos juntamente com o professor supervisor, como
os conteúdos seriam alocados nos encontros e decidimos
que levaríamos aulas gravadas para os alunos, pois, em
decorrência do ensino híbrido, não seria possível aplicar a
aula para todos os alunos juntos em um ambiente presencial.
Foram montados slides para aulas expositivas sobre os
conteúdos, questionário e a atividade prática de fotografia.
Para a atividade principal, que ainda estamos realizando,
seguimos uma proposta do professor supervisor: já que
trabalhamos com a educação dos sentidos, poderíamos
despertar nos e nas estudantes a ligação do corpo e mente
através da arte. “Marcas do corpo: passado, presente e
futuro” nos instiga a pensar como artistas, através do olhar
sobre essa marca e suas múltiplas possibilidades.
4. RESULTADOS
Alguns dos temas trabalhados foram: multiculturalismo,
ambiente multicultural, artes visuais na geração de 80 e
mágicos da terra.
Levamos figuras brasileiras, artistas nordestinos e influências artísticas internacionais, dentre elas: Gilvan Samico,
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Keith Haring, Basquiat e Nelson Triunfo, que se encaixavam perfeitamente nos temas trabalhados, mesmo
realizando uma espécie de vídeo-aulas. Pudemos sentir a
presença dos alunos conosco, tendo um retorno positivo
sem muitas dúvidas. O período de regência tem sido uma
vivência incrível para a formação acadêmica, pois a teoria/
prática estudada na Universidade foi aliada a práxis em
sala de aula e o retorno que estamos tendo por parte das
turmas. Houve a possibilidade de vivenciarmos experiências diversas para o preparo da nossa futura profissão. O
estágio está contribuindo de forma significativa, pois nos
coloca em contato com a realidade de futuros professores.
Esperamos que com a possível continuidade dos trabalhos
em 2022, possamos experienciar um retorno ainda mais
significativo junto aos estudantes do Ensino Médio com
base no estudo e prática da educação dos sentidos.
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1. INTRODUÇÃO
Este relatório é referente a Oficina Música e Movimento,
que faz parte do Projeto “Vem pra Dança” que visa aproximar o(a) Licenciando(a) em Dança, do fazer educacional
no ambiente escolar, vinculado ao Projeto Licenciandos/
as na Escola (PROLICE), do Departamento de Dança da
Universidade Federal de Sergipe, coordenado pelo Professor
Doutor Daniel Moura e pelo Professor Mestre Jonas Karlos.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
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Como base metodológica, buscou-se aplicar a metodologia ativa, na visão de Paulo Freire, que propõem que o(a)
estudante seja protagonista, como também que receba
estímulos para desenvolver sua autonomia e que possa
pesquisar, trabalhar em equipe, se autoavalie e aproprie-se
de tecnologias digitais. Nessa metodologia, o(a) professor(a) está como mediador(a) do conhecimento e buscando
transformar a sala de aula, a partir do entendimento dos
contextos culturais que o(a) aluno(a) se encontra.
Outra ferramenta importante para a realização dessa oficina
foi a metodologia da problematização que dialoga com a
teoria e a prática visando promover a construção do conhecimento, com uma visão conjunta da realidade. Tanto a meto-

dologia ativa, quanto a metodologia da problematização,
impulsionam o sujeito a usufruir de sua autonomia e emancipação. Valorizando os aspectos éticos e suas relações, com
o intuito de transformar para melhor sua realidade.
Somando ao trabalho e tendo como suporte teórico, foi
refletido sobre a visão de dança, educação e contemporaneidade de Isabel Marques, quando a autora buscou fazer
a relação entre os conceitos de corpo e dança que também
dialogam com a utilização das novas tecnologias, e como
isso pode colaborar no processo de ensino e aprendizagem. Para complementar o aporte metodológico, a partir
da leitura da experiência de vida da dançarina, coreógrafa, dançaterapeuta e pedagoga María Fux, procurou-se
entender a arte como parte inseparável da vida humana, e
como a própria prática da dança e seu ambiente, provocam
o(a) aluno(a) ao movimento. Fux ficou conhecida como
dançaterapeuta, porque olhava para o potencial de criação
do corpo discente, estimulando uma melhor aceitação de
si, sua expressividade e seu bem-estar. Esses instrumentos
foram aplicados nas aulas remotas.
Todos esses suportes metodológicos fizeram com que o
grupo percebesse a importância de entender o processo
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educacional em dança, como aspecto imprescindível na
formação do sujeito. Uma vez que, compreendendo o
protagonismo do indivíduo, sua autonomia, emancipação,
experiência de vida e relação com as novas tecnologias,
permite que a relação entre ensino-aprendizagem seja
mais harmônica e consistente.
Além disso, a metodologia utilizada no projeto envolveu
encontros/aulas virtuais, baseadas nas Manifestações
Populares Sergipanas, suas danças e contextos históricos;
Aulas práticas e expositivas de Samba de Coco, Reisado,
Samba de Pareia e São Gonçalo; Experimentos cênicos
práticos e virtuais, a partir da Música e Movimento; Leituras
de textos em slides; Apreciação de pequenos documentários relacionados à oficina; Utilização de celulares;
Notebook com programa de edição de vídeo instalado (a
exemplo do Wondershare Filmora); Além do recurso da
caixa de som com bluetooth para reverberação sonora no
ambiente de música e gravação e criação de um espetáculo virtual, baseado na Identidade Sergipana.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
As atividades realizadas na oficina Música e Movimento
trouxeram muitos aprendizados ao grupo, uma vez que,
estávamos num período atípico de aulas remotas, e que
nos impulsionaram a estudarmos não só uma prática pedagógica comum, mas sim, uma prática pedagógica virtual.
Dividimos nosso plano de aula em três etapas, divididas
entre os meses abril e julho de 2021. O primeiro momento,
foi de apresentação, tanto do corpo docente, quanto do
discente e explicação de como funcionariam os meses

de oficina. O segundo momento foi de delimitação das
Manifestações Populares Sergipanas que o grupo trabalharia e a prática corpórea, sendo elas Samba de Coco,
Samba de Pareia, Reisado e São Gonçalo. Já o terceiro
momento, foi de criação de um espetáculo virtual final e
sua edição, já que tudo foi remoto. Como o grupo já estava
com foco em que trabalharia, foi mais tranquilo lidar com
os encontros práticos-expositivos, porque a ideia era fortalecer a cena artística sergipana e a educação, a partir de
suas manifestações populares e seus desdobramentos
dentro de uma Licenciatura em Dança.
A estudante Ane Oliveira, por exemplo, trabalhou com o
Reisado do Município de Frei Paulo, lugar onde a mesma
cresceu e tem residência. Ela iniciou seus encontros
com uma breve explicação do Reisado escolhido, suas
personagens, vestimentas, instrumentos, passos etc.
Além disso, trouxe, num breve vídeo expositivo, a fala
de uma das figuras importantes dessa manifestação. Ela
especificou que trabalhou com o Reisado do Povoado
Alagadiço, de Frei Paulo, e com base em suas explicações,
trouxe elementos das artes visuais, como o desenho do
boi (figura importante na brincadeira dançante citada) e
ensinou ao corpo discente, possibilidades de desenhá-lo.
Uma observação importante é que, todas as músicas
utilizadas nessa oficina, foram de artistas sergipanos(as).
Todas as proposições da estudante Ane Oliveira estavam
ligadas à Música e ao Movimento. Além disso, houve um
revezamento do corpo docente quanto às aulas, ou seja,
quando a estudante Ane ministrava sua aula, as outras
pessoas do grupo estavam no suporte técnico.
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Já a estudante Carolaine Reis, decidiu trabalhar com o
Samba de Pareia, da comunidade quilombola Mussuca,
que fica localizada no Município de Laranjeiras. Nada diferente de Ane Oliveira e dos demais colegas, Carolaine em
sua metodologia, trouxe aspectos históricos, para contextualizar sua aula. A mesma relatou que o Samba de Pareia
antes era dançado por homens e mulheres, mas que atualmente o grupo é composto por mulheres, e a única figura
masculina é o tocador de cuíca do grupo, que permanece.
Com base nessa Manifestação e em seus instrumentos musicais, Carolaine ensinou ao corpo discente a confeccionar
um ganzá (instrumento musical conhecido como chocalho)
a partir do rolo de papel higiênico, com fita adesiva durex
e pedrinhas, arroz ou até mesmo caroços de feijão, com o
intuito de utilizar o instrumento ao longo de suas aulas. Ela
também explicou que a dança do Samba de Pareia não se
configura um folguedo e que essa dança traz situações do
dia-a-dia das brincantes e sua comunidade. A cada encontro,
era feita uma avaliação de como o grupo discente havia recebido as informações referentes às aulas, sempre obtendo
significativos resultados de conversações construtivas. Tanto
na prática docente de Carolaine Reis, quanto no grupo em
geral, buscou-se observar muito cada participante da oficina,
já que o grupo de alunas(os) – apenas cinco estudantes finalizaram o curso – era reduzido e haviam quatro estudantes
de licenciatura em dança (docentes), em sala de aula.
É importante salientar que o grupo estava reduzido,
porque a maior parte das pessoas inscritas na oficina
não compareceram e nem explicaram o motivo do não
comparecimento. Esse ponto será abordado em nossas
dificuldades e em nossa autoavaliação.

Dando continuidade, o estudante Leandro Matos optou
por trabalhar com os desdobramentos a partir do Samba
de Coco. Seu propósito era de tornar seus encontros em
práticas pedagógicas justas e horizontais, ou seja, que não
só ele pudesse passar o que vem aprendendo ao longo
de sua formação, mas também de aprender com cada
pessoa que se propôs a participar da oficina de Música
e Movimento. Além disso, Leandro se responsabilizou
para abrir todas as salas de aula, já que tudo aconteceu
de forma remota, ficando nesse suporte técnico e com a
direção geral do espetáculo final, com a edição e todas as
artes visuais do grupo, pois o mesmo entendia melhor do
assunto. Nesses encontros, Leandro percebeu o quanto
aprendeu com todas essas ferramentas, que foram imprescindíveis ao funcionamento dos encontros pedagógicos
dançantes, ao longo desses quatro meses. Matos ainda
relatou que essa oportunidade de ensinar à distância no
ensino remoto, contribuiu muito para sua organização e
aprendizados na pedagogia da dança, porque, nas formações em dança, o presencial é muito importante para a
aprendizagem, mas que os desafios o estimularam e o ensinaram a se reinventar nessa nova fase de sua formação.
Wallace Santos, outro participante do grupo, disse que por
meio de tudo que foi visto, apreciado, relatado e sentido
durante as aulas, buscou fazer algo diferente do que tinha
feito na primeira etapa da oficina. Proporcionando estímulos para os(as) estudantes que participaram das aulas e
que buscavam conhecimento. Além disso, criou estratégias
de condução de aulas, pois via durante os encontros das
outras pessoas do grupo, algumas dificuldades no corpo
discente, quanto à receptividade e dinamicidade. Por isso,
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investiu em metodologias com mais dinâmicas, nas quais,
o protagonismo era dos(as) estudantes. Basicamente,
Wallace iniciava os encontros pela parte expositiva, estruturando tudo que o(a) aluno(a) aprenderia no dia. Em seguida,
contextualizava o conteúdo, com embasamento em
pesquisas que fazia. Por conseguinte, tirava algumas possíveis dúvidas sobre o assunto ali apresentado e por último,
dava continuidade à parte prática, aproveitando o máximo
às experiências de movimentações dos(as) discentes, e
exprimindo ainda mais às possibilidades e capacidades
dos(as) mesmos(as). E finalmente, fazia um compilado de
tudo que tinha sido partilhado na aula, estimulando os(as)
alunos(as) à criação de uma sequência coreográfica, mas
que contavam com as observações de Wallace.
Durante esses encontros, falas como “foi um prazer participar dessa oficina”, “essas aulas me ajudaram em outros
trabalhos”, “o corpo docente foi muito acolhedor comigo”,
“sou de Sergipe, mas não conhecia essas danças, e a partir
das aulas de vocês, aprendi muito sobre a cultura do meu
estado” foram recorrentes. Como o grupo sabia e reconhecia também as dificuldades encontradas no ensino
remoto, buscou transformar as telinhas em oportunidade
de aprender com leveza. E um dos intuitos era de ressignificar o ensino à distância, possibilitando uma aprendizagem de trocas e de fortalecimento identitário sergipano.
Segundo Wallace Santos, foi notória na participação de
todas as pessoas que participaram da oficina, a vontade de
querer aprender, a determinação, empatia, generosidade
nas partilhas, e respeito mútuo da turma. Foi perceptível
também a responsabilidade de cada integrante discente. A

interação entre a turma era muito enérgica, que em muitas
vezes, as aulas excediam o horário (o que contribuiu muito
para o ensino remoto).
E mesmo com o investimento numa aprendizagem prazerosa e de fortalecimento da identidade sergipana, o grupo
encontrou algumas dificuldades, das quais destacam-se:
a) Falha de memória do corpo discente para os trabalhos práticos;
b) Dispersão de algumas pessoas;
c) Alguns desentendimentos do corpo docente;
d) Falta de explicação mais objetiva do corpo docente;
e) Falta de autonomia do corpo discente;
f) Aulas distanciadas, sendo apenas uma vez na
semana;
g) Falta de conhecimento identitário sergipano.
É sabido que dificuldades sempre teremos, seja no ensino
presencial ou à distância, seja na educação de modo geral,
mas que toda essa caminhada foi muito valiosa, especial,
prazerosa para o grupo da oficina Música e Movimento,
porque cada participante recebeu o estímulo que precisava para a melhoria em sua formação. E sabendo também
que cada oportunidade-dificuldade dessa deve ser aproveitada da melhor maneira possível, porque a educação
está em constante movimento.
4. RESULTADOS
Quantitativamente, foram criados vídeos curtos das aulas,
partilhados na Rede Social Instagram, do Grupo Música e
Movimento, https://www.instagram.com/musicaemovimen-

50 / 227

toprolice/, e um espetáculo na finalização da oficina, que
pode ser acessado em: https://www.youtube.com/watch?v=-WWFJXl-XMw. Todos esses materiais também foram
divulgados nas plataformas WhatsApp e Facebook, contabilizando, aproximadamente 519 visualizações, e alcançando
profissionais da dança, estudantes de outras licenciaturas,
professores universitários(as) e dos ensinos fundamentais e
médios, e pessoas interessadas no fazer artístico.
Qualitativamente, a oficina de Música de Movimento trouxe
experiências riquíssimas no fazer educacional e artístico
ao grupo, além de desdobramentos no fazer acadêmico.
Principalmente porque projetos como esse, possibilitam
a pessoa licencianda, ter a experiência do ensino, antes
mesmo da formação, e isso traz benefícios e segurança nas
próximas ações educacionais. Essas iniciativas levaram o
grupo a entender melhor sobre uma educação e formação
horizontal, ou seja, discente/discente, sem que isso gerasse
algum impedimento ou bloqueio no ensino.
E para não ficarmos apenas nas dificuldades, queremos
destacar algumas melhorias observadas e ditas pelos(as)
estudantes em relação aos meses de oficina:
a) Fortalecimento identitário sergipano;
b) Desenvolvimento da autonomia e dialogia;
c) Desdobramentos em outras áreas artísticas, como a
música, teatro, poesia, artes plásticas, visuais etc.
d) Melhor desenvolvimento sensório-motor;
e) Melhor relacionamento interpessoal;
f) Maior engajamento com o fazer artístico;
g) Melhor entendimento sobre projetos acadêmicos;

h) Melhoria nos fazeres relacionados à formação de
cada integrante;
i) Aproveitamento dos conteúdos e aplicação dos mesmos.
É sabido que dificuldades sempre teremos, seja no ensino
presencial ou à distância, seja na educação de modo geral,
mas que toda essa caminhada foi muito valiosa, especial,
prazerosa para o grupo da oficina Música e Movimento,
porque cada participante recebeu o estímulo que precisava para a melhoria em sua formação. E sabendo também
que cada oportunidade-dificuldade dessa deve ser aproveitada da melhor maneira possível, porque a educação
está em constante movimento.
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AÇÕES DO PROLICE REALIZADAS COM O
COLÉGIO ESTADUAL QUILOMBOLA 03 DE MAIO
Ane Victória Cerqueira dos Santos27
Elisson Lima Santos28
Fabiana Santos de Macena29
Islane Santos Lima30
José Luanderson Santos Andrade31
Mylena Nascimento Santos32
Wádson dos Santos Silveira33
Claudemírio Pereira de Andrade34
Edinéia Tavares Lopes35
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1. INTRODUÇÃO

As/Os bolsistas cursam Licenciatura
em Química na Universidade Federal
de Sergipe, Campus Professor Alberto
Carvalho e as ações do PROLICE foram
desenvolvidas no Colégio Estadual
Quilombola 03 de Maio sob a coordenação
da professora Dra. Edinéia Tavares Lopes e
a supervisão do professor da disciplina de
Química Claudemírio Pereira de Andrade.
27 Bolsista, anevictoriasantos@gmail.com)
28 Bolsista, 1999elissonlima@gmail.com)
29 Bolsista, fabiana.macena10@hotmail.com)
30 Bolsista, islanesl@hotmail.com
31 Bolsista, luandersonfurler@gmail.com)
32 Bolsista, mylenasantos2017@hotmail.com)
33 Bolsista, thewadson.silveira@gmail.com)
34 Supervisor, claudemiro.andrade@
professor.seed.se.gov.br)
35 Coordenadora, edineia.ufs@gmail.com

O Colégio Estadual Quilombola 03 de Maio, localizado
na comunidade de Brejão, situada no município de Brejo
Grande, na região do Baixo São Francisco do estado de
Sergipe, foi atendido pelos núcleos “Transform/ações
na Docência em Química” e “Re/ações na Docência em
Química durante a Pandemia da Covid-19” do Programa
Apoio Pedagógico Licenciandos/as na Escola (PROLICE),
desenvolvido pelo Departamento de Química (DQCI)
da Universidade Federal de Sergipe, Campus Professor
Alberto Carvalho e coordenado pela professora Dra.
Edinéia Tavares Lopes e supervisionado pelo professor
Claudemírio Pereira de Andrade. O colégio possui um total
288 estudantes regularmente matriculadas/os, sendo as
turmas atendidas pelo PROLICE, o 1º ano A com 39 estudantes, o 1º ano B com 23, o 2º ano A com 38, o 2º ano B
com 39, o 3º ano A com 26 e o 3º ano B com 17.
As atividades tiveram início no dia 04 de novembro de 2020,
com a participação dos bolsistas Ane Victória C. dos Santos,

Elisson L. Santos, Fabiana S. de Macena, Islane S. Lima, José
Luanderson S. Andrade, Mylena N. Santos e Wadson dos S.
Silveira, através de uma reunião (Google Meet) em que foi
apresentado o plano a ser desenvolvido ao longo dos doze
meses de duração do edital do projeto. Esse tinha como
objetivo desenvolver o ensino de química integrado com o
cotidiano da comunidade, bem como trabalhar temáticas
de interesse das/os estudantes. Além disso, foi informado
que as atividades seriam feitas de forma remota devido à
atual situação pandêmica, podendo ser alteradas para a
forma presencial caso fosse possível, porém, não o foi.
O plano foi dividido em três etapas, sendo elas: (i) aprofundamento teórico, por meio da discussão de textos e vídeos,
bem como da participação em eventos, mesas redondas
e eventos sobre Ensino Remoto em Sergipe, aspectos
histórico-culturais, sociogeográficos e econômicos das
comunidades quilombolas e das indígenas, a Educação
Quilombola e a Educação Escolar Quilombola (EEQ), a
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Educação Indígena e a Educação Escolar Indígena (EEI); (ii)
Aproximação e reconhecimento da comunidade e escola-campo, em que foi desenvolvido o processo de conversação com o professor-supervisor Claudemírio Pereira
de Andrade e com as/os estudantes de suas turmas de
Química e (iii) Desenvolvimento das atividades com/na
escola-campo, feitas por meio do diálogo com membros
da comunidade escolar.
Vale ressaltar que a etapa de aprofundamento teórico não
foi estanque, ou seja, foi feita ao longo de todo o plano
devido à necessidade de melhor compreender a realidade.
Contudo, sua intensidade foi maior nos primeiros quatro
meses das atividades. Ademais, realizou-se uma apresentação acerca do que já havia sido feito no núcleo no evento
“Narrativas da Formação Docente em Química e Ciências:
Educação das Relações Étnico-Raciais, a Pesquisa, o
Ensino Remoto e o Estágio em Foco”, que também foi organizado pelas/os bolsistas do núcleo. Por fim, o momento
atual é de escrita de artigos e/ou trabalhos completos
que promovam reflexões sobre as percepções e enfrentamentos acerca do ensino de Química em uma escola
quilombola durante a pandemia da Covid-19.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
Os aportes teórico-metodológicos utilizados no desenvolvimento das atividades foram três, sendo eles: (i) As
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar
Quilombola (DCNEEQ), uma vez que é uma escola quilombola, sendo necessário respeitar as especificidades
desta; (ii) As recomendações da Secretaria de Estado da

Educação, do Esporte e da Cultura de Sergipe (SEDUC/
SE), do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica
do Estado de Sergipe (SINTESE), além das orientações da
Universidade Federal de Sergipe (UFS) quanto ao desenvolvimento de atividades remotas e (iii) A práxis freireana
ao buscar construir um diálogo teórico-prático a partir e
com a realidade das/dos estudantes por meio da comunicação com elas/eles.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
A etapa de aprofundamento teórico foi desenvolvida
por meio da discussão e da participação de reuniões,
nas quais foram trabalhados os conteúdos presentes nos
textos, nos vídeos, nos eventos, nas palestras e nas mesas
redondas; leituras e fichamentos sobre as orientações da
SEEDUC e do SINTESE acerca do Ensino Remoto. Além
disso, foi elaborado e aplicado um questionário sobre
como estavam sendo realizadas as atividades escolares
durante a pandemia para docentes e estudantes, para
complementar, houve a participação na palestra “Ensino
Remoto: Condições de Trabalho e Impactos na Educação
Básica Sergipana” feita por Hidelbrando Maia (SINTESE)
e na mesa redonda sobre Reforma Agrária e Movimentos
Campesinos denominada “A Questão Agrária Brasileira:
Reflexões Iniciais para Compreensão da Educação do
Campo” ministrada pelas professoras Dra. Josefa Lisboa
(DGEI/UFS) e Ma. Tereza Simone S. Carvalho (DLL/UFS).
Além disso, as participações da roda de conversa com
o professor-supervisor e com a professora da disciplina
de História Rosane Guedes da Silva do Colégio Estadual
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Quilombola 03 de Maio para compreender melhor as
relações dentro e fora da escola; das mesas redondas
“Conceitos, Contextos Políticos e Práticas na Educação
das Relações Étnico-Raciais com Foco na História e
Cultura Afro-Brasileira” ministrada pelas professoras Dra.
Maria Batista Lima e Lívia Jéssica Almeida (DEDI/UFS),
“Reflexões sobre Educação Escolar Quilombola” com falas
da professora Rosane Guedes (Brejão) e Ana Carla Santos
Roberto (Lagoa de Campinhos), bem como de Silvânia
Correia de Moura (Pontal dos Crioulos), “Diálogos Virtuais
Afrodiaspóricos: Racismo e Antirracismo da Educação”
ministrada pelas professoras Ma. Maíra Ielena Cerqueira
Nascimento, Dra. Lívia Jéssica Almeida e Daniela Barreto
do Sacramento,“Diálogos sobre Educação Indígena e
Educação Escolar Indígena” com a profa. Dra. Teodora de
Souza Guarani e Eduardo Maiawai (Povo Bakairi), além
da participação do seminário “A Química em Contextos
Indígenas: Abordagens Interculturais” ministrada pelo
professor Daniel Kuaray (Povo Guarani) e pelas professoras
Ercila Monteiro (UFAM).
Também houve o levantamento dos aspectos socioculturais, econômicos e geopolíticos da comunidade de Brejão
do Negros, onde a escola está localizada; leitura, fichamento e debate das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Escolar Quilombola, bem como resumo
e discussão dos vídeos “Guerras do Brasil – Episódios
1 e 2”, “Terras de Quilombo: Uma Dívida Histórica”,
“Educação Escolar Quilombola – Parte 1 e 2” por Nilma
Lino Gomes, “Povos Indígenas: Conhecer para Valorizar” e
“Marãiwatsédé: O Resgate da Terra”. Essas foram as atividades desenvolvidas para o processo de aprofundamento

teórico. Da etapa de aproximação e reconhecimento da
comunidade e escola-campo, houve conversas com o
professor supervisor para compreender como as aulas
estavam sendo desenvolvidas, uma vez que eram feitas
por meio de grupos de WhatsApp de forma síncrona e
assíncrona. Para as/os estudantes que não tinham acesso
às tecnologias, os materiais das aulas eram encaminhados
para escola para que as/os discentes buscassem.
Após a inserção nos grupos das turmas, foi iniciada a etapa
do desenvolvimento das atividades com/na escola-campo. Nessa etapa, inicialmente foram realizadas observação e análise das metodologias e das ferramentas utilizadas pelo professor para adaptar, bem como desenvolver
suas aulas de Química. Com o intuito de promover uma
maior aproximação com os/as alunos/as, foi elaborado
e aplicado o questionário “Conversando e Aprendendo”
através do Google Forms contendo questões sobre informações gerais, condições materiais e de acesso à internet,
Ensino Remoto e pandemia, Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) e universidade, além de que se tinham
curiosidades, dúvidas e/ou questões sobre nós, bolsistas
e estudantes de uma universidade pública federal, bem
como se queriam dialogar sobre alguma temática específica. Dessa forma, a partir das respostas obtidas e das
conversas via WhatsApp com as/os discentes foram elaboradas as propostas a serem desenvolvidas com as turmas,
que serão melhor detalhadas no item a seguir junto às
complexidades das ações no Ensino Remoto.

4. RESULTADOS
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Propusemos desenvolver didáticas abordando temas
relacionados à pandemia da Covid-19. Tais atividades,
envolviam conteúdos teóricos, como uso do álcool à
70% e desenvolvimento de vacinas, além da criação de
podcasts e panfletos informativos. No entanto, ao verificar
que apenas uma minoria das/os estudantes participavam
das aulas online e que estes não interagiam, foi criado um
questionário que, como já citado acima, tinha o objetivo
de promover aproximação entre as/os bolsistas e as/os
discentes, compreender as condições de estudos destas/
es, além de identificar quais eram as principais curiosidades que possuíam e quais assuntos gostariam que
fossem abordados em nossos encontros. Para a maioria
das/os estudantes, ter acesso às plataformas, como
Google Meet e YouTube, era muito dificultoso por causa da
má qualidade e/ou falta de acesso à internet, bem como de
recursos tecnológicos para ter o acesso às aulas.
Após análise das respostas enviadas, verificou-se que a
maioria das/os estudantes tinha dúvidas sobre a vida
acadêmica. Por tratar-se de um tema relevante, uma vez
que pode incentivar as/os estudantes da educação básica
a querer cursar o Ensino Superior, mudamos toda a estrutura do planejamento. Então, foi proposto a organização
de encontros online, via plataforma do Google Meet, em
que as/os discentes e as/os bolsistas poderiam ligar as
câmeras e assim ter maior interação. Com a mudança no
planejamento, foi elaborado um primeiro cartaz. Neste
havia informações sobre as diferentes formas de ingressar
nas universidades públicas (ENEM, PROUNI e SISU), além

de depoimentos pessoais das/os bolsistas referentes aos
desafios e conquistas dentro da universidade.
O cartaz teve o intuito de incentivar a participação das/
os discentes no encontro online, visto que a maior parte
destas/es tinha muitas curiosidades acerca do assunto.
Após aprovação do cartaz, foram criados grupos externos
aos das disciplinas, voltados apenas para realização dos
encontros virtuais. Cada bolsista criou um grupo para sua
turma, depois da aprovação, discussão e planejamento do
primeiro encontro, foi criado um grupo geral, com todas/
os estudantes. Vale ressaltar que a participação não foi
obrigatória, com isso o número total das/os estudantes
neste grupo comparado ao número total das turmas regulares de química apresentou redução significativa, além
de que já havia uma participação reduzida nas próprias
aulas da disciplina. As dificuldades que podem ser relatadas estão no fato da maioria das/os estudantes não ter
acesso à internet de qualidade e não possuir aparelhos
tecnológicos em boas condições, fato verificado a partir
das respostas ao questionário. Estes fatores contribuíram
para o adiamento do primeiro encontro e para a baixa
participação dos alunos no grupo. Cabe destacar, que por
conta das chuvas houve instabilidade no sinal de internet
da cidade, sendo assim, foi necessário aguardar a estabilização do sinal de internet, o que durou cerca de 3 semanas.
Após este período, o cartaz com as informações referentes ao
primeiro encontro foi enviado no grupo. Na ocasião, foi solicitado que as/os estudantes descrevessem qual seria o melhor
dia e horário para realização do encontro, visando desta
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forma conseguir o melhor horário possível. Infelizmente,
desde a divulgação do cartaz não foram obtidas respostas,
algumas/uns discentes saíram do grupo e os que permaneceram não responderam à solicitação, o que é um fator preocupante, pois mostra o quão afastados as/os estudantes
estão do ambiente escolar neste período de Ensino Remoto
Emergencial. Tal afastamento foi observado também nas
aulas de química dadas pelo professor-supervisor. Com isso,
por meio das dificuldades apresentadas neste trabalho,
não foi possível de forma efetiva a execução dos encontros
online planejados. Por fim, ressaltamos as batalhas diárias
do supervisor para desenvolver atividades adaptadas ao
Ensino Remoto para que as/os estudantes não fossem ainda
mais prejudicadas/prejudicados com as consequências da
pandemia, mesmo que ele não tenha tido o suporte e as
condições necessários de trabalho nesse novo contexto.
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A união do conteúdo teórico assimilado na graduação com
o conhecimento pedagógico é um dos desafios presentes
na formação de professores. Nesse contexto, o estágio
surge como uma ferramenta adequada para associar esses
dois saberes, possibilitando ao licenciando experiências
que o farão compreender a dinâmica da vivência escolar
(GHENO; ROCHA; DAL-FARRA, 2016). Então, tomando essa
ideia como premissa, o PROLICE (Programa de Apoio
Pedagógico a Licenciandos e Licenciandas na Escola), da
Universidade Federal de Sergipe proporciona experiências
aos licenciandos igualmente ao estágio.

Projetos que insiram os discentes no âmbito da escola/
sala de aula são indispensáveis para a formação de futuros
professores, pois é através da vivência que o graduando em
licenciatura irá ter um ponto de vista de como é em prática
exercer a profissão e também repassar para os estudantes
da escola todo o conhecimento teórico na universidade
(MACEDO; BARREIROS; SOUSA, 2020). Sendo de importante
relevância a oportunidade do aluno mostrar/desenvolver
seus conhecimentos adquiridos ao longo da graduação.

O projeto “Vivendo Ciência na Escola” está sendo desenvolvido no Centro de Excelência “Colégio Estadual
Governador Djenal Tavares de Queiroz”, em Aracaju-SE.
Tendo como principal objetivo, a inserção de discentes
do curso de licenciatura no cotidiano de escolas da rede
pública. O estágio nos cursos de licenciatura se torna
significativos uma vez que tem o propósito de fixar o que
foi estudado e efetivar a aprendizagem de maneira pedagógica, proporcionando a evolução de saberes e capacidades (NUNES; FIALHO, 2017).

A interação e aproximação entre alunos e professores
é de suma importância para a construção do saber,
pois somente dessa forma o professor poderá efetuar
seu trabalho e contribuir para a mudança na aprendizagem e na vida de seus aprendizes (FREIRE, 1996).
Sendo assim, durante a execução e planejamento das
aulas no Colégio Djenal, foi possível identificar algumas
adversidades na relação professor-alunos, provocada
principalmente pelo distanciamento social necessário
durante a pandemia do coronavírus.

2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
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O projeto foi executado no Centro de Excelência Colégio
Estadual Governador Djenal Tavares de Queiroz, na cidade
de Aracaju/SE, com os alunos do 1º ano (A, B e C) do ensino
médio. Por conta da pandemia do SARS-COV-2, o COVID-19,
as atividades foram desenvolvidas de forma remota utilizando-se de ferramentas como “Google Meet” para que as
discentes prolicianas pudessem ministrar as aulas on-line
de forma síncrona. Apesar de ser um modelo de aula novo,
foi possível manter a interação, mesmo que reduzida, com
os alunos na maioria dos encontros realizados.
Outra maneira de aula realizada foram os momentos assíncronos de prática experimental, em que foram realizados
questionários e roteiro de práticas experimentais, através
do “Google formulário” e “e-mail”, para que os alunos
pudessem realizar as atividades em casa. Além das aulas
elaboradas e ministradas, as discentes prolicianas participaram de observações das outras duplas que também
fazem parte do projeto “Vivenciando Ciência na escola”, a
fim de observar e tirar dúvidas dos alunos através do chat.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
O primeiro contato com as turmas foi apenas para observação, os seis discentes e bolsistas PROLICE vinculados ao
projeto “Vivenciando Ciência na Escola” acompanharam
as primeiras aulas de Biologia do 1° Ano coordenadas pela
professora supervisora Renata Mecenas e conheceram
bem as turmas antes de assumir as aulas como regentes.
Seguindo esse raciocínio, Menezes (2018), salienta que o
estágio supervisionado serve como um elo entre o conhecimento teórico adquirido durante a graduação e a reali-

dade das comunidades estudantis, possibilitando ao licenciando uma visão das possibilidades e desafios de seu
futuro ambiente de trabalho. Então, o PROLICE tem um
papel importante na formação dos futuros docentes, ou
seja, assim como o estágio o projeto tem um peso semelhante, especialmente, neste caso, para alunos do curso de
Ciências Biológicas Licenciatura.
Durante a primeira aula realizada no dia 16/12/2021 foi abordado o conteúdo sobre reprodução dos seres vivos. A aula
foi realizada de forma on-line pelas discentes Prolicianas
em que foi previamente enviado o plano de aula e o link do
formulário para os alunos responderem ao final da aula.
Segundo De Oliveira (2020), tem-se a necessidade em incluir
e aperfeiçoar o método de ensino com a inclusão de tecnologias digitais interativas, que possam diminuir ou mitigar
a distância e ausência do espaço físico da sala de aula e
o contato aproximado com os professores e estagiários.
Dessa forma, apesar dos desafios do ensino à distância, os
discentes do PROLICE sempre buscaram dinamizar as aulas
e tornar o conhecimento mais acessível aos alunos.
Toda a teoria precisa ser feita para poder ser posta em
prática e toda a prática deve obedecer a uma teoria, isto
é, só os espíritos superficiais desligam a teoria da prática,
não olhando que a teoria não é senão uma teoria da
prática, e a prática não é senão a prática de uma teoria,
ou seja, na vida superior a teoria e a prática completam-se, assim, feitas uma para a outra (PESSOA, 1926).
Consoante as palavras de Pessoa, teoria e prática são
indissociáveis e, portanto, se integram a fim de construir
significado, fundamento ou coerência. Neste contexto

no dia 12/04/2021 foi realizada a prática experimental de
microorganismos onde foi enviado o roteiro de prática
aos alunos para que realizassem em casa.
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Com o avanço tecnológico, exige-se cada vez mais dos
docentes habilidades e competências para atender as
demandas educativas da sociedade moderna. Por essas
razões, é essencial que os licenciandos tenham a oportunidade de, não apenas presenciar a realidade escolar,
mas também refletir sobre as práticas pedagógicas que
a permeiam. Com isso, antes de começar o conteúdo do
1º ano do ensino médio, foi realizada uma revisão com
alguns conteúdos chaves do 9° ano e a aula foi coordenada pelas discentes Prolicianas no dia 28/04/2021. O
conteúdo abordado foi Genética e Hereditariedade, em
que foi discutido de maneira geral as ideias de Mendel
até chegar nos avanços alcançados na ciência através da
biotecnologia, sendo enviado o plano de aula e formulário. No dia 03/05/2021 foi enviado um roteiro de prática
sobre cruzamento teste para reproduzir o experimento
das ervilhas de Gregor Mendel.
De acordo com Veiga (1992), a prática pedagógica é uma
atividade social que se norteia em torno de uma intencionalidade, orientada por objetivos e finalidades, e apoiando-se na reflexão. No dia 16/06/2021 foi dado às turmas
do 1º ano do ensino médio o conteúdo programático de
Métodos científicos que é bastante técnico. Entretanto,
apesar disso, as discentes prolicianas mostraram na aula
como os cientistas explicam os fenômenos da natureza e
entre outros assuntos acerca do tema, além de enviar um
formulário, tudo de forma acessível e dinâmica.

Seguindo o conteúdo programático, no dia 17/09/2021 a
aula em questão foi dada pelas discentes para metade da
turma, pois a outra metade foi separada para ter aulas
presenciais, a aula foi acerca do tema de proteínas,
onde foram discutidos sobre estrutura, funções e
síntese e foi enviado um formulário. Como é possível
notar, as discentes prolicianas não trabalharam apenas
aulas expositivas, com enfoque no livro didático e em
conteúdos e unidades temáticas pragmáticas, mas sim,
foi possível uma imersão nas novas metodologias, com
enfoque em questões sociais, com temas voltados para a
realidade, enfatizando o ensino e a educação básica para
construção de liderança e cidadania.
4. RESULTADOS
Durante o programa, as discentes prolicianas produziram
planos de aula e formulários referente às aulas ministradas,
slides interativos e ilustrativos que facilitassem o entendimento do conteúdo, roteiros para prática experimental.
As primeiras aulas observadas colaboraram para que as
discentes prolicianas analisassem as turmas e se familiarizassem com os alunos da escola campo. No momento da
primeira regência das turmas até as últimas no transcorrer
do ano, todos os discentes do PROLICE no Colégio Djenal
acompanharam as aulas uns dos outros e foram melhorando através de autoavaliação e a colaboração da professora supervisora com elogios e críticas construtivas.
Na primeira aula ministrada pelas discentes prolicianas,
apesar de ser o primeiro momento de regência com as
turmas do 1° ano, os resultados foram satisfatórios, muitos
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estudantes participaram e contribuíram com as aulas.
Quanto ao formulário aplicado após a aula, a maioria dos
alunos responderam e o resultado foi positivo, pois a taxa
de respostas incorretas foi baixa.

sobre o cruzamento teste para reproduzir o experimento
das ervilhas de Gregor Mendel. Foram obtidas muitas
respostas e apesar de alguns deles terem se confundido na
parte sobre probabilidade, a maioria foi muito bem.

Quando o ano de 2021 chegou, a turma que as discentes do
PROLICE estavam em 2020 foi para o segundo ano. Por isso,
antes de iniciar as aulas com as novas turmas do 1° ano
do ensino médio, foram separadas as três semanas iniciais
de aulas para que as discentes prolicianas observassem as
aulas e fizessem a prática experimental. A prática foi sobre
microorganismos, em que foi enviado o roteiro de prática
aos alunos para que realizassem em casa. Entre os 50-55
alunos presentes na aula, apenas 30% devolveram a atividade via e-mail. Entretanto, a maioria fez a prática corretamente, o que já era esperado, pois a turma se mostrou
muito participativa durante a aula.

Quando se fala em métodos científicos vem logo à mente
um microscópio e as grandes descobertas da ciência ao
longo dos anos. Contudo, a proposta da aula planejada
pelas discentes foi aceitar o desafio de sair um pouco do
conteúdo técnico e mostrar como a ciência realmente
acontece. Como esperado, a maioria dos estudantes
demonstraram interesse sobre o assunto e participaram
bastante. Também foram enviados o plano de aula e o
formulário previamente à professora supervisora. Quanto
ao formulário, os alunos obtiveram bons resultados acertando quase todas as perguntas do questionário.

A professora supervisora não tinha certeza se a base do
9° ano do ensino fundamental dos alunos, agora 1º ano
do ensino médio, que chegaram à escola era boa, o que
a motivou inicialmente a realizar nessas primeiras aulas
de 2021 revisão dos principais conteúdos de Ciências do
ensino fundamental. A aula de revisão sobre Genética e
Hereditariedade foi coordenada pelas alunas prolicianas,
nesta aula os alunos ficaram animados e interagiram
bastante discutindo sobre os fenômenos genéticos e como
as características são passadas de pai para filho hereditariamente. Os estudantes ficaram tão envolvidos durante a
aula que nem notaram o tempo acabando e alguns deles
queriam perguntar mais sobre o tema. O forte interesse
dos alunos sobre o conteúdo se refletiu na atividade que foi

O Colégio Djenal Queiroz, decidiu voltar suas aulas presenciais com segurança e seguindo as normas de biossegurança
em agosto de 2021. Entretanto, a escola manteve as turmas
virtuais com ensino remoto a fim de evitar aglomerações
e, também para aqueles alunos que optaram por acompanhar as aulas de maneira remota. Então, as discentes do
PROLICE ficaram responsáveis pela turma do 1° ano que as
aulas são ministradas remotamente. A última aula esteve
presente metade da turma, pois a outra metade estava na
aula presencial. Apesar de um número reduzido de alunos,
o rendimento e a participação dos alunos não caíram.
Quanto às aulas ministradas, vale ressaltar, o empenho e
dedicação das discentes prolicianas, buscando detalhes
para melhor produzir os materiais para as aulas expositivas, com auxílio de imagens ilustrativas animadas e
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tridimensionais, livros didáticos complementares, slides
ilustrativos e interativos, adição de links ao final das apresentações possibilitando aos alunos buscar e aprofundar
seus conhecimentos no YouTube.
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1. RESUMO
O presente relatório contém uma descrição das atividades
desempenhadas no primeiro ano do Projeto Licenciandos
na Escola (PROLICE) na disciplina de francês. As atividades
foram desempenhadas em ambiente remoto e no contexto
do Colégio de Aplicação da UFS, enfocando no desenvolvimento dos futuros docentes de francês à medida que estes
recebem a oportunidade de atuar no ambiente escolar e
aperfeiçoar sua autonomia numa prática assistida pelo
professor regente.
2. INTRODUÇÃO
O projeto Licenciandos na Escola (PROLICE) foi estabelecido
pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal
de Sergipe (UFS) com a intenção de integrar a graduação
com as atividades da educação básica, cooperando com a
escola pública enquanto apoia a formação docente. Desta
forma, as atividades desenvolvidas ao longo do projeto
visam ampliar o aprendizado do licenciando na vivência
da sala de aula e aperfeiçoar suas habilidades enquanto
professor dentro do Plano de Trabalho desenvolvido.

Este relatório descreve, portanto, as atividades realizadas
ao longo do último ano de projeto, mais precisamente de
outubro de 2020 a outubro de 2021, no Colégio de Aplicação
(CODAP) da UFS. Um dos objetivos do projeto é auxiliar o
professor regente da escola no exercício das atividades
previstas. Dessa forma, as atividades desempenhadas e
relatadas neste trabalho foram realizadas sob supervisão
do professor regente da disciplina de francês do colégio de
aplicação, Ricardo Costa dos Santos.
Nos primeiros meses do projeto foram estudados os
elementos estruturais do CODAP e o plano de curso. A partir
de dezembro, deu-se início ao desempenho das atividades
dos bolsistas em sala de aula. Vale ressaltar que a modalidade de ensino adotada foi remota, visto que as atividades
presenciais, àquela altura, ainda eram inviáveis.
A próxima seção apresenta um cronograma de execução
estabelecido para as atividades e em seguida uma
descrição das atividades realizadas. A seção seguinte abordará o Colégio de Aplicação e a conclusão a respeito do
primeiro ano de projeto.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
OUT
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Elementos estruturais
do Colégio de
Aplicação (CODAP)
Conteúdo do Plano
de Curso das séries
envolvidas no projeto
Jornada Esportiva,
Cultural e Científica do
Colégio de Aplicação
Relatório de
Participação
(JECCCA)
Execução das
atividades na escola
Reuniões com o
coordenador do
projeto
Reuniões com o
professor supervisor
Relatório Final
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4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS
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Inicialmente, foi-se convocada uma reunião pelo coordenador do projeto a fim de inteirar os bolsistas a respeito do
projeto e dar as primeiras instruções. Primordialmente os
bolsistas dedicaram-se ao estudo do Colégio de Aplicação;
pesquisou-se o projeto pedagógico, endereço e equipe
pedagógica da escola. Além disso, foi possível ter contato
com os professores designados à disciplina de francês no
Colégio de Aplicação e foram determinados dois grupos de
três bolsistas, sendo cada grupo direcionado a trabalhar
com um dos dois professores regentes.
A partir de dezembro deu-se início às atividades dos bolsistas
na escola. Na primeira atividade, os bolsistas ministraram,
em duplas, um minicurso na Jornada Esportiva, Cultural e
Cientifica do Colégio de Aplicação (JECCCA). O minicurso
ministrado no dia intitulava-se “Le chat botté e a interculturalidade presente em suas adaptações” e tinha como
objetivo explorar o conto francês “Le chat botté” de Charles
Perrault e entrelaçá-lo às futuras adaptações disponíveis em variadas mídias. A apresentação aconteceu em
ambiente virtual e contava com poucos participantes. Os
ministrantes, Anthony Paredes e Lícia Moura, realizaram
a leitura do conto em língua francesa e em língua portuguesa, e levantaram discussões a respeito do conteúdo da
história. Após isso, foram expostas cinco das muitas adaptações da obra e debateu-se a respeito das semelhanças
e diferenças entre as adaptações e a relevância do conto
de Perrault para essas versões. Para conclusão dessa atividade, foi solicitado um relatório de participação que consta
nos anexos deste relatório (ANEXO I).

O aluno Lucas Andrade Santana juntamente com o
aluno Rui Ervels ministraram uma oficina com o tema
“Conversando Sobre o folclore francês: Lendas e curiosidades (ANEXO II). Para tanto, foram realizadas pesquisas
referentes ao tema proposto atendo se a lendas místicas e
urbanas, e buscou-se explorar a história cultural francesa e
seus impactos sociais. A apresentação foi feita de maneira
remota com auxílio de slides.
Após o fechamento das atividades da escola e o recesso
de dezembro, o Colégio de Aplicação dedicou-se a
suas últimas atividades do ano letivo de 2020 (que foi
concluído em 2021). Os bolsistas estudavam materiais
didáticos e teóricos disponibilizados pelo professor
Ricardo através do drive que serviram de respaldo para
as atividades elaboradas no projeto. O professor buscou
explorar a linguagem a ser utilizada em sala de aula para
instigar a dedicação do aluno. Para isso, o supervisor nos
instruiu a criar um personagem se apresentando numa
bande dessinée/história em quadrinhos.
Após a divisão da equipe, foi proposto ao aluno Lucas
um tema didático para ser trabalhado em sala de aula. O
mesmo desenvolveu um trabalho referente a uma tradição
brasileira que sofreu influências diretas da cultura francesa, “Quadrilha une Tradition française assurément”, tal
conteúdo buscou explorar a tradição e a linguagem utilizadas, explorando as ligações existentes entre Brasil e
França. O mesmo foi entregue ao professor supervisor.
É pertinente evidenciar que o grupo de bolsistas supervisionado pelo professor Ricardo direcionou suas atribuições
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à confecção de ateliês e atividades orientadas a alunos do
ensino médio. Com a intenção de desenvolver uma atividade voltada para a gramática francesa, foi promovida
uma aula sobre o “Passé Composé”. A aula foi imaginada
na perspectiva de um aluno débutant em língua francesa.
Inicialmente os bolsistas explicaram o tempo verbal,
falando sobre os grupos verbais em francês e fazendo a
distinção dos verbos conjugados com os auxiliares “être”
e “avoir”. Num segundo momento da aula, uma pequena
biografia de Victor Hugo foi utilizada num exercício onde
os alunos deveriam circular os verbos no passé composé e
identificar o auxiliar utilizado em sua conjugação.
As atividades elaboradas buscam explorar a linguagem
contemporânea, a exemplo dos quadrinhos e memes. A fim
de trabalhar esse aspecto da comunicação, foi realizada uma
atividade extra, com a temática dos memes. Nessa aula foi
discutido o gênero textual/discursivo meme, onde os alunos
puderam compartilhar suas experiências e entender mais
sobre as características e particularidades desse gênero.
5. ESTRUTURA DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO (CODAP)
O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe
(CODAP-UFS) funciona na Cidade Universitária Prof. José
Aloísio de Campos e oferece o ensino básico misto a nível
fundamental e médio. Devido a pandemia, o Colégio de
Aplicação, assim como vários outros colégios da rede
pública e privada, precisou adaptar as atividades curriculares ao ensino remoto. Assim, o plano de ensino de francês
também foi adaptado a esta nova modalidade.

Os planos de ensino estão disponíveis no site do colégio e
através deles, foi possível entender que, no que confere ao
ensino da língua francesa aos alunos da educação básica,
é privilegiada a compreensão da existência de um mundo
plurilíngue e multicultural. A língua francesa é vista como
uma ferramenta que pode contribuir ao acesso a novas
culturas dentro e fora do contexto francófono.
Diante do cenário de pandemia, os recursos da sala de
aula são evidentemente remodelados. Através do e-mail
institucional, o aluno é capaz de acessar às webs conferências na plataforma digital Google Meet. O Classroom
também é uma ferramenta útil para compartilhar os
documentos da disciplina e os chats e fóruns servem de
sala de discussão dos assuntos.
6. CONCLUSÃO
O PROLICE tem como objetivo ampliar as atividades
de ensino com a iniciação profissional de futuros
professores de diferentes licenciaturas. A ideia é que o
aluno da graduação possa experienciar a sala de aula
enquanto regente e agir sob orientação de professores
mais experientes.
A experiência do PROLICE francês oportunizou o desenvolvimento de atividades na escola no contexto remoto,
o que exigiu muito de todos os envolvidos, tendo em vista
todos os desafios que esse modelo de ensino apresenta,
em especial na escola pública. Ainda assim, as atividades que a escola vem desempenhando são muito relevantes para a promoção da língua francesa em Sergipe.
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O Colégio de Aplicação exerce um papel primordial na
formação dos graduandos em Letras Português-Francês
da UFS, considerando que este é o único espaço para que
o discente possa aplicar seus conhecimentos teóricos
antes de concluir o curso.
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ANEXO I – RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO
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INTRODUÇÃO
A Jornada Esportiva, Cultural e Científica do CODAP, informalmente chamada apenas de JECCCA, é um evento que
ocorre no Colégio de Aplicação desde 1990. O evento é
de importância e interesse coletivo, contando com palestras, minicursos, oficinas, mesas redondas, mostras etc.,
além de promover a socialização de projetos de ensino e
pesquisa desenvolvidos em parceria com diversos departamentos da UFS. Neste contexto, os docentes envolvidos
no Projeto de Apoio Pedagógico Licenciandos na Escola
(PROLICE) participaram da XXVIII edição do evento, que
aconteceu no mês de dezembro, de forma virtual, em
decorrência a situação sanitária do país. Este relatório
buscará explorar a natureza das atividades desenvolvidas
pelos bolsistas, assim como relatar as experiências, os
objetivos e os resultados obtidos.
PROGRAMA DO EVENTO
O evento ocorreu em meados de dezembro, tendo os minicursos e oficinas (atividades que contaram com a presenta
dos bolsistas) sido distribuídos nos turnos da manhã e
tarde dos dias 16 e 17/12. Os trabalhos foram organizados
por turma/público-alvo, mas o evento é aberto para toda
a comunidade.
TRABALHO APRESENTADO
Foi apresentado por Anthony Lupin Lemos Paredes e Lícia
Maria de Almeida Moura, o minicurso intitulado “Le chat
botté e a interculturalidade presente em suas adaptações”.

A atividade foi disponibilizada para todas as turmas/públicos-alvo e aconteceu no dia 16 de dezembro de 2020, no
horário das 9h às 11h.
O minicurso teve como principal objetivo explorar uma
adaptação do conto francês “Le chat botté” do autor
Chales Perrault e relacioná-lo com algumas das diversas
adaptações cinematográficas, literárias, musicais disponíveis e que muitas vezes são mais conhecidas e apreciadas
pelo aluno do que o conto que serviu de inspiração para
todas essas supracitadas.
RELATOS/COMENTÁRIOS
No dia da apresentação, os ministrantes chegaram ao
ambiente virtual com pelo menos 20 minutos de antecedência, buscando procurar e solucionar possíveis
problemas que podem acontecer neste tipo de espaço.
Um pouco depois das 9h, horário em que estava marcado
o início das atividades, apenas uma aluna entrou no
ambiente virtual, e, pouco depois, um dos colegas do
PROLICE também apareceu. Como havia apenas dois participantes online, foi resolvido esperar mais um pouco até o
início das atividades planejadas para o minicurso.
Após 15 minutos de tolerância, os ministrantes deram início
ao minicurso, discorrendo um pouco sobre o conto a ser
apresentado e o autor dele. Assim, foram realizadas duas
leituras respectivas do conto: uma em francês e outra em
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português. Essa leitura suscitou discussões sobre o conteúdo
da história, desconhecido pela maioria dos presentes.
Passada a apreciação do conto francês, foram apresentadas
aos participantes cinco das muitas adaptações do conto,
dentre elas animes, filmes e livros com essa temática. Por
fim, desenvolveu-se uma discussão sobre essas adaptações,
onde foi buscado apontar as semelhanças e diferenças existentes nelas e no conto de Perrault.
CONCLUSÃO
Apesar das poucas presenças que o minicurso recebeu,
os objetivos da proposta foram alcançados. As discussões aconteceram de forma fluida e dinâmica e, visto a
situação de distanciamento social, que nos obriga a inserir
e adaptar esse tipo de atividade para o contexto virtual,
o minicurso ocorreu conforme os planejamentos realizados pelos bolsistas e acompanhados pelos orientadores
do projeto. Finalmente, os resultados esperados foram
obtidos: os participantes conseguiram realizar a conexão
intercultural e ainda reconhecer essas adaptações como
parte importante da história do conto original.
ANEXO II – RELATÓRIO JECCCA 2020
PROJETO PROLICE, LICENCIANDO NA ESCOLA COLÉGIO
DE APLICAÇÃO CODAP.
Professor supervisor: Prof. Dr. Ricardo Costa dos Santos
Coordenador: Prof. Dr. Renilson Santos Oliveira
Ministrantes: Rui Ervels Grigório de Souza, Luca Andrade
Santana.
Relatório JECCCA 2020

Oficina: Conversando sobre o Folclore Francês
Seguindo as orientações do Projeto Apoio Pedagógico
Licenciando na Escola Letras Francês, foi submetido a
proposta de apresentação em formato de oficina com
duração de uma hora, tendo como tema o folclore francês.
Durante todo o processo recebemos todo o apoio e direcionamento da supervisão e da coordenação do Prolice. Para
elaboração da oficina, foram realizadas pesquisas referentes à cultura folclórica francesa, as quais foram feitas
juntamente com Rui Ervels Grigório de Souza, através de
diálogos previamente marcados através do Whatsapp.
Nesses diálogos, foi decidida a forma de apresentação.
Após as pesquisas, foi produzida uma apresentação em
slides no PowerPoint com informativos ilustrados, e,
para tanto, foram separadas as principais lendas urbanas
francesas e uma lenda mitológica presente, inclusive, na
cultura brasileira.
A oficina aconteceu no dia 16 de dezembro de 2020, por
meio da plataforma digital Google Meet, com horário
previsto das 15:00 às 16:00 horas.
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ALGUNS DESAFIOS DO ENSINO REMOTO
EM ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA/SE, NO CONTEXTO
DA PANDEMIA DE COVID-19
Estudantes39
Ariele de Carvalho Oliveira
Naiara Santos Oliveira
Rafaela dos Santos
Ranielly Ferreira da Silva Santos
Verônica Machado Santos Menezes

1. INTRODUÇÃO

39 Graduandas do curso de Licenciatura
em Geografia do Campus Prof. Alberto
Carvalho/UFS. Bolsistas do Programa
Licenciados nas Escolas (PROLICE/DGEI/
UFS) e do Projeto FAPITEC/SEDUC (2021),
sob coordenação da Prof. Dra. Josefa
de Lisboa Santos. Email: josefalisboa@
academico.ufs.br

Com o surgimento da Pandemia do Covid-19 no ano de
2020, foi necessário o fechamento das escolas de forma
repentina para manter o distanciamento social, sendo
assim as escolas tiveram que adotar soluções criativas e
paliativas para que não houvesse perda total no processo
ensino-aprendizagem. Com toda essa situação, a relação
entre a Pandemia e Educação gerou vários questionamentos por parte dos setores da Educação e sociedade
em geral: se a oferta do ensino de forma on-line era acessível à todos os alunos? Onde e quantos havia/possuíam
acesso à internet? Qual a qualidade da internet a ser acessada por estudantes de escolas públicas e do campo? Se
estudantes teriam acesso a computadores e celulares?
Se os professores teriam acesso e conhecimento técnico
para suprir as demandas do processo de ensino e aprendizagem no formato requerido? Quais as condições de
trabalho para os docentes e trabalhadores da educação
em geral?. Esses e outros questionamentos foram e continuam a ser levantados.

O quadro da pandemia expôs que são diversas as dificuldades enfrentadas por alunos, professores e pais, com o
ensino remoto na Rede de Educação Pública no Brasil e
no município de Itabaiana, como expressão da realidade
brasileira. A desigualdade de acesso que é vislumbrada no
interior do território nacional, é a mesma que se visualiza
no estado de Sergipe e em Itabaiana. A observação dessa
realidade, a partir dos depoimentos de docentes e de estudantes do campo, no município de Itabaiana, denuncia
as condições de trabalho dos docentes, as condições de
aprendizagem dos estudantes e as dificuldades das famílias em assegurar que seus filhos tenham acesso a escola
e aos conteúdos escolares nesses tempos. O texto que ora
apresentamos aponta algumas preocupações do quadro.
2. APORTE TEÓRICO METODOLÓGICO
Segundo dados do estudo realizado no Brasil pelo
Centro Regional de estudos para o Desenvolvimento
da Sociedade da informação, em 2020, 58% dos alunos
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declararam utilizar o celular para atividades escolares,
destes 18% só possuíam acesso a internet pelo telefone.
Em relação aos professores, apenas 33% disseram ter tido
algum tipo de formação para uso do computador e da
internet para atividades escolares (MACEDO, 2021, p. 266).
Podemos observar que com a introdução da tecnologia no
processo educacional durante a pandemia do coronavírus
o quadro da desigualdade educacional se acentuou ainda
mais, embora existam políticas educacionais que visam a
ampliação da conectividade e do uso das tecnologias digitais, no processo educacional são poucas escolas públicas
que tiveram acesso a essas ferramentas.
São inúmeras as dificuldades que giram em torno do ensino
remoto, dentre estas, podemos citar a perda na aprendizagem das crianças no processo de formação, a falta de
recursos para ter um aparelho celular somente para seu
uso, a falta de acesso à internet banda larga e até mesmo
a falta dos créditos, por que em geral essas crianças do
campo são filhas de camponeses cujas rendas são insuficientes para a manutenção da internet ao longo de todo
o mês, além das dificuldades de alguns professores para
a criação de conteúdos a serem ministrados no formato
remoto, uma vez que não houve tempo de preparação para
essa possibilidade metodológica, nem para a aquisição de
computadores em larga medida.
Para amenizar as dificuldades financeiras das famílias de
estudantes de escolas públicas, veio a decretação da lei n°
13.987, de 7 de abril de 2020, que obrigou que as escolas
distribuíssem a merenda para os responsáveis pelos
estudantes, gerando parcialmente a amenização dessa

situação. Uma situação paliativa e necessária, mas que
não resolve a situação de desigualdade latente da sociedade, nem da educação brasileira.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Ao longo da formação que o Prolice nos proporcionou,
assim como a experiência conjunta com o Projeto FAPITEC/
SEDUC, até o presente, lemos textos sobre método de
pesquisa, sobre educação do campo, uma vez que escolhemos como objeto de estudo a educação do campo e
como alvo para a nossa atuação a escola Maria do Carmo
Moura, que é uma escola do campo, assistimos lives,
palestras, realizamos entrevistas com docentes e gestores
de escolas do campo, no município de Itabaiana, realizamos reunião com professores e a gestora da escola que
estamos acompanhando, entre outras atividades correlatas à questão das escolas do campo e do ensino remoto.
Algumas das nossas observações, trataremos aqui.
4. RESULTADOS
Entre os aprendizados que obtivemos, destacamos em
uma das lives que assistimos, organizada pela IV Semana
da Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe, conhecemos relatos de alunos que falavam que sentiam bastante
falta da escola, dos professores e dos seus amigos, alguns
até choraram, outros mencionaram as dificuldades de
não ter o professor presente para que eles pudessem tirar
suas dúvidas. Vale ressaltar também que os professores e
os pais vivenciaram várias dessas dificuldades. Os professores ressaltaram o cansaço com o trabalho de forma
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remota, pois as horas de trabalho aumentaram e tiveram
que conciliar o trabalho e a vida pessoal no âmbito de suas
casas. Ademais, as mães desses alunos também mencionaram que preferiam ver os seus filhos na escola, porque
muitos deles estavam o dia inteiro em casa sem fazer nada,
já que uma das tarefas diárias era ir ao colégio, e outras
mães expressaram que não sabiam ler ou não possuíam
tempo para poder ajudar os seus filhos

como corolário da questão agrária brasileira. Para a
autora, quanto mais o Estado brasileiro, através das políticas públicas privilegia o agronegócio em detrimento da
agricultura camponesa, mais ele esvazia o campo, apesar
da resistência dos povos do campo. Ao esvaziar o campo o
próprio Estado fecha as escolas e reduz seus gastos com a
população camponesa, o que só é bom para aqueles que
querem as terras camponesas.

Nos depoimentos obtidos durante entrevistas diretas com
dirigentes das instituições escolares, a grande ausência,
é a do estímulo por parte dos alunos, dos pais e também
dos funcionários/profissionais das escolas visitadas. Para
esses dirigentes, a pandemia trouxe um desânimo que é
geral. Para esses gestores, o desânimo e as dificuldades do
formato adotado trazem perdas para o processo ensino
aprendizagem. No formato multisseriado, comum nas
escolas do campo, o professor tem que preparar conteúdos
que sirvam para mais séries, ou seja, esse tem que realizar
atividades diversas que abranjam os alunos de séries diferentes. Nota-se ainda mais trabalho para os docentes, que
já tinham que se desdobrar dadas as condições de trabalho
já difíceis, uma vez que as redes de ensino não disponibilizam professores para que as escolas do campo possam
trabalhar no formato de séries.

A dificuldade de permanência das crianças nas suas comunidades, para estudar, em virtude do fato de que muitas
escolas estão sendo fechadas e demolidas por conta da
“falta de alunos”, agrava a situação do campo brasileiro.

Não bastasse, ainda tem o processo recorrente de fechamento de escolas do campo, que distancia os estudantes,
filhos de camponeses, das suas comunidades e dos valores
camponeses. Para os gestores entrevistados, o fechamento
tem relação com o esvaziamento do campo. Entretanto,
vemos Carvalho (2021) denuncia o fechamento de escolas

Levando em consideração os locais onde ocorre a
presença da forma de ensino multisseriado e também a
realidade financeira das famílias de cada aluno, como se
não bastasse não haver o acompanhamento direto do
professor, a maioria dos pais não conseguem ajudar seus
filhos com as atividades da escola ( isso incluem diversos
fatores), ou, entre aqueles que conseguem, a formação
acadêmica é insuficiente.
A pandemia fez com que a desigualdade educacional
ficasse ainda mais visível, ela ocasionou o agravamento
dessa precariedade que é o sistema educacional brasileiro.
As escolas tiveram seu funcionamento reduzido, sucedendo-se meses sem aulas presenciais e adaptando-se ao
ensino remoto, o que acarretou problemas irreparáveis
para diversos alunos, sobretudo para os que se incluem na
classe mais baixa. Sendo assim, crianças e jovens na faixa
etária escolar, que muitas vezes frequentavam a escola

tanto para a obtenção do aprendizado quanto para fazer
pelo menos uma refeição, ficaram ainda mais fragilizadas.
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Além de todas as dificuldades, os resultados do isolamento trouxeram outras adversidades evidentes, como
os problemas emocionais e psicológicos que esses
alunos enfrentaram, ou seja, mudança da rotina, afastamentos dos amigos.
Nas entrevistas realizadas, os gestores afirmaram que
naquele momento da entrevista ainda não poderiam
precisar números, ou quantos estudantes evadiram, mas
afirmaram categoricamente que houve queda no número
de estudantes nas escolas. Para eles, o principal motivo
dessa queda do número de alunos está relacionado á
migração de famílias que saíram do campo para a cidade
ou que preferiram matricular seus filhos em escolas da
cidade. Mas também nos disseram que a redução já vinha
ocorrendo porque as escolas do campo só disponibilizam
ensino até o 5° ano (só possuem o fundamental menor),
portanto as crianças são obrigadas a estudar na cidade ou
parar seus estudos.
Enfim, vimos que a situação das escolas do campo com o
ensino remoto reflete a realidade de desigualdade social
do país. Falta nelas as condições de acesso a multimeios
para um processo de aprendizagem comprometido com as
demandas dos jovens e crianças do campo.
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O USO DAS NTIC’S NO ENSINO DE HISTÓRIA:
UMA EXPERIÊNCIA NO CONTEXTO
DA PANDEMIA
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No ensino de história, estar preso ao tradicional é não
aproveitar o mundo de possibilidades que as novas tecnologias podem oferecer. No contexto da pandemia, vivida
durante toda a realização do Apoio Pedagógico, a utilização de maneiras de se comunicar com o aluno remotamente foi essencial para a continuidade das aulas dos
professores das escolas. Manter o ensino didático sem
estar próximo ao aluno é um trabalho em dobro, por não
resultar em ganhos de aprendizagem e a dificuldade de ser
observado em um olhar atento do docente como em uma
sala presencial de aula. O ambiente de ensino se tornou
uma linha tênue entre atenção ao conteúdo que professor
explana e a notificação que aparece na tela.

WhatsApp. Após planejamento e contato com o supervisor para saber a viabilidade, foi optado por desenvolver o tema do Brasil Colônia e Império, sobre uma
ótica voltada ao comércio e a escravidão, assuntos que
integram os temas que são aprendidos na série de desenvolvimento das atividades. Buscando não só abrir novos
horizontes em temas que já foram trabalhados ou não,
como também ser mais uma maneira de buscar fixar
conhecimento em um período de pouca possibilidade de
saber como o aluno está aprendendo.

Nesse contexto ímpar me vi inserido, em turmas do 2° ano
do ensino médio, do Colégio Estadual Gumercindo Bessa,
sob supervisão do professor Marcelo, conduzidas pelo
docente supervisor com explicações por áudio, resumos
e atividades via WhatsApp. As aulas não poderiam ser ao
vivo via plataforma como o Meet, por limitações dos alunos
ao acesso a internet, fazendo com que o professor optasse
por esse método para atingir a maior quantidade deles.

Foi utilizada uma abordagem da história social e econômica
na pesquisa por referencial teórico para embasar o ensino
da escravidão e o comércio no período que compreende
o Brasil Colônia e Império, sendo utilizada a produção
“Dicionário da escravidão e liberdade” dos pesquisadores
Lilia Moritz Schwarcz e Flávio Gomes e organizadores. Assim
como o livro “Brasil: Uma Biografia” das pesquisadoras Lilia
Moritz Schwarcz e Heloísa Murgel Starling.

Pela observação, a melhor maneira era integrar o desenvolvimento das atividades de maneira semelhante, via

Para o ensino e elaboração das ações didáticas, foi utilizada bibliografia sobre a utilização das novas tecnologias

2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
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de informação e comunicação (NTIC’s) no ensino de história
e a importância dessas como possibilidade didática a ser
utilizada pelo docente na formação do aluno, que fez parte
das discussões teóricas dos encontros do núcleo “Ensino
de História e o ‘fazer-se’ professor. As possibilidades das
Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC’s)”,
junto também a outros conceitos. A elaboração das ações
se concentrou no uso das novas tecnologias, como também
no discutido sobre a importância do ensino de história e
os objetivos do ensino das ciências humanas nas escolas,
junto ao planejamento de como aplicar e tornar didática
a utilização dessas para alcançar objetivos importantes na
prática da educação. Para isso, foram utilizados os textos
“Implicações do uso de mídias e de novas tecnologias no
ensino de história” do doutorando Esdras Carlos de Lima
Oliveira, e “Ensinar História no contexto das Ciências Sociais:
princípios básicos” de autoria de Joaquín Prats.
A metodologia para o ensino se pautou no aluno como
precursor da própria aprendizagem, refletindo e analisando os conteúdos fornecidos e, a partir disso, construindo entendimento sólido.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
As atividades do Apoio Pedagógico foram desenvolvidas
primeiramente com a observação de como as aulas ocorriam. Pós esse período inicial de observação, foi pensado
em como desenvolver um campo de tema compatível com
a realidade que foi encontrada, essa que se caracterizava
pela exclusiva explanação docente via WhatsApp, por
motivo de força maior.

Nessa realidade, foi desenvolvido um arquivo . PDF interativo com textos e links para vídeos, textos e questionários, contendo os assuntos que seriam abordados durante
6 semanas como uma sala de aula interativa, onde o
aluno ao abrir e pressionar na área correspondente a cada
assunto, é direcionado ao conteúdo, sendo enviado uma
parte a cada semana para que os alunos pudessem fazer
a leitura, assistir e responder perguntas sobre cada tema.
Primeira semana: Foi fornecido material referente ao
início da colonização do Brasil e os indígenas no século
XVI em um arquivo .PDF interativo, sendo um vídeo
curto próprio produzido no RenderForest, um vídeo em
formato de documentário da TV Brasil no Youtube e um
questionário de seis perguntas.
Segunda semana: Foi fornecido material referente ao
Brasil Colônia, abordando a economia e sociedade açucareira, a escravidão e a expansão do território nos séculos
XVI e XVII em um arquivo .PDF interativo, contendo link
para dois vídeos próprios, um texto para leitura e questionário com seis perguntas.
Terceira semana: Nessa semana foi disponibilizado material referente ao Brasil Colônia, abordando o ciclo do ouro,
a escravidão e expansão do território brasileiro nos séculos
XVII e XVIII em um arquivo .PDF interativo, contendo link
para um texto para leitura, um vídeo em formato de documentário da TV Brasil e um questionário de seis perguntas.
Quarta semana: Na respectiva semana foi fornecido
material referente ao Brasil Colônia, abordando a resistência dos escravizados durante todo o período em um .
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PDF interativo que também continha todas as atividades
realizadas nas semanas anteriores, contendo na parte
referente a semana um texto para leitura, um vídeo em
formato de documentário da TV Brasil e um questionário
de cinco perguntas.

Aqueles que só podiam ter acesso aos textos por motivo
de internet, ainda poderiam responder os questionários
passados e confirmar a participação na atividade proposta.

Quinta semana: Foi disponibilizado material referente
ao Brasil Império, abordando a economia cafeeira escravista, os estrangeiros e as fases que compõem o império
em um .PDF interativo que se somou ao conteúdo da
semana passada como mais uma página, contendo um
link para vídeo próprio, um texto para leitura e questionário com cinco perguntas.

Foi desenvolvido um material didático em formato de
sala de aula interativa que subdivide os temas abordados
em páginas que contém em sua constituição: resumo
introdução do assunto, link de acesso para o material a
ser lido, link de acesso ao material audiovisual produzido(próprio) ou retirado do canal da TV Brasil no Youtube,
como contendo também questionário com cinco a seis
perguntas cada, para fixação de pontos importantes do
tema estudado.

Sexta semana: Nessa última semana foi dado encerramento
aos conteúdos abordando o processo de abolição da escravidão no Brasil, contendo um .PDF interativo que se somou
como mais uma página para o da semana anterior, contendo
um link para vídeo um vídeo próprio, um texto para leitura
e um formulário com cinco perguntas. Como também indicação de filme e livro na última página do arquivo.
As plataformas utilizadas foram: Youtube, Google Forms,
Google Drive, Canva, RenderForest e, para a aplicação
junto a turma, foi criado um grupo no aplicativo WhatsApp
onde foram enviados e desenvolvidos os temas. A utilização desses recursos se deu por ser a maneira com maior
compatibilidade de os alunos terem acesso aos temas
trabalhados, mesmo com as limitações já conhecidas.
Nesse sentido, a disponibilização de textos e vídeos vinha
de forma complementar, mas com a possibilidade de
entender os assuntos propostos apenas com os textos.

4. RESULTADOS

A participação dos alunos não foi tão efetiva, tendo em
média entre 2 e 6 alunos a responder e registrar a participação em cada atividade, sendo necessário atribuição de
pontuação extra feita pelo supervisor para quem acompanhasse as atividades, como forma de incentivo aos alunos.
Foram produzidos: Sala de aula interativa em formato .
PDF, textos em formato .PDF e vídeos explicativos.
A experiência obtida durante o Programa de Apoio
Pedagógico é diretamente ligada a ter aprendido
maneiras de utilizar das novas tecnologias de informação
e comunicação para o ensino de história. Foi um desafio
estar inserido em uma realidade de limitada interação
com o aluno, sendo consequência disso mais trabalhada
a capacidade de planejamento e criação de alternativas
para tornar didática a prática de ensino a partir do uso
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de diferentes possibilidades presentes nas novas tecnologias. De modo geral, foi um momento de grande aprendizado que trouxe maneiras de lidar com as adversidades
no processo de ensino em um período remoto, onde a
única maneira de criar um ambiente de aprendizado é em
frente a uma tela, forçando inserir a prática de ensino ao
contexto das tecnologias de informação e comunicação
para obter contato com as turmas e alunos. Devido o
tema do núcleo estar ligado justamente às NTIC’s, contribuiu para que fixasse não só a importância de utilizar das
novas tecnologias, mas também fez entender na prática
a necessidade de as utilizar.
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Atualmente, no século XXI, a tecnologia tem grande
influência sobre a economia, no mercado de trabalho e,
sobretudo, na educação. Dessa forma, é preciso entender
que o perfil de pesquisas e ensino tem se modificado
com o passar dos anos, portanto vale ressaltar que o
papel do ensino de ciências tomou outro sentido e significado. Ou seja, estamos falando sobre a modernização
no processo de ensino e aplicações metodológicas na
educação em ciências que anteriormente era considerada
como algo distal e que atualmente, já se percebe que ela
está intrinsecamente ligada ao nosso cotidiano, sendo
um exemplo disso as implicações obtidas pela pandemia
do novo Coronavírus – Covid-19, como a constatação da
situação de vulnerabilidade social dos alunos em relação
a ausência de equipamentos tecnológicos necessários
ao ensino remoto, pouca estabilidade da internet, assim

como a desinformação e a veiculação de notícias falsas,
apesar de que o acesso à informação é um direito fundamental previsto no ordenamento jurídico brasileiro e na
Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, é necessário uma alfabetização científica da população brasileira, visto que o Brasil é um país
ceticista, em que as pessoas não se baseiam em fatos e
evidências, e acreditam no que querem – um exemplo
disso é o movimento ANTIVACINA em um cenário onde
mais de milhões de pessoas morreram na atual pandemia.
Esse fato está diretamente relacionado à educação do país,
pois segundo o último levantamento publicado em 2018
sobre o ensino de Ciências pelo Programa Internacional
de avaliação de estudantes (PISA) nenhum aluno brasileiro conseguiu chegar ao topo da proficiência na área de

Ciências, sendo que 55% dos estudantes não conseguiram
atingir nem o nível básico, ou seja, observa-se o analfabetismo científico na área de ensino de ciências no Brasil.
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Segundo Carl Sagan (1995) nós vivemos numa sociedade
que depende imensamente da ciência e tecnologia, mas
ninguém que entenda da ciência e tecnologia, fato este
que expressa o que vivemos no cenário atual no país. Desse
modo, o ensino de ciências permaneceu em inércia por
muito tempo, a partir daí surgiu a necessidade de analisar
e buscar métodos de ensino mais eficazes.
Nesse sentido, estudos revelam que a utilização de novas
tecnologias de forma organizada e adequada pode proporcionar uma educação de qualidade, podendo se tornar um
importante recurso pedagógico na sociedade atual; seu
caráter inovador e dinâmico de ensino desperta o interesse
do aluno pelo conhecimento. (SANTOS; SOUZA, 2019, apud
SOUZA et al., 2020). Assim novas tendências começaram a
se potencializar gerando uma revolução no ensino e metodologia aplicáveis às ciências, sendo um exemplo, que se
expressa como potencializadora, a divulgação científicafoco deste trabalho.
A divulgação científica tem se destacado pela importância
da comunicação e alfabetização científica (CHASSOUT,
2003; CARVALHO & SANSSERON, 2008) que cresce de
maneira exponencial, uma vez que adentrar a esse cenário
pode despertar o interesse de novos leitores e a curiosidade da grande massa. Nesse contexto, é importante
salientar que as ferramentas digitais têm feito grande
parte deste processo, mas que devem ser utilizadas de
maneira inteligente, pois somente transpor a informação

das revistas científicas para as redes sociais não será suficiente para atingir o objetivo desejado que é despertar o
desejo de mais pessoas a aprender ciências, a exemplo
da Agência Espacial Norte-Americana (NASA), que possui
diversas redes sociais e foram capazes de tornar seus
cientistas verdadeiros “superstar” das mídias sociais.
A produção científica não deve ser restrita aos ambientes
acadêmicos, é preciso promover o interesse da sociedade como um todo. As mídias sociais como meio de
propagação da informação, permite uma diversidade
de conteúdos, inclusive não verídicos, ressaltando essa
necessidade de inclusão da ciência de forma atraente
e que atenda às demandas sociais cotidianas, como
hábitos de higiene e desenvolvimento sustentável.
Desta forma, compreendendo a relevância que esses
canais têm na sociedade, desenvolvemos um grupo de
difusão de informações da área científica voltadas a assimilar os conhecimentos em ciências de uma maneira criativa, inovadora e que despertasse o interesse dos alunos
da educação básica, por meio de postagens em redes
sociais, a exemplo do Instagram e Youtube e, a criação de
podcasts com temáticas atuais e relevantes, como metodologia ativa no ensino de Ciências e Biologia.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
Utilizar as redes sociais para a divulgação científica é uma
forma de pesquisadores darem visibilidade a seus trabalhos.
Algumas ferramentas como as hashtags (#), direcionam o
usuário a temas e conteúdos específicos, fazendo com que
as pessoas possam filtrar as suas pesquisas para acompanhar assuntos do seu interesse, como postagens sobre ciên-
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cias, como é o caso da hashtag #MinhaCiênciaEmUmTweet,
que viralizou nas redes sociais no final de outubro de 2017.
Dalton Ludwick, PhD em entomologia e pesquisador na
University of Missouri-Columbia, desafiou os cientistas do
mundo a contarem, em 140 caracteres do Twitter, o que
eles pesquisavam. Com a visibilidade alcançada pela rede
social, os tweets receberam respostas surpresas e animadas
de outros usuários da rede.
Essas iniciativas vêm sendo ampliadas nos últimos anos a
partir da constatação de que hoje existem diferentes locais
educativos, denominado espaços não formais, onde a
mediação do conhecimento pode ser realizada sem a necessidade de uma instituição de ensino concreta, é o caso de
museus e monumentos históricos em que possibilitam o
agir e interagir com a sociedade extraindo desses espaços
contribuições importantes para a formação enquanto
cidadão participativo, crítico e que questiona as decisões
tomadas no seio da sociedade. (ASSIS; DE LIMA, 2011).
Pensando nesta perspectiva, assumimos a pesquisa qualitativa em uma abordagem narrativa (CLANDININ; CONELLY,
2011), pois acreditamos que trabalhar o indivíduo ao invés
de números capta contribuições importantes, possibilita buscar compreensões de experiências formativas e
o desenvolvimento de uma visão crítica a respeito dos
problemas que afligem a sociedade do século XXI, assim
como os avanços da ciência e da tecnologia.
Os alunos, em sua maioria, desde cedo estão constantemente conectados à internet, desse modo sendo o
Instagram uma das redes sociais mais utilizadas para a
informação e comunicação, sobretudo em tempos de

pandemia, foi utilizada para levar o conhecimento científico ao público leigo através de práticas investigativas do
Clube de Ciências Virtual, um núcleo que trabalha de forma
integrada com a Divulgação Científica, ambos do PROLICE.
Segundo Porto (2009 p. 159), a divulgação científica é
um meio de democratizar o conhecimento sobre ciência,
levando fatos científicos ao público em geral. Trabalhos
como estes têm sido expressos por meio de publicações,
como no caso do trabalho de avaliação do potencial das
mídias sociais para divulgar ciência, que fala a respeito
de uma experiência com a divulgação das atividades do
Projeto RedeLitoral, o qual analisa o alcance das redes
sociais em relação a propagação, interação e visibilidade
do projeto (BARROS e JUNIOR, 2012). Assim, como também
no trabalho de divulgação científica do projeto S.O.S
Riachos de Maringá, onde discute a temática ambiental
nas redes sociais (PULZATTO, et al. 2019).
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
As atividades de divulgação científica foram desenvolvidas da seguinte forma: utilizamos como recursos notebooks, tablets, aplicativos para edição de imagens como
Canva e Photoshop, stop motion com papel, stop motion
com massinha de modelar, história em quadrinho com o
Prolicinho, o mascote do projeto, diversos experimentos
investigativos e demonstrações práticas do Clube de
Ciências. Para publicar as informações referentes a estas
ações, achamos viável utilizar as redes sociais como o
Instagram, youtube e o tiktok, assim como a introdução
de podcast no Spotify.
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Foi criado um perfil de Instagram com postagens semanais sobre tópicos científicos com o intuito de valorizar a
ciência e levá-la a lugares e pessoas que nunca tiveram
contato com esse tipo de conhecimento. As postagens
utilizam uma linguagem informal e bastante identificada
com as ferramentas digitais, que variam de artifícios inovadores como o uso de memes até conteúdos de importância
pública justamente para atrair os jovens da educação
básica e estimular a interação/engajamento destes com a
nossa página digital. Foi produzido também um canal do
YouTube, a fim de produzir e divulgar vídeos educativos a
partir de conteúdo de livros e revistas científicas.
Com o reconhecimento do efeito desses espaços apresentam, foi introduzido no canal do youtube um vídeo de
experimento investigativo (CAMPOS e NIGRO, 1999) realizado pelo Clube de Ciências, o qual trata da construção de
um terrário, que funciona como um pequeno ecossistema,
sendo possível observar com o passar do tempo a germinação e o ciclo hidrológico, conforme objeto de conhecimento atrelado as habilidades descritas no Currículo de
Sergipe. Além disso, foram feitas publicações no Instagram
envolvendo discussões abertas e de cunho científico, desde
a Bioética na edição genética, como também abordagens
de cunho social e político, por exemplo a Demarcação de
Terras Indígenas e esclarecimentos sobre efeitos colaterais da vacina do Coronavírus. Com amplo acesso às mais
diversas informações, é preciso que os professores insiram
conteúdos específicos às redes sociais como apoio didático às disciplinas, buscando a promoção de um ensino
motivador e significativo (MACHADO, 2019). Portanto, foi
constatado que essas redes sociais vêm cada vez mais se

constituindo enquanto um campo de ação e de reflexão/
pesquisa, influenciada pelos movimentos de alfabetização
científica e popularização da ciência.
Ao final do trabalho, pretende-se elaborar como material educacional um livro em PDF contendo as atividades
desenvolvidas, com orientações de como transformar
as plataformas digitais, em ambientes de aprendizagem,
mais precisamente o “instagram”, uma vez que o Youtube é
bastante difundido e consolidado no quesito educacional.
Nesse material terá a inserção das atividades práticas
realizadas no Clube de Ciências e questões atuais que
envolvem a comunidade científica. Vale ressaltar que o
trabalho é realizado juntamente com a equipe do clube de
ciências, sendo este responsável pela criação das ideias
e conteúdos científicos, enquanto divulgamos o material
produzido de forma a conectar os alunos ao assunto a ser
tratado de maneira didática e compreensível.
4. RESULTADOS
O projeto se mostrou promissor, tendo gradualmente um
aumento do público nas redes sociais, ultrapassando,
até, as nossas expectativas. A popularização da ciência
se deu de duas formas: Propagando conteúdos científicos
de maneira formal e informal (descontraída), para que
através dessas formas distintas de linguagens, a ciência se
tornasse acessível e atendesse a variados públicos (Figura
1). De forma que, em ambos os métodos, foi apresentado
um feedback positivo, na qual, foi possível analisar que a
cada post publicado, podcast postado e vídeo adicionado,
houve um aumento significativo de acessos, compartilhamentos, visualizações e curtidas.

Alegre, v. 13(3), n. 3, p. 333-352, dez. 2008. Disponível
em: <Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/
Artigo_ID254/v16_n1_a2011.pdf >. Acesso em: 25
Setembro. 2021.
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Figura 1 - Recursos de divulgação do PROLICE em redes sociais e plataformas de
podcast.
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As ações do Programa Licenciandos na Escola (Prolice)
do Departamento de Química, subgrupo de Licenciatura,
do Campus São Cristóvão, vem desenvolvendo estratégias de acordo com propostas de ensino contextualizadas. No nosso subgrupo adotamos a estratégia de Casos
Investigativos como abordagens de ensino como forma de
promover um ensino de Química que possa fazer sentido
aos alunos da Escola Básica. Os Casos Investigativos pressupõem uma abordagem de atividades que permita a
promoção da participação ativa de estudantes na formulação de hipóteses, estratégias de investigação e entendimento conceitual de temáticas problematizadas enquanto
proposta de ensino.
No presente texto apresentamos dois Casos Investigativos
tratando das temáticas salinidade e pH das águas do Rio
São Francisco. Apresentaremos fundamentação teórica
pertinente sobre Casos Investigativos no ensino de

Química e aportes metodológicos de estruturação dessa
proposta didática. Por fim, apresentaremos em linhas
gerais os elementos constitutivos dos Casos Investigativos
que tratam da temática das águas do Rio São Francisco.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
No Ensino de Química as pesquisas apontam que o processo
de ensino e aprendizagem seja significativo, aproximando
o cotidiano de forma problematizadora e a valorização
dos saberes populares (conhecimento cotidiano). Dentre a
diversidade de estratégias propostas destacamos os Casos
Investigativos (CI), que são narrativas que descrevem
dilemas reais vivenciados por pessoas nas quais os alunos
devem identificar o problema e propor uma solução.
Assim, o caso deve permitir que o aluno se identifique com
o contexto e os personagens da narrativa, pois dessa forma
serão estimulados a propor uma solução para o caso.

Casos investigativos
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Os CI apresentam como uma das principais características
situações-problemas reais ou fictícias que fazem parte
do contexto do aluno e que mobilizam uma tomada de
decisão. Isso permite que os alunos façam uma análise
crítica a respeito da temática abordada e possibilite o
trabalho de diversos conceitos científicos em diferentes
contextos, desse modo os CI são classificados como histórias que educam (FRANCISCO; BENITE 2016).
A utilização de histórias é o artefato comum nos CI, pois
existem diferentes maneiras de serem elaborados e aplicados em sala de aula. Por não apresentarem regras de
formulação e apresentação, permitem que os professores
sejam criativos ao utilizar tal estratégia. Dentre as formas
de utilização destacam-se as discussões e palestras, na
qual as histórias são contadas e em pequenos grupos, no
qual participantes realizam uma leitura inicial da história
impressa, identificam o problema e em seguida debatem e
buscam uma solução.
Quanto a produção de CI, Herreid (1998) elenca alguns
aspectos importantes para a construção de um bom caso,
além de narrar uma história este deve ser curto, atual, relevante ao leitor, causar empatia, apresentar generalidades,
forçar uma decisão e ter uma utilidade pedagógica. Esses
aspectos permitem nortear professores e pesquisadores
em suas produções.
Para a resolução do problema presente no CI, os estudantes
devem seguir algumas etapas, tais como identificar e determinar qual o problema, pois as narrativas estimulam a

investigação e identificação deste; buscar, avaliar e utilizar
informações necessárias para solucionar tal problemática,
tendo em vista que os CI apresentam dados incompletos, o
que torna necessário o levantamento de hipóteses, a coleta
de informações e a seleção destas, para que assim possam
apresentar uma solução, discuti-las e defendê-las.
Segundo Francisco (2018), ao elaborar e utilizar os CI com
essas características favorecem a participação ativa dos
alunos no processo de aprendizagem, pois permitem que
os mesmos reflitam sobre tal; compreendam que a ciência
não é neutra ao apreenderem conhecimentos aplicáveis,
flexíveis ao conteúdo científico e ao contexto.
O professor deve atuar como orientador das etapas
descritas e mobilizador, incentivando os alunos a refletirem suas ações, tomadas de decisões e prováveis consequências. Desse modo, os casos exigem o pensamento
crítico e possibilitam a autonomia no processo de aprendizagem (Francisco, 2018; Herreid, 2004).
Diante da relevância dos aspectos apresentados anteriormente sobre os Casos Investigativos, a seguir descreve-se
os caminhos percorridos para a elaboração de CI como um
material didático que pode ser utilizado nas aulas de Química.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
As atividades desenvolvidas versam sobre construção
de materiais didático-pedagógicos para o ensino de
Química de modo que pudessem atender às necessi-
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dades impostas pelo contexto pandêmico. Diante deste
novo cenário, percebeu-se a necessidade de elaborar
materiais nos quais os alunos da Escola Básica tivessem
acesso e pudessem participar ativamente do processo de
ensino e aprendizagem.
Foram elaborados dois CI com a temática “Rio São
Francisco”, elaborados pelo grupo de licenciandos do
subprojeto da Química que atuam no Prolice. Durante as
discussões sobre a construção dos Casos Investigativos foi
enfatizado as etapas que os alunos devem cumprir para
solucionar um caso e as características que uma narrativa
necessita apresentar para ser classificada como um bom
caso. Também foi apresentada a distinção entre os termos
“Estudo de Caso” e “Casos Investigativos”. Bem como, as
habilidades que podem ser desenvolvidas neste tipo de
atividade. Essas discussões buscaram correlacionar com
os casos apresentados inicialmente.
Após essa etapa inicial de formação sobre os CI, em duplas,
produzimos dois casos ainda envolvendo a temática geral
“Rio São Francisco”. Buscando correlacionar com conceitos
que estivessem sendo discutidos na escola de atuação e
que pudessem ser trabalhados de forma híbrida e remota.
Assim, a seguir são apresentados alguns aspectos sobre a
elaboração deste material.
4. RESULTADOS
Considerando o primeiro CI, ele tinha como problema principal a contaminação da água e retrata de forma real o caso
que fora vivenciado por aquela comunidade escolar. O caso

com a temática que possibilitasse a discussão de questões ambientais, sociais e conceitos químicos. Com o CI
produzido buscou-se ferramentas que possibilitassem sua
aplicação. O primeiro caso foi planejado para uma turma
de 1ºano do Ensino Médio. Com relação aos conceitos
químicos abordados, optamos por adotar o conceito de
ácidos, bases e pH. No material didático intencionalmente
buscamos atender às habilidades analisar, avaliar e prever
manifestações da vida em diferentes níveis de organização,
ou seja, poderá avaliar as condições referentes ao meio
ambiente que foi adotado no caso, também será possível
identificar e prever os efeitos de intervenção no ecossistema, logo saberá identificar como alterações nas águas
dos rios impactam seu dia a dia e dos outros seres vivos.
Buscamos com isso permitir que o estudante seja capaz de
pensar, buscar e responder sobre o assunto em questão,
até o desenvolvimento enquanto ser humano capaz de
atuar em questões sociais, ambientais e cotidianas.
No segundo CI, pensado para uma sala de aula do 2º ano
do Ensino Médio, procuramos abordar a temática de salinidade das águas e especificamente das águas do Rio
São Francisco. A salinidade provoca severos danos para a
população que depende das águas para sua sobrevivência.
Abordamos esta temática por se tratar de um problema
que traz algumas consequências para a economia e para
a cultura até para a capital de Sergipe. No CI descrevemos uma história fictícia de um grupo de trilheiros que
estavam passeando pela região e resolveram colher da
água para tomar e com a ajuda de uma garrafa que filtra
água perceberam que esta não foi capaz de deixar a água
em condições de consumo.

88 / 227

A salinidade das águas do Rio São Francisco constitui-se
como um problema ambiental, sendo assim um fator
que consequentemente provoca perdas desordenadas
para a biota da região. Com o crescimento populacional, a necessidade da geração de energia, produção
de alimentos e mudanças climáticas a longo prazo
podem causar modificações nas águas e com isso elevar
a quantidade de sais presente.
Esse segundo Caso Investigativo levou em consideração
competências e habilidades requeridas no processo de
construção como a capacidade de constituir, articular e
mobilizar valores, conhecimentos e habilidades na solução
de problemas. O CI poderá permitir que os estudantes
possam compreender os conceitos de salinidade, verificar
como as concentrações de sais totais presentes nas águas
dos rios permite interceptar a importância desse conceito
para questões socioambientais pertinentes aos rios.
Nessa etapa final das atividades desse edital Prolice,
temos que os Casos Investigativos podem contribuir para a
construção de materiais didáticos pedagógicos com vistas
ao desenvolvimento intelectual e profissional dos estudantes, mesmo em um momento de atividades remotas
nas Escolas Básicas.
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1. INTRODUÇÃO
No início do ano de 2020, o mundo começou a registra
os primeiros casos de COVID 19, no início pensamos que
esse problema seria controlado logo até mesmo por achar
que logo o problema seria resolvido com barreiras sanitárias entre outras medidas que poderiam se eficazes
no controle da disseminação da doença, mas ao poucos
percebemos que não era desse jeito que iria acontecer, ao
contrário do que se pensou no começo que o vírus seria
tipo com de países com um clima mais frio, o que com o
tempo vimos que não era desse jeito, ele se mostrou bem
mais contagioso e com uma alta taxa de letalidade entre
as pessoas com idade mais avançada e com uma taxa um
pouco menor à medida que a idade vai diminuindo, além
disso, intensificou o número de informações falsas divulgadas na internet o que contribuiu muito com o negacionismo que se tornou crescente no mundo no ano de 2020.
No Brasil quando foram notificados os primeiros casos
acendeu o alerta nós cientistas que desempenhavam um
trabalho sério que poderia contribuir para o controle da
doença, mas por outro lado à parte dos políticos principalmente os que são ligados ao governo federal iniciaram
uma campanha de desinformação que até hoje eu não
consigo entender com uma pessoa pode fazer isso com
um assunto tão sério e que pode custar à vida de muitas
pessoas ou até mesmo causar algum tipo de sofrimento

nas pessoas. No meio de tanta confusão nas medidas
que poderia conter o avanço da doença grande parte dos
serviços que eram direcionados ao público foram fechados
e muitas pessoas passaram a trabalhar em casa quando
era possível, o sistema educacional, por exemplo, que já
tinha uma infraestrutura frágil carente de muitos equipamentos que poderiam ajudar na melhoria do ensino,
as escolas particulares migraram para o ensino remoto
e as públicas também fizeram isso, só que para o ensino
público a situação foi muito mais complicada a pandemia
de COVID 19 acabou expondo uma série de problemas que
até então eram escondidos na escola, posso citar como
exemplo a questão da conectividade que ainda é muito
ruim na maior parte do país, sendo que muitos alunos
nem seque possuem computados em casa e as aulas
ministradas online eram assistidas pelo celular que muitas
vezes eram cedidos por algum parente para que o aluno
pudesse acompanhar as aulas.
No ensino de geografia que foi uma das matérias que mais
apresentaram problemas pela necessidade de ter contado
com o ambiente de estudo o que revelou uma necessidade
de reformular todo o seu planejamento que foi direcionado para o ensino remoto, ou seja, as atividades foram
modificadas para que se adequassem ao ensino remoto.

2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
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As atividades do PROLICE que seriam realizadas diretamente nas escolas acabaram tendo que ser modificadas por
causa das restrições das atividades presenciais, pensando
nisso o foco das atividades foi à parte teórica, ou seja, nos
fizemos várias leituras de alguns autores e documentos
que ajudariam no entendimento da realidade do sistema
educacional em que estamos inseridos. Existe uma necessidade de conhecer algumas produções que pode ajudar
a entender os problemas que existem, como também no
desenvolvimento de várias atividades que ajudariam os
participantes do PROLICE e também os alunos nas escolas
que receberiam um reforço no entendimento dos assuntos
relacionados à geografia.

Outro documento que proporciona um caminho que deve
ser Seguido para que todos tenha acesso a um ensino
igualitário, nela podemos encontrar uma descrição metodológica dos assuntos que devem ser aplicados de acordo
com a série do aluno bem como os objetivos que devem
ser alcançados durante o período letivo, e certo que
nem todos os objetivos serão atingidos, mas a maioria
das atividades é aplicada nos dias letivos de aulas, a
bncc serve como um planejamento geral que orienta os
planejamentos que são feitos pelos professores, dando a
direção para seguir e também a orienta a velocidade em
que serão ensinadas na sala de aula.

Autores como Paulo Freire que tem um vasto entendimento
dos problemas que existe no sistema educacional brasileiro e, além disso, ele mostrou que existem vários caminhos que podem ser seguidos sempre com o objetivo de
contornar esses problemas direcionando os educadores
para o caminho que proporciona ao professor melhores
condições de ter novas ideias para atividades que de alguma
maneira faça com que o aluno junto com o professor possa
contornar esse problema com criatividades.

As atividades foram realizadas com o objetivo de desenvolver o nosso conhecimento teórico com autores que
possuem um grande conhecimento da educação brasileira o que nos mostra o caminho que devemos seguir para
conseguir aplicar uma aula em que o aluno se sinta motivado e com muita vontade de seguir nós estudos, já a bncc
nós dá um caminho para seguir organizando os assuntos de
uma forma didática que faz com que o conhecimento cá se
aprofundando com o tempo e o conhecimento sobre determinado assunto seja desenvolvido de forma gradativa.

Uma das tarefas primordiais é trabalhar com o
educando, a rigorosidade metódica com que devem
se “aproximar” dos objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada a ver como discurso
“bancário” meramente transferidor do perfil do
objeto ou do conteúdo. “É exatamente neste sentido
que ensinar não se esgota no “tratamento” do objeto
ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se
alonga à produção das condições em que aprender
criticamente possível.” FREIRE. P. 26

3. RESULTADOS
O programa de apoio de licenciando na escola iniciou as
suas atividades durante a pandemia de COVID 19, sendo
assim com a proibição das atividades presenciais, foi
necessário modificar o objetivo inicial do programa que
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eram atividades desenvolvidas diretamente na escola para
uma abordagem inicialmente teórica e por meio remoto,
durante esse período tivemos várias reuniões que eram
realizadas com a ajuda de aplicativos de reuniões, nesse
caso Google meet que permitiu esse contato em tempos
real para receber orientações do coordenador, discutimos
várias situações e problemas que os alunos enfrentam nas
escolas e foi entendido que seria necessário um desenvolvimento teórico metodológico que ajudaria na realização
de atividades na escola quando isso fosse permitido, nesse
caso será o colégio estadual Armindo guaraná situado no
município de São Cristóvão.
A leitura permitiu o desenvolvimento de conhecimento
necessário para que fosse criado um material que
mostrasse os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos que surgiram durante o período da pandemia, De
que o sistema educacional do Brasil que já passava por
uma série de problemas se mostrou de uma forma que não
foi possível esconder a sua real situação que é mais grave
do que se pensamos, os problema em relação à conectividade não só na escola como também no nosso dia a dia e
de péssima qualidade, agora que precisamos estar conectados mais do que nunca os problemas foram revelados.
A necessidade de reinventar a metodologia aplicada nos
estudos e nos planejamentos das aulas com o objetivo de
permitir que o aprendizado continue de uma forma segura
e eficiente de forma que o tempo não seja perdido e as
atividades continuem sendo planejadas para que quantos
todos completarem o processo de vacinação e a pandemia
seja controlado permitindo a volta segura das atividades

presenciais e que esse período que causou uma grande
transformação no nosso dia-a-dia fortaleça os nossos
conhecimentos nos deixa preparados para lidar com transformações como a que estamos passando agora.
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ENSINO DE HISTÓRIA E O USO DAS NOVAS
TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO NO CENÁRIO PANDÊMICO
PROJETO PEDAGÓGICO: TOTALITARISMOS
Carollayne da Silva Santos52

1. INTRODUÇÃO
No tempo presente se faz necessário repensar as metodologias que cercam o processo de ensino aprendizagem,
portanto se faz necessário buscar alternativas que dialoguem o tradicional ao novo. Neste cenário de mudanças,
conforme Antônio Carlos Conceição Marques, há necessidade de repensar o papel da escola, pois se percebe
que o modelo tradicional já não atende às demandas
modernas. Por essa razão, é necessário repensar a forma
atual de educação e buscar alternativas no que tange o
ensino e a aprendizagem.

52 Aluna do curso de Licenciatura em
História, na Universidade Federal de
Sergipe. Bolsista do Programa de Apoio
Pedagógico Licenciandos na Escola, no
Colégio Estadual Ivo do Prado, Aracaju/SE

De algum modo as Tecnologias da Informação e
Comunicação se faz presente na rotina das escolas, dos
alunos e professores, mas utilizá-la para fins pedagógicos
ainda continua sendo um desafio por vários motivos,
destaco aqui a falta de recursos e o pouco conhecimento dos professores diante das novas tecnologias. No
que diz respeito a formação dos professores, segundo
Marques, existe a necessidade de preparar na prática
os futuros docentes ao uso das novas tecnologias, pois
vivenciando a prática durante a formação estaria preparado para vivenciar situações desafiadoras no ambiente
de trabalho, além de está atualizado para cumprir as

demandas que atualmente são cobradas a partir do uso
das tecnologias em sala de aula.
A problemática da carência de recursos, ou a falta total
dele, impede o professor de fazer uma aula mais alternativa, dinâmica e ativa. Porém, apesar dos problemas
enfrentados, nos moldes atuais da educação é imprescindível que o professor saiba lidar com as NTIC’s nos
processos de ensino e aprendizagem. Pois, além de ser
um recurso que auxilia de forma ativa, é também uma
das competências gerais apontadas na Base Nacional
Comum Curricular:
Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de
informação e comunicação de modo crítico, ético
e responsável, compreendendo seus significados
para os diferentes grupos ou estratos sociais.
(BNCC, p. 65, 2018).

Diante do cenário pandêmico e de isolamento social, para
evitar aglomeração e a interrupção prolongada das aulas,
se fez necessário a inserção do ensino remoto para os
estudantes de todos os níveis de ensino. Nesse contexto,
a inserção das NTIC’S de “opcional” tornou-se o principal
método de ensino.
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A pandemia impactou diretamente nas estruturas do ensino-aprendizagem. De um lado, uma grande parcela de
professores que não conheciam ou não estavam preparados para a utilização das ferramentas digitais na prática,
e tiveram que aprender colocando “a mão na massa”, do
outro, os estudantes que em grande parcela necessitou de
equipamentos e acesso à internet, principalmente aqueles
que estão situados na rede pública de ensino.
Nesse contexto, em meio a esse cenário atípico, como
docente em formação, inserida no plano de trabalho
“Ensino de História e o ‘fazer-se’ professor. As Novas
Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC’s)”, tive
minha primeira experiência de ensino: com as salas de aula
substituídas por plataformas online, ou melhor, as salas
de aulas em grupos do WhatsApp. O que era um espaço
sustentado pelas paredes, a sala de aula passou a ser
sustentada pelas telas. Durante esse período do projeto,
foram acompanhadas 3 turmas do último ano do ensino
médio, no Colégio Estadual Ivo do Prado, sob a supervisão
da professora Kátia Patrícia. As aulas consistiam, após a
explanação regular do professor/supervisor, dar suporte
aos alunos tirando dúvidas em relação ao conteúdo estudado. Além disso, foram produzidos materiais para facilitar
a compreensão e melhor fixação do assunto e a aplicação
de um Projeto Didático sobre Totalitarismo.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
Utilizei como aporte teórico-metodológico a Nova História,
com o propósito de dialogar a História com a filosofia,
literatura, o cinema e as tecnologias digitais. Foram utilizados artigos sobre a inserção das Novas Tecnologias

da Informação e Comunicação no Ensino de História e
a Base Nacional Comum Curricular. Inicialmente, para
compreender o papel do professor, formação e desafios
da profissão foi feita a leitura do artigo “Ser Professor na
Contemporaneidade: Desafios da Profissão” dos então
mestrandos Alcindo Ferreira Prado, Jecilene Barreto
Coutinho, Osvaldineide Pereira de Oliveira Reis e Osvaldo
Arsenio Villalba. Sobre a inserção das tecnologias digitais
no ensino - nosso tema central - foram feitas leituras dos
artigos “Novas Tecnologias” de autoria da professora Anita
Lucchesi e do professor Dr. Dilton Cândido Santos Maynard,
presente no livro Dicionário de Ensino de História; “Do uso
de Recursos Tecnológicos à Importância do Professor:
Por Um Ensino de História Inovador e Consequente” de
autoria das professoras Olindina Ticiane Sousa de Araújo e
Ana Márcia Maciel e “As tecnologias no ensino de História:
uma questão de formação de professores” do mestre em
educação Antônio Carlos da Conceição Marques; também
foi feita a leitura da dissertação de mestrado “História e
Gamificação: Reflexões e Aplicabilidades de Lúdicos no
Ensino de História” de Maurício Fonseca da Paz.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
As atividades foram desenvolvidas em formato remoto
através de um aplicativo de mensagens instantâneas,
o Whatsapp. As aulas são aplicadas por meio de mensagens, áudios e compartilhamento de vídeos. Dessa forma,
o aluno necessita de um aparelho que suporta o aplicativo e de conexão à internet, para ter acesso às aulas e aos
conteúdos disponibilizados. O equipamento mais comum
utilizado pelos estudantes é o celular.
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Dado início para as atividades do Apoio Pedagógico,
inicialmente foi observado a metodologia que estava
sendo aplicada pela professora/supervisora, para assim
dar suporte aos alunos no WhatsApp e para elaboração dos
materiais pedagógicos. Também foi aplicado um questionário para conhecer a realidade do aluno frente às novas
tecnologias da informação e comunicação no Ensino de
História. Em seguida, foi aplicado o Projeto Pedagógico
intitulado “Regimes Totalitários: O Grande Irmão está de
Olho em Você”, em alusão às obras 1984 e A Revolução dos
Bichos de George Orwell.
Para dar suporte às aulas no WhatsApp e para elaboração
dos materiais pedagógicos, o projeto foi aplicado por
meio de plataformas digitais gratuitas. Para isso, foram
utilizados vídeos de curta duração extraídos do Youtube;
plataformas do Google, como o Google Forms, para disponibilizar questões referentes ao assunto trabalhado, incorporando nas questões a utilização de memes e cenas de
filmes para trabalhar a interpretação do aluno e ampliar
seu repertório; Google Drive, para compartilhar textos
e vídeo aula; a Plataforma Canva, para produzir mapas
mentais, slides interativos e as aulas interativas do projeto
que foi aplicado com links de direcionamento; e a plataforma Crosswordlabs para disponibilizar para o aluno um
passatempo - a Cruzadinha - aplicando, nesse sentido, a
gamificação como metodologia ativa.
A aplicação do Projeto Pedagógico consistiu na aplicação de 4 aulas, todas seguidas de vídeos, textos e uma
questão relacionada ao objeto de estudo. Na primeira
aula foi trabalhado “O que é Totalitarismo?”, com uma
vídeo aula produzida por mim, utilizando de referen-

cial teórico a filosofia política de Hannah Arendt, trabalhando, portanto, com a interdisciplinaridade; a segunda,
“Entreguerras: ascensão dos Regimes Totalitários”; a
terceira, “Fascismo e Nazismo”; e a última, “Fascismo no
Brasil: Integralismo Brasileiro”.
4. RESULTADOS
As dificuldades do ensino na modalidade presencial se
aprofundaram no ensino remoto. Ao longo desses meses,
acompanhando as três turmas do último ano do ensino
médio, foi possível perceber um pouco os problemas
enfrentados. Os alunos parecem muito desmotivados e
com poucas perspectivas em relação aos estudos. Durante
as aulas existe uma parcela muito pequena de alunos
que participam ativamente - seja mandando perguntas,
ou tirando dúvidas do assunto - além disso, poucos
respondem aos questionários enviados pela professora e
que também é utilizado como lista de presença.
Na aplicação do Projeto Pedagógico, o número de alunos
que participaram de forma satisfatória (respondendo
os questionários, entrevistas, procurando para sanar
dúvidas) é bem pequena em relação ao número de alunos
presentes nas turmas. Os estudantes utilizam as novas
tecnologias em sala de aula de modo limitado. Segundo
alguns poucos alunos que responderam a pesquisa aplicada, o máximo que eles chegam a utilizar na escola é a
sala de vídeo. Quanto ao ensino remoto, a maioria diz que
tem acesso a internet - boa/ regular; o principal dispositivo
para acompanhar as aulas é o celular de uso próprio e individual - uma pequena parcela utiliza o dispositivo de modo
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compartilhado. Ademais, em relação ao acompanhamento das aulas remotas, de acordo com os alunos, existe
grande dificuldade em acompanhar todos os conteúdos;
qualidade e dificuldade de estudar pelo celular; alguns
trabalham e tiveram seus horários de estudos comprometidos em razão do Home Office; atrasos dos professores e
quedas de internet no horário destinado às aulas também
foi umas das problemáticas apontadas na pesquisa.
Sem dúvidas, está inserida no Apoio Pedagógico contribuiu para o meu aprendizado diante da utilização das
ferramentas digitais em relação ao Ensino de História. E,
também, enriquecedor ao acompanhar a metodologia e
didática da professora supervisora. Por fim, concluo que
em meio ao cenário emergencial e pandêmico o WhatsApp
foi a ferramenta mais democrática em que a maioria dos
alunos tem acesso, porém ela não se faz ideal para o
ensino, mas serve como um complemento, ou seja, uma
extensão do ensino-aprendizagem .
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OFICINAS DE INICIAÇÃO À IMPROVISAÇÃO
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Gustavo Miranda
Vanessa Carranza
Wesley Almeida
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1. INTRODUÇÃO
Este é um relato referente às Oficinas de Improvisação em
Dança, realizadas pelo projeto “Vem pra Dança” que visa aproximar o(a) licenciando(a) em Dança, do fazer educacional no
ambiente escolar, vinculado ao Projeto Licenciandos(as) na
Escola (PROLICE), do Departamento de Dança da Universidade
Federal de Sergipe, coordenado pelo Professor Doutor Daniel
Moura e pelo Professor Mestre Jonas Karlos.
2. APORTE TEÓRICO METODOLÓGICO
A metodologia utilizada nas oficinas envolveu inscrições
via formulário online do google, encontros virtuais onde os
discentes conversaram com os participantes a respeito dos
diversos usos da Improvisação em Dança, aulas de práticas
corporais para Experimentações e Improvisações dançadas
a partir de automassagem, músicas, objetos, jogos, o
ambiente ao redor, diferentes direções, níveis alto, médio e
baixo, velocidades; leituras de textos em slide; Utilização de
celulares e notebooks e caixa de som com bluetooth, grupos
de whatsapp para facilitar a comunicação e contato.
Como aporte teórico tivemos o artigo “Dança Improvisação,
uma relação a ser trilhada com o lúdico” de Ana Maria
Alonso Krischke e Iracema Soares de Sousa, como refe-

rência em nossas práticas em sala de aula, principalmente
no entendimento amplo do que é o corpo. Entendendo
que o corpo é mais que um instrumento isolado ou idealizado, e seguindo para o entendimento de que não existe
dissociação entre corpo e mente, razão e sentimento, feio
e bonito, controle e espontaneidade. Segundo Sousa e
Krischke (2004) trabalhar com improvisação na formação
de dançarinos é entender que não há separação entre
técnica de improvisação e técnicas tradicionais (ou
seja, entre espontaneidade e controle) e que essas duas
competências se complementam. Esse entendimento
mais ampliado do ser humano e suas manifestações
enquanto arte e dança, é importante não só na formação
do dançarino profissional como as autoras citam, mas
para a formação de qualquer pessoa, e por isso achamos
relevante levar esses ensinamentos em nossa experiência
com o projeto em questão.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
As oficinas ministradas por este grupo foram estruturadas
para acontecer da seguinte maneira: Uma oficina experimental de verão e outros dois blocos de oficinas. A primeira
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oficina ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2021 e os outros
dois blocos aconteceram de 16 de abril até 25 de junho de
2021. O objetivo geral das oficinas consistiu em proporcionar experimentações das técnicas da Improvisação em
Dança a partir da decomposição de gestos do cotidiano
para fins de criação expressiva.

plar este modo de ensino a distância, para fins de equilibrar a potência da interação presencial perdida. Do total
de 11 participantes inscritos, contamos apenas com um
número aproximado de 5 pessoas que compareciam e 3
pessoas aproximadamente que mantinham suas câmeras
ligadas com frequência.

Os licenciandes trabalharam juntes na condução da sua
oficina de estréia, estruturada e dividida em: abertura e
aquecimento, dinâmica 1 (início das atividades propostas
pelos mediadores), dinâmica 2 (uma segunda complementação de atividade de acordo com a dinâmica 1), criação
em tempo real e encerramento, assim todes teriam a
oportunidade de experimentar a condução de uma aula
remota. Importante frisar que a Oficina de Verão ocorreu
em período de férias escolares no estado de Sergipe,
sendo então, divulgada abertamente nas mídias sociais
(Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram) de todos os
licenciandes possibilitando a participação de estudantes
do ensino fundamental e médio dos estados Bahia e Goiás.

O corpo docente optou por fazer um revezamento da
condução das aulas, para que todos experimentassem a
prática da docência, ao passo que dois ministravam a aula,
os outros dois ficavam dando suporte técnico. A dupla de
estudantes Vanessa Carranza e Gustavo Miranda decidiu
sempre trabalhar da seguinte maneira: na primeira parte
das aulas traziam propostas práticas de alguns elementos
importantes para um melhor desempenho na Dança - como
atenção, prontidão corporal, ritmo, flexibilidade, fluência
e equilíbrio; Na segunda parte era proposto o exercício do
improviso, com dinâmicas que trabalharam temas como
decomposição de gestos do cotidiano para expressão e
criação, jogos com verbos de ação, automassagem e princípios de Dança Moderna.

O primeiro bloco de oficinas foi estruturado com uma
carga horária semanal de uma hora e meia de aula todas
as sextas-feiras durante 3(três) meses (16/04. 23/04. 30/04.
07/05. 14/05. 21/05. 28/05. 04/06. 11/06. 18/06. 25/06).
As atividades realizadas revelaram muitos obstáculos e
aprendizados ao grupo. Em função de um período atípico
que culminou na necessidade da realização de aulas
remotas, e uma consequente proposição de atividades
práticas em dança de forma virtual, fez-se necessário
buscar novas práticas pedagógicas que pudessem contem-

Já a dupla de estudantes Cleiton Silva e Wesley Almeida
deram ênfase em algumas outras possibilidades de improviso, tais como o Contato Improvisação (técnica de improviso que visa a improvisação a partir do contato físico entre
improvisadores), que foi reestruturada para o modelo
remoto de aula propondo improvisação a partir do contato
com a parede. A dupla também trabalhou Planos (alto,
médio, baixo) com foco na memorização juntamente com
sequências desenvolvidas em sala de aula, estimulando
a abrangência dos sentidos do corpo e deslocamento e
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ocupação de espaços não convencionais para a Dança em
tempos diferentes. Seus planos de aula seguiam a ordem:
Aquecimento, Atividade 1, Atividade 2 (momento reservado
para uma maior prática do improviso) e 3, Relaxamento como
meio de finalização da aula. Para facilitar a compreensão,
a dupla de estudantes sempre apresentava breves explicações no início de cada momento da aula.
As aulas de ambas as duplas sempre terminavam com
um bate-papo sobre como os alunos se sentiram durante
as atividades, as facilidades e dificuldades durante os
processos de improvisação propostos.
Atualmente o projeto está realizando o segundo bloco de
oficinas e o grupo de estudantes sofreu alterações. Vanessa
Carranza e Gustavo Miranda sentiram a necessidade de
conformar outra oficina juntamente com Leandro Matos,
inicialmente integrante da oficina de Música e Movimento.
Esse trio de estudantes deu início a uma nova oficina que
está atuando em um componente eletivo no Centro De
Excelência José Rollemberg Leite, buscando trabalhar novas
possibilidades de conteúdos sobre essa nova etapa de aulas
a serem ministradas. A oficina de Improvisação segue com
Cleiton Silva, Amanda Oliveira e Ane Maria, recém integradas
ao projeto após o desligamento de dois outros estudantes.
4. RESULTADOS
Grande parte das pessoas inscritas na oficina não compareceu às aulas ou desistiu na metade do percurso sem
dar justificativas. De início, o público era em quantidade
razoável, mas no decorrer das oficinas, esta quantidade

foi diminuindo, até o ponto em que a partir do antepenúltimo encontro do primeiro bloco de oficinas, as aulas eram
ministradas somente para outros membros do projeto Vem
pra Dança. Qualitativamente, a oficina de Improvisação
em Dança proporcionou experiências valiosas no fazer
artístico educacional para o grupo discente, ter a experiência do ensino antecipada, antes mesmo da finalização
da formação proporciona amadurecimento, trazendo
benefícios e maior segurança nas próximas ações educacionais, entendendo melhor os desafios de uma educação
artística, especificamente neste caso de maneira remota.
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1. INTRODUÇÃO
O Projeto Licenciandos(as) na Escola (PROLICE) possui
como seu principal objetivo desenvolver oficinas temáticas, buscar experimentos, testa-los e aplicar atividades
de ensino para futuros profissionais docentes. O atual
projeto Quimicalizando a Escola: ciência, experimentação
e recursos didáticos no processo de formação de professores, busca desenvolver atividades através da experimentação e utilizar de diferentes recursos didáticos.
Pois segundo Oliveira 2006, para um ensino de ciência em
um mundo que vem se modernizando cada vez mais, faz-se
necessária a utilização de ferramentas buscando assim
facilitar a compreensão dos conteúdos apresentados.
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Nos dias atuais é possível observar diferentes tipos de
recursos didáticos, os quais potencializam o processo
de ensino e aprendizagem dos alunos. Essa diversificação de recursos didáticos é muito importante e necessária. Possibilitando formas diferenciadas de passar um
conteúdo em sala de aula. Dentre a vasta possibilidade
recursos didáticos, são exemplos: vídeos, revistas, jogos,
diferentes formas de literatura, experimentação, música,
os quais além de aproximar da realidade do aluno permite
um melhor engajamento.

Se tratando da experimentação, sendo ela também um
recurso didático, de acordo com o PCN+ (Parâmetros
Curriculares Nacionais) no ensino de Química as atividades que envolvem a experimentação merecem uma
atenção especial, estas possuem diferentes maneiras de
serem realizadas, seja em laboratórios, seja em sala de
aula, pode ser um experimento investigativo ou apenas
demonstrativo. A escolha do tipo de experimentação a
ser realizada vai depender do seu objetivo e dos recursos
materiais disponíveis.. Inclusive, foi utilizada a experimentação como um recurso didático para o desenvolvimento de uma mostra virtual realizada durante o projeto
de apoio pedagógico, o PROLICE.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
A abordagem teórico-metodológica utilizada para o
desenvolvimento das atividades adotadas para o projeto
baseou-se em estudos teóricos, discussões com o grupo,
elaboração de jamboards, observações de aulas, planejamento e realização da mostra virtual.

3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
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O desenvolvimento das atividades pode ser dividido nas
seguintes etapas:
1ª Estudos teóricos: que versavam sobre o uso das tecnologias no Ensino de Química, modalidade remota de ensino
e a base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de
recursos didáticos como, por exemplo, uso da experimentação, e história em quadrinhos. E, após realizada a leitura
discutiu através de reuniões realizadas via Google Meet os
tópicos estudados.
2ª Observação de aulas com os alunos: Ocorreu um período
para observação das aulas de Química em uma turma de 3ª
série do ensino médio do colégio Abdias Bezerra, buscando
compreender, refletir e discutir sobre a abordagem utilizada pelo professor.
3ª Aplicação de questionário de caracterização: Foi aplicado um questionário para os alunos, com o intuito de
saber sobre os conhecimentos prévios de cada um, para
realização de atividades futuras.
4ª Seleção e testes de experimentos: Para a preparação da
mostra de experimento, inicialmente foi necessária a busca
por experimentos que pudessem ser atrelados a conteúdos
que foram ou serão abordados pelo professor em sala de
aula. Dos experimentos pesquisados, dois foram definidos
sendo eles: a produção de slime e o preparo de gelatina,
experimentos esses com o objetivo de exemplificar o que
são polímeros, suas estruturas e como são formados .
5ª Planejamento e realização de mostra experimental:
Inicialmente, os experimentos foram testados mais de

uma vez e toda a apresentação foi ensaiada com os demais
membros do programa. A realização do evento ocorreu via
google Meet, com a presença de professores e alunos, onde
cada membro do programa apresentou um experimento
utilizando da transmissão de vídeo para que os alunos
pudessem observar o processo de preparação e a realização dos experimentos e logo em seguida a explicação
dos conceitos químicos demonstrados no experimento.
4. RESULTADOS
Durante o estudo teórico foi possível aprofundar nosso
conhecimento acerca dos assuntos abordados, alcançando assim uma melhor compreensão em questões
futuras. E, através de algumas observações em aulas,
especialmente do 3ª ano do ensino médio do colégio
Abdias Bezerra, conseguimos analisar a interação do
aluno na aula e com o professor, assim como o processo
da aula levando em consideração o ensino remoto.
Obtivemos reconhecimento pela realização da I Mostra
Virtual: Quimicalizando onde você estiver. A qual foi publicada no site da seduc e em redes sociais. Alcançamos
prestigio do publico do evento, os quais de certo modo
interagiram e de forma significativa.
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1. INTRODUÇÃO
Nosso desígnio foi engajado ao desenvolvimento do
método da Sala de aula invertida, por acreditarmos na
proposta do projeto, e que poderíamos colaborar de
alguma forma para o futuro da educação, pois esse projeto
foi acima de tudo muito experimental, já que tínhamos
uma premissa teórica que dizia que deveríamos mudar
a ordem de ação rotineira, para que o aprendizado se
tornasse mais dinâmico.
“A inversão da sala da sala de aula estabelece um referencial que oferece aos estudantes uma educação personalizada, ajustada sob medida para suas necessidades individuais”.( Bergman e Aarons, 2018, pág 24).
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Porém, cabia a nós perceber como deveríamos modelar
essas atividades para que esses jovens pudessem assimilar
o conteúdo da forma mais ativa possível, e também coube
a nós lidar com a novidade que se tornou o ensino durante
a pandemia. O que tornou tudo ainda mais experimental,
já que juntou-se um certo improviso que já era necessário
para fazer as coisas funcionarem de acordo com a proposta
do projeto com a urgência da situação.
Mas, nem sempre o resultado era o esperado claro, e as
coisas não funcionavam como planejamos, mas era uma

possibilidade já percebida pelos desenvolvedores da
teoria da sala invertida.
Depois de terminarem o projeto, cada grupo participou de uma conversa com o professor. Nessa
entrevista, fizemos algumas perguntas conceituais
importantes que chegaram ao cerne do conteúdo
aprendido na disciplina de química. Ficamos
surpresos e decepcionados ao constatar que
embora esse grupo de alunos tivesse conseguido
melhores resultados nos testes que os grupos anteriores, algumas das respostas durante a entrevista
davam a impressão de que tinha estudado apenas
para o teste, em vez de realmente dominarem o
conteúdo (Bergman e Aarons, 2018, pág 27).

Mas apesar de todas a variáveis que desviam um pouco
o curso planejado esperamos ter cumprido bem o nosso
papel dentro do projeto , e que essa experiência em algum
momento se converta de alguma forma em benefícios para
a educação, e somos muito gratos a oportunidade que
tivemos , pois foi uma chance não só de contribuir, mas
um aprendizado sem igual, já que dificilmente se teria uma
vivência no tradicional transcorrer do curso, e com certeza
teremos um olhar e uma mentalidade muito diferenciada
quando for chegada a hora de ministrarmos nossas aulas.
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Um aprendizado importante foi que cada situação exige
uma atuação diferente, e como dito anteriormente, as
vezes os resultados não são os esperados, então cabe a
nós professores, estarmos atentos, buscando sempre um
caminho diferente, mais adequado, para que se determinado estilo de atividade estiver sendo ineficiente, se possa
variar até encontrar uma metodologia melhor.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
Analisando a metodologia de aprendizagem ativa da Sala
de aula invertida, que trás a ideia do professor explanar
o conteúdo, e logo após trabalhamos com uma atividade
elaborada para melhor fixação do assunto, pensamos,
então, em qual método poderíamos utilizar para melhor
facilitar o ensino nesse sistema tecnológico que tivemos
de enfrentar por conta do cenário pandêmico no mundo.
Por esse viés, optamos por analisar e debater o ensino da
história que pudéssemos ao mesmo tempo, trazer para o
aluno a capacidade de desenvolver um olhar crítico sobre
o período estudado e o tempo presente, pois como diz
Claude Lévi-Stauss,“ há muito passado no presente, e há
muito presente no passado”.
Dessa forma, precisaríamos de uma ferramenta que
contasse com a linguagem atual e de época para poder
estudar essas duas percepção, sendo que solução foi trabalhar com os memes e charges elaborados na época dos
períodos trabalhados, assim podendo explanar assuntos
como, a Ditadura civil militar, os governos populistas e a
era Vargas, e também, com os memes da atualidade sobre

a temática trabalhada. Desse modo, podemos analisar a
construção da mentalidade sobre um mesmo assunto
em dois momentos diferentes que passaram por avanços
tanto no campo científico como tecnológico.
Afinal de contas:
Memes já fazem parte da nossa cultura, já são
um meio de expressão, um gênero textual que

circunda não só as redes sociais, mas também
o ambiente acadêmico. Em um contexto onde
alunos já são costumeiramente incentivados a
interpretar textos, charges ou mesmo elaborar
revistas em quadrinhos (HQ), a utilização de
memes, aproveitando-se de sua versatilidade
pode apresentar-se como uma proposta diferente, simples, seguida de humor inteligente e
quem sabe prazerosa (JOHNATAN, 2018, p.5)

Sendo assim, foi através dos memes e com a utilização de
figurinhas que conseguimos desenvolver um método de
aprendizagem com os alunos que eles pudessem participar mais da aula, que foi explanada pela plataforma do
MEET, através dos slides. Como também, utilizamos de um
joguinho, pelo aplicativo Make it. Já que, “ o jogo é uma
atividade que tem valor educacional intrínseco” ( RIZZI,
1997, p. 13), e do mesmo modo:
O aluno poderá se envolver com tanto afinco na
competição do jogo que não perceberá o que está
sendo ensinado, ficando a sua atenção desviada para
o jogo em si, que é mais divertido, e até conseguindo
cumprir os objetivos ligados ao conteúdo, mas, de
forma mecânica. Neste caso a presença do professor
ainda é mais importante, pois deve conduzir o aluno
à reflexão sobre a causa do erro e ou acerto fazendo
com que ele tome consciência do conceito envolvido.
(MENEZES, 2003, p.4)
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Portanto, o desenvolvimento desses meios de comunicação para o ensino de uma metodologia ativa em sala de
aula, proporcionou um melhor desenvolvimento das atividades do apoio pedagógico, e a construção de um saber
crítico entre o passado e presente.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Outrossim, quanto ao desenvolvimento das atividades,
ressalta-se a preocupação em chamar a atenção dos
alunos, e dessa forma, qual a melhor maneira de chamar
atenção dos alunos se não usando as ferramentas que os
mesmos mais usam na atualidade? Pois bem, fora utilizado charges com o objetivo de fixar o assunto de maneira
mais eficaz, assim, os alunos tiveram que interpretar o que
a charge queria dizer, após a interpretação do aluno, fora
explicado o que a charge queria dizer, bem como a sua
importância no período e o que significa as charges.
Não obstante, ainda fazendo o uso das ferramentas atuais,
fora utilizado os memes em conjunto com momentos
históricos da era Vargas, assim, retiramos os principais
momentos, e colocamos 3 memes/figurinhas perguntando
aos alunos quais daquelas figurinhas mais se encaixava
com o momento relatado, essa portanto, foi a aula que os
alunos mais interagiram e gostaram, contribuindo com a
fixação do assunto, pois quando pensarem no momento
histórico remeteram a figurinha escolhida pelos mesmos.
Nesse ínterim, com o objetivo de fazer revisão para as
provas, fora feito vídeos curtos com explicações dos
pontos mais importantes, bem como podcast, estes foram

disponibilizadas no sistema Google Classroom, bem como
no Instagram do Prolice como objetivo de ser revisto
várias vezes para que sanem as dúvidas. Incontinente,
fomenta-se que, também fora disponibilizado slides com
assuntos aos quais fora dado em sala de aula, tendo (nós)
os alunos do Prolice a oportunidade de estar em sala de
aula como “professores”, orientados pelo ilustre mestre
professor Genivaldo, assim, também foi apresentado
assunto e slides explicativos para os mesmos.
Ressalta-se que, fora utilizado em sala de aula vídeos do
YouTube explicando o momento das revoltas no Brasil,
vídeos interativos que fixam a atenção dos alunos.
Acrescenta-se também que, fora utilizado a plataforma
de jogos on-line para memorização dos assuntos,
assim, colocamos questões do assunto explanado em
sala de aula, com a opção de verdadeiro ou falso, com
gabarito no final e porcentagem de acertos, após o jogo,
explicamos qual o erro de cada questão e reforçamos o
assunto, utilizando assim dos jogos para melhor desenvolvimento do aprendizado.
Ademais, acerca da ditadura e manifestações, fora utilizado as músicas do período, primeiro perguntando
aos mesmo o que conseguiam entender das músicas,
após, ensinando-os, o que havia por detrás, bem como
a importância dos mesmos na sociedade, como forma
de protesto, contrários à ditadura e falta de democracia, utilizando também de imagens do período, para
fomentar a curiosidade acerca do assunto, bem como o
entendimento do mesmo.

4. RESULTADOS
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Diante do exposto, é válido salientar que, após 01 (um) ano
do projeto, fora percebido a necessidade da reformulação
das aulas para chamar a atenção dos alunos, tendo sido
esse o nosso objetivo no projeto.
Assim, fora constatado diante do exposto acima que houve
uma melhor interação dos alunos nas aulas, as quais
utilizávamos das ferramentas da atualidade para chamar a
atenção dos alunos, fazendo com que estes pudessem fixar
melhor o assunto. Sendo, então, a reação dos discentes
algo que chamou nossa atenção, por falarem que nunca
imaginariam que poderiam estudar assuntos históricos
através de figurinhas, que é o novo meio de comunicação
no cenário digital, e um método novo que optamos por
utilizar, e para nossa surpresa foi bem aceito pelos alunos,
já que passamos para ele a situação de reagir a um acontecimento histórico se a utilização das figurinhas fosse
daquela época, mas claro sem cometer anacronismo, mas
sim, analisar a questão do tempo passado e presente que
foi nossa metodologia usada.
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1. INTRODUÇÃO
O presente resumo visa apresentar os resultados das experiências vivenciadas durante a participação no Programa
Apoio Pedagógico Licenciando/as na Escola (POLICE),
ocorridas por intermédio do Colégio de Aplicação (CODAP),
sob regência do professor Marcelo Oliveira Uchoa, e coordenação do Prof. Dr. Wellington Cesário, vinculados ao
núcleo “Ensino: História da Arte e Desenho’’. Este Projeto
foi desenvolvido pelo Departamento de Licenciaturas e
Bacharelados (DELIB) da Pró-Reitoria de Graduação, e tem
por finalidade a concessão de bolsas para alunas e alunos
dos cursos das diversas licenciaturas da Universidade
Federal de Sergipe (UFS).
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Devido ao momento pandêmico de distanciamento social,
provocado pela Covid-19, faz-se necessário salientar
que para o desenvolvimento do Plano de Trabalho, foi
feita uma análise e adaptação dos recursos didáticos,
de modo que a nossa participação mediada por meios
remotos fosse efetuada com sucesso. Desse modo, os
encontros e o contato entre todas e todos os envolvidos
fez-se por meio de plataformas digitais, tais quais o e-mail
acadêmico, sistema de gerenciamento de conteúdo para
escolas Google Classroom e o serviço de comunicação
por vídeo Google Meet. Dentre os conteúdos trabalhados
na regência, destacam-se Arte e Ancestralidade, dire-

tamente ligado à identidade cultural de cada povo, as
Narrativas Visuais, Patrimônio Cultural, e alguns movimentos artísticos importantes para a História da Arte
como Vanguardas europeias, Modernismo no Brasil e a
cena cultural da década de 1960.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
O aporte teórico-metodológico utilizado por nós, com base
no que foi aprendido no decorrer do processo de formação
acadêmica, foi o método expositivo e dialógico, não autoritário e respeitoso, visando instigar e promover os debates
e o senso crítico nos alunos. Realizamos pesquisas embasadas em publicações acadêmicas, livros, artigos científicos e registros audiovisuais. Alguns dos livros e artigos
utilizados como aporte teórico foram: “O livro da argila’’,
de Eliwe Pampila; “História da Arte” de Graça Proença;
“Por que arte-educação?”, de João Francisco Duarte Júnior
e “Retratos da Arte” de Rosa Nereide. Dentre os materiais
didáticos produzidos por nós, estão os resumos construídos de maneira objetiva, sintetizada e coesa; questões
discursivas e reflexivas, posteriormente utilizadas para a
avaliação dos alunos; atividades práticas, que os possibilitou a experimentação com base no que foi estudado
anteriormente; recursos audiovisuais também foram utili-
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zados para semear informações. Para transmitir e assistir
às aulas, foi utilizado por nós estagiários, pelo professor
supervisor de estágio e pelos alunos, aparelhos tecnológicos como computador, celular ou tablet, bem como o
acesso a pacotes de dados de internet. Os materiais didáticos produzidos (resumos, slides e atividades avaliativas)
foram todos disponibilizados para o acesso por meio da
plataforma Google Classroom. Nela, os alunos também
podiam submeter suas respostas aos formulários e interagir uns com os outros.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
As atividades foram desenvolvidas acatando sempre o
plano de ensino geral proposto pelo supervisor de estágio.
A equipe foi dividida em dois grupos, de modo que cada
um ficou responsável pela regência de uma turma. O grupo
1, composto por Fabiana Ferreira, José Rosário de Jesus
e Hugo Leonardo Santos Ramos, se comprometeu com as
turmas dos 8° anos A e B. O grupo 2, composto por Daniele
Santos Sousa, Tiago Silva Vieira e Davi Santos da Silva,
ficou responsável pelas turmas dos 9° anos A e B. As turmas
foram alocadas em uma única sala, de acordo com a
classe e esse foi um mecanismo utilizado pelo colégio, que
possibilitou um maior controle e organização das turmas,
durante o período em que as aulas estiverem acontecendo
remotamente. No decorrer do percurso, procuramos
manter um trabalho em equipe com eficiência, mantendo-nos conectados uns com os outros, dialogando sobre
as aulas, sobre os conteúdos a serem abordados, dando e
recebendo ajuda mutuamente.

Na segunda parte da primeira unidade e na primeira
parte da segunda unidade, fizemos pequenas intervenções durante as aulas, que duravam cerca de oito a dez
minutos para cada estagiário. O objetivo era o de que
fossemos nos familiarizando e nos inserindo, gradativamente, no exercício da docência. Realizamos pesquisas
de acordo com os assuntos programados para a unidade,
fizemos sínteses, e apresentamos para os alunos. Na
segunda parte da segunda unidade, fomos encarregados
de preparar, cada qual, uma aula completa para que
finalmente pudéssemos efetuar nossa primeira regência.
Com base em pesquisas bibliográficas, organizamos os
assuntos com lógica e clareza, utilizando uma linguagem
simples, didática e de fácil entendimento, respeitando o
nível de aprendizado dos alunos. Preparamos os roteiros
das aulas, paulatinamente, contextualizando os assuntos
abordados, dando sequência com as definições, explicações e exemplificações dos tópicos.
4. RESULTADOS
Como resultados das pesquisas, trabalhamos no primeiro
momento com a temática Arte e Ancestralidade, cujo
objetivo foi possibilitar o contato com as origens culturais
históricas, criar pontes para que os alunos pudessem
desenvolver a habilidade de interligá-las com as expressões
artísticas da atualidade. Nesta fase, foram abordadas por
nós estagiários as seguintes temáticas: Vida e obra do artista
Carybé, em que foi apresentada a sua biografia, bem como
o seu legado artístico, inspirado nas heranças culturais
trazidas pelos africanos escravizados. Foi apresentada
também arte cerâmica dos povos indígenas Wayana e
Aparai, destacando a relação mística entre obra e artista,
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a qual ultrapassava os limites entre apreciação estética
ou valia utilitária, para um valor simbólico e espiritual.
Dando sequência às abordagens sobre o referido tema,
foi apresentada a artista sul-africana Esther Mahlangu,
tratando da poética de sua obra, a qual contém nítidos
traços da cultura de seus ancestrais. Em um segundo
momento, abordamos a temática Narrativas Visuais e a
partir desse tópico, apresentamos gêneros como mangás,
telas e histórias em quadrinhos (HQ). Para esse tema,
buscamos apresentar artistas que dialogassem a sua arte
com questões de cunho social, cuja finalidade da obra é a
denúncia das mazelas e desigualdades. Nosso objetivo foi
o de fazer leituras e interpretações de expressões artísticas
que relatam o cotidiano, e desse modo, fazer correlações
da arte com as vivências dos alunos, levantar o debate
acerca das desigualdades e promover reflexões.
Sabendo da escassez de protagonistas negros nos produtos
culturais, apresentamos algumas narrativas históricas e
também contemporâneas de quadrinistas brasileiros e
estrangeiros, nas quais os personagens principais eram
negros, e que também abordam o racismo escancarado na
atualidade, bem como o ocorrido no período de escravidão
no Brasil. Foram trabalhados artistas como Leandro
Assis, Randall Random, Marcelo D´Salete, Mary Cagnin,
Ameida Júnior, dentre tantos outros. Para nos auxiliar
na exposição dos conteúdos já citados e tornar as aulas
mais dinâmicas, preparamos slides contendo sínteses dos
assuntos e ilustrações. Neles, também continham links que
direcionam os alunos a vídeos pedagógicos e a bibliotecas
virtuais - de acesso “gratuito” - onde podem ser encontrados diversos acervos de Histórias em Quadrinhos. Ao

final da apresentação dos conteúdos, já citados acima, foi
produzida por cada estagiário uma questão avaliativa referente a essas temáticas, que em seguida, foram adicionadas
no questionário juntamente com as outras sete elaboradas pelo supervisor de estágio. Na segunda unidade,
estruturamos individualmente uma aula completa sobre
os temas Vanguardas europeias, Modernismo no Brasil, e
a cena cultural na década de 1960. Finalizamos os trabalhos com a aplicação da última avaliação. Cada estagiário elaborou três questões teóricas mais uma prática,
totalizando o número de dez questões. Pode-se concluir,
que diante da proposta inicial realizada pelo programa,
as atividades foram realizadas de maneira satisfatória.
Salientamos, portanto, a importância do Projeto de Apoio
Pedagógico aos Licenciandos na Escola (Prolice/UFS), pois
este contribui positivamente para uma formação mais
ampla e qualificada de todos nós participantes e futuros
professores, uma vez que nos permitiu vivenciar na prática
o exercício da docência, agregou experiência profissional,
ampliou nossa rede de contatos com outros professores da
mesma disciplina que a nossa, permitiu-nos enxergar tanto
os desafios enfrentados quanto os benefícios de se trabalhar na área educacional. Acredito que o projeto também
agrega valor na formação dos alunos e alunas do Colégio
de Aplicação, pois ajuda na ampliação de conhecimentos
no processo de aprendizagem. Fazemos por meio deste os
mais sinceros agradecimentos ao nosso coordenador de
núcleo Wellington Cesário por ter nos orientado com excelência, ao supervisor de estágio Marcelo Oliveira Uchoa por
ter nos acolhido em sua turma, à equipe do PROLICE e à
reitoria da Universidade Federal de Sergipe (UFS), por nos
terem proporcionado uma vivência tão enriquecedora.
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1. INTRODUÇÃO
O Programa de Apoio Pedagógico a Licenciandos/as na
Escola (PROLICE), instituído pela Pró-Reitora de Graduação
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui como
principal meta fortalecer a formação docente de estudantes das licenciaturas da UFS.
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O PROLICE tem como objetivos essenciais aproximar os
futuros professores da rotina escolar da educação básica
(EB), articulando teoria e prática das atividades de ensino
na formação inicial docente, promovendo a integração
entre o ensino superior e a EB. Assim, busca melhorar
a qualidade da formação inicial docente com vivências
na escola pública juntamente com a supervisão de um
docente do ensino superior e com acompanhamento do
Colegiado de curso. Assim, contribui diretamente para a
melhoria dos cursos de licenciatura da UFS, ampliando
as oportunidades de aprendizado mediante o desenvolvimento das atividades de ensino. Articulando-se as atividades de ensino com a teoria e a prática na formação
inicial docente, obtém-se mais qualidade na formação
docente em função das vivências no dia a dia das salas de
aulas sejam elas virtuais ou presenciais.

Nesta direção, Pimenta e Lima (2008) afirmam que o aprendizado de qualquer profissão é prático, e esse aprendizado
ocorre a partir de observação e reprodução, sendo que o
futuro professor, através de um processo de escolhas, irá
reproduzir com seus alunos o que for considerado relevante e de bom proveito, adequando o que for necessário.
Assim, entende-se que o PROLICE é de suma importância
para formação inicial docente.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
Diante do atual cenário de ensino, no qual o subprojeto
“Vivenciando Ciência na Escola” foi desenvolvido de forma
remota, buscamos utilizar como abordagem teórica-metodológica a aplicação de atividades práticas experimentais
as quais poderiam ser realizadas pelos alunos da escola
campo (Colégio Estadual Djenal Tavares de Queiroz) individualmente e de forma assíncrona. Ainda de maneira assíncrona, de acordo com cada assunto foi criado um google
forms para fixação do assunto.
Nas aulas síncronas, utilizamos ferramentas e recursos
online para tornar a aula cada vez mais interativa como,
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por exemplo: a criação de jogos na plataforma “Wordwall”
e a elaboração de slides ilustrativos. Ademais, durante as
aulas ministradas pelos outros colegas proliciandos vinculados ao mesmo projeto do PROLICE, ficamos observando
e prestando assistência em caso de dúvidas.

dessas atividades com o tema “Seres Vivos” propomos a
observação da degradação de alguns alimentos usando o
exemplo do pão, com intuito de mostrar como a matéria
orgânica pode se transformar em matéria inorgânica pela
ação de bactérias e fungos.

3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

4. RESULTADOS

As atividades do PROLICE foram iniciadas em novembro de
2020, com algumas reuniões de orientação para alinhamento
e divisão de turmas e tarefas. Fomos divididos em duplas,
sendo que, a cada semana uma dupla ficava responsável pela
aula nas turmas do 1° ano do ensino médio. Em nossa primeira
aula síncrona com a turma, participamos como espectadores,
para conhecer os alunos, nos apresentarmos e observamos
como estava a dinâmica de aula adotada pela escola.

Com base na observação comportamental dos alunos
e informações cedidas pela professora supervisora, foi
possível constatar que os alunos mantiveram um bom
nível de interatividade nas aulas, sempre com perguntas
e curiosidades sobre o assunto. Mesmo sem o contato
presencial, as atividades práticas foram bem desenvolvidas e executadas por todos. Verificou-se também uma
melhora no desempenho dos alunos em relação aos
questionários realizados e consequentemente na média
geral da turma.

Após o período de observação, nos foi encaminhado
o roteiro de aulas e começamos as primeiras práticas
docentes. Todas as aulas por nós ministradas foram expositivas e discursivas, com auxílio de slides, vídeos e/ou jogos.
Uma de nossas atividades foi a elaboração de um jogo
online de perguntas e respostas sobre as teorias evolucionistas, que ficou disponível ao final da aula para ajudar o
entendimento do assunto. Também disponibilizávamos ao
final de cada aula um google forms com questões sobre o
assunto da semana para avaliar o entendimento dos alunos,
ajudar na fixação do conteúdo, momento também em que
realizávamos autoavaliação da nossa prática pedagógica.
As aulas práticas foram desenvolvidas de forma assíncrona, em que montávamos um roteiro com experimento
relacionando ao assunto e enviávamos aos alunos. Em uma
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1. INTRODUÇÃO
Na etapa de formação do professor, é necessário um
contato com diversas propostas e metodologias, as
quais possam deixar o ensino-aprendizagem mais prazeroso, minimizando alguns dos problemas presentes no
âmbito escolar e contribuindo assim, para a formação
do futuro docente.
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É importante mencionar que a teoria e prática devem
caminhar juntas. Para Pimentel (2014), o conhecimento
teórico deve ter um propósito bem claro, para que
assim faça sentido a sua divulgação, bem como possam
perceber a sua relação entre a teoria e os acontecimentos
do cotidiano. Logo, podemos perceber que nos cursos
de graduação de formação de professores, devem haver
estudos de situações problemas, atreladas a práticas
reais para assim ter o discernimento do porquê certas
ações são realizadas.
Para Souza (2007, p. 110), uma aula pode ser mais dinâmica
e atrativa se utilizarmos recursos que contribuam para o
aprendizado e motive os alunos. Ele ainda menciona que.

[...] é possível a utilização de vários materiais que
auxiliem a desenvolver o processo de ensino e de
aprendizagem, isso faz com que facilite a relação
professor – aluno – conhecimento.

A utilização de recursos sejam eles jogos, teatro, histórias
em quadrinhos, podcast e as experimentações, mostram
resultados mais promissores diante da sociedade contemporânea, em que o aluno tem acesso a diversas informações. O aluno neste caso, mostra-se mais ativo e interessado em aprender, podendo até correlacionar o que foi
estudado com situações cotidianas e construir um conhecimento mais crítico e complexo.
Diante disso, o projeto Quimicalizando a Escola: ciência,
experimentação e recursos didáticos no processo de
formação de professores, busca desenvolver atividades
com experimentos e outros recursos didáticos a fim de
divulgar a ciência para outras instituições de ensino, onde
os alunos também possam ser protagonistas.
A I Mostra Virtual: quimicalizando onde você estiver, foi
um dos meios utilizados para realizar a divulgação dos

trabalhos elaborados. Este evento teve como finalidade
disseminar a experimentação, propiciando aos alunos um
ganho em termos de conhecimentos científicos.
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De fato, a experimentação é de extrema importância na
área de química, este recurso por sua vez, é um facilitador
de aprendizagem, promovendo uma melhora do conhecimento científico, formação e um pensamento crítico sobre
os acontecimentos do cotidiano, muitas vezes de forma
interdisciplinar, ligando a experimentação ao assunto
proposto, com a realidade do indivíduo, o que gera um
interesse e desperta a curiosidade do aluno em aprender.
Apesar de todos os ganhos que a experimentação traz para
o ensino, ainda podemos observar uma baixa adesão da
utilização deste recurso no contexto escolar, seja devida à
formação do docente, o que remete a uma modificação no
currículo da graduação, ou pelo ambiente escolar que não
propicia espaço ou materiais para a realização dos experimentos, logo cabe uma pesquisa mais criteriosa sobre qual
experimento aplicar e os materiais que serão utilizados.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
Diante disso, no projeto Quimicalizando a Escola, além de
outras atividades já desenvolvidas, tais como leituras de
textos que auxiliaram no entendimento do “ser docente”
bem como sobre metodologias e recursos facilitadores para
o ensino, divulgação de conhecimentos científicos atrelado ao cotidiano por meio de redes sociais e observações
de aula no período remoto, foram realizadas pesquisas
teóricas, as quais teve como finalidade entender a impor-

tância da experimentação em sala de aula, como também,
foram elaborados uma série de experimentos de materiais de fácil acesso e baixo custo para serem aplicado com
alunos da educação básica de forma remota do Colégio
Estadual Abdias Bezerra (instituição parceira do projeto),
situado na cidade de Ribeirópolis-SE, que culminou na I
Mostra Virtual de Experimentos, com o intuito de explanar
diversos conteúdos químicos com o público que participou.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
De início, realizou-se a leitura de diversos textos e artigos
bem como foram discutidos nas reuniões semanais do
projeto via Google Meet. Destacam-se entre as temáticas
abordadas nos textos a: Experimentação no Ensino de
Química, Utilização de Recursos Didáticos em Sala de
Aula, Aulas remotas no Ensino de Química, a Divulgação
do Conhecimento Científico e a Base Nacional Comum
Curricular para o ensino de ciências.
Após os estudos teóricos sobre as temáticas abordadas
anteriormente, foi iniciada a etapa de observação, onde
neste caso foi escolhida a turma do 2° ano do Ensino Médio
do Colégio Estadual Abdias Bezerra, sob supervisão do
professor de Química (parceiro do projeto). Esta etapa teve
como finalidade compreender como estavam sendo as
aulas remotas, conhecer os alunos da turma e verificar os
assuntos que estavam sendo abordados em sala de aula,
para assim, escolher o melhor tema e experimento para ser
explanado com os alunos.
Dentre os assuntos, foram observadas as aulas sobre a
utilização da tabela periódica, soluções heterogêneas

e homogêneas e os diagramas de mudanças de estados
físicos das substâncias.
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Após a etapa de observações, deu-se início a etapa de
elaboração e posteriormente, testagem dos experimentos.
Foram escolhidos dois experimentos. O primeiro, chamado
“Camaleão Químico”, aborda o conceito de reação de oxirredução, já o segundo chamado de “Reflexos Luminosos”,
aborda a temática de modelos atômicos, mais especificamente o de Bohr para explicar o efeito da absorção e liberação de energia na forma de luz visível. Menciona-se ainda
que ambos foram testados diversas vezes, e passou por um
processo de validação com o grupo antes da data do evento.
A realização da I Mostra Virtual de Experimentos ocorreu via
Google Meet, que contou com a participação de diversos
alunos do 1° ao 3° ano do ensino médio do Colégio Abdias,
bem como dos professores da referida escola. Antes dos
experimentos ocorreu uma palestra “A magia da Ciência”
com um professor da Universidade Federal do Piauí (UFPI),
o qual abordou o tema “Ser Cientista”.
Cada bolsista ficou responsável por um experimento, o qual
tinha o dever de realizar todo o procedimento em tempo real,
mostrando os resultados obtidos e explicando seus acontecimentos, atrelando o conceito químico que foi escolhido.
O evento perdurou por aproximadamente 03 horas, até que
todos os 6 bolsistas apresentassem seus experimentos.
4. RESULTADOS
A partir dos estudos teóricos, foi observado uma necessidade de explorar a experimentação em sala de aula, visto

que este recurso facilita o processo de ensino aprendizagem
e desenvolve um pensamento crítico sobre fenômenos que
ocorrem na sociedade, além de estimular a curiosidade do
aluno, fazendo com que ele procure sempre aprender mais.
No entanto, existem diversos desafios a serem superados.
Podemos citar a sobrecarga de aulas do professor, o local
adequado para a realização, materiais escolhidos e em
tempos de aulas remotas, podemos incluir o acesso a
ferramentas de estudos e conexão de internet para que
tanto o docente realize como o discente acompanhe.
As observações auxiliaram tanto na escolha da temática de oxirredução e do modelo atômico de Bohr como
na proposta de realização do evento, pois apesar dos
alunos interagirem pouco nas aulas do professor parceiro
do projeto, ainda se faziam presentes e este aspecto
foi perceptível no dia do evento.
Vale destacar que as aulas eram realizadas via grupo de
WhatsApp, em que o professor enviava áudios explicativos
e imagens com cunho educativo e conceitual a respeito do
que seria tratado no dia, sendo este o meio mais viável de
se comunicar com os alunos encontrado por toda a escola
naquele momento.
O professor, utiliza uma temática radialista, iniciando suas
aulas com músicas de fundo e mensagens motivacionais,
chamando atenção do aluno e em seguida, começava a
explicar o assunto a turma, utilizando imagens e áudios.
Menciona-se que ao fim das aulas, o professor deixava
uma atividade de casa para que os alunos treinassem e
assimilassem o que foi dito.
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No dia da mostra virtual, apesar de ainda haver baixa interação
dos alunos, diversos estavam assistindo as apresentações,
sendo assim, podemos concluir que a proposta do evento
gerou curiosidade nos participantes. Vale ressaltar que no
evento todos os experimentos foram bem executados e explicados, sem maiores problemas além dos desafios da modalidade remota imposta pela situação atual de pandemia.

NICOLA, J. A; PANIZ, C. M. A importância da utilização de
diferentes recursos didáticos no ensino de ciências e
biologia. Infor, Revista do Núcleo de Educação a Distância
da Unesp, São Paulo, v. 2, n. 1, p.355-381, 2016.

Nos dias seguintes ao evento, os resultados ainda continuaram. Obtivemos econhecimento por parte da Secretaria
de Estado da Educação do Esporte e da Cultura do estado
de Sergipe (SEDUC), onde no site da entidade foi publicada
uma matéria a qual tinha como título “Colégio Estadual
Abdias Bezerra Promove Conhecimento em Iniciação
Científica Durante Mostra Virtual”. Nesta matéria, uma das
alunas presente no dia do evento ressalta que:

SILVA, V. G. A importância da experimentação no ensino
de química e ciências. Universidade Estadual Paulista,
Faculdade de Ciências, Departamento de Química. Bauru,
2016.

Para começar, queria dizer que amei o evento. Foi de
extreme importância para mim, pois nós também fazemos
ciências. O evento reacendeu em mim um forte desejo de
me aprofundar sobre ciências e sobre a química.
Esse tipo de comentário mostra que a utilização de diversos
recursos gera uma curiosidade maior nos alunos, fazendo
com que cada vez mais procurem se aprofundar em ciências.
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1. INTRODUÇÃO
Neste presente resumo visamos estabelecer o que marcou
nossas atividades enquanto estagiários do núcleo Ensino:
História da arte e desenho. Buscamos esclarecer a forma
como trabalhamos, já que usamos o aporte teórico-metodológico do professor supervisor como algo que nos
vinculou como estagiários ao modo que ele trabalha,
fundando um elo de integração de nós para com as turmas.
Abarcamos a abordagem triangular de Ana Mae Barbosa e
a metodologia que tinha como característica aulas expositivas e dialogadas, para que assim a gente pudesse desenvolver as atividades que culminaram em participações
ativas, intervindo através da produção de materiais didáticos, aos quais foram apresentados nas regências e postos
nas turmas virtuais antes ou depois das nossas apresentações, as quais tivemos acesso. O diálogo e as sugestões
foram pontos-chaves para a resolução de problemas e
assim fizemos, dando início a uma caminhada de observação e participação nas aulas juntamente com as turmas,
exercendo assim, a regência, ou seja, dando aula e elaborando perguntas e uma atividade avaliativa.
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2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
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Tanto o aporte teórico como o metodológico foram estabelecidos com base no que o professor já trabalhava, usando

a abordagem triangular de Ana Mae Barbosa, em que
consiste na contextualização, que aborda a história da arte,
o contexto em que a obra foi produzida, sua época-estilo,
ou seja, a relação com a cultura do local em que foi produzida. Visa-se a análise da imagem ou apreciação, em que
o aluno observa e avalia a obra estando frente ao objeto,
notando desde os mínimos detalhes para assim estabelecer uma leitura crítica e formar suas próprias teorias.
Objetiva-se também, através deste método, ater-se ao
fazer artístico em que se serve de diversos materiais apresentados para produzir e mobilizar os conceitos que foram
apreendidos, ao passo que a metodologia diz:
Aulas expositivas e dialogadas. Realização de atividades
de pesquisa e leitura de temas relacionados a Arte.
Análise de vídeos. Desenvolvimento de oficinas práticas
de produção de objetos artísticos (CODAP/UFS, 2021).

3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
As atividades começaram a partir da reunião com todos
envolvidos (isso incluiu docentes e discentes) para discutirmos e sermos apresentados ao modo que as aulas
estavam acontecendo. Em seguida foi criado um grupo no
WhatsApp com todos os integrantes do núcleo para facilitar a comunicação, passo que as observações iniciaram

de imediato. E no final de cada aula, existia uma conversa
de nós para com o professor.
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No primeiro semestre de 2021 nossas observações e participação foram mais ativas, pois o professor apresentava o
conteúdo e dialogava com a turma, para no final conversarmos e ele nos explicava como iria se dar a nossa participação, sugerindo que a gente apresentasse sobre um
artista, obra ou grupo que estivesse de acordo com o
tema transversal trabalhado. Aceitamos sua proposta e
iniciamos com pesquisas na internet e em textos.
Como resultado deste trabalho, obteve-se a produção de
slides que foram colocados e apresentados para as turmas
no Google Classroom, fato que ocorreu em dois momentos
distintos. Mais à frente nos reunimos com o coordenador,
em que discutimos como as aulas estavam acontecendo e
como podíamos intervir, surgindo a ideia de elaborar um
conteúdo mais coeso, que continuasse de acordo com as
propostas do professor; sendo um trabalho em grupo, mas
se aprofundando num único subtema, já que existia o tema
transversal, atrelado a atividade prática, e não mais um
trabalho individualizado que se apresentava no mesmo.
Entretanto, tivemos outra conversa com o professor
supervisor e ele nos indicou a elaboração do conteúdo da
segunda parte da segunda unidade. Quem ficou com as
turmas do 9º ano A e B criou um outro grupo no WhatsApp,
para assim escolher e discutir quem iria ficar com determinado assunto. Foram então, três pessoas e um assunto
específico para cada um, já que eram três assuntos diferentes. Em seguida, começou a produção do conteúdo,

através de pesquisas na internet, no Youtube, em livros e
textos. Elaborou-se os assuntos em textos, que constavam
imagens, que serviam como exemplos, tendo também
links de vídeos, que servissem como forma de complemento ao assunto. Ademais, foram elaboradas questões
objetivando exercitar o conteúdo, que funcionou também
na formulação das perguntas avaliativas, principalmente
nas que envolveu o desenho; sendo discutido e sugerido
como elas poderiam ser.
4. RESULTADOS
Os resultados alcançados foram satisfatórios, pois auxiliou
na vida acadêmica e no entendimento de como funciona
uma turma, além da elaboração de conteúdos e material didático em que exigiu-se o pensamento crítico de
como poderíamos passar o conteúdo de acordo com as
turmas; bem como na disposição das perguntas voltadas
para o entendimento dos alunos(as). Produzimos slides
que estava de acordo com o tema transversal constando
a descrição do conteúdo com imagens e textos, apresentando por exemplo, a vida e a obra de um artista, o contexto
histórico, os conceitos e os motivos das produções da
matéria artística, assim como as referências utilizadas.
Dentro da turma do oitavo ano foram trabalhados, em sua
primeira unidade, assuntos como: a Arte e o Planeta; apresentando ao alunado a forma como as manifestações artísticas contemplam a Terra e todo o assunto que a norteia,
a exemplo da sustentabilidade e sua importância. Na
segunda unidade, houve a discussão da Arte, o ser humano
e a paisagem natural; artistas viajantes no brasil; olhares
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sobre a natureza no brasil; e a pintura de paisagem; voltando-se então, à percepção de tempo e espaço nas quais a
Arte e os alunos como sujeitos se inserem, demonstrando
uma forma de extensão ao que foi trabalhado na unidade
anterior, reafirmando a suma relevância da temática sobre
a ótica da territorialidade.
Já em sua terceira unidade, apresentou-se a Arte e os
objetos para o futuro artesanato e design; colagens,
assemblagens e combinações; Arthur Bispo do Rosário/
Leonilson; e a construção de objetos (escultura). O ponto-chave dessa unidade foi observar o contato das matérias-primas com a criatividade dos alunos, principalmente
voltada à elaboração das esculturas. A promoção dessa
atividade fomenta ainda mais o interesse dos discentes
no conhecimento das figuras artísticas existentes na área
estudada. Ademais, a apresentação da vida e obras de
artistas regionais como Arthur Bispo de Rosário, permite
que o aluno se aproxime do conhecimento exposto, fazendo-o se familiarizar e se sentir representado em razão do
foco em artistas conterrâneos regionais.
E por fim, na quarta e última unidade do oitavo ano, trabalhou-se a Arte, lua e som; a luz e o som na arte; a cor e a pintura;
estudo das cores; e a monocromia/policromia; tal unidade
permeia mais o campo técnico de entendimento quando se
fala nas estruturas e forma de trabalho das cores, na composição artística das obras. Ademais, houve a percepção de
um bom rendimento dos discentes envoltos em tal plano
de ensino, uma vez que, todos puderam debater e sentir-se
confortável dialogar e perceber o modo com que a Arte se
insere no cotidiano e nas diferentes áreas do dia-a-dia.

Na turma do nono ano os primeiros slides produzidos
foram sobre o artista plástico Caribé, a artista plástico
Sul-Africana Esther Mahlangu e as produções cerâmicas
dos grupos indígenas Wayana e Aparai. Nesse caso, o tema
transversal foi a ancestralidade, tendo a tradição como
fator em comum. Na segunda parte da primeira unidade o
tema transversal foi “Narrativas Visuais”, cujo objetivo era
tratar dos objetos artísticos aos quais a narração de um
fato ou conceito se fazia como principal objeto de representação. Nossa produção se baseou em outra produção
de slides, à qual buscamos apresentar sobre Almeida
Junior, as produções e quadrinhos de Leandro de Assis e
Tricila de Oliveira e o cartum. Em ambos os casos publicamos nas duas turmas virtuais do classroom após o final
das aulas, pois tínhamos acesso a elas.
No terceiro momento em que aconteceu na segunda parte
da segunda unidade o professor nos indicou a trabalharmos com as vanguardas europeias, o modernismo
no Brasil e a semana de 1922 e a cena cultural na década
de 60. O que tratou das vanguardas europeias constou a
descrição do contexto histórico, as principais vanguardas
como o expressionismo, Fauvismo, Futurismo, Cubismo,
Surrealismo e Dadaísmo e as considerações finais. Para
cada vanguarda constou imagens que representavam uma
obra, que estavam de acordo com ela, assim como links de
vídeos para o aprofundamento, tendo ainda a presença
das perguntas e das referências.
O texto em que tratou do modernismo no Brasil e a semana
de 1922, conteve o surgimento do modernismo, suas
principais influências, quem foram os primeiros artistas
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modernistas, como aconteceu a semana de arte moderna
de 1922 e o que aconteceu logo após, tendo também a
explicação da arquitetura moderna, com as perguntas e
referências. Já o terceiro e último texto, que tratou sobre a
cena cultural na década de 1960, versou sobre o contexto
histórico, os movimentos de resistência, o ato institucional
número cinco (AI-5), o tropicalismo como produto de uma
crise, o que o tropicalismo propunha, o teatro, as artes
plásticas com Hélio Oiticica e Lygia Clark, a música e o fim
do tropicalismo com perguntas e referências.

demandas e necessidades da educação na prática; que vai
desde as técnicas e modo de visão da escola, até ao papel
do professor e participação dos alunos.

A partir disto, o professor achou interessante que articulássemos as perguntas avaliativas desses assuntos, ao passo
que aceitamos. Foram elaboradas perguntas descritivas,
objetivas e de desenho, estando de acordo com a história
da arte. No que tange a questão envolvida completamente
com o desenho, ela acabou por valer dois pontos. A ideia era
saber, a partir do desenho, o que os alunos(as) entendiam
por cultura brasileira. O percentual de respostas chegou
a 70,8%, de acordo com o Google Forms, de pessoas que
responderam a atividade completamente, o que significa
48 de 60 alunos(as), fora aqueles que receberam as apostilas impressas para responderem em casa.

Por mais que a graduação nos prepare para sermos
docentes, é essencial experienciar a realidade cotidiana
da vida em sala de aula, pois, é isso que nos aperfeiçoará
e nos instruirá nas resoluções dos desafios e descobertas
que a profissão nos trará. Na prática do projeto, nós dois
aprendemos a levar o discurso sobre a Arte através de
aulas expositivas e das demais formas de expressão, face
às inúmeras características presentes na área, ajudando
na compreensão da matéria e suas diversas atividades.

5. CONCLUSÃO
A experiência de participar do Apoio Pedagógico foi extremamente enriquecedora, ampliando o aproveitamento
do aprendizado tanto dos alunos da graduação, quanto
dos demais participantes e envolvidos no projeto. Através
deste projeto houve o privilégio de se observar e vivenciar
a docência de outro ângulo e de forma mais próxima às

Desta forma, houve a oportunidade de se identificar
práticas, teorias, vivências e pontos positivos e negativos
da atividade docente, fazendo com que tenhamos uma
melhor compreensão sobre o aspecto do ambiente escolar,
para o desenvolvimento das habilidades necessárias na
atuação da nossa futura carreira de professores, por meio
das práticas estratégicas vistas.

Finalizamos agradecendo a todos pela oportunidade de
integrarmos o projeto, a Universidade Federal de Sergipe,
aos professores Marcelo Oliveira Uchoa e Wellington
Cesário e aos nossos colegas; muito obrigado.
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OS DESAFIOS DO ENSINO REMOTO EM
PRÁTICAS DE LÍNGUA ESPANHOLA NO 1º ANO
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Nosso objetivo é apresentar as práticas didáticas e atividades desenvolvidas no Centro de Excelência Professora
Maria Ivanda de Carvalho Nascimento, Aracaju-SE, por
nós, bolsistas da área de língua espanhola, no subprojeto “Discursos, multiletramentos e educação linguística
em espanhol”, do Programa Licenciando na Escola, UFS,
desde novembro de 2020 até o presente momento, sob a
coordenação da professora Joyce Palha e supervisão da
professora Norma Lice Menezes. Em nossa prática fomos
responsáveis por desenvolver propostas para alunos das
turmas de 1º ano. Nossa participação no projeto se iniciou
a partir de reuniões com a coordenadora para leitura e
debates sobre os documentos orientadores da educação
brasileira, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio
(OCEM). Segundo o que se lê nos PCN, a língua espanhola na escola regular era quase sempre um estudo de
formas gramaticais, através da memorização de regras e
na prioridade da língua escrita de forma descontextualizada e desvinculada da realidade dos alunos. Com base
no que prevê este mesmo documento para o ensino de
língua espanhola, nosso desafio era tentar mudar este
cenário, com práticas contextualizadas, a partir de materiais autênticos, em que o conteúdo linguístico estivesse
relacionado a temas que circundam a vida do estudante

da escola básica brasileira. Inicialmente, observamos as
turmas, as aulas ministradas pela profª Norma Lice, pelo
Google Meet, em que era esperado em torno de 181 alunos,
mas que apenas 40 a 60 alunos participavam das aulas. E
notamos como a presença era muito baixa nas aulas de
Língua estrangeira. Essas aulas eram intercaladas entre
síncronas e assíncronas, ou seja, os encontros online com
os alunos ocorriam a cada 15 dias. Nas aulas síncronas, a
professora regente explicava o conteúdo, utilizando slides
e, nas assíncronas, eram postadas atividades na turma
inscrita no Google Clasroom. De nossa parte, desenvolvemos atividades diversas tais como: preenchimento de
diários, correção de atividades, produção de duas atividades, uma prova e um simulado. A professora pedia atividades de gramática, sempre contextualizado com algum
tema específico e, por ser uma turma inicial, era orientado que fossem utilizados materiais básicos, conteúdos
pensando nestes alunos que estavam, em sua maioria,
em seu primeiro contato com a língua espanhola. Dentre
as atividades elaboradas, produzimos duas aulas com o
tema “O protagonismo feminino no esporte”, abordando
também o tempo verbal Pretérito Indefinido, mas não foi
possível ministrá-las, em razão da mudança do ensino
remoto para a forma híbrida, pois as aulas passaram a
ser presenciais. Por fim, em um ano de projeto, acompa-
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nhamos diferentes aulas, percebemos as dificuldades da
modalidade remota, tanto no que se refere ao acompanhamento dos alunos, dificuldades de aprendizagem, ou a
necessária retomada ao mesmo conteúdo para os alunos,
por exemplo. Muitos não tinham acesso a essas aulas
remotas, por falta de aparelhos ou problemas de conexão,
o que dificultou o trabalho sequenciado. Foi um ano desafiador, em que observamos de perto as dificuldades do
ensino de espanhol na escola, mas de suma importância
para nossa formação como futuros professores.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Orientações Curriculares Nacionais do Ensino
Médio. Vol1. Linguagens, códigos e suas tecnologias.
Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica,
2006.
RODRIGUES, C. Leis e Línguas: o lugar do espanhol na
escola brasileira. In: BARROS, C. S. COSTA, E. G.M. Coleção
Explorando o Ensino: Espanhol. Ensino Médio. Brasília:
MEC, 2010.
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais (Ensino Médio)
– Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Brasília: MEC,
2000.
QUIÑONES R. JUDO NOTICIAS. Entrevista a María
Bernabéu, 2021. Disponível em: https://www.judonoticias.com/privacy-policy/. Acesso em 30 de agosto de 2021.

DESAFIOS E APRENDIZADOS DO ENSINO
EM CONTEXTOS PANDÊMICOS
Edilekson Silva de Carvalho70
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1. INTRODUÇÃO
Durante o percurso da formação docente é importante vivenciar experiências que possam contribuir na aprendizagem
do licenciando, O Projeto de Apoio ao Licenciando/a na
Escola (PROLICE), instituído pela Pró-Reitora de Graduação
da Universidade Federal de Sergipe (UFS) é uma ótima oportunidade para essa vivência. Por meio do projeto podemos
adquirir conhecimentos vistos na prática, estando presente
no cotidiano das escolas. Dessa forma, é notória a importância desses projetos nos cursos de licenciatura, que claro,
não seria diferente para o curso de Geografia.
Esse projeto oferece oportunidade para que os docentes
possam pôr em prática os conhecimentos que vêm sendo
adquiridos ao longo da graduação. E mesmo diante desse
contexto pandêmico, que limitou consideravelmente essas
vivências, uma vez que o acesso à escola e o contato com
os alunos não foi viável, vejo como bastante proveitosa e
enriquecedora essa oportunidade, reafirmando o desejo
do docente em atuar como educador.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO

70 Edilekson Silva de Carvalho, estudante
de graduação do 8º período do curso de
Geografia, da Universidade

Observando que um dos principais objetivo do programa
é aproximar os estudantes de graduação da rotina diária
das escolas da Educação Básica de forma em que se
possa desenvolver atividades de ensino alinhando teoria

e prática, foi abordado durante o corrimento do projeto,
textos que abarcam a importância de se pensar a educação
de forma progressiva e inovadora, fazendo uso das tecnologias que auxiliam no ensino aprendizagem, além de documentos normativos, que englobam o ensino de Geografia.
Dentro desse contexto educacional, onde a geografia se
posta com toda sua dinamicidade, levanta-se a importância de se ter todo esse dinamismo inserido nas práticas
pedagógicas estabelecidas dentro das salas de aula. E um
dos caminhos é incorporar a nossa prática quanto prolicianos e futuros professores, o uso das TICs (Tecnologias
da Informação e da Comunicação), que se afloram ainda
mais com o ensino remoto. Assim, indispensável não tê
las como recurso a nosso favor para auxiliar na prática
pedagógica, ampliando a interatividade em sala de aula,
visto que, essa é uma maneira de trazer de uma forma
mais dinâmica e atrativa a geografia para o mundo desses
jovens e adolescentes, tornando a participação nesse
projeto muito mais interativa
Dessa maneira, alinhando os conhecimentos pedagógicos
a ferramentas digitais que contribuam para uma melhoria
do ensino, se faz importante incorporar a questão do
espaço vivido, onde esse espaço esteja inserido nas experiências vividas no cotidiano desses alunos, que em meio
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a pandemia, essa vivência ganha uma importância ainda
maior, tendo a função de levar os alunos a refletirem a tudo
que envolve esse contexto. E assim ajudar o estudante a
compreender que ele é um agente atuante nos processos
que o cerca, de modo que possa haver

dimento aos eixos temáticos que abrangem a Geografia,
auxiliando assim, nos momentos de discussão e reflexão
de aspectos do cotidiano da prática pedagógica, que
devem ser alterados constantemente para manter o interesse dos alunos nos estudos.

uma interligação do que se aprende na escola com o
seu cotidiano, seu bairro, com a rua em que mora, com
o contexto social do qual se estar inserido, de uma
maneira em que, esse conjunto de ações sejam exercidas
em confluência para contribuir com a construção do seu
conhecimento. Pois, como é enfatizado por Callai (1999):

Todavia, é necessário que o professor seja um meio de
ligação para que o aluno possa compreender a relação
entre espaço- tempo pensando nas ações humanas
através do tempo, e que possa contribuir para uma
reflexão crítica dos conteúdos postos, e que se desenvolva o senso crítico do aluno por meio da curiosidade
que o faça buscar tentar entender o espaço vivido. Assim,
se evidencia que o professor é capaz de realizar transformações em diversos âmbitos da educação, e no ensino de
geografia ele pode ajudar o aluno a compreender as relações socioespaciais em que ele está inserido, observando
o espaço que o rodeia. Desta forma, FREIRE (2005, p.28),
aponta que, assim:

Ao conhecer, analisar e buscar explicações para
compreender a realidade que está sendo vivenciada no seu cotidiano, ao extrapolar para outras
informações e ao exercitar a crítica sobre essa
realidade, ele poderá abstrair essa realidade
concreta, ir teorizando sobre ela e construindo o
seu conhecimento.

Desse modo, é fundamental contribuir para que o aluno
possa entender as dinâmicas espaciais e territoriais em
um mundo contemporâneo com contextos geopolíticos
que estão em constantes mutações.
Um outro aporte metodológico importante se remeteu à
análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais, um documento norteador da educação básica atualmente. Para
o ensino de geografia, os parâmetros apresentam uma
importância significativa, pois permitiu a discussão de
temas que antes não eram considerados importantes,
como: a diversidade, a cultura, a questão ambiental, entre
outros. A leitura desses documentos, auxiliaram no enten-

Portanto, o professor de geografia tem que
saber o que os alunos pensam sobre os
conceitos-chave desta ciência, como: Espaço,
Região, Território, Paisagem e Lugar. Para que
se possa aproveitar o que os educandos já
sabem de coerente e superar o erro que eles
possuem sobre tais conceitos. Sendo assim, o
professor de geografia estará despertando a
curiosidade de seus educandos, que através
de um processo de aprendizagem passará de
ingênuo para a epistemológica.

3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
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Quanto ao desenvolvimento das atividades, devido às
variadas problemáticas sofridas pela educação em consequência da pandemia, não foi possível realizar atividades
de forma prática e direta com os alunos ou na escola, e
assim, com essas dificuldades aqui já citadas, até mesmo a
prática do ensino virtual foi comprometido, ficamos então,
limitados a reuniões com o coordenador, e leituras e reflexões importantes relacionadas ao ensino a aprendizagem,
a como a pandemia afetou a educação de modo geral,
aos processos da formação docente, e a leituras de documentos normativos como as bases comum curriculares,
Bncc e os Pcns, no ensino de Geografia.
É importante relatar, que mesmo não havendo as
atividades relacionadas diretamente a uma turma da
escola, desenvolvemos leituras muito pertinentes ao
sistema educacional, ao ensino de geografia, e ao ensino
de forma geral dado em um contexto pandêmico onde o
ensino remoto e híbrido tornaram-se meios principais no
ensino educacional. Portanto, mesmo com as limitações,
o projeto teve alguns êxitos, pois gerou uma grande expectativa para a continuidade do mesmo, onde, com o avanço
da contenção a pandemia, possamos exercer na prática
os conceitos e aprendizados obtidos durante as leituras
que em meio às circunstâncias geradas pela pandemia,
serviram como atividades.
4. RESULTADOS
Portanto, pode por assim dizer, que mesmo diante de
todas essas adversidades, é possível tirar proveito da

situação, uma vez que, isso possibilitou ver um pouco
mais a respeito das inúmeras problemáticas presentes na
educação brasileira, que vão da falta de acessibilidade ao
uso da internet, da falta de estruturas das escolas, a dificuldades de professores com uso das tecnologias digitais
auxiliadoras do ensino aprendizagem.
As leituras durante esse período contribuíram para reflexões a respeito do ensino de geografia, ao analisar os
documentos normativos que englobam os parâmetros
curriculares é possível notar alguns quesitos que que nos
faz pensar e questionar os possíveis e prováveis desafios a
respeito de como esses parâmetros podem efetivamente
se darem de forma prática. Uma vez que, o Brasil engloba
diversas realidades educacionais, que trazem realidades
bem distintas no que se refere a qualidade do ensino.
À vista disso, considero positivos os resultados, pois essas
vivências aqui evidenciadas foram de suma importância
para minha formação acadêmica. Possibilitando assim,
pensar em metodologias de ensino que podem ser aplicadas em sala de aula com a continuação do projeto licenciando na escola, sobretudo fazendo uso das tecnologias
educacionais interligadas aos conhecimentos acadêmicos.
Onde o professor possa auxiliar o aluno numa melhor
compreensão do espaço vivido por ele, contribuindo
assim, mesmo diante de desafios e dessas tantas realidades, para que o ensino de geografia torna-se muito mais
atrativo, longe da mecanização dos conteúdos, sendo aplicado por meio de práticas pedagógicas onde a realidade
vivenciada pelo aluno em seu ambiente familiar, cultural
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e em sua localidade seja um fator de reflexão que o possibilite desenvolver o seu próprio senso crítico, e que esse
processo de construção do pensamento esteja sempre
presente na aprendizagem vista no âmbito escolar.
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1. INTRODUÇÃO
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O Projeto Apoio Pedagógico Licenciandos na Escola
(PROLICE) tem o propósito de fortalecer a formação
docente de estudantes das diversas licenciaturas. Ou seja,
tem como foco aproximar os estudantes de graduação
através da inclusão deste licenciandos na rotina diária das
escolas da educação básica, articular atividades de ensino
com a teoria e prática proporcionando uma vivência no
futuro campo de trabalho que contribuirá para formação
docente. integrar o ensino superior com a educação básica
e melhorar a qualidade da formação inicial docente com
vivências na escola pública com a supervisão de um
docente do ensino superior e acompanhamento do colegiado de curso. [1]
As atividades realizadas do núcleo “Transform/ações na
Docência em Química” (PROLICE), desenvolvido pelo
Departamento de Química (DQCI) da Universidade Federal
de Sergipe, Campus Professor Alberto Carvalho sob supervisão do professor de Química José Valter de Santana,

coorientação da professora Dra. Ivy Calandreli de Nobre
e coordenação da pela professora Dra. Edinéia Tavares
Lopes, tiveram início no dia 04 de novembro de 2020 a
partir de uma reunião (Google Meet) em que foi apresentado plano a ser desenvolvido ao longo dos doze meses de
duração do edital do projeto. A coordenadora avisou que
as atividades seriam feitas de forma remota devido à atual
situação pandêmica, podendo voltar para a forma presencial assim que fosse possível, porém, ainda não voltou.
O plano estava dividido em três etapas, sendo elas: (i)
aprofundamento teórico, por meio da discussão de textos
e vídeos, bem como da participação em eventos, mesas
redondas e eventos sobre Ensino Remoto em Sergipe,
aspectos histórico-culturais, sociogeográficos e econômicos das comunidades quilombolas e das indígenas, a
Educação Escolar Quilombola
O conteúdo de ensino abordado é uma contextualização
das ‘’Soluções e Concentração’’, cujo assunto estava rela-
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cionado com informações e conhecimento sobre a utilização e importância do álcool 70% sobre a diferença entre
o líquido e o gel. Esses conteúdos foram selecionados
pelo fato de fazerem parte do Plano Anual da disciplina de
Química, seu ensino está previsto para o período em que
será realizada as aulas. [2]
O campo de trabalho onde está atividades será desenvolvida em uma turma do 2° ano do Ensino Médio
do Colégio Estadual Eduardo Silveira, localizado no
município de Itabaiana, situado na Rua José Ferreira
Lima, nº 729, Bairro: Centro. Esse colégio é mantido
pela Secretaria do Estado da Educação, do Esporte e
da Cultura de Sergipe (SEDUC-SE), juntamente com a
Diretoria Regional de Educação 03 (DRE’03), na sede da
cidade de Itabaiana/SE. [3]
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
O planejamento das aulas, será desenvolvido sempre em
dois momentos iniciando com algumas perguntas prévias
para os alunos sobre a temática social o álcool 70% e a
partir disso contextualizava com a química onde as aulas
tinham duração de 2 h mais era horários quebrados. Em
seguida, tinha questões investigativas para conhecermos
sobre os conhecimentos deles para ser debatido sobre
o texto proposto e questões problematizadoras retomando ao debate das discussões para interligar ambas
as temáticas que era o álcool 70% e o conteúdo químico.
As aulas eram para ser de forma expositivas e dialogadas,
passando apostila, vídeo demonstrativo de um experimento sobre álcool.

3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
As atividades foram desenvolvidas por meio de reuniões
semanais de forma remota através do Google Meet. Com
discussão nas quais eram discutidos acerca dos conteúdos
presentes nos textos, nos vídeos, nos eventos, nas palestras
e nas mesas redondas; leituras e fichamentos sobre as orientações da SEEDUC e do SINTESE acerca do Ensino Remoto.
Era nós dado orientações também para buscarmos as
pesquisas relacionadas ao nosso planejamento das aulas,
acontecia nelas vários debates, surgimento de dúvidas e
correções para irmos melhorando cada vez mais o plano
de ensino. Elaboração de fichamentos, de síntese, rodas
de conversas sempre orientando para desenvolver as atividades na escola (online).
O professor utiliza a plataforma Google meet e forms e o
grupo do WhatsApp para colocar as atividades e avaliações, mas, os alunos que não tinham acesso à internet iam
até a escola para pegarem o material de estudo impresso.
Mas, sempre o professor ficava interagindo com os alunos
para saber como eles estavam aprendendo e poder ajudar
existia aquela preocupação por sua parte. perguntar quais
as dificuldades senão alguns ficavam calados para que
eles aparecessem com as dúvidas e começar com aquela
interação trocar de diálogo entre ambos.
4. RESULTADOS
As atividades iniciaram de forma remota; Foram feitos
análise crítica acerca da proposta do Ensino Remoto desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação (SEED),
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entrevista com docente (s) e discente (s) da Rede Pública e
Estadual; fichamento das Diretrizes Curriculares Descrever
resultados das atividades, incluindo produção acadêmica,
descrição de material didático-pedagógico produzido.
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola (DCNEEQ),
síntese de vídeos sobre a temática quilombola e indígena,
plano de regência vinculado ao estágio IV, plano de aula
seria numa turma do 2° do ensino médio com 30 alunos
onde haviam pouca participação o que iria ser proposto
era sobre álcool então, durante o planejamento surgiram
alguns empecilhos por nossa parte como contextualizar
uma temática social com o ensino de química, a interação
com a turma por causa dos horários que não coincidiam,
acesso a rede de internet tanto da gente como dos alunos,
além também de estarmos vivenciando algo novo por parte
desse momento pandêmico. Percebe que foram inúmeras
dificuldades que tivemos que superar para não desistirmos
de seguir em frente, mas nossa meta era maior transmitir
que mesmo diante de tudo que passarmos a educação seria
a melhor maneira de superar pois, só através dela podemos
mudar os pensamentos. O professor relatou que se sentia
muito triste diante aquela situação, quando o aluno dizia
que não iria assistir a aula, porque estava sem internet ou
que precisava trabalhar ficava muito angustiado pois não
podia fazer nada. Quando o aluno me dizia angustiado,
mas pensava a culpa não é do aluno, tudo isso vai passar.
Além disso, participamos de Palestra sobre o contexto da
educação desenvolvida no Ensino Remoto proposto pela
Secretaria de Estado da Educação (SEED). Participamos
também de Mesa redonda sobre Educação do Campo
e como ele se relaciona com os Movimentos de Reforma
Agrária do Brasil, sobre os conceitos centrais da Educação

das Relações Étnico-Raciais (ERER); sobre os conceitos
sobre as ações racistas e antirracistas; por meio das falas
de duas professoras de escolas quilombola; foi discutido
sobre as leis 10.639/2003 e 11.465/2008, as quais embasam
a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER). Também
teve roda de conversa, uma professora e um professor
da Escola Quilombola de Brejão. Circuito de Autores do
Projeto “Arte da Palavra - Rede Sesc de Leituras”, mediada
pela coordenadora da cultura do Sesc/SE, Rita Simone
e com os palestrantes/escritores Ailton Krenak e Itamar
Vieira, houve um debate acerca de como que as culturas
das comunidades tradicionais brasileiras veem e propõem
a relação da humanidade com o ambiente em que vivem.
Além disso participamos do Encontro do Prolice/DQCI.
Tivermos Contato com o professo através do WhatsApp e
reuniões via Google Meet. Fizemos também as observações das aulas com as/os estudantes por meio do grupo de
WhatsApp e via Google Meet. Foi confeccionado um plano
de aula sobre álcool relacionado com a pandemia, porém
não foi aplicado ainda.
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1. INTRODUÇÃO
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Este resumo tem por objetivo apresentar as atividades
desenvolvidas no CODAP (Colégio de Aplicação) através
do PROLICE (Projeto Licenciandos na Escola). No início
das atividades, o coordenador do projeto era o prof. Dr.
Marco Silva e, posteriormente, com a sua saída, houve
o ingresso da profª. Drª. Mariana Bracks. Assim, ficou
acordado que cada trio assumiria uma turma. Erick,
Yohan e Conceição ficaram na incumbência da 1ª série
do ensino médio, posteriormente, devido à conclusão do
curso por parte dela, a discente Maria Magna integrou o
nosso grupo. O supervisor, docente da turma, é o prof. Dr.
Genivaldo Mártires que nos ajuda a desenvolver as atividades com os alunos.
2. APORTE TEÓRICO
Através de experiências anteriores vivenciada pelos
membros, tanto no PIBID (Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência) e na Residência Pedagógica,
pudemos ter uma visão um pouco amadurecida sobre a
sala de aula. Assim, começamos nos atualizar mais, acompanhando alguns debates e lendo algumas obras sobre as
transformações que a educação brasileira vem passando.

Foram realizadas feitas leituras, a exemplo de Ensino
de História e Consciência Histórica, que nos ajudou a
compreender como o aluno tem a ideia do acontecimento
histórico e como ela se identificava com ele, além de poder
adentrar em questões identitárias e culturais. Depois o
livro O Ensino de História e a Criação do Fato cuja proposta
vem dividida em cinco tema: Nação e ensino de História
no Brasil; O ensino de História e a “pedagogia do cidadão”;
Uma pedagogia da História? As “tradições nacionais” e o
ritual das festas cívicas; Repensando a noção de tempo
histórico no ensino. Nesta obra foi possível compreender
vários aspectos que permeiam e regem a atividade
docente e o seu curso na história. Ela nos muniu de um
pano de fundo para se compreender o terreno que estávamos pisando, muito embora a cada dia estejamos em
constante aprendizado. Outra obra que vale destacar, é O
saber Histórico na Sala de Aula, que nos fez refletir sobre o
papel do Estado na Educação e seu sentido “teleológico”.
Partindo agora para as obras que nos impulsionaram a
promover as atividades, posso destacar três importantes:
Sala de Aula Invertida, Ensinar História e Ensino Híbrido.
A primeira fez refletir e a propor tarefas que envolvesses
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as Tic’s (Tecnologias da Informação e Comunicação)
dialogando com o Ensino Híbrido, uma vez que a sala
de aula invertida é um braço daquele. Nele, há vários
exemplos de propostas intervencionistas como, por
exemplo, a criação de vídeos ou uso destes advindos de
terceiros, a fim de migrar a parte teórica do assunto para
ser vista em sala em casa, e a parte prática ser feita na
escola. Vale salientar que há, com efeito, projetos pedagógicos longínquos à nossa realidade, mas alguns outros
podem sofrer alguma modificação para ser adequado à
realidade de cada escola. O segundo livro é recheado de
atividades para serem trabalhadas com os educandos
ao envolver outras áreas do conhecimento, como a
literatura, por exemplo. Ademais, fala sobre o uso da
cultura material e imaterial como fontes históricas para
a promoção do saber histórico. Bastante interessante foi
o uso de museus e de receitas como o queijo, a acarajé a
feijoada, que através de ler a obra, conseguimos pensar
para contemplar possíveis atividades. Por fim, o último
nos trouxe um impacto imenso, visto que nos “coagiu” a
ler com mais seriedade a BNCC (Base Nacional Comum
Curricular) e a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional). Após a verificação, soubemos que a Base traz
um impacto significativo sobre as práticas e metodologias pedagógicas, fazendo com que repensemos cada
passo que daríamos na sala de aula.

que tenha sido, nos outros tópicos serão elencadas a forma
e quais atividades foram trabalhadas com os alunos.

Ainda, objetivos como as Competências e Habilidades,
onde por via destas últimas as primeiras serão logradas,
ainda hoje nos pensar seriamente em como poderemos
integrar todos esses elementos em uma atividade. Não
obstante, fomos ao intento de fazê-lo, por mais desafiante

Esta primeira atividade, não foi bem uma tarefa. Na
verdade, como acabamos de entrar no projeto e já na
segunda semana havia um assunto que a equipe deveria
apresentar, produzimos uma aula sobre o Feudalismo,
usamos como referência o livro Olhares da História que

3. METODOLOGIA
Além da metodologia tradicional de ensino usamos um
pouco a proposta da sala de aula invertida, com a utilização
dos seguiste recursos didáticos: smartphone, computador,
aplicativos de gravação de voz e vídeo, ferramentas auxiliares do google, jogos on-line, mapas mentais, visitas
virtuais a museus. As atividades foram secionadas levando
em consideração os três bimestres.
4. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Como a proposta do PROLICE era “Sala de Aula Invertida”
e, por conta da pandemia, foi realizada de uma forma
adpatada, haja vista que a sala de aula invertida é uma
proposta consoante a obra de Bergmann e Sams Sala de
Aula Invertida: uma metodologia ativa da educação, que
basicamente consiste em: a parte teórica ficar como atividade doméstica e a parte prática ser desenvolvida na
escola, levando aos alunos saírem da passividade à atividade. A seguir, as tarefas incumbidas aos alunos serão
listadas temporalmente.
PRIMEIRA ATIVIDADE

133 / 227

foi dado aos alunos como ferramenta de estudos. Essa
atividade foi complementada com outra que lhes envolvessem a atividade: sopa de palavras. A partir do site que
disponibilizamos no chat do Google Meet, eles entraram e
escreveram palavras que fossem afins com o tema abordado, formando uma espécie de arcabouço didático para
a fixação do conteúdo. Vale salientar que pelos ganhos
obtidos por via dessa ferramenta para diversificar a aula
expositiva e dinamizar as aulas.
SEGUNDA ATIVIDADE
1º PASSO
Os alunos se dividiram em grupos, de no máximo 04
pessoas, para produzirem um material que contemplasse
os seguintes assuntos do livro didático: 1. Sociedades
ágrafas e a falsa ideia de progresso - Unidade I (páginas
27 a 30) 2. Os Primeiros agrupamentos Humanos (capítulo 01) 3. Nossos Ancestrais da América (capítulo 02) 4. O
Crescente Fértil e a Pérsia (capítulo 03) 5. Outros povos da
Antiguidade (capítulo 04)
2º PASSO
A escolha dos grupos ficou a critério dos alunos que deveriam se reunir de maneira remota de acordo com as plataformas ao seu alcance. Após a formação dos grupos, os
participantes escolheram o assunto e a forma que irão
executar a atividade, de acordo com as sugestões abaixo.
Em seguida, encaminharam ao professor, por meio do
e-mail institucional, a relação dos participantes, a temática
tipo de atividade escolhida. SUGESTÕES DE ATIVIDADES:
Podcast, Videodocumentário, Slide (Videoaula)

3º PASSO
As atividades foram postadas no Google Sala de Aula. A
equipe teve até o dia 04 de junho de 2021 para enviar as
atividades. A nota atribuída foi de 0,0 a 4,0 (zero a quatro)
pontos na nota total que compôs a unidade. E em caso de
dúvidas e questionamentos, puderam entrar em contato
com o professor por meio do e-mail institucional.
TERCEIRA ATIVIDADE
Atividade foi de caráter individual, postada no google
classe rom (google sala de aula) na disciplina de História.
Teve o valor de 0,0 a 2,0 (zero a dois pontos) a data de
entrega dos mapas foi até o dia 05 de agosto de 2021.
Cada aluno(a) fez os mapas mentais solicitados (para cada
conteúdo, elaborar 01 mapa) em folha de papel A4 em
formato paisagem, constando o nome, turma e data. Após
a confecção do Mapa, tiveram que retirar uma foto legível
e enviar no campo de envio de atividades no google Sala
de Aula. Ou seja, cada aluno(a) teve que postar 04 fotos
equivalentes a cada mapa mental elaborado dos quatros
conteúdos. Também, foi disponibilizado um pequeno
vídeo, elaborado pelos alunos(as) do Prolice (Daniel,
Fernanda e Vanessa). O qual demonstrou a confecção de
um mapa mental. E no caso de dúvidas o professor disponibilizou o e-mail acadêmico para dirimir qualquer questão
residual (jmartires@academico.ufs.br).
QUARTA ATIVIDADE
Fizemos um jogo pela plataforma WordWall, cuja estrutura
foi baseada nos assuntos abordados em sala de aula, como:
Pérsia, Egito, Mesopotâmia, África, Índia, China, Hebreus,
América. Para poder ter acesso ao jogo basta acessar a este

site: <https://wordwall.net/play/18713/334/445>. Acesso
em 24 de set. 2021.
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Essa atividade foi mais para a fixação de conteúdo e dinamismo das aulas.
QUINTA ATIVIDADE
VISITA VIRTUAL AO MUSEU NACIONAL DA GRÉCIA
1° Passo
Acessar ao site: <https://www.namuseum.gr/en/collection/
klasiki-periodos-2/>
2° Passo
Acessar o acervo de peças do período clássico.

BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. Sala de Aula
Invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem;
tradução Afonso Celso da Cunha Serra 1ª. ed. - Rio de
Janeiro: LTC, 2018.
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. O saber histórico
em sala de aula. São Paulo: Contexto, 2004.
CERRI, Luiz Fernando. Ensino de história e a consciência
histórica. 1ª ed., 4ª reimpressão: Rio de Janeiro: FGV,
2011.
PINSKY; NADAI; MICELI; BITTENCOURT; DAVIES. O Ensino
de História e a Criação do Fato. 14ª ed., 5ª reimpressão:
São Paulo: Contexto, 2020.

3° Passo
Proceder a escolha de uma peça do respectivo período.

SCHMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar
História. 1ª ed., 3ª reimpressão: São Paulo: Scipione,
2006.

4° Passo
Justificar os motivos da escolha da peça.

VICENTINO, Cláudio; VICENTINO, Bruno. Olhares da
História. São Paulo: Scipione, 2016.

5° passo
Relacionar as informações da peça escolhida, a partir da
descrição da peça e de mais detalhes disponíveis ao conteúdo
trabalhado nas aulas anteriores sobre o tema Grécia.
Obs.: a atividade deve ser feita individualmente. O site
pode ser traduzido pelo próprio navegador: preferencialmente o Google Chrome ou Microsoft Edge.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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1. INTRODUÇÃO
O Projeto Educacional “Metodologias Ativas no Ensino de
História e Formação Docente: Ideias e Vivências” desenvolvido no “Ensino fundamental Maior” do “Colégio
Estadual Professor Gentil Tavares da Mota (CEPGTM)”
visou estabelecer a conexão, o ensino e a valorização do
“Patrimônio Material e Imaterial” e da Cultura presente na
cidade de Frei Paulo/SE. Em duas aulas foi apresentado
primeiramente a noção do que é um “Patrimônio Cultural
Material e Imaterial”, destacando nos slides apresentados,
uma gama de imagens como referências a Culturalidade
presente na cidade de Frei Paulo, assim como também em
torno do significado do “Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN)” e a natureza do processo de
“Tombamento dos Patrimônios”.
As aulas foram iniciadas no “Colégio Estadual Professor
Gentil Tavares da Mota (CEPGTM)” através da modalidade
do “Ensino Remoto Emergencial-ERE”, sendo, a posteriori,
efetuada por meio da modalidade do “Ensino Híbrido”, de
maneira que acabou facilitando o engajamento das atividades no ensino.
81 Erika Natielly Barreto dos Santos.
Graduanda em História na Universidade
Federal de Sergipe (DHI/UFS). E-mail:
erikanaty75@gmail.com

Por considerarmos de extrema importância as capacitações e os empregos das Novas Tecnologias de Informação
e Comunicação (NTICs) nos mais distintos ambientes

de ensino da Educação Básica Pública, oferecemos aos
discentes a capacidade de utilização das ferramentas
síncronas, como o “Google Meet” para aulas remotas, e
assíncronas, como o “Google Classroom”, no decurso dos
estudos e no complemento das aulas presenciais. Além
disso, nos utilizamos de plataformas tecnológicas diversas
como o uso do PODCAST e do YOUTUBE como mecanismos
fundamentais na relação Ensino e Aprendizagem da disciplina História. Como destacara Lima:
A introdução das tecnologias da informação na
Educação está associada não apenas a mudanças
tecnológicas, mas também sociais. É preciso também
criar ambientes especialmente destinados à aprendizagem onde os alunos possam construir os seus
conhecimentos de forma cooperativa e interativa não
esquecendo os estilos individuais de aprendizagem.
Para isto é necessário que os professores estejam
capacitados, capacitação esta que deve estar voltada
a preparar a sociedade para conviver com a informática, dela participando e sendo, ainda, seu principal
agente. (LIMA, 2011, p. 11).

Logo, o emprego das chamadas Novas Tecnologias da
Informação e Comunicação (NTICs) durante o Ensino e a
Aprendizagem da disciplina História se apresenta de natureza profundamente fundamental, haja vista que:
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O ensino de História deve estar atento para as
mudanças advindas dessa nova realidade, possibilitando ao aluno ser capaz de compreender, de
ser crítico, de poder ler o que se passa no mundo,
qualificando-o para ser, dentro deste processo, um
cidadão pleno, consciente e preparado para as novas
relações trabalhistas. Para que isto aconteça, este
ensino deve estar em sintonia com o nosso tempo.
(FERREIRA, 1999, p. 146).

Por conseguinte, realizamos a problematização das temáticas históricas e patrimoniais da cidade de Frei Paulo
perante os discentes, abrindo o espaço para os questionamentos, os debates e a construção dos conhecimentos por
meio das dúvidas emergentes durante as aulas. Como bem
destacara Albuquerque Junior, o Ensino e a Aprendizagem
de História não deve ser efetuada como:
Uma atividade centrada na transmissão de verdades,
do que é a certeza, o aceito, o já pensado, o consensual, o que se dá como inquestionável. Ensinar como
o ato de se abrir para questionar as certezas, as
verdades, o aceito, o consenso, o que não se questiona. (2010, p.63).

Em seguida, efetuamos um breve resumo da história de
Frei Paulo, partindo do ano de fundação, passando pelo
ano de emancipação, quando deixa de ser freguesia de
Itabaiana, até chegarmos à análise da economia local.
Após este momento, destacamos igualmente os filhos
ilustres como José Aloísio de Campos, o qual foi prefeito
de Aracaju, professor e reitor da Universidade Federal
de Sergipe, tendo sido homenageado com o nome do
campus de São Cristóvão, assim como também as existências dos casarões, das tradições, dos festejos, do

Museu presente no povoado Alagadiço, dos saberes, dos
fazeres e das expressões artísticas que contemplam a
cidade desde o século XIX.
Após a aula, passamos uma atividade em grupo para os
alunos, destinada a elaboração de um texto apresentando o
“Patrimônio Material e Imaterial” da cidade, com ênfase no
modo como o patrimônio está enraizado na ancestralidade
da cidade, o parentesco com um dos filhos ilustres e etc, para
assim ser elaborado o necessário roteiro para o “Podcast”.
O objetivo do trabalho é viabilizar os usos das tecnologias
de forma agradável e descontraída no mundo escolar, em
especial, o “Podcast” como uma forma de conversação
repleta de conhecimentos sobre a Culturalidade e o saber
local dos alunos. As experiências vivenciadas e pensadas
anteriormente pelo quadro de professores forneceram aos
alunos um mundo educacional de interação, descontração,
ensino e aprendizagem.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
A conceituação aplicada no quadro teórico possibilitou
o entendimento e engajamento dos alunos na culturalidade. A noção aplicada de Patrimônio Histórico Cultural
propagou-se dos conceitos elaborados pelo IPHAN, como
o significado do termo “patrimônio” que vem de “pater”
em latim significa pai, portanto a explanação passada e
exemplificada a noção do que é deixado, sucedido de pai
para o filho, ou seja, os bens, as riquezas.
Para tanto, patrimônio cultural é designado para bens
móveis ou imóveis que fazem parte da tradição, ou seja,
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uma herança de um povo ou indivíduo que é passada
de geração para geração de uma determinada região. O
espólio, o modo do saber, fazer e até mesmo se expressar,
as práticas e os costumes são recorrentemente delegados para a memória, a história e a individualidade de
uma sociedade.
Segundo John, “As comunidades sempre deixam marcas
no lugar onde vivem que identificam a sua história individual e coletiva materializando assim, nestes espaços, sua
identidade, suas tradições e seus costumes” (JOHN, 2012,
p.320-321). Para Gastal, nos lugares estão “as marcas do
local construídas no tempo” (GASTAL, 2006, p.101). Neste
sentido, entende-se que todos os lugares trazem sinais
peculiares do modo de ver e viver da população que habita
ou habitou o local.
Ainda conforme Gastal, “O Lugar seria o Lócus, no tempo e
no espaço, do acúmulo de experiência em forma de história
e de tradição, a segurança da identidade” (GASTAL, 2006,
p.101). Entretanto, para o antropólogo francês Marc Augé
a expressão “lugar antropológico” seria a mais coerente,
pois, nos auxiliaria a qualificar o local onde se dá a construção concreta e simbólica do espaço. Para Augé, “o lugar
antropológico é a possibilidade dos percursos que nele
se efetuam, dos discursos que nele se pronunciam e da
linguagem que o caracteriza”. (AUGÉ, 2012, p.75).
Pierre Nora (1984) utiliza a expressão “lugares de memória”
para se referir aos locais valorosos em que se constrói a
identidade individual e coletiva. Para Nora:

Os lugares de memória são, antes de tudo, restos.
[...] São os rituais de uma sociedade sem ritual; scralizações passageiras numa sociedade que dessacraliza; fidelidades particulares de uma sociedade que
aplaina os particularismos; diferenciações efetivas
numa sociedade que nivela por princípio; sinais de
reconhecimento e de pertencimento de grupo numa
sociedade que só tende a reconhecer indivíduos
iguais e idênticos. (1993, p. 12-13).

A classificação do Patrimônio Cultural entrelaça o concreto
e abstrato de uma nação, podendo seguir a Materialidade e
a Imaterialidade da história e memória. Diante do Decreto
da Lei n° 25/1937, ressalva o patrimônio material é a soma
do acervo móvel e imóvel vivente na nação cuja a preservação seja das propensões pública, e que há junção com a
conjunturas da memória e história.
O patrimônio imaterial está relacionado com as
conjunturas abstratas que entrelaçam com a cultura, a
identidade e a memória de modo vívido, sendo repassados
de uma geração a outra. Para tanto há uma possibilidade
de incrementar novos hábitos nos grupos de acordo com
as necessidades e interação com encadeamento histórico.
Segundo o IPHAN:
Os bens culturais de natureza imaterial dizem
respeito àquelas práticas e domínios da vida social
que se manifestam em saberes, ofícios e modos de
fazer; celebrações; formas de expressão cênicas,
plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como
mercados, feiras e santuários que abrigam práticas
culturais coletivas) (2000).
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O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
salvaguarda a memória e história do país, ou seja, a
preservação, conservação e monitoramento do patrimônio cultural brasileiro é de responsabilidade do
Iphan, o instituto certifica a permanência e o gozo
cultural de novas gerações. O termo “tombo” significa
patrimônio que recebeu registro ou selo de uma determinada empresa. É o reconhecimento e proteção do
patrimônio cultural que pode ser realizado pela administração federal, estadual e municipal.
Em meados do século XIX um Frei da Ordem dos Capuchos
que se tinha o nome de Estevão e ademais foi batizado Frei
Paulo Antônio de Casa Nova realizava visitações em várias
localidades brasileiras, em Sergipe a missão foi destinada
ao povoado Chá de Jenipapo, local onde intensificou o
desejo pela a construção de uma capela. Em detrimento
da construção da Capela o povoado foi crescendo, com o
decreto de lei estadual n°11, de 25 de janeiro de 1890 a vila
se tornou independente de |Itabaiana, e em 1920 elevada
a condição de cidade.
A cidade de Frei Paulo que já foi Chá de Jenipapo e São
Paulo em meados do século XIX e início do século XX respectivamente tem sua economia voltada para a indústria de
calçados e têxtil. A primeira atividade fabril desenvolvida
foi a indústria de algodão devido ao solo ser propício para
o plantio, e logo adiante a pecuária, destacado na bandeira
da cidade as duas representações econômicas.
O nome Frei Paulo se deu a partir de um decreto de lei que
não permitia o mesmo nome de duas cidades, por isso São

Paulo passou a se chamar Frei Paulo como uma auto-homenagem ao Frei Paulo Antônio. A cultura local fincou na
cidade, e atualmente o município possui um acervo patrimonial material e imaterial.
Os casarões são alguns destaques em volta da Praça
São Paulo, a Praça da Igreja Matriz salvaguardada por
décadas, alguns casarões, sendo preservada a mobília
da época da construção. O formato da Igreja Matriz
mescla as igrejas do período medieval, devido a um
incêndio o arsenal santuário não é o mesmo desde a
fundação, mas a representação revela a graciosidade e
beleza que contempla o templo.
Em quesito de materialidade algumas raízes ficaram
presentes na sociedade frei-paulense, como a Bodega de
Zé Correia que venceu os encalços do novo tempo dos
supermercados. No quesito da imaterialidade segue vivo o
Bolo de Macaxeira de Dadá conhecido popularmente, e de
sabor viciante para a população local e regional. A Bala de
dona Bebé que permanece na cultura, logo mais, a primeira
sorveteria, cujo o antigo proprietário é Senhor Natanael
que não estar mais presente, mas a receita permaneceu
para o seu funcionário administrar a sorveteria Real.
A União Lira Paulistana que contempla a cultura desde 1873
enfrentando e vencendo obstáculos presente na música. Os
Penitentes que vivencia o período da Quaresma, os festejos
locais popularmente conhecidos: a Festa do Vaqueiro,
Padroeiro, a da Exposição Agropecuária, o primeiro Natal
que é no povoado Alagadiço (Festa de Nossa Senhora da
Conceição) e por fim a de São José no povoado Mocambo.

139 / 227

A Associação das Bordadeiras segue a unicidade do
bordado Richelieu da Dona Dulce que é uma bordadeira
a mais de 60 anos com um toque diferenciado e conhecido por outros centros. Falar de Frei Paulo é lembrar da
saga do Cangaço presente no povoado Alagadiço com uma
grandiosa história do Cangaceiro Zé Baiano.

roteiro foi elaborado pelos 4 grupos e transformado em
um único com o auxílio da licencianda, e podcast gravado
por integrantes de cada grupo, a atividade compôs a interação de todos os alunos do grupo B do 9° ano do CEPGTM.

3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

A recepção imediata dos alunos foi boquiaberta, pois não
esperavam que a atividade seria de forma interativa e
descontraída. A aula foi extremamente satisfatória, pois
eles tinham várias histórias para relatar sobre as figuras
ilustres, os acontecimentos da cidade e principalmente as
festas da cidade. Outro fator interessante foi a presença e
identificação imediata dos colegas de um aluno da turma
que é neto de Zé Correia.

As atividades foram desenvolvidas seguindo as etapas
complementares:
a) O Estudo e a Análise do Patrimônio Histórico Cultural,
suas definições e classificações.
b) O Monitoramento e a Preservação efetuada pelo
IPHAN, com especial ênfase na natureza do processo de
“Tombamento”.
c) Uma Contextualização Histórico-Patrimonial da
cidade de Frei Paulo.
O primeiro trabalho se deu na identificação e contextualização dos patrimônios imateriais e materiais da cidade de
Frei Paulo, separando 4 grupos os alunos escreveram o que
entendiam e sabiam sobre a origem da cidade e as histórias relatadas por seus parentes, professores e amigos. A
identificação da cultura serviu para alocar o patrimônio
material e imaterial da cidade de Frei Paulo, e posteriormente redigir um texto(roteiro) com o material explicitado
para o podcast.
A correção e unificação dos textos ficou sobre a responsabilidade da Licencianda, para por fim gravar o Podcast. O

4. RESULTADOS

O sistema hibrido facilitou o desenvolvimento da atividade, das aulas e principalmente a gravação do podcast,
pois se tinha um espaço para reunir os alunos na escola
para gravar e discutir o roteiro, quem seria o primeiro a
gravar, como iria falar e vários outros questionamentos.
O resultado foi promissor para escola e principalmente
para o conhecimento local, e valorização do Patrimônio
Cultural, o olhar sobre a cultura se tornou diferenciado e
com outros aspectos de natureza apetitoso.
A ideia do podcast já havia sido pensada por alguns professores da instituição de ensino, mas não foi adiante devido
a pandemia. Alguns professores elogiaram o trabalho
e impulsionaram a desenvolver mais atividades nesse
sentido de adquirir conhecimentos, não só local, mas de
outras áreas. O podcast será disponibilizado para todos
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os alunos no dia 23 de outubro como presente de emancipação destinado a escola.

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática
dos lugares. Projeto História, São Paulo, n.10, dez. 1993,
p.7-28.
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1. INTRODUÇÃO
Pensar na escola do campo é pensar em uma educação
totalmente voltada para os povos do campo, ou seja, é se
trabalhar com conteúdos e disciplinas que condizem com
a realidade de todos aqueles que residem no campo. É
ainda valorizar a sua cultura, sua origem e acima de tudo
o seu lugar, uma vez que infelizmente o campo é considerado por algumas pessoas como um lugar de atraso. Além
da necessidade dessas pessoas não se deslocarem do
campo para estudar na cidade, e assim as mesmas podem
permanecer no campo trabalhando e estudando. A realidade das escolas do campo no município de Itabaiana é
objeto do nosso texto.

82 Graduandos do curso de Licenciatura
em Geografia pela Universidade Federal de
Sergipe, Campus Prof. Alberto Carvalho em
Itabaiana/Sergipe. Bolsistas no Programa
Licenciandos nas Escolas (PROLICE/DGEI/
UFS), sob coordenação da Profa. Dra.
Josefa de Lisboa Santos.
E-mail: evertondiscipulo@hotmail.
com; shimoneharafa@gmail.com;
pereiraveronica.236@gmail.com;
thiagobarreto824@gmail.com

2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
A educação do campo, por sua vez tem conquistado
espaço nos últimos anos na agenda política, sejam elas
na esfera municipal, estadual e/ou federal. Porém, isso
só foi possível acontecer através da luta de homens e
mulheres, por meio dos movimentos sociais, como o MST
(Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra), entre
outros. Além dos próprios trabalhadores rurais. Sabe- se

ainda que a educação do campo, surgiu a partir da luta dos
movimentos sociais, que lutavam por uma educação que
levasse em consideração os seus aspectos sociais, culturais e econômicos. Nesse viés, a educação do campo se
constituiu vinculado à luta dos movimentos sociais como
já citado anteriormente e se consolidou a partir dos principais programas elencados a seguir:
- O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(Pronera – foi criado como um programa - 1998) e depois foi
transformado em política pública – Decreto nº 7.352/2010.
O Programa de Apoio às Licenciaturas em Educação
do Campo (Procampo – 2004); o Programa Nacional de
Inclusão de Jovens – Pró-Jovem Campo (2005). Dois anos
após o Pro-jovem campo se integrou à ação denominada
Saberes da Terra (Secretaria Nacional de Juventude) intitulando-se Pró-Jovem Campo-Saberes da Terra (2007), ofertando mais três modalidades: Adolescente, Trabalhador e
Urbano, com os objetivos de reintegrar esses jovens agricultores ao processo educacional, elevar sua escolaridade
e promover sua formação social e qualificação profissional.
(MEC/2007). O Programa Nacional de Educação do Campo

(Pronacampo – 2012). Obs.: Dentro do Pronacampo tem
vários outros programas/ações (Programa Nacional do
Livro Didático, Escola da Terra, Mais Educação Campo...
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3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
As atividades do grupo Prolice de Geografia do Campus
Itabaiana se desenvolveram nesse cenário de pandemia e de
ensino remoto por meio de estratégias diversas envolvendo
todos os estudantes bolsistas em associação com as volsistas
do Projeto Fapitec/SEDUC, cujo objeto de investigação é
a discussão da aprendizagem no contexto da pandemia.
Além de pesquisas por meio de entrevistas com professores
e gestores de escolas do campo, optamos por participar de
atividades como lives e palestras que trataram da temática
da educação do campo e do ensino remoto. A escola da nossa
atuação é uma escola do campo, isso nos levou a optar por
nos envolver com o aprendizado sobre as escolas do campo.
Realizamos reuniões com a diretora e professores da nossa
escola, fizemos leituras de textos e discussões.
4. RESULTADOS
As escolas no campo, desde o período que corresponde
ao fim da década de 1990, vem sofrendo fechamentos.
De acordo com Carvalho (2021, p. 162), “No Brasil, no
período de 1998 a 2020, 83.718 escolas públicas (estaduais
e municipais) localizadas no campo cessaram suas atividades; isso representa 67,3% do total dessas escolas (...)”.
A autora sinaliza este processo de fechamento como sendo
uma estratégia de desmonte das políticas educacionais
voltadas para a educação no campo.

Contudo, se pode também destacar um desestimulo de
desenvolvimento de políticas públicas voltada para as
populações campesinas em geral. O gráfico a seguir retrata
bem essa triste realidade presente na sociedade brasileira.
Gráfico 1- Escolas ativas no Brasil - 1998- 2020

Fonte: Censo Escolar Inep 1998-2020
Elaboração: Carvalho, Tereza S. S. de (2021)

No gráfico acima podemos perceber que como dito anteriormente, houve uma queda brusca no número de escolas
no campo e um aumento significativo das escolas situadas
em zonas urbanas.
Ao passo que estas escolas encerram suas atividades e são
fechadas, justificativas são dadas para esta ação, como
por exemplo: a baixa natalidade e consequentemente a
redução no número de matriculas, facilitação da coordenação das escolas, entre outras (RODRIGUES et al, 2017)
Esta talvez possa ser considerada uma forma de análise
superficial, visto que por trás delas há a negligencia com
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a elaboração de políticas púbicas para a manutenção de
uma vida, no mínimo digna para a população campesina, desconsidera avanços do agronegócio que obriga a
saída destas populações das suas terras e as força a tentar
encontrar melhores condições de vida em outros espaços
que geralmente são as cidades (RODRIGUES et al, 2017).
Dentro da política de fechamento de escolas do campo
há a nucleação, este é um processo que precede o fechamento das escolas, ele consiste em transferir os alunos
de uma escola para outras, e estas outras geralmente se
encontram em zonas urbanas. Pensando este processo
de nucleação é importante destacar que com esta transferência pode haver uma perda da essência camponesa,
visto que ao retirar o sujeito do seu lugar, há a possibilidade de considerar que está se retirando as raízes deste,
visto que as populações camponesas apresentam especificidades nas suas formas de viver, pensar e se organizar
(RODRIGUES et al, 2017)
Assim sendo, de acordo com dados de 2021[I] (CARVALHO,
2021), o município de Itabaiana, em Sergipe, tem um quantitativo de 56 escolas, das quais 35 são escolas rurais, ou
seja, que se encontram foram do perímetro legalmente
posto como urbano. O número alto de escolas rurais/
no campo aponta a representatividade que este espaço
tem na configuração socioeconômica do município, com
destaque para a agricultura e o trabalho camponês que
passam a ocupar níveis significativos de produção de raízes
[I] Notícia fornecida por Diana Mendonça de Carvalho, técnica pedagógica,
integralizada na Prefeitura Municipal de Itabaiana, Sergipe, em julho de 2021.
Itabaiana – SE, Brasil.

e hortaliças. Ademais, das 35 escolas rurais, 10 ofertam
a modalidade de ensino fundamental menor, assim, do
primeiro até o quinto ano; 02 são centros educacionais,
os quais funcionam serviços de creche e pré-escola; 23
escolas oferecem creche e pré-escola até o 5 ano, é visível,
a partir das informações prestadas que não existe a disponibilidade de ensino fundamento maior (6° ao 9°) para os
estudantes do campo, nesse sentido, os mesmos precisam
se deslocar das suas casas de ônibus até as novas escolas
localizadas na sede do município.
Para além do citado, município de Itabaiana nucleou
06 unidades escolares, sob a afirmativa máxima do
baixo número de alunos e pouco rendimento escolar, o
processo tornou-se mais efetivo a partir do ano de 2018.
Os profissionais da secretaria ressaltam que, caso existe
um aumento significativo no número de alunos residindo
nessas regiões onde houve a nucleação, é possível que as
escolas voltem a funcionar.
Diante da conjuntura exposta, o poder estatal se abocanha
do discurso de falta de alunos e baixo aproveitamento
escolar, para colocar em prática um novo-velho modelo
econômico, o qual o campo precisa estar despojado dos
seus sujeitos, sejam eles camponeses, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, catadores de frutos, dentre outros,
para o capital se espacializar. Assim sendo, o fechamento e
/ou o processo de nucleação de escolas rurais se mostram
como faces do capital no século XXI, e desdobramento do
neoliberalismo, este último posto em vigor nos anos 1990
e tomando proporções mais firmes nas duas primeiras
décadas do presente século, ao ponto de autores defen-
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derem como um momento de “ultraneoliberalismo”, pois a
barbárie social estampa as mais diversas esferas da sociedade mundial. Como consequências do enraizamento do
capital no campo, se presencia o desenraizamento das
crianças e jovens, os quais cada vez mais precisam deixar
o seu lugar mais cedo, seja primeiro para estudar, e posteriormente para trabalhar. Nesse ínterim, no momento que
os sujeitos camponeses passam a ser educados por princípios e códigos correspondentes a ideologia da classe dominante, perde-se a capacidade de se reconhecer enquanto
classe revolucionária, capaz de se libertar das amarras do
capitalismo e suas diretrizes alienantes.
Portanto, é muito importante que se valorize a escola e a
educação do campo, através da implementação de políticas públicas voltadas para essa realidade além da construção de mais escolas para atender a necessidade de
todos os alunos residentes no campo. Mesmo sabendo, dos
pequenos avanços no que se refere as escolas do campo,
ainda há muito o que se melhorar em muitos aspectos,
tais como a melhoria no sistema educacional, mudando a
grade curricular, inserindo apenas conteúdos que estejam
norteados com a temática do campo, além da melhorias nas
estruturas da escola, disponibilidade de material didático e
pedagógico para todos os alunos e professores, bem como a
contratação de profissionais capacitados e preparados para
trabalhar essa realidade, seja por meio de concurso público
ou contrato, não podendo deixar de destacar também a
importância da formação continuada para professores.
Contudo, investir na educação das escolas do campo, é
mais do que valorizar o camponês, o trabalhador rural, o

espaço onde eles vivem, é ter uma visão de futuro e perspectiva. A escola do campo é um ser transformador, e não
um lugar de atraso como é visto por muitos.
REFERÊNCIAS
CARVALHO, Tereza Simone Santos de. A política de fechamento de escolas como o corolário da questão agrária
brasileira. Tese de doutorado em Geografia, Universidade
Federal de Sergipe, São Cristóvão – SE, 2021.
RODRIGUES, Ana Cláudia da Silva et al. Nucleação de
escolas no campo: conflitos entre formação e desenraizamento. Educação & Realidade, v. 42, n. 2, p. 707-728,
2017. http://dx.doi.org/10.1590/2175-623657687.
Disponível em: https://www.scielo.br/j/edreal/a/
gQ3Yj75WDy9cKTRm4dwqpjp/?lang=pt. Acesso em: 20
jun. 2021.
SOUZA, Maria Antônia de. Educação do campo: políticas,
práticas pedagógicas e produção científica. Educ. Soc.,
Campinas, v. 29, n. 105, p. 1089-1111, 2008. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/250983209_
Educacao_do_campo_politicas_praticas_pedagogicas_e_
producao_cientifica. Acesso em: 29 set. 2021.
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1. INTRODUÇÂO
Este resumo vem trazer informações sobre o desenvolvimento do projeto Apoio Pedagógico Licenciandos na
Escola - PROLICE, que aconteceu no Colégio de Aplicação,
situado no município de São Cristóvão, nas turmas das
8ºA e 8ºB, nas sextas-feiras pela manhã, sobre a regência
do Professor Marcelo Uchôa, em encontros síncronos pela
plataforma do Google Meet, com o acompanhamento dos
estagiários do núcleo Ensino: História da Arte e Desenho,
coordenado pelo Professor Wellington Cesário.
2. APORTE TEÓRICO METODOLÓGICO
Apresentei inicialmente a artista Nele Azevedo, uma artista
que tem o olhar sobre a preservação da natureza, aquecimento global e sustentabilidade, escolha própria, dentro
do planejamento do Colégio de Aplicação, com a temática
da primeira Unidade sobre a relação do Homem x Natureza.
Fiz a pesquisa sobre a artista em trabalhos acadêmicos,
sites de revistas, instituições e sites de vídeos, onde pude
colher informações básicas sobre quem é a artista, seu
ativismo ambiental e apresentá-las às turmas, juntamente
com a exibição de um vídeo sobre a exposição itinerante
Monumento Mínimo, que consiste na exposição de 140
peças de gelo no Memorial da América Latina.
83 Fabiana Ferreira, Artes Visuais, DAVD/
UFS, e-mail: fabianinha.bill@gmail.com

Para a aula, a qual ministrei, utilizei como método apresentar o arcabouço teórico mediante preleção sobre

o artista Leonilson e suas obras, artista indicado pelo
professor Marcelo Uchoa. Seguindo a Abordagem
Triangular no ensino da arte, trabalhei as imagens das
obras e o contexto para reflexão, e abri diálogo com os
alunos para dúvidas e questionamentos. Na aplicação da
atividade, ainda sobre Leonilson, foram trabalhadas questões de temas transversais.
Através da pesquisa realizada pude encontrar em trabalhos acadêmicos, sites de revistas, entrevistas e instituições, em vídeos e documentários, material relevante para
a construção do que foi apresentado às turmas. Busquei
o conhecimento teórico sobre a poética do artista e a
composição de suas obras, desde o material utilizado às
suas significações, para transmitir com precisão de detalhes as informações na leitura das obras. A tentativa foi de
torná-las mais facilmente compreensíveis para os alunos.
Selecionei imagens das obras de acordo com as diversas
variações, tanto do material das composições, quanto da
progressão do desenvolvimento artístico, em que este está
atrelado a vida pessoal do artista, pois ele participou do
movimento Geração 80, período pós ditadura, cujas obras
estão voltadas ao subjetivismo.

3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
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Com a participação efetiva nas aulas ministradas pelo
professor Marcelo Uchôa pude fazer a observação da
regência, da relação e trato com os alunos, da elaboração e aplicação dos exercícios e das avaliações, além da
observação das apresentações dos trabalhos feitos por
eles. Assim foi a preparação para a regência e apresentação dos conteúdos seguindo os métodos já utilizados
pelo professor. Foi possível também acompanhá-los em
algumas atividades propostas pelo professor Marcelo e
apresentar para a turma um conteúdo, de nossa escolha,
ou seja, apresentar um artista dentro da pauta.
4. RESULTADOS
Nós, licenciandos do PROLICE, tivemos, enfim, uma oportunidade enriquecedora de fazer parte desse projeto, que
nos ajudou a alcançar conhecimentos teóricos e práticos
de regência. Pudemos aprender, facilitar o acesso dos
alunos e fazer um conteúdo para nossa experiência com
a regência de classe. Como conteúdo elaborado para
a regência, a partir de pesquisa, fiz uma sequência de
slides com 33 imagens para exibição e explicação sobre o
tema. Comecei contextualizando sobre o quadro político
da época, que se tratava da pós ditadura militar, com 6
imagens, seguindo de uma imagem do movimento Geração
80, quando fiz uma breve descrição, a seguir as imagens
de 26 obras do artista plástico Leonilson. Nessas obras,
inclui pinturas, desenhos, bordados, algumas esculturas e
instalações, pois o artista se utilizava de várias técnicas na
sua produção, sem se prender a uma linguagem, e sim à

mistura delas, abstrato, figurativo e conceitual. Assim, fui
apresentando as imagens das obras, o título, o material
que foram produzidas, o tamanho, o ano de lançamento,
e a leitura das obras, contextualizando e significando cada
símbolo, cor, forma e texto na imagem, texto que poderia
ser de um bordado, ou de uma pintura. Abriu-se o diálogo
com os alunos, momento no qual eles puderam expressar
o que sentiram, o que entenderam das obras. Voltamos
ainda algumas imagens, quando o professor Marcelo
acrescentou conteúdo e explicação para os alunos. Por
fim, ele disponibilizou atividade e avaliação relativa ao
assunto trabalhado na plataforma do Google.
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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório objetiva elucidar a participação e trajetória
dos bolsistas do Projeto Licenciandos/as na Escola, graduandos
do curso de Letras português-francês da Universidade Federal
de Sergipe : Geisla Maria Marcelly Alcântara Santos, Paulo
Ricardo dos Santos e Rui Ervels Grigório de Souza .
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO

84 Discente do curso de letras portuguêsfrances UFS
85 Discente do curso de letras portuguêsfrances UFS
86 Discente do curso de letras portuguêsfrances UFS

Em nossas atividades, tivemos o intento de caminharmos
juntos com a nova modalidade de ensino remota, assim
como nos alinharmos de modo coerente à realidade do
ensino da língua francesa do Colégio de Aplicação. Para
isso, adotamos o Pós-método como ponto de partida na
nossa atuação dentro do ambiente escolar virtual. Segundo
Kumaravadivelu (2003), um dos autores do Pós-método,
o ensino de língua estrangeira não deve ser enrijecido às
questões puramente gramaticais, mas deve estar atrelado
ao contexto social, político, cultural e linguístico da sociedade em que o professor e aluno estão inseridos (2003,
apud GRANDI, 2017). Também tivemos como aporte teórico-metodológico os documentos da LDB, PCN e BNCC.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
As atividades desenvolvidas no decorrer da participação
dos Prolicianos de francês no CODAP tiveram início com a

XXVII Jornada Esportiva, Cultural e Científica do Colégio
de Aplicação da UFS (JECCCA). Os bolsistas, coordenados
pelo professor Dr. Renilson Santos Oliveira (DLES/UFS)
e supervisionados pelo professor Dr. Ricardo Costa dos
Santos (CODAP), foram, inicialmente, divididos em duplas
e incumbidos à produção de materiais para a participação no evento supracitado. Após a JECCCA, os seis
participantes do programa foram divididos em trios e
supervisionados por diferentes professores de francês do
CODAP: nós, Geisla, Paulo e Rui, ficamos sob a supervisão
da professora Isabel de Fátima Rodrigues Silva (CODAP),
a qual nos orientou, desde então, durante toda a nossa
jornada no programa até aqui.
Sob nova supervisão, fomos introduzidos a leituras pertinentes à prática pedagógica, “Conhecimento, prática
e engajamento: entenda a matriz de competências do
professor na Base (NOVA ESCOLA, 2020); Abandono dos
estudos na pandemia: desafios de acesso , comunicação
e engajamento dos alunos (NOVA ESCOLA.2020), e a partir
do contato com esses materiais demos início a nossa
participação com os alunos das turmas do ensino fundamental pertencentes à professora Isabel, ao que tange o
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ensino do francês . Ao longo do desenvolvimento das
atividades propostas pela professora, utilizamos diferentes gêneros textuais, tais como: cartaz, slide, música e
vídeos. Utilizamos vários procedimentos de ensino, a fim
de ampliar o repertório cultural por meio da valorização
de diferentes linguagens, tal como é apresentada na Base
Nacional Curricular Comum (2018). Participamos da Feira
da Francofonia Online, que foi desenvolvida e planejada no
novo formato de ensino da modalidade virtual. Também
desempenhamos o papel de suporte em sala de aula,
auxiliando a professora no que fora solicitado, enquanto
ocorria a interação entre os alunos na plataforma meet.
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Tal projeto foi idealizado sob a supervisão da professora
Isabela Chagas, que atua no Colégio Estadual João Batista
Nascimento. Optamos por realiza-lo com o sexto (6°) ano.
Metodologias ativas no Ensino de História e formação
docente ideias e vivências.
1. INTRODUÇÃO
O modelo que é empregado na maioria das escolas atualmente é o “modelo industrial”, este existe desde a revolução industrial no século XVIII. Claro, este já foi, e ainda
é, eficaz contudo, não podemos negar que com os avanços
tecnológicos o modelo tradicional tornou-se ultrapassado.
É nesse contexto que surgem as metodologias ativas.
Em breve pesquisa no google sobre metodologias ativas,
podemos encontrar a seguinte resposta: “A proposta é
que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem”. Mas o que isto significa? Significa que os alunos
devem atuar de forma ativa no seu processo de aprendizagem, fazendo com que o professor seja um auxilio no
aprendizado, não o protagonista. Como diz a professora
Débora Garofalo, formada em Pedagogia e mestranda em
Educação na PUCSP:
86 Acadêmica em História, Col. E.
João
Batista
Nascimento.
E-mail:
hellenketciab@gmail.com

O principal objetivo deste modelo de ensino é incentivar os alunos para que aprendam de forma autônoma e participativa, a partir de problemas e situa-

ções reais. A proposta é que o estudante esteja no
centro do processo de aprendizagem, participando
ativamente e sendo responsável pela construção
de conhecimento.

2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
A sala de aula invertida consiste em: transformar o aluno
num agente ativo no processo de aprendizagem. Essa
transformação ocorre ao inverter os papeis dentro da
sala de aula, pois professor e alunos não seguem os
moldes tradicionais onde, o professor por meio de aulas
expositivas apresenta e comenta os assuntos no quadro,
enquanto aos alunos, cabe apenas copiar tal material.
Com esse modelo de inversão dos papeis esses conceitos
que, antes eram dados pelo professor, passam a ser aprendido pelos alunos anteriormente em suas próprias casas,
assim na sala, cabe a eles compartilharem uns com os
outros o que entenderam, ou o que lhes chamou atenção.
Falar em sala de aula invertida (SAI), implica em falar
também sobre cibercultura, esta baseia nos interesses
comuns dos indivíduos, enquanto agentes do seu aprendizado. Como diz Edvaldo Couto:
Diferentemente das mídias de massa (modelo comunicacional um x todos), no contexto da cibercultura
(modelo comunicacional todos x todos) “o acesso é
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participativo e colaborativo porque as pessoas não se
contentam em consumir informações disponíveis, elas
querem contribuir, emitir suas opiniões, envolver-se
nos debates e ajudar para que outras pessoas possam
solucionar seus problemas (COUTO, 2013, p. 904).

Apesar de falar bastante sobre o uso de tecnologias ou
ainda da internet, é equivocado pensar em SAI como
apenas uma aluna digital, pois para que haja sucesso nessa
implantação, a mesma precisa conversar com os interesses
dos alunos, para que seja realmente aproveitada.
3. DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES
É extremamente frustrante, mas mentir não é uma opção.
Não foi possível colocar em prática definitivamente, houve
um único encontro em que pude ter acesso aos alunos de
forma ativa, e neste encontro colocamos em prática algo que
se assemelha bastante com a metodologia já mencionada.
Fizemos uma revisão dos assuntos já estudados por
eles, (o que é história, fontes históricas, noções de atualidade) de forma oral e eles mesmo foram conceituando
os pontos que abordamos, concordando ou discordando
das opiniões dos colegas, trazendo exemplos, somando as
suas próprias vivências. Tudo isso de forma espontânea
sem muito preparo, já que infelizmente não tive uma aproximação muito grande com eles, por inúmeros motivos.
O fato de termos que realizar todo o projeto de forma remota,
definitivamente nos atrapalhou absurdamente, pois ninguém
tinha muita noção de como podíamos trabalhar, ou até onde
podíamos ir, mas na medida do possível tentamos.

4. RESULTADOS
Não obtivemos resultados concretos, pois o projeto ainda
está em andamento. Contudo pudemos notar que os
alunos estão dispostos a participar e demonstram que
realmente querem experimentar algo novo que desperte
mais o interesse deles em aprender e que os faça participar
ativamente das aulas.
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E SUAS TECNOLOGIAS
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As DCNs (1998) sinalizaram mudanças significativas para
a estrutura curricular brasileira onde a interdisciplinaridade e a contextualização deveriam, a partir de então,
ser estruturadores dos currículos no ensino médio e o
conhecimento deveria manter um diálogo permanente
com outros conhecimentos. A BNCC (2018) integra as
disciplinas de química, física e biologia na área de
conhecimento Ciências da Natureza e suas Tecnologias
e sinaliza metodologias que indicam estudos interdisciplinares e contextuais.
Para atender os conceitos das interrelações propostos
pelas DCNs e pela BNCC foi proposto nesse plano o estudo
e a investigação dessas orientações de modo que possa
contribuir e preparar os futuros professores de química
para essa nova escola que se apresenta. As ações do plano
estão sendo desenvolvidas no Colégio Estadual Dr. Augusto
Cesar Leite na cidade de Itabaiana com a participação do
supervisor, Prof. Charlysson dos Santos Machado. O plano
vem sendo desenvolvido de forma cem por cento remota
através de reuniões semanais com o grupo, incluindo o

supervisor, para elaboração das atividades que serão
aplicadas na turma também de forma remota. As atividades iniciaram em novembro de 2020 com participação de 6 estudantes e ao longo do ano, por diferentes
motivos, quatro desses estudantes foram substituídos
por outros selecionados e que ingressaram em 2021 no
curso. Também tivemos o caso de um estudante que
colou grau em setembro desse mesmo ano. Em função
desses acontecimentos, foram formados dois grupos de
trabalho: um com 2 e outro com 3 estudantes. As atividades de regência foram elaboradas com a finalidade de
proporcionar uma aprendizagem interativa e criativa para
os alunos da escola, visando incentivar a participação e
interação dos alunos, que apoie os estudantes a entender
melhor o mundo o que o rodeia, associando a sua vivência
do dia a dia. As aulas dos dois grupos foram ministradas
em uma turma do EJAEM com a supervisão do professor
da escola. O primeiro grupo trabalhou com o conteúdo de
ácidos e bases dentro do tema que envolve os corantes
vegetais. E o segundo grupo trabalhou com o conceito
de soluções dentro do tema saúde. Foram planejadas
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quatro aulas de 50 min que seguiram a seguinte metodologia: identificação os conhecimentos prévios existentes dos alunos da turma sobre os temas e conceitos
químicos com a aplicação de um questionário, elaborado
no formulário do Google; preparação de aulas expositivas
dialogadas sobre os conceitos químicos e o tema, com
gravação de vídeos apresentando a parte experimental e
aula teórica com voz gravada no power-point; finalização
com uma atividade avaliativa, feita e disponibilizada pelo
formulário de Google. A aplicação do material dos grupos
na turma do EJAEM está em andamento. Esse projeto
do PROLICE é relevante pois tem contribuído positivamente na formação dos estudantes do curso de Química
Licenciatura do Campus Prof. Alberto Carvalho.
Agradecimento: UFS/PROLICE/ DQCI/Colégio Estadual Dr.
Augusto Cesar Leite

OS MEMES COMO SUPORTE DIDÁTICOPEDAGÓGICO NO ENSINO DE HISTÓRIA
Igor Evangelista dos Santos92
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1. INTRODUÇÃO
Este projeto pedagógico constituí parte de um dos
núcleos de história da PROLICE, que tem como plano de
trabalho: O Ensino de História e o “fazer-se” professor:
as possibilidades das novas Tecnologias da Informação
e Comunicação (NTIC`s), sob a coordenação Profª. Drª.
Edna Antônio. Nosso projeto consiste na aplicação de
metodologias que utilizam de memes no processo de
ensino-aprendizagem, o trabalho está sendo desenvolvido junto às turmas de 9º ano do Colégio Estadual
Professor Gonçalo Rollemberg Leite (Aracaju), supervisionado pela Profª. Drª. Elissandra Silva Santos.

92 Igor Evangelista dos Santos, licenciando
do curso de História da Universidade
Federal de Sergipe. E-mail. igorlopes@
academico.ufs.br.

Comumente disseminadas, as novas tecnologias da
informação e comunicação (NTIC´s) mostram-se como
ferramentas indispensáveis em praticamente qualquer
âmbito da vida humana, essa tendência ficou ainda mais
evidente com a pandemia da COVID-19, que impôs ao
mundo o isolamento, dessa forma, as novas tecnologias
assumiram um papel ainda mais crucial na vida humana,
estando presente no trabalho, nas compras, no lazer e,
especialmente, na educação. A disseminação das NITC´s,
antes mesmo da pandemia, originara demandas na área
da educação, afinal, diante de uma geração de estudantes
que nasceu e cresceu nesse contexto de utilização de
NTIC´s e, por consequência, possuem repertórios técnicos

e culturais diferentes, em relação as últimas gerações
de alunos, é conveniente que o ensino se reformule, ao
ponto de agregar essas novas ferramentas no processo de
ensino-aprendizagem.
A partir disso, algumas ferramentas demonstram capilaridade e potencial de atuar no processo de ensino-aprendizagem de forma eficiente e lúdica, entre elas podemos
citar a música, vídeos, filmes, podcast´s e os memes, que
podem ser trabalhados com o auxílio do computador,
celular, tablet, retroprojetor, entre outros. A nossa proposta
prevê a utilização de memes no processo de ensino-aprendizagem, sendo um produto cultural cada vez mais disseminado e consumido na cibercultura e, ao mesmo tempo,
alvo de investigação como unidade de conhecimento a
ser utilizada no ensino, assim, os memes configuram um
recurso didático pedagógico viável, como se pretende
atestar pela aplicação do projeto.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
É conveniente, antes de formalizar a metodologia a ser
desenvolvida, explorar o conceito de meme, bem como as
características que podem vir a contribuir com o processo
de ensino-aprendizagem.
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Alexandra Andrade, mestre em história pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, define meme como:

explica Daniel Silva, Doutor em História pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro:

Por definição, um meme é uma ideia, compartilhamento ou estilo que apresenta a capacidade de se
multiplicar, sendo transmitido de pessoa para pessoa
dentro de uma cultura. Ele funciona como uma
unidade para transporte de ideias ou símbolos culturais que podem ser transmitidos através da internet.
Este conhecimento coletivo é transmitido principalmente pelo compartilhamento das ideias pela repetição, fazendo com que haja uma potencialização dos
memes através dos meios de comunicação digital
espalhando-se rapidamente, seja por e-mail, blog,
fórum, redes sociais, mensagens ou sites de vídeos
(ANDRADE, 2017, p. 02).

Os memes tem um incrível poder de replicar mensagens e para compreende-los é necessário está inserido no ambiente que o mesmo se prolifera. Em uma
época em que estudantes estão cada vez mais familiarizados com esse tipo de linguagem, o uso da mesma
para assimilar conteúdo representa uma válida iniciativa como maneira de trazer professores e alunos a
uma linguagem digital comum (SILVA, 2019, p. 176).

Em suma, os memes são podem ser entendidos como
unidades informacionais, constituídos por elementos
culturais, com uma alta capacidade de replicação. A definição de Andrade é consonante aos estudos do biólogo
Richard Dawkins que, em 1976, elabora o termo Meme
para designar essa unidade de informação cultural, em
seu livro O Gene Egoísta (1976), Dawkins estabelece uma
analogia entre o meme e o gene, sendo o meme um
produto que propaga na cultura de forma viral, tal qual
a capacidade de replicação de um gene (SOUSA, LIMA,
OLIVEIRA, 2018, p. 02).
Como uma unidade cultural de informação, consideramos
os memes como recursos didático-pedagógicos promissores a serem utilizados no processo de ensino-aprendizagem. Os memes possuem a capacidade de sintetizar e
ilustrar, com elementos culturais, as informações, estabelecendo uma comunicação valiosa para o ensino, como

Assim, diante das investigações a respeito de tema, é
possível inferir um largo potencial didático-pedagógico
dos memes, afinal, a capacidade de sintetizar e ilustrar informação, unido a uma capacidade comunicativa
considerável e lúdica, consolidam aos memes como um
recurso didático promissor. Tendo isso em vista, é necessário estudo sobre metodologias que utilize dos memes no
processo de ensino-aprendizagem.
2.1 APLICANDO OS MEMES EM SALA DE AULA
Diante das potencialidades pedagógicas dos memes,
consideramos pertinente a análise da aplicação de metodologias que utilizam dessas unidades de informação
no ensino de história. Assim, escolhemos esse nicho de
metodologias a serem aplicadas nas turmas de 9º anos do
Colégio Estadual Professor Rollemberg Leite.
Em um formulário de pesquisa realizada com os alunos,
sobre a acesso a equipamentos tecnológicos e a relação
dos alunos com produções culturais comuns no ciberespaço, notamos que mais da metade da turma consome
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memes na internet, especificamente 55% dos entrevistados, é um resultado esperado tendo em vista a recorrência dos memes na cibercultura. No entanto, embora
seja uma realidade cada vez mais disseminada, é importante ressaltar sempre que parcelas da sociedade brasileira se encontram em posição desigual na pirâmide social,
o que dificulta o acesso a equipamentos e/ou internet, o
que impossibilita a adesão à cibercultura. Dentro disto,
cabe ao professor, antes de iniciar a inserção, trabalhar o
conceito de meme com a turma, este passo é fundamental
para que o produto possa atingir sua eficiência pedagógica
e alcançar a todos os estudantes.
Uma vez explorado e debatido o conceito de meme por
toda a turma, resta iniciar a integração dos memes nas
aulas. Nossa proposta metodológica prevê a inserção dos
memes em dois momentos, tendo papais diferentes. No
primeiro momento, fazendo uso da capacidade de síntese,
do caráter humorístico e da potencialidade ilustrativa, os
memes serão utilizados durante a transmissão do conteúdo
programático, ilustrando e sintetizando o assunto apresentado de forma lúdica, apresentando o meme em sala de
aula, através de retroprojetores ou TV´s, ou, ainda assim,
em impressões ou compartilhamento da mídia e questionários. Ao fim dos conteúdos o professor deve conduzir um
debate em torno dos memes trabalhados em aula, seus
aspectos e suas relações com o conteúdo abordado.
O segundo momento, e este consideramos o mais importante e promissor modo de utilizar memes em sala de
aula, perpassa a construção de memes pelos alunos. De
forma mais clara e objetiva, nesse segundo momento, o

professor deve dividir da sala em grupos de 4 a 6 pessoas,
é importante o professor verificar se ao menos 2 pessoas
em cada grupo tem acesso a equipamento necessário –
celular, tablet, computador, notebook - cada grupo ficará
responsável por criar um ou mais memes sobre um determinado assunto abordados em sala de aula, os memes
produzidos devem ser apresentados e debatidos com toda
turma, e, ao fim, postados em uma rede social criada para
divulgação dos memes.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Nossa atuação em sala de aula, que se encontra em fase
final de desenvolvimento, foi planejada para ser executada
em dois momentos; I – período de vivência, relaciona-se ao
período em que o bolsista dedicou-se a conhecer a sala de
aula, alunos, normas institucionais, métodos e conteúdos
trabalhados pela professora supervisora, nesse período,
foi incumbido ao bolsista a responsabilidade de corrigir
atividades, elaborar questões para avaliações, auxiliar nas
aulas e a elaboração de um formulário de pesquisa, cujo
objetivo foi entender o nível de acesso e interação dos
estudantes com equipamentos tecnológicos e produtos
culturais comuns nos ambientes virtuais; II - o segundo
momento de atuação é, em síntese, o instante de aplicação
das metodologias escolhidas, esse período é distribuído
em duas etapas; inicialmente trata-se da inserção dos
memes como unidade de informação ilustrativa e lúdica,
ou seja, nesta etapa os memes passam a ilustrar, sintetizar e debater o conteúdo abordado, os memes também
passam a compor atividades para casa, que são realizadas

158 / 227

na plataforma do Google Formulários; a segunda etapa,
que ainda será aplicada, consiste na construção de memes
por parte dos estudantes, esses memes serão debatidos e
postados na rede social da escola.
4. RESULTADOS
Os resultados do nosso trabalho ainda não são conclusivos, tendo em vista que parte significativa das nossas
propostas ainda não foi aplicada. Entretanto, é possível
enarrar algumas conclusões parciais, obtidas a partir da
análise de atividades e da própria interação das turmas
nas aulas. De toda forma, é importante salientar as dificuldades impostas pelo ensino remoto, especialmente nessa
segunda fase da nossa atuação, onde, em razão de normas
institucionais, atuamos apenas via Whats app, o que dificulta a interação e a observação dos resultados.
A interação dos estudantes aponta para a capacidade dos
memes em fomentar debates, a partir da ironia, humor e
deboche presentes nos memes, os alunos sentem-se mais
à vontade para interagir sobre o conteúdo abordado. Ao
mesmo tempo, atestamos a eficiência dos memes como
recurso didático-pedagógico, visto que, uma vez colocados
em atividades, têm se mostrado verdadeiros estímulos
para uma reflexão crítica em torno do assunto em questão.
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Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de
experiência vivenciado por bolsistas do PROLICE - núcleo
de espanhol, plano “Multiletramentos nas aulas de espanhol” - da Universidade Federal de Sergipe, desenvolvido na 2ª série do Ensino Médio do Centro de Excelência
Professor João Costa, Aracaju/SE. As atividades do projeto
iniciaram em outubro de 2020, sendo divididas em períodos
de formação, observação das aulas e, por fim, regência.
As aulas foram ministradas a partir de maio de 2021, após
um mês de observação. Por consequência, com a vivência
ativa na sala de aula, destacamos como desafios: a instabilidade da Internet; a interação com os alunos e os eventuais
problemas com equipamentos. Ressaltamos, por outro
lado, como os quatro principais resultados: i. as estratégias e superações dos desafios da educação no período
remoto; ii. as aprendizagens de novas metodologias ativas
de ensino; iii. embora observada uma certa dificuldade para
manter a boa interação por parte dos alunos, a participação
de um estudante impulsionava também a participação
de outros; iv. aprofundamento nas abordagens dos textos
multimodais e o ensino da gramática mais contextualizada.
Com essas práticas, ressalta-se, não apenas a importância

dos documentos oficiais que compõem a base da educação
brasileira, como também as análises e estudos dos textos
teóricos realizados ao longo dos encontros de formação
e da graduação. A experiência escolhida para ser relatada
se trata de uma aula síncrona, via Google Meet, a qual foi
utilizada o gênero discursivo vídeo, com o tema Los derechos humanos e explorando o conteúdo gramatical heterogenéricos, dessa forma buscamos trazer as abordagens
dos multiletramentos para a realidade das nossas aulas. A
elaboração da atividade tinha como finalidade desenvolver
as habilidades de compreensão e interpretação de texto,
levando em consideração aspectos verbais e não verbais,
fomentando as discussões e reflexões sobre a temática
apresentada e promovendo o ensino de tais conteúdos
aliado ao conhecimento já existente dos alunos, para assim,
despertar neles um aprendizado crítico-reflexivo.

SOBRE “PROVÉRBIOS, MÁXIMAS E PARLENDAS:
A LINGUAGEM DA VIDA
E DO MUNDO NA ESCOLA”
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Raiany Brunielly Souza de Andrade98

1. INTRODUÇÃO
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Procuramos aqui expor a experiência do projeto
“Provérbios, máximas, parlendas: a linguagem da vida
e do mundo na escola” que faz parte de um dos núcleos
do Prolice vinculados ao curso de licenciatura em LetrasPortuguês do Campus Alberto de Carvalho, Itabaiana. Este
projeto foi supervisionado pela professora Luciene Lages,
no período de 1 (um) ano.

origens diversas, mas sua permanência se deve tanto
ao registro escrito como à prática de discursos orais e do
senso comum. As ocorrências investigadas demonstraram
que os provérbios aparecem tanto em textos canônicos
quanto em conversas informais, jornais, blogs, rádios,
sermões, slogans, outdoors, edificações, para choques
de caminhões etc.

É de suma importância perceber a linguagem em seu
sentido mais amplo e dinâmico que se desenvolve através
da participação e interação social. O desenvolvimento do
projeto teve como premissa básica um dos aspectos que
a BNCC estabelece como competência específica da área
de Linguagens para o ensino fundamental: “proporcionar
aos estudantes experiências que contribuam para a
ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a
participação significativa e crítica nas diversas práticas
sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela
escrita e por outras linguagens”. Nesse sentido, o projeto
investigou o uso dos provérbios, máximas e parlendas
como compreensão dos aspectos sociais e culturais da
língua portuguesa, visto que os provérbios podem ter

O estudo dos provérbios, máximas e parlendas primou
pela identificação dos processos de construção dessas
formas populares, observando os recursos linguísticos e
poéticos na criação, manutenção e transformação desses
gêneros discursivos consagrados e perpetuados tanto
pela linguagem escrita quanto oral. Por fim, o projeto, a
nós discentes e à escola municipal envolvida, estimulou
a percepção de como expressões oriundas de construções
históricas estabelecem padrões culturais, valores, percepções morais e filosóficas na configuração da própria
cultura (ALBUQUERQUE, 1989).
Tais objetivos se alinham a certo conjunto de princípios
e pressupostos integradores do eixo Língua Portuguesa,
presentes nos documentos da Área de Linguagens, na

162 / 227

BNCC que considera fundamental: “refletir sobre diferentes
contextos e situações sociais em que se produzem textos
orais e sobre as diferenças em termos formais, estilísticos e
linguísticos que esses contextos determinam, incluindo-se
aí a multimodalidade e a multissemiose”; de modo que
o conhecimento das tradições orais e seus gêneros, nos
permitiu, durante a execução do projeto, perceber como
tais práticas sociais permitem o surgimento e perpetuação
desses textos, assim como dos sentidos gerados por eles.
O objetivo desse projeto foi transmitir para os alunos um
pouco do que foi adquirido ao longo dos encontros com a
Professora Luciene Lages, assim como também testar nossas
metodologias e nos testar como professores, que planejam e
aplicam a aula. A cada planejamento, novas ideias surgiam e
junto com elas a empolgação para ver os resultados.
Além do relato de experiência que apresentamos aqui
das atividades desenvolvidas ao longo dos meses,
convém salientar todo o conhecimento adquirido
durante todo o período. O projeto nos trouxe a oportunidade de conhecer-se mais a sala de aula e descobrir
novos horizontes de práticas pedagógicas, enriquecendo-nos para o âmbito escolar.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
Durante toda a trajetória do projeto, tivemos como aporte
teórico diversas análises de leituras que nos orientaram na
confecção dos planos de aula e nas estratégias, visando o
aprimoramento das aulas remotas e amarrando o ensino
com estratégias pré-programadas.

Tivemos como embasamento, entre outros, os trabalhos
de Ferreira e Vieira (2013), Xatara e Succi (2008), Andrade
(2002), Mieder (1977), Street (2014), Strassacapa (2015) e
Figueiredo (2012), que focalizaram nos enunciados proverbiais em diferentes esferas da atividade humana.
Provérbios, máximas e parlendas se perpetuam em nossa
sociedade ao relacionar elementos que compõem a vida cotidiana, os sentimentos humanos, as ações humanas, elementos
da natureza vegetal e animal, que resultam em fórmulas consagradas que pretendem ensinar, advertir, descrever, caracterizar, persuadir, divertir, entre outras possíveis funções (MIEDER,
1977; STREET, 2014; STRASSACAPA, 2015).
Cada provérbio está interligado com a cultura, ideologia,
política e escolha de concepção de mundo. O provérbio
tem a intenção de transmitir conselhos, reflexões,
comédia, ensinamentos, entre outros. Através dos provérbios, a sociedade estabelece aquilo que lhes têm vontade,
propagando formas de poder que reprime no sujeito o
desejo de aventurar-se, de progredir ou de revoltar-se.
Através destes provérbios, o sujeito é moldado segundo o
código, dessa forma o sujeito tem atitudes previstas pelo
sistema cultural. Os provérbios vão sofrendo mutações,
uns surgem, outros desaparecem... “(...) em cada época
ele foi sendo definido de maneira peculiar, e ao longo de
sua existência tem sido insistentemente interpretado por
meio de significados variáveis e até mesmo sua definição
foi sofrendo transformações.” (FIGUEIREDO, 2012, p 24).
Andrade (2002), define que o provérbio é fácil de ser reconhecido, porém, difícil defini-lo. O autor afirma que os
provérbios são atos de sabedoria e que pertence a todos
os povos, sem distinção de classe social.
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“(...) O provérbio traz contribuições substanciais ao ensino de
língua portuguesa, pois constitui um gênero que comporta
várias possibilidades de exploração.” (FERREIRA; VIEIRA,
2013, p. 1), a intenção é mostrar que os provérbios vão além
de frases metafóricas, que os provérbios fazem parte da
interação social e de que é uma forma de aprendizagem
de práticas linguísticas. “Os provérbios apresentam forte
valor cultural, pois permitem conhecer os aspectos característicos da sociedade em que está inserido e preservar as
tradições, oferecendo um campo muito vasto para aquele
que pesquisa a língua de um povo.” (2013, p. 3),
Os provérbios recolhem o saber popular, condensam
a experiência sobre a realidade do homem, sua experiência cotidiana e suas condições de vida. Nessa
perspectiva, o estudo dos provérbios permite o
acesso às diversas modalidades de produções culturais, como valores, princípios religiosos, normas,
manifestações artísticas, linguagens e estereótipos.
(FERREIRA;VIEIRA, 2013, p. 10)

Percebe-se o quanto os provérbios são ricos e devem
ser inseridos no ensino aprendizagem. São múltiplos
os caminhos que o provérbio pode percorrer, desde um
saber popular até um pensamento meramente ideológico.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Nos primeiros meses do projeto, nos dedicamos à leitura,
resumos e discussões em grupo dos textos indicados pela
professora Luciene Lages. Fizemos pesquisas, produção
de exercícios, resumos, artigos, elaboração de sequências didáticas, entre outros. Dedicamo-nos também à
elaboração do site do projeto, que visa mostrar todo o

desenvolvimento da ação, ncluindo pesquisas, artigos,
sequências didáticas, etc. Depois de toda uma preparação, estávamos prontos para colocar o projeto em
prática dentro da sala de aula. O projeto foi e está sendo
executado na Escola Municipal Professor Augusto Barreto
em Nossa Senhora da Glória. A escola foi escolhida de
acordo com a listagem de escolas cadastradas fornecidas
pela PROGRAD. No momento, o projeto ainda está sendo
realizado na turma do nono ano.
Na cidade de Nossa Senhora da Glória-SE, foram selecionadas as turmas do 6° ano e 8° ano da Escola Municipal
Professor José Augusto Barreto, sob supervisão do
Professor Valdson e da Porfessora Aparecida. As aulas
do 6° aconteceram nas sextas-feiras durante o período
vespertino, através do Google Meet e as aulas do 9° ano
acontecem nas terças-feiras durante o período vespertino,
através do grupo de WhatsApp. Foram desenvolvidas uma
série de atividades ao longo de quatro meses. As explicações dos assuntos e as atividades eram feitas durante a
aula. Inicialmente, foi apresentado aos alunos o projeto
e os temas relacionados a ele. Nos primeiros momentos
trabalhamos os provérbios. Cada aluno fez uma lista dos
provérbios que conheciam e a abordagem era feita a partir
do que foi coletado. Foram feitas análises de músicas em
que os provérbios apareciam, assim como questionários
para os alunos responderem acerca do que entenderam
sobre os provérbios. Após cada atividade, eram feitas
as correções a fim de que os alunos sanassem todas as
dúvidas. Após os provérbios, apresentamos aos alunos
do 6° e 8° ano o tema Parlendas. Fizemos perguntas para
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saber dos conhecimentos dos alunos acerca do tema e logo
após eles fizeram uma lista das parlendas que marcaram a
sua infância. Desenvolvemos também diversas atividades
lúdicas, como por exemplo, “Através dos Emojis, descubra
a parlenda” e “Complete a Parlenda.’
4. RESULTADOS
No decorrer do projeto, foram encontradas algumas dificuldades, a saber: planejar e executar aulas à distância.
Na turma do 6° ano, por exemplo, foi utilizada a ferramenta
Google Meet, mas nem todos os alunos compareciam, no
entanto, os que compareciam eram bastante participativos e cooperativos durante a aula. Já no 9° ano, as dificuldades foram ainda maiores, pois as aulas eram através
do grupo de WhatsApp em que apenas dois alunos participaram. As aulas foram bastante desafiadoras, pois esperávamos ter um contato maior com os alunos.

postas para eles. Mesmo que virtual, foi obtido uma boa
interação. Eles eram sinceros nas respostas e foi notável
que muitos não tinham dificuldade nos assuntos. Todos
esses percalços nos trouxeram mais experiência, pois as
dificuldades foram sanadas da melhor forma possível, na
medida em que tentamos levar um conteúdo com uma
linguagem mais próxima dos alunos, elaborando um plano
de aula capaz de fazer com que eles refletissem acerca de
cada assunto. Depois de cada encontro, o nosso resultado foi significativo, e eles começaram a analisar melhor
os temas que os rodeiam na sociedade. Em relação à
distância para elaboração dos planos de aula, são feitas
reuniões online com a Professora Luciene Lages, todas às
sextas-feiras às 16h para planejarmos todo o andamento
do trabalho e, dessa maneira, obtemos um resultado relativamente satisfatório.
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As ações e atividades remotas realizadas no Centro de
Excelência Prof. Maria Ivanda De Carvalho Nascimento
foram desenvolvidas nas turmas do 2° e 3° ano do Ensino
Médio, através subprojeto “Discursos, multiletramentos e
educação linguística em espanhol”, vinculado ao Projeto
de Apoio aos Licenciandos(as) na Escola – PROLICE, da
Universidade Federal de Sergipe, desde novembro de 2020
até o presente momento. Os trabalhos em questão tiveram
como base documentos que regem a educação brasileira,
como os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (2000)
e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM
(2006) e como aporte teórico-metodológico textos que
discutiam o lugar do espanhol na educação brasileira, tal
como “Leis e Línguas: o lugar do espanhol na escola brasileira” (RODRIGUES, 2010), bem como trabalhos que discutiam o ensino de língua espanhola. As ações desenvolvidas
em aula, seguiram os pressupostos destacados pelas OCEM
(2006) que preveem que a educação em língua estrangeira
deve trabalhar a linguagem não apenas como uma forma
de expressão e comunicação, mas como constituintes
de significados, conhecimentos e valores, na construção
coletiva do conhecimento e na formação do cidadão. Ao
longo do plano de trabalho, houve diversas fases: Logo
após o início das atividades, os encontros eram apenas

reuniões com a coordenadora, para discussão de textos
teóricos como PCNS, OCEM e outros. Após essa fase, iniciaram-se as observações das aulas de Espanhol na escola de
forma remota, com um intervalo quinzenal entre as aulas
síncronas pelo Google Meet e as atividades propostas
de modo assíncrono publicadas no Google Classroom.
Conforme o decorrer das aulas, foram produzidas algumas
atividades, provas e simulados, com questões inéditas
sobre interpretação textual e gramática, os quais eram
enviados para a professora, que os disponibilizava para os
alunos via Classroom. Além disso, ocorreram correções de
exercícios e o preenchimento de tabelas para acompanhamento de notas e frequência dos alunos. Os suportes mais
utilizados ao longo dos trabalhos foram o Google Meet,
Word e Excel e nossas atividades deviam estar adequada
às necessidades dos discentes e sua possibilidade de
acesso. Devido às aulas quinzenais, o contato com a sala
de aula foi escasso. Por este motivo, fomos orientadas a
formular questões para atividades e simulados, e permanecer disponíveis para possíveis dúvidas dos alunos.
Além das produções já citadas, foi formulada uma oficina
final, com a temática geradora “Sabores y olores, ¿comes
bien?” para os alunos do 2º ano e a “Ansiedad y el covid
19” para os discentes das turmas de 3º ano, juntamente
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com os temas gramaticais “futuro simple”, “condicional
simple” e as técnicas de leitura skimming e scanning. Para
sua execução, foram elaborados slides para serem apresentados nas aulas síncronas, e arquivos com os textos
de apoio e atividades para serem disponibilizados para
os alunos. Devido a situação remota, foi possível notar a
pouca participação dos alunos nas aulas síncronas, porém
não foi um empecilho para que houvesse um grande
aprendizado nesse um ano de projeto. Ao longo do projeto
notou-se as demandas de um professor em sala de aula,
percebeu-se as diferentes estruturas de uma atividade, os
temas geradores que melhor se aplicariam para determinada turma, como funciona o processo de notas, a observação de nível do aluno para uma possível formulação
de questões, entre outras coisas que faz do PROLICE uma
excelente oportunidade para licenciandos.
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PERSPECTIVA DA PANDEMIA
E ENSINO E SERGIPE
Isabelly Santos Lima
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1. INTRODUÇÃO
Dado o desafio da formação docente em meio a uma
pandemia global, as perspectivas educacionais estão
passando por um processo de reformulação do que entendemos sobre educação. No caso do estado de Sergipe,
temos também complicações no que se refere a qualidade
do ensino básico, encontrando uma grande defasagem
que provavelmente foi agravada durante a pandemia de
coronavírus, impactos estes ainda pouco explorados. O
atraso na formação básica é um dos indícios da necessidade de atenção de nós, estudantes e pesquisadores da
área de educação, a fim de constituir uma educação crítica
e que reduza esses índices alarmantes, e que durante a
pandemia, por falto de acessibilidade por parte da população mais pobre e assim como também dos professores
responsáveis ocasionou prejuízos ainda incalculáveis aos
que precisam contar com o ensino público.
A educação é um direito que a todos deve acometer, porém,
as mazelas socioeducacionais ainda presentes mostra-nos
que o lugar do ensino para o estado Sergipano ainda não
é uma prioridade, levando em consideração que a maioria
das famílias passa por uma grande dificuldade de sobrevivência, vulnerabilidade alimentar e de saúde, tornando
a educação, um bem secundário na melhor das hipóteses.

Trago assim, minha perspectiva durante os processos
epidêmicos, tanto quanto docente em formação, quanto
aluna da Universidade Federal de Sergipe que também
passou por dificuldades de acesso, o que me possibilitou,
juntamente ao grupo de trabalhos do apoio pedagógico
fazer reflexões acerca do precisa ser feito para melhorar as
condições da aprendizagem durante a pandemia.
Cabe aqui então uma breve desenvoltura de uma visão
crítica também como método de análise da situação atual,
além de comparativos de índices estaduais e nacionais,
para futuramente desenvolver um mapeamento visando
uma atuação nas escolas com os piores índices, que não
por coincidência se localizam na região norte e nordeste
do país e em bairros periféricos ou nos interiores do estado.
[...] Não posso estar no mundo de luvas nas
mãos constatando apenas. A acomodação
em mim é apenas caminho para a inserção,
que implica decisão,escolha, intervenção na
realidade [...] Em favor de que estudo? Em favor
de quem? Contra que estudo? Contra quem
estudo? (FREIRE, 1999)

2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO

169 / 227

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)
registrou nos anos iniciais do fundamental uma média
nacional total incluindo todas as instâncias municipais,
estaduais e privadas, de 5.9 no ano de 2019, representando
assim uma evolução e melhoria gradativa que teve avanços
significativos a partir do ano de 2007 ( INEP). Já nas séries
conseguintes do fundamental maior, foram registrados no
mesmo ano a média de 4.9 onde a
meta seria 5.2 e no terceiro ano do ensino médio foi
registrada a média de 4.2 onde a meta seria de 5.0, esses
números decrescentes com o avanço das séries e o não
cumprimento das metas estabelecidas demonstra uma
defasagem que tem como inicio, as séries iniciais.
Esses comparativos nos permitem visualizar onde estaria
possivelmente a raiz do problema da educação básica no
país, e por isso a base nacional comum curricular (BNCC)
é tão importante no sentido de um avanço coletivo e
integrado. Em sergipe infelizmente encontramos o mesmo
problema onde a média do fundamental menor consegue
bater a meta de 5.1 no ano de 2019, mas quando observamos os anos finais do fundamental no mesmo ano,
temos um registro de 4.1, ficando entre as piores médias
nacionais, e quanto mais avança aos anos finais, a situação
permanece decrescente.
Essa pré observação se faz necessária quando cegamente,
sem reflexão prévia, professores e alunos seguem metodologias iguais em situações distintas tendo em vista que a
dinamicidade durante as séries e também com passar dos

anos se modifica drasticamente, exigindo assim, novas
formas de desenvolver o ensino básico, e durante o isolamento social, a necessidade de transpor o ensino para
forma remota causa de certo muitos prejuízos no que se
refere ao acentuamento dos abismos sociais que também
implicam na queda dessas médias estaduais e nacionais,
além dos cortes destinados a verba da educação feitas
pelo governo tanto em 2020 quanto em 2021 “...de acordo
com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
5 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos
não tiveram acesso à Educação em novembro de 2020, a
pior situação em duas décadas. Mais de 4 milhões deles,
embora matriculados em escolas, não tiveram acesso ao
ensino à distância ou a aulas presenciais em 2020. O fechamento das escolas afetou crianças e adolescentes de forma
desigual, com maior impacto sobre negros ou indígenas e
aqueles de famílias de baixa renda...”(GOVERNO..., 2021)
Cabe aqui a crítica que deve ser feita, levando em consideração problemas estruturais e pedagógicos, tendo
em vista que o estado Brasileiro tem claramente negligenciado os âmbitos educacionais, acessibilidade a
tecnologia previstos por lei e também de estrutura básica
como alimentação e direito a higiene e saúde, garantindo
a integridade de todos da comunidade escolar, pois só
assim há possibilidade de haver algum avanço no retorno
das aulas seja de forma híbrida ou apenas presencial. A
vacinação dos docentes e servidores também inclui como
uma necessidade primordial para esse retorno e desafio
que teremos de encarar logo adiante.
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Na geografia, tais aspectos serão trabalhados por meio
de análises inicialmente sistêmicas, angariando dados
necessários para o aprofundamento e tomada de medidas
e políticas públicas que assistam essas questões, além da
utilização dos meios cartográficos, afim de fazer um mapeamento e desenvolver uma cartografia social que foque nas
regiões e grupos mais afetados durante a pandemia.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
O desenvolvimento das atividades do projeto também encontraram barreiras, podendo levar em consideração a dificuldade de acesso tanto nossa, quanto das escolas que estavam
com novas demandas, diferente de tudo que já foi vivido.
Nessas condições, desenvolvemos através de reuniões
periódicas, leituras técnicas com assuntos que abordam
diretamente a situação atual e também que instigaram
a pensar soluções práticas que possam auxiliar nossa
atuação na escola que foi determinada, e também a contribuição na construção de políticas públicas juntamente a
secretaria de educação do estado de sergipe através das
pesquisas realizadas no âmbito escolar e acadêmico. O
aprofundamento teórico se fez necessário para a boa
compreensão de um momento como este, e também
permitiu visualizar que as questões problemáticas da
educação, envolvem aspectos que estão sendo negligenciados bem antes da pandemia. A troca com os colegas,
possibilitou uma visão ampla sobre os assuntos decorridos no texto, assim, quando possível aplicar as teorias de
forma metódica em sala de aula e também na construção

de projetos socioeducacionais, havendo maior apreço e
fundamentação nas nossas construções.
4. RESULTADOS
As produções teóricas apesar de não terem sido postas
em prática devido às novas configurações de ensino, estão
sendo trabalhadas de forma que progressivamente serão
praticadas com o retorno presencial, levando em consideração o avanço da vacinação e a redução de casos diários,
o que não exime os cuidados e principalmente a vigilância
nos processos educacionais que de certo, irá carecer de
atenção especial , para um retorno seguro, digno, onde
abrace as especificidades de cada grupo atingido negativamente. A constituição das políticas públicas e do desenvolvimento do olhar crítico devem e irão andar alinhadas
até a conclusão e culminância, usando como base as
produções textuais e referências adquiridas durante esse
processo de distanciamento social .
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O resumo em questão busca descrever as atividades
desenvolvidas pelos discentes Iuri e Maciel no Programa
de Apoio Pedagógico Licenciandos/as na Escola (PROLICE),
no plano de trabalho homônimo no curso de Geografia
sob coordenação do professor Dr. Ronaldo Missura e
supervisão da professora Drª. Anézia Maria Fonseca
Barbosa. Os discentes deram início as atividades em 02
de novembro de 2020 sendo desenvolvidas no Colégio de
Aplicação da Universidade Federal de Sergipe – CODAP
UFS, na turma do 8º ano do Ensino Fundamental, as
aulas foram desenvolvidas via plataforma Google Meet
e Google Sala de Aula devido a pandemia de Sars-CoV-2.
Antes de iniciarmos as aulas, tivemos a oportunidade
de participar de cursos de dois cursos de capacitação; 1)
Oratória, ministrado pela professora Drª. Sueli Pereira,
vinculada ao Departamento de Secretariado Executivo
da UFS; 2) BNCC nos anos finais do Ensino Fundamental –
Geografia, ofertado pela AVAMEC, vinculado ao Ministério
da Educação – MEC. As nossas atribuições no CODAP foram
introduzidas a partir de observações da dinâmica educacional estabelecida pela professora supervisora com os
alunos no ensino remoto. Após o período de observação,
tivemos a oportunidade de “assumir” a sala virtual em

momentos oportunos. Num primeiro momento com o uso
do Google Apresentação, ministramos a aula referente
ao capítulo I do livro didático Geografia Geral e do Brasil,
sobre Capitalismo, para em seguida usarmos o aplicativo
para Android, Benime. A ferramenta metodológica utilizada é um criador de animações whiteboard, permitindo
fazer vídeos animados em curto tempo. Deste modo, os
bolsistas elaboraram uma oficina para que todos aprendessem a manipular o Benime, para isso, foi construído
um vídeo de 10 minutos para que servisse de tutorial. Por
conseguinte, os alunos foram divididos em grupos com
quatro componentes e passada a tarefa para que fossem
confeccionados vídeos com a temática abordada em aulas
posteriores – Capitalismo –, e as apresentações realizadas no dia 10 de maio de 2021. Podemos concluir que
os resultados esperados foram atingidos, não só a partir
das apresentações realizadas pelos discentes do 8º ano
do EF, como também pelo feedback que realizamos, os
alunos responderam a um questionário onde 95% dos 37
alunos consideraram a oficina como “Muito interessante”
ou “boa”. Entendemos que, mesmo com todas as dificuldades impostas pelo ensino remoto – dificuldades de
acesso a internet, quedas de energia, problemas técnicos
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em apresentações e outros – as atividades desenvolvidas
no PROLICE proporcionou um conhecimento de todas as
dificuldades da educação em nosso país, mas contribuiu
de forma satisfatória o objetivo de inserir os licenciandos/
as nas escolas, mesmo que no EaD, tivemos a oportunidade de vivenciar um pouco do “chão da escola” que por
vezes, só teríamos a oportunidade a partir do estágio.

FERRAMENTAS DIGITAIS E O USO
DE CHARGES NO ENSINO DE HISTÓRIA
João Narciso Oliveira Santos106
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1. INTRODUÇÃO
O objetivo desse texto é apresentar uma reflexão de
um projeto desenvolvido no programa Prolice- Apoio
pedagógico Licenciandos na Escola. Nesse sentido,
buscar-se-á aqui elencar os fatores que contribuíram para
a criação da ideia de usar recursos didáticos visuais (as
charges) no ensino de História, sua forma de aplicação e
desenvolvimento, bem como todo o arcabouço teórico
utilizado para tal produção.

106 João Narciso Oliveira Santos, graduando
em História, Universidade Federal de
Sergipe. narcisooliveira06@gmail.com .

O plano de trabalho, sob coordenação da professora Edna
Maria Matos, DHI-UFS, é “Metodologias ativas no ensino de
História e formação docente, ideias e vivências”. Antes de
iniciarmos as atividades propriamente ditas nas escolas,
discutimos em reuniões via Google Meet alguns textos que
tratavam basicamente do ensino de História, do uso das
novas tecnologias da informação no ensino de História,
além de outros aspectos do dia a dia dos professores
em sala de aula, planejamento, BNCC, etc... Todos esses
encontros foram de grande importância para nos elucidar
sobre as dificuldades e responsabilidades da profissão
docente, bem como nos possibilitou ter uma gama de
oportunidades de trazer ideias criativas para sala de aula.
Foi pensando esse contexto das novas tecnologias que
surgiu a ideia de trabalhar a utilização de signos visuais no
ensino de História, basicamente as charges.

Em um artigo intitulado “Implicações do uso de mídias e de
novas tecnologias no ensino de História”, Esdras Carlos de
Lima traz reflexões pertinentes a respeito da incorporação
das Tic’s em sala de aula, mais especificamente na área de
História, vivemos na era da tecnologia, nunca foi tão fácil ter
acesso à informação e a vários tipos de ferramentas, nesse
sentido pensar um processo de ensino- aprendizagem que
não integrem os mais variados meios é uma tarefa ineficaz,
segundo o autor. Dessa forma, buscou-se nesse projeto,
produzido no Ensino Remoto Emergencial, do Colégio
estadual professor João de Oliveira, com as turmas dos
terceiros anos C e D, utilizar de ferramentas digitais, tanto
para criação como para a aplicação da atividade, o Google
Class Rom e o Google forms, principalmente.
Ademais, a escola deve trabalhar em conjunto com seus
professores para que o uso das novas tecnologias e sua
aplicação tenham máxima eficiência e contribuam, das
mais variadas formas possíveis, para proporcionar o
verdadeiro pensamento histórico por parte dos alunos
e fomentem, de certa forma, tanto a transdisciplinaridade como o pensamento crítico. É com esse intuito que
essa atividade do programa foi feita, objetivando sempre
inovação, uso de tecnologias e, principalmente a participação dos alunos. Nas linhas a seguir será possível notar
melhor como isso foi produzido.

2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
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A atividade do projeto foi disponibilizada após uma aula
expositiva sobre Revoltas na primeira República, publicada
no Youtube pelo professor supervisor e tinha a concepção
de que utilizar de meios tecnológicos, explorando a capacidade interpretativa dos alunos poderia ser uma forma
inovadora de se aprender. Embora saibamos que desde a
Pré- História o homem primitivo já desenhava nas cavernas
aspectos do seu dia a dia, o uso desta ferramenta com fins
didáticos pode nos remontar à educação jesuítica no Brasil
colônia no século XVI, por exemplo, quando estes catequisavam e convertiam indígenas à fé católica, utilizando de
quadros, esculturas, imagens de santos e de relatos orais.
Para Ulpiano Bezerra de Menezes, pode-se dizer que o
potencial cognitivo da imagem se dará a partir da História
da Arte, no século XIX, também nesse mesmo século,
a Antropologia Visual e a Sociologia Visual, seguindo o
caminho aberto pela História da Arte, vão se encaminhando no sentido da percepção das iconografias e seu
potencial cognitivo. Menezes (2003, p.12) afirma que:
Na antiguidade e na Idade Média não há traços de usos
cognitivos da imagem, sistemáticos consistentes. Ao
contrário, dominava o valor afetivo, envolvendo não
só relações de subjetividade, mas, sobretudo a autoridade intrínseca da imagem. Autoridade independente
do conhecimento, mas derivada do poder que atribuía
efeito ao próprio objeto visual. O primeiro campo do
conhecimento em que se terá um reconhecimento
sistemático do potencial sistemático do potencial
cognitivo da imagem visual é a História da Arte, que se
consolida no século XVIII – e não por acaso, já que se
trata de seu objeto referencial específico.

A partir disso, pode-se inferir que o uso de recursos didáticos visuais e críticos, como são as Charges, no ensino
de História se torna imprescindível na medida em que o
método tradicional (o ensino sem debate e sem diálogo,
pautado somente na fala do professor e na lousa) se
encontra cada vez mais defasado. Romper com a ideia de
que o professor é o único detentor e monopolizador do
conhecimento se faz necessário para uma educação mais
transformadora e que acompanha os avanços da sociedade. Sabemos da importância do profissional docente
para o ensino, no entanto seu papel deve ser tido mais
como um agente mediador do que propriamente centro do
ensino, ou seja, agindo para transformar informação em
conhecimento e almejando retirar dos alunos seu potencial
máximo, em outras palavras fomentando o saber histórico
a partir de práticas mais eficazes. Tornar o aluno protagonista do processo de ensino-aprendizagem é essencial e
isso foi uma das propostas dessa atividade. Fatos como o
Coronelismo, O voto do cabresto, A Guerra de Canudos e
do Contestado, nas charges são transformados em apenas
imagens e frases que transmitem uma infinitude de saberes
através de críticas a costumes, hábitos e personalidades
marcantes destes eventos. Daí vem a riqueza do projeto
como uma metodologia ativa e eficiente.
Torna-se imperativo destacar, portanto, que o aluno
assume quase que definitivamente o protagonismo do
ensino nessa atividade. Vale salientar ainda que essa
metodologia está umbilicalmente ligada, no novo contexto
de ensino da contemporaneidade, às novas tecnologias
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da informação e comunicação, que se encontram cada vez
mais presentes no nosso cotidiano. Levando em conta todo
um leque de variadas atividades que a internet, por exemplo,
nos possibilita, pensar o ensino de História sem essas novas
ferramentas é inimaginável numa sociedade tão tecnológica
como a nossa. Embora saibamos das dificuldades estruturais
de muitas escolas do ensino público, o professor não deve
se deixar abater e procurar fazer o máximo que puder para
proporcionar aos alunos uma boa base de ensino, obviamente seguindo as recomendações e princípios básicos da
BNCC (Base Nacional Comum Curricular).
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
No desenvolvimento desta atividade foi possível auxiliar o professor supervisor (Adilson Nobre) na disciplina
de História, bem como despertar nos alunos um maior
interesse pela área e fazê-los compreender a importância
do uso de metodologias ativas no ensino, além da utilização das novas tecnologias da informação, objetivos
do projeto. O projeto, como dito anteriormente consistiu
em uma atividade remota complementar à aula, intitulada “Ferramentas digitais e uso de charges no ensino
de História”, em que utilizei, a partir de pesquisa e exploração de metodologias ativas, esses elementos visuais
e textuais para fomentar a curiosidade dos alunos pelo
saber histórico, para ser mais específico sobre o tema:
Revoltas na Primeira República, explorando sua capacidade interpretativa e de assimilação do conteúdo. Tal
atividade foi disponibilizada no Google class Rom, com
consentimento do supervisor.

Ademais, vale ressaltar que, embora pandemia tenha
dificultado muito a vida de todos nós, o ensino remoto
possibilitou que a atividade feita no programa tivesse
um alcance maior, que no meu caso foram os 2º e 3º
anos do turno vespertino.
4. RESULTADOS
Por fim, os resultados dessa atividade, obtido através de
uma pesquisa voluntária simples, utilizando outra ferramenta digital, o Google forms, demonstram que os resultados foram excelentes e certamente contribuíram para
uma melhor performance dos discentes na disciplina. As
perguntas tratavam a respeito da importância do uso de
charges no ensino de História, da necessidade e relevância
da exploração deste recurso, etc. Os gráficos estão a seguir:
Você acha a atividade em questão uma ferramenta divertida e eficiente no
aprendizado da disciplina?
14 respostas

Você acha que a atividade desenvolvida contribuiu para a aprendizagem e
fixação do conteúdo? (Revoltas na primeira República)

Você acredita que utilização de charges no ensino de História é algo que deveria
ser mais explorado e/ou ampliado?

15 respostas

15 respostas
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Você acha importante o uso de figuras visuais para aprender História?
15 respostas

Apesar de todos os percalços e dificuldades, pode-se inferir
por esses dados que o projeto foi de grande relevância
tanto para mim quanto para os alunos. Penso que o contato
com a escola e com o ensino remoto foi muito significativo
e agregou-me bastante aprendizado. O bom resultado da
atividade se deu tanto pelo fato da incorporação de novas
metodologias, como na própria cooperação dos discentes
nas propostas das atividades do projeto. Em síntese, foi
possível lograr êxito no projeto: Ferramentas digitais e o
uso de charges no ensino de História, porque ele foi auxiliado diretamente pelas novas tecnologias e por diversas
ferramentas digitais que só têm a agregar ao ensino e que
fazem parte do dia a dia de todos nós.
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LINGUÍSTICA DE ESPANHOL: RELATOS DE
REGÊNCIA NO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO
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A Universidade Federal de Sergipe inaugura no ano de
2020 o Programa de Licenciandos na Escola (PROLICE)
com previsão de um ano de vigência. O Plano de trabalho
intitulado “Multiletramentos nas aulas de espanhol”,
vinculado ao departamento de Letras Estrangeiras,
contemplou a disciplina de espanhol no ensino médio
no Colégio Estadual Professor João Costa. Inicialmente,
foram realizados encontros de formação com fins de
apresentação e debates sobre gêneros textuais, avaliações de aprendizagem e multiletramentos, além de curso
sobre a Base Nacional Comum Curricular. Nossa dupla
atuou no terceiro ano do ensino médio, após um período
de formação e observação de aulas do professor, sendo
aulas síncronas e assíncronas. Durante o período remoto,
as prolicianas foram responsáveis por planejar quinzenalmente as aulas, sendo assim, foram ministradas seis
aulas para as quatro turmas do terceiro ano do ensino
médio: cinco aulas síncronas e uma aula assíncrona. Para
lecionar as classes, o uso das ferramentas do Google –
slides, meet, forms – e do site wordwall foram essenciais
para explorar os multiletramentos dos estudantes, que
pela falta de interação e disposição tornou as aulas desafiadoras. Diante de tal situação, foi adotada a perspec-

tiva da expressão crítica frente às temáticas de migração
e direitos humanos, por meio viés multimodal. Nesse
sentido, o objetivo destas aulas com temáticas transversais foi instigar o lado criativo dos alunos, por meio de
atividades que estimulem o senso crítico com respeito ao
tema que discute e identifica a identidade dos cidadãos.
Logo, conclui-se que o programa possibilitou o aprimoramento da formação inicial docente de língua espanhola
referente à necessidade da reflexão da prática pedagógica
utilizada tal como a elaboração do material didático.

ENSINO: HISTÓRIA DA ARTE E DESENHO
José Rosário de Jesus111
179 / 227

1. INTRODUÇÃO

3.DESENVOLVIMENTO

O Projeto de apoio aos licenciados(as) na escola possibilitou uma experiência que vai me auxiliar de diversas
formas durante e após a minha formação acadêmica.
Iniciado em novembro de 2020, tivemos a oportunidade
de assistir as aulas do professor Marcelo Oliveira Uchoa e
ter contato direto com a prática da docência no Colégio de
aplicação - Codap na UFS. Com isso foi possível entender a
relação do professor para com os alunos e analisar a metodologia utilizada pelo mesmo, compreendendo os diversos
desafios presentes dentro da sala de aula. Buscou-se,
assim, entender esse processo de troca de conhecimentos,
no intuito de encontrar a melhor maneira de desenvolver
um ensino eficaz e de qualidade.

No decorrer do projeto, e a partir do plano de ensino do
professor, trabalhou-se dois temas principais que abrangeram uma série de discussões. Destacou-se, primeiramente, a relação entre a “arte e o planeta terra”. Nele
foram citadas as mais diversas formas de interação da arte
com o planeta terra, seja a partir da natureza, clima, rede
mundial, diversidade, populações, migrações, dinheiro,
guerra e paz, extrativismo, consumo, o fim do mundo, entre
outros. Nas primeiras aulas, o professor falou brevemente
sobre o conceito de arte e logo em seguida, com o auxílio
de slides e vídeos, mostrou uma série de obras e os respectivos artistas inseridos na temática. Como exemplos posso
citar, Cildo Meireles com sua obra Marulho, Martha Loutch
com Garimpeiros, Cândido Portinari com a tela Guerra e
Paz, dentre outras. Durante essas aulas, houve a participação dos alunos que haviam lido o conteúdo posteriormente postado pelo professor no mural da turma.

2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO

111 José Rosário de Jesus , Artes Visuais, DAVD/
UFS, e-mail: joserosario6000@gmail.com

O plano de ensino utilizado paras as turmas do 8° ano “A”
e 8° ano “B”, as quais tivemos a oportunidade de acompanhar, foi dividido em dois períodos, inicialmente foi discutido a relação da arte e o planeta terra, em seguida a relação
da arte e o ser humano. Todos os encontros ocorreram de
forma remota, através da plataforma google meet, dessa
forma as aulas se basearam no conceito de ensino conductista onde se preza a transmissão de saberes concentrado
no reforço, com auxílio de slides e vídeos foi possível transmitir todo o conteúdo, facilitando e mediando o desenvolvimento dos alunos de forma satisfatória.

Aqui destaco também a minha primeira regência no
Prolice. Escolhi apresentar para a turma, a vida e obra
de Chris Jordan um americano artista, ativista, fotógrafo
e produtor de filmes, e que tem seus trabalhos voltados
para o tema consumismo e meio ambiente. Destaquei a
interação da arte e meio ambiente e onde se deu origem
a um termo conhecido como “arte ambiental”, “em um
contexto contemporâneo. Trata-se de um movimento
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que junta arte e meio ambiente e que surgiu a partir da
turbulência política e social dos anos 1960 e início dos anos
1970. Artistas foram inspirados pela nova compreensão
das questões ambientais, a grande urbanização e a ameaçadora perda de contato do homem com a natureza, bem
como pelo desejo de trabalhar ao ar livre, em espaços não
tradicionais”. A arte ambiental tem diversas vertentes,
entre elas a Land art, Earthwork ou Earth Art, Art in Nature,
Arte ecológica, eco-arte ou arte sustentável, e várias outras.
Chris Jordan tem seus trabalhos expostos em diversas
plataformas digitais. Seus filmes mostram as inúmeras
consequências do descarte inadequado de resíduos no
meio ambiente, especialmente o plástico, material esse
que é usado também por ele para formar gigantescos
mosaicos. A fotografia está bastante presente nos seus
trabalhos e é usada para documentar todo esse processo.
Seu site contém a maior parte desse conteúdo e com o
auxílio de slides, apresentei-o para a turma destacando as
obras mais relevantes.
A segunda abordagem trabalhada pelo professor foi
o “homem e a paisagem natural”. Anteriormente, ele
havia postado, no mural do google classroom, todo o
conteúdo relacionado a temática - vídeos, sites, além de
uma atividade que deveria ser respondida pelos alunos.
Inicialmente, ele falou sobre a relação do ser humano com
a natureza e como essa relação mudou ao longo do tempo.
Para isso, ressaltou o conceito do antropoceno, ou seja,
a era dos seres humanos e a forma de sua ação, que está
causando mudanças consideráveis na superfície terrestre.
Em seguida, mostrou uma série de artistas que se inserem

nessa temática, como por exemplo, Claude Monet, Hélio
Melo, Sebastião Salgado, Rodrigo Braga, dentre outros.
Tanto pintores, como fotógrafos ou até mesmo artistas,
com obras de grandes proporções e que estão no campo
da Land arte foram citados. Houve também a oportunidade
de falar sobre a história da arte brasileira, especificamente
a que está relacionada com as representações dos povos
e das paisagens, período que começou no século XVI com
o encontro dos colonizadores e os povos que viviam nas
américas. Foi citado também a chegada da corte ao Brasil, e
com ela a criação da Academia Nacional de Belas Artes, fato
que intensificou a produção artística. Foram mencionados
também alguns dos artistas que se dedicaram a reproduzir
as paisagens e os povos que aqui viviam, alguns deles
foram Jean Baptiste Debret, Nicolas Antoine Tauany, Moritz
Rugendas, entre outros. Foi citado também o paisagismo
e as característica da natureza no Brasil. Diante dessa
temática tive a oportunidade de uma nova regência,
agora seria necessário falar um pouco sobre os artistas
sergipanos. Pude apresentar aos alunos a vida e obra de
Arthur Bispo do Rosário, considerado gênio por alguns e
louco por outros. A sua figura, insere-se no debate sobre
o pensamento eugênico, o preconceito e os limites entre a
insanidade e a arte e essa questão no Brasil. Prossegui com
a aula, explicando sobre a sua história de vida, principais
obras e seu papel no campo das artes visuais.
Diante do atual cenário de pandemia de covid-19, os
encontros ocorreram de forma remota, acredito que esse
pode ser considerado um dos pontos negativos, uma vez
que dificultou o desenvolvimento de atividades práticas,
algumas das vezes também, impossibilitou a realização

das aulas, tanto o professor quanto os alunos e até mesmo
os estagiários enfrentaram dificuldades com a instabilidade da internet.
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4. RESULTADOS
A primeira fase no acompanhamento das aulas foi, na
sua maioria, de observação, foi possível compreender
a metodologia do professor, e conhecer um pouco dos
alunos. Esses sempre estiveram nas aulas de forma ativa,
tirando dúvidas, respondendo as atividades, questionários e formulários. Ao final de cada aula, o professor Uchoa
disponibilizava uma determinada atividade, que deveria
ser respondida pelos alunos e comentada pelos próprios
na aula seguinte. Durante minhas regências, pude fazer
o mesmo, pois, além dos materiais que utilizei durante
as aulas, sejam eles slides, vídeos, textos coletados da
internet ou livros, foi possível também executar uma atividade prática, mesmo com as aulas acontecendo de forma
remota. As turmas foram divididas em grupos e foram definidos temas relacionados a abordagem das aulas. Cada
um desses grupos deveria dar seguimento a um trabalho,
que seria basicamente uma obra feita com a técnica de
colagem. O resultado foi bem satisfatório, pois os alunos,
de forma criativa, desenvolveram esse miniprojeto. Alguns
utilizaram materiais recicláveis dando um novo significado
aqueles objetos, cada um comentou a sua experiência e
qual o objetivo ao desenvolver aquela obra.
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1. INTRODUÇÃO
A história é feita de marcos, como mostra o advento da
Sars-Covid-2, e esses podem ser aproveitados de forma
positiva, mesmo mediante momentos muito difíceis, pois
eles produzem transformações nos contextos sociais, o
que influencia diretamente também o recinto da sala de
aula na habilidade ensino-aprendizagem.
Dispondo do mesmo cenário e desafio descrito acima,
fomos alocados como alunos bolsistas ID no colégio estadual Deputado Elísio Carmelo, sobre a coordenação da
Profa. Dra. Elaine Maria Santos e a supervisão da professora Grace Silva, através do programa PROLICE (Projeto
Licenciand(a)os na Escola), no núcleo de Língua Inglesa.
O colégio teve por ferramenta principal o “WhatsApp”
para intermediação das aulas em meio ao ambiente de
pandemia. Tendo em vista os desafios e as limitações com
esta ferramenta tecnológica, a coordenadora e os autores
do presente trabalho desenvolveram, de forma colaborativa, atividades e planejamento de aulas que pudessem
facilitar as dificuldades já sofridas pelos professores e
alunos e, ao mesmo tempo, desenvolvessem as habilidades
docentes dos bolsistas. Segundo FREIRE (1999, p.25-26),

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres
e homens descobriram que era possível ensinar. [..]
depois, preciso – trabalhar maneiras, caminhos,
métodos de ensinar.

Nesse processo de ensinar e aprender, pudemos rever
nossas práticas, discutir sobre as diferenças entre ensino
remoto, educação online e ensino presencial, e vivenciamos momentos de análise e produção de materiais
didáticos com foco na modalidade de ensino remoto,
desenvolvendo habilidades até então não trabalhadas na
graduação, já que não estávamos preparados para lidar
com esse cenário educacional emergencial.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
Nossa pesquisa tem por método “Pesquisa-Ação” descrito
por Telles (2002) em seu artigo “É pesquisa, é? Ah, não
quero, não, bem! ” Sobre pesquisa acadêmica e sua
relação com a prática do professor de línguas. A pesquisa-ação é justificada, uma vez que os pesquisadores estão
envolvidos no objeto pesquisado, por serem residentes na
instituição e participarem do processo de ensino-aprendi-
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zagem analisado. A partir dessa metodologia de pesquisa,
é possível observar, coletar informações, explorar e
analisar as práticas, interpretar os dados coletados e (re)
avaliar práticas e procedimentos pedagógicos, a partir dos
resultados obtidos.
Durante o processo da nossa formação docente,
lemos textos do CESAD, exemplos: “Trabalhando as 4
Habilidades de Línguas / aula 7 e 8”, “Método de Gramática
e Tradução, Método Direto, Método Audiolingual e
Abordagem Comunicativa (Um panorama histórico do
ensino de inglês)”, “Ensino de Gramática Indutiva e
Contextualizada”. Tais textos ajudaram-nos a ampliar a
nossa visão e prática em face aos fatos encontrados, uma
vez que, o nosso conhecimento em ensino-aprendizagem
era limitado e escasso.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Os encontros do projeto se iniciaram em outubro de 2020,
com o objetivo de desenvolvermos debates através das
leituras realizadas por meio de artigos científicos e parâmetros nacionais. Exemplos: BNCC, Metodologias de ensino-aprendizagem de inglês etc.
Entre o final de março e início de abril de 2021, começamos a observar como as aulas eram realizadas através
do WhatsApp, e ainda no primeiro semestre começamos
a preparar materiais de apoio e atividades avaliativas a
serem aplicadas pela professora regente. Paralelamente,
sob a orientação da coordenadora do PROLICE-Inglês,
passamos por um processo de preparação de aulas e mate-

riais didáticos a serem ministrados em um contexto não
pandêmico, ou no qual o google meet pudesse ser utilizado, para que outras habilidades pedagógicas pudessem
também ser trabalhadas.
Durante as reuniões quinzenais, as situações educacionais vivenciadas pelos alunos nas salas virtuais são discutidas, questões e textos metodológicos são debatidos, e os
materiais didáticos planejados são analisados de forma
conjunta, de modo que um processo crítico-reflexivo de
formação docente pôde ser instaurado.
4. RESULTADOS

A partir da vivência no projeto PROLICE, algumas questões
podem ser elencadas, como fatores contribuintes para o
processo de formação de professores desenhado para o
plano de Língua Inglesa:
● Importância em um planejamento de estudo metodológico coerente com os pressupostos teóricos do
pós-método
● Dificuldades de acesso tecnológico dos alunos da
educação básica para aulas ministradas apenas no
WhatsApp
● Dificuldade no acompanhamento de aulas pelo
WhatsApp
● Necessidade de se buscar aumento de interação
durante o ensino remoto. Desafio em se buscar o desenvolvimento de aulas participativas e dialogadas a partir
do Google Forms

Percepções individuais do crescimento metodológico
obtido ao final dos trabalhos do Prolice - Língua Inglesa.
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Em linhas gerais, é possível destacar que atividades mais
dinâmicas foram criadas, para tirar o foco do WhatsApp.
Atividades essas que foram desenvolvidas no Google
forms, e que buscava a interação estabelecendo um
diálogo com o aluno, a partir de perguntas sobre como
o aluno estava se sentindo, inserção de imagens e atividades interativas e introdução do assunto da aula de
forma simples e indutiva, com a inclusão de algumas
atividades em formato de vídeo curto. Essas atividades
foram criadas com o propósito de tornar o ensino remoto
pelo WhatsApp um pouco mais humano, a partir do
trabalho conjunto com o Google Forms. O interesse em
fazer as atividades foi crescendo, e o resultado nas aulas
melhorou, com alunos mais dispostos e atentos.
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1. INTRODUÇÃO
Como estudantes da Universidade Federal de Sergipe,
cursando o 5° e 8° período de Artes Visuais, participamos como bolsistas do PROLICE - Projeto de Apoio
aos Licenciandos(as) na Escola, no Núcleo de Arte/UFS, o
projeto consiste na inserção dos futuros professores em
sala de aula. Na experiência do primeiro ano do PROLICE
trabalhamos com estudantes do Ensino Médio, mais
frequentemente com as turmas do 1° ano, do Centro de
Excelência Governador Djenal Tavares de Queiroz.
O processo de amadurecimento de um adolescente se dá
por vários fatores, entre eles experiências pessoais tanto
fisiológicas como psicológicas como os valores pessoais
adquiridos por experiência própria e na geração atual a
internet está profundamente enraizada.

112 Júlia Oliveira Santos , graduanda em
Artes Visuais - UFS, Centro de Excelência
Djenal Tavares de Queiroz. E-mail:
j.oliveira9779@gmail.com
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A geração Z tem seus hábitos e comportamentos altamente
influenciados pelos meios digitais e o presente estudo tem
como finalidade evidenciar, com base nas observações
feitas em sala de aula, as características desses adolescentes, levando em conta que estudantes assistidos fazem
parte do grupo mais recente de nascidos dessa geração.
O questionamento é uma das principais características
desses adolescentes, eles nasceram em uma era onde o

contato com outras realidades contribui para que sejam
indivíduos bem mais tolerantes e questionadores em
relação a geração anterior e em relação ao próximo,
buscando porquês e justificativas para todas as ações
ao seu redor.
Dito isso, o presente artigo usa das observações feitas em
sala de aula para exemplificar e analisar tais características da Geração Z visando compreender a relação desses
adolescentes com a arte, como a absorvem e como a
entendem, levando em conta que essa nova geração tem
grandes diferenças comparado as antigas. Por meio do
PROLICE, as discentes têm a oportunidade de vivenciar
esse novo olhar para a arte.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
Não identificamos registros que especifiquem a origem
do estudo e a nomeação das gerações, apenas estudos
de consumidores na área de marketing, essa informação
carece de confirmação, mas elas são organizadas em baby
boomers, pessoas nascidas entre 1940 e 1960, geração X,
nascidos entre 1960 e 1980, geração Y, nascidos em 1980
e 1995, temos a geração Z, objeto de estudo desse artigo,
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que são nascidos entre 1995 e 2010 e os nascidos mais
recentemente chamados de geração Alpha. Os nativos da
geração Z tem como principal caraterística a familiaridade
com as tecnologias, grande responsabilidade social, em
sua maioria são autodidatas e possuem picos de ansiedade extrema assim como facilidade de aceitar problemas
como a depressão e a necessidade de terapia, facilitando
assim a melhora de sua qualidade de vida.
O processo de desenvolvimento na adolescência
envolve o modo como os adolescentes vivem e desenvolvem-se juntamente com saberes e valores construídos ao longo de sua própria trajetória de vida.
Essa fase é marcada por enormes transformações
fisiológicas, psicológicas, comportamentais e sociais,
permeada por descobrimentos, busca de identidade,
surgimento de questionamentos, onde o pensar e o
agir são ornamentados os meios de interação sociais
intensificados (BESERRA, et al., 2016).

Os adolescentes da geração Z dão valor para o nível das
informações, para eles não basta atualizar vídeos ou um
simples acesso à internet como suporte pedagógico. É
necessário que as informações sejam atuais e que os
acontecimentos sejam recentes, pois eles estão sempre
conectados através de dispositivos portáteis e famintos de
novidades e questionamentos. A principal linguagem dos
estudantes é a digital, é a linguagem dos computadores,
vídeo games e internet.
Fizemos o uso do livro didático Percursos da Arte, aulas
gravadas das aulas lecionadas pelo professor e slides,
sempre tentando fazer com que os assuntos estivessem
atuais e atrativos também fizemos atividades práticas

usando a ferramenta do cotidiano deles, que é o celular,
aplicando atividades digitais através de aplicativos.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Inicialmente foi criado o grupo com a coordenadora do
Núcleo Profa. Marjorie Garrido Severo, com os bolsistas,
e com o professor de Arte do Centro de Excelência Djenal
Tavares de Queiroz, André Luiz Valença.
Logo depois obtivemos a atualização do programa de
atividades e plano de trabalho com o centro de excelência,
tivemos nossa primeira reunião do grupo de trabalho via
Google Meet juntamente com o professor e estudo da
prévia do calendário da escola.
Logo após esse processo inicial, partimos para os estudos
de textos, do plano de ensino, organização em duplas e
identificação dos capítulos do livro didático Percursos da
Arte para em seguida começamos as observações das aulas
dos 1°, 2°, 3° anos do ensino médio, após um período de
observações começamos a organizar as aulas que iríamos
desenvolver, foram produzidos slides com os conteúdos e
atividades práticas gravadas em vídeo aulas.
Como a principal linguagem do estudante é a digital, as atividades aplicadas foram elaboradas para eles realizarem no
próprio smartphone, através de aplicativos sociais e criativos.
4. RESULTADOS
A geração Z, da qual fazem parte os estudantes dos
primeiros anos do ensino médio, tem uma facilidade maior
em resolver conflitos com diálogo e não tem problemas
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em comunicar descontentamento em determinadas situações, a ideia de hierarquia vertical para esses estudantes
parece inconscientemente ultrapassada o que não dificulta uma relação de respeito entre os adolescentes e
professor em sala de aula, na verdade, até facilita e aproxima as duas partes visto que o professor André tem uma
relação de respeito mútuo com eles.
Durante as observações com todas as turmas, notamos
que a do primeiro ano sempre foi mais entusiasta, e
quando demos a primeira aula recebemos um retorno de
estudantes que estavam atentos ao conteúdo aplicado,
colocando na prática o que aprenderam em sala de aula,
é de suma importância que esses estudantes se sintam
à vontade para se expressarem, o que é uma característica marcante dessa nova geração que estamos tendo o
prazer de conhecer.
Quanto ao período de regência tem sido uma ótima experiência para a formação acadêmica já que complementa
o aprendizado teórico, além disso o estágio nos prepara
para a vida de em sala porque nos faz ter contato com a
rotina de um professor e por conta disso esperamos dar
continuidade aos trabalhos em 2022.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda aspectos da dança com o
tema: Consciência Corporal, ministrada por graduandos do
curso de licenciatura em dança da Universidade Federal de
Sergipe, destinada a discentes do ensino fundamental da
rede de ensino público e realizada de forma remota, pela
plataforma Google meet. Tendo em vista a arte e a dança
como formas de expressão humana e que são objetos
privilegiados para a compreensão do mundo e o ensino,
revelam uma dimensão psicológica que permite ao indivíduo a compreensão da própria condição física. de caráter
teórico-prático, este projeto pretende possibilitar a experimentação de atividades voltadas ao fortalecimento, entendimento e alongamento muscular, utilizando elementos da
dança como forma de desenvolver a consciência corporal.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
As aulas iniciam sempre com uma conversa referente ao
entendimento sobre cada aula em relação ao que cada
um entente por consciência corporal. Acredita-se que
esse dialogo ajuda na melhoria das aulas para ambos os
lados. Em seguida a introdução sobre o assunto ao qual

será trabalhado, com demonstrações dos exercícios e
atividades por parte dos professores. Nesse momento se
utiliza de técnicas de danças especificas, ou exercícios que
possibilitem a experimentação e a compreensão da área a
ser trabalhada. O primeiro ciclo de exercícios a somente o
professor fazendo e descrevendo e em seguida os alunos
repetem até que tenham a consciência do movimento.
Ao final da aula sempre é feito um relaxamento que constitui em liberar a tensão caso ainda tenha alguma, assim
como no início é importante o alongamento ou aquecimento. Com base nos textos do livro “A escuta do corpo
sistematização da técnica Klauss Viana” ele diz que, antes
de aprender a dançar, é necessário que se tenha a consciência do corpo, de como ele é, como funciona, quais suas
limitações e possibilidades, para com base nessa consciência a dança acontecer. A dança se faz quando o corpo
está disponível. Mesmo as aulas não sendo voltadas diretamente para o ensino da dança utilizar-se desse meio de
estudo possibilitou atingir resultados esperados.
Com base em um dos princípios de Klauss Viana era como
se iniciava a aula, o processo de acordar o corpo, vinha
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no aquecimento antes da aula. Desta forma o aluno tinha
noção do corpo que tem alio presente para aula, dando
instruções do que perceber e do que sentir. A primeira
aula voltada a esse conhecimento amplo falava sobre
as articulações. Durante as reuniões do grupo esse foi o
tema chave para tudo que vinha a seguir. Citando cada
articulação, as possibilidades de movimento de forma
ampla e o que veio a seguir foi o foco que foi dado em
cada parte do corpo durante as outras aulas. Sendo esse o
segundo princípio da técnica utilizada.
Em seguida temos, peso; apoios; resistência; oposições;
e eixo global; toda a técnica utilizada nesse momento
dependia do aluno, ou seja de suas limitações. O foco era
trabalhar essas limitações e explorar novos métodos de
estimular esse aluno a sair da sua zona de conforto, na
tentativa de criar conexões entre o corpo e o ambiente.
Klauss Viana fala: Estimulamos o aluno a (re)conhecer
o próprio corpo, para que ele possa promover a transformação gradual de ausência corporal para presença
corporal. Ou seja “dormência” para “o acordar”.
Com os textos de Laban foi possível uma melhor
compreensão dos temas a se trabalhar. No texto “Modos
de aplicação do tema de movimento I” onde ele fala: O
corpo dobra, estica e torce, são as funções mecânicas
deste corpo humano (há corpos que não dobram e não
torcem) Sim, são apenas três funções e a partir delas o
mundo do movimento acontece. Foi colocado em pratica
essas ações de movimento. Sendo a articulação do joelho
que dobra e estica, sendo a articulação punho-cotovelo
que torce. Quanto aos exercícios a serem trabalhados,

foi escolhido durante as reuniões onde uma professora
propôs determinado exercício que trabalha o torcer do
tronco, os demais fariam o exercícios como um teste,
sempre pensando em possíveis limitações, dificuldades
e a melhor forma de descrever o exercícios enquanto
mostra ele na pratica em seu corpo.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
As aulas de Dança ministradas enfatizavam a Consciência
Corporal, conduzindo os alunos a realizarem movimentações condizentes com a anatomia dos seus corpos,
evitando assim possíveis lesões e proporcionando mais
equilíbrio, tônus e dinâmica corporal. Tudo isto, nos
perfeitos parâmetros das danças e exercícios propostos,
tornando estes alunos mais habilitados, e aptos a realizarem várias atividades com maior desempenho físico.
Também foi falado na turma, à necessidade de estarem
mais atentos às sensações, a dinâmica, a postura, a tonicidade, ao equilíbrio e buscarem ter cautela com seus
corpos. Vianna (2005, p.139) afirma que: “o corpo tem
suas leis, como a natureza, é preciso atenção e cuidado
para não agredi-lo”. Além disso, foi evidenciado que o
trabalho seria com partes fragmentadas do corpo, abordando as articulações dos pés, dos joelhos e da coluna
vertebral, respiração.
Para organização dá aulas o grupo se reuniu varias
vezes via google meet. Por lá era feito a separação dos
assuntos a serem trabalhados na sala de aula, a metodologia, a divisão dos professores em sala de aula. Em
relação a divisão na primeira aula do trimestre estavam
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presentes o/as 4 integrantes do grupo para conhecer a
turma. Depois dessa aula com os conteúdos a se trabalhar já prontos dividimos em duplas, essas duplas eram
separadas de acordo com afinidade ao tema e de forma
que pudessem trabalhar todo mundo com todo mundo,
alternando as duplas a cada aula.
O primeiro bloco de oficinas não ouve a divisão em duplas,
inicialmente contou com a participação dos componentes
do grupo. Posteriormente a isso em reunião foi discutido
algumas dificuldades com a turma. Já com as oficinas de
verão após a primeira aula foi que veio essa necessidade de
divisão em duplas por várias razões como: um maior tempo
de aula para cada professor, pensar formas de lidar com
as dificuldades de forma individual, o que cada um tinha
de melhor para oferecer aos alunos, como citado antes a
afinidade com os temas trabalhados e aqui que se encaixa.
Para as próximas aulas, já nos organizamos como vai ser a
divisão de duplas, isso continua. A primeira e a última aula
são sempre com todos presentes. Após cada uma dessas
aulas é feita uma reunião para saber os pontos positivos e
negativos, ouve um acordo entre o grupo que mesmo não
estando ministrando a aula era de grande importância a
presença para justamente ter essa troca logo em seguida.
4. RESULTADOS
Por se tratar de consciência corporal e de acordo com os
objetivos os quais colocamos no início do projeto, constatamos que nossos resultados se dão a partir das experimentações que foram feitas com os alunos e o retorno que
foi obtido das turmas sobre a experiência das aulas, de

acordo com isso, as aulas possibilitaram de fato essa consciência corporal neles a partir das movimentações voltadas
a dança e até mesmo nas movimentações do dia a dia.
Um dos temas que foi escolhido com base na importância
seria trabalhar a respiração. A aula 4 trabalhava justamente sobre isso, mesmo tendo apenas uma aula voltada
ao tema durante as outras aulas sempre eram lembrado os
exercícios dessas aulas. Um dos fatores que fez esse tema
ser escolhido foi justamente comentários anteriores das
alunas referente a dificuldade de respirar durante exercícios sejam eles na dança ou em âmbito esportivo. Durante
o momento final da aula foi aberto uma roda de conversa
para que quem quisesse contasse um pouco sobre a experiência. A veio uma surpresa uma das alunas praticava o
canto e ela citou o quanto aquilo foi importante pra ela, já
que nas próprias aulas de canto ela não teve esse cuidado.
Vários outros comentários forma feitos da importância
para cada pessoa ali e por motivos diferentes.
Para as oficinas de verão a maior dificuldade foi em
relação a presença do aluno no sentido de abrir as
câmeras, se tratando de uma aula pratica é de extrema
importância que o professor veja o aluno e vice versa. No
início da aula ouve uma conversa pedindo que ligassem
as câmeras, foi difícil mas ao final da aula ouve um total
de 75% de câmeras abertas. Já para o primeiro bloco de
oficinas não ouve esse problema, em todas as aulas era
100% de câmeras abertas. Aqui o problema era a participação dos alunos, com um número menor que das
oficinas de verão a taxa de presença na sala em algumas
aulas era de no máximo 5 alunos.
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No último dia de aula do primeiro bloco de oficinas a metodologia foi diferente. Anteriormente foi pedido que cada
aluno escolhesse um exercício que foi trabalhado durante
todo o período, seria feito um compilado com esses exercícios. Após essa aula ao serem questionados o porquê da
escolha cada um falou o motivo, seja o que mais lhe era
necessário a se trabalhar, ou por ser algo que não tinha
testado em seu corpo antes, e até por ser o que mais exigiu
na percepção e pratica em nível de dificuldade.
Os resultados finais que foi alcançado veio com base em cada
uma dessas conversas com os alunos após o final das aulas.
O ato de, trazer noções básicas de consciência corporal
trouxe o que tanto era buscado por parte dos professores.
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PRIMEIROS RELATOS SOBRE AS ATIVIDADES
DO PROJETO “QUIMICALIZANDO A ESCOLA:
CIÊNCIA EXPERIMENTAÇÃO E RECURSOS
DIDÁTICOS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO
DE PROFESSOR – PROLICE
Lucas Teles da Silva Santos114
Midiã de Lima Santos Bernardino115
Nirly Araújo dos Reis116
Danilo Oliveira dos Santos117

1. INTRODUÇÃO
Para Nobre e Sulzart (2018), a escola da atualidade vai
muito além de uma responsabilidade de transmitir conhecimentos, mas, consiste em preparar uma base bem estruturada em que sejam discutidos sobre que tipo de sociedade pretende-se construir, como ser assertivo na tomada
de decisões, como saber lidar com conflitos existentes.

116 Nirly Araujo dos Reis, Licenciada em
Química, Mestra em Ensino de Ciência
e Matemática, Universidade Federal de
Sergipe. nirly-reis@hotmail.com

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Art. 3º, XI), norteia princípios acerca da vinculação entre a educação escolar, o
trabalho e as práticas sociais. Esses princípios afirmam
que a escola possui como papel social a tarefa de encaminhar ações através de processos educativos que busquem
despertar o compromisso social dos indivíduos, das
entidades e dos grupos sociais, tudo isso com o foco de
aliançar esses nichos a fim de que promovam mudanças
e transformações no cumprimento do dever educacional.

117 Danilo Oliveira dos Santos, Licenciado
em Química, Mestre em Química e Doutor
em Ciência e Engenharia de Materiais,
Colégio Estadual Abdias Bezerra, danilo.
quimico@yahoo.com.br

Para ocorrer uma transformação é de fundamental importância que haja uma conscientização, na qual educador
e aluno, um e outro são sujeitos co-intencionados à reali-

114 Lucas Teles da Silva Santos, Acadêmico
em Química, Universidade Federal de
Sergipe. lucastelensa@hotmail.com
115 Midiã de Lima Santos Bernardino,
Acadêmica em Química, Universidade
Federal de Sergipe. Midiijesus@outlook.com

dade, colaborem para a construção do conhecimento
que prepara para a vida. Nesse aspecto é preciso existir
uma relação pedagógica cultural que prioriza a participação do educando, com autonomia, exercendo uma
prática dialógica na escola.
Seguindo esse pensamento, Rosa e Filipak (2019),
abordam que o ensino deve proporcionar a liberdade
de expressão nas experiências de vida a fim de transformá-las num conhecimento, respeitando, portanto, todo
tipo de saber prévio. O aprendizado é construído com a
participação de docentes e discentes, sendo o professor o
mediador, enquanto os alunos tornam-se protagonistas
em seu processo de ensino e aprendizagem.
Todavia, é preciso mensurar que é preciso existir professores, os quais sejam capacitados para estar à frente de
uma sala de aula, mediando a construção do conhecimento dos alunos. Com isso, é de grande significância,
a inserção de projetos de ensino/extensão nas escolas,

possibilitando aos discentes em cursos de licenciatura, um
espaço para a aplicação e reflexão de saberes e práticas.
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A parceria entre universidades e escolas trazem impactos
positivos para os alunos em formação e para os professores regentes das escolas inscritas. Enquanto os estudantes em formação entendem sobre a realidade presente
em cada escola, isso possibilita uma mobilização ao seu
próprio desenvolvimento, pois fica mais habilitado para
exercer com mais domínio sua profissão. Além disso, para
Cerdas e Amorim (2018), a presença dos universitários
em salas de aula das escolas, pode gerar uma reflexão
nos professores regentes sobre suas próprias práticas,
causando assim, uma reconstrução de seus saberes.
O núcleo Quimicalizando nas escolas, o núcleo faz parte
da Universidade Federal de Sergipe do campus Professor
Alberto Carvalho, em parceria com a Colégio Estadual
Abdias Bezerra, possibilita aos discentes em formação
ter um aprofundamento acerca de como é a realidade em
sala de aula, além de aprender sobre propostas que auxiliam na didática em sala de aula. A utilização de recursos
didáticos como ferramenta no processo de ensino
aprendizagem é uma proposta que tem sido estudada por
meio da leitura e discussão de teóricos e aplicações em
oficinas para os alunos da educação básica.
O objetivo deste trabalho é apresentar relatos das experiências do núcleo Quimicalizando nas escolas.

2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
O núcleo Quimicalizando nas escolas do projeto apoio
pedagógico licenciandos/as na escola vem se reunindo,
fazendo leitura de periódicos, dissertações, artigos de
pesquisadores teóricos, que abrangem sobre o uso de
recursos didáticos e tecnologia em sala de aula, como
o uso da experimentação em sala de aula, história em
quadrinhos e cordéis.
Tendo em vista a importância da utilização destes recursos
em sala de aula, o grupo formado por 06 bolsistas semanalmente se reúne para se aprofundar e discutir sobre
essas ferramentas, em que a experimentação tem sido um
recurso bastante discutido entre o núcleo.
Para Galliazzi e Goncalves (2004) em sua pesquisa os resultados mostraram que a experimentação motiva o aluno,
essa expectativa gerada ocorre devido a observação feita
pelos alunos durante as aulas experimentais, onde o
discente ver algo diferente da sua vivência cotidiana.
Além de instigar o interesse do aluno, a experimentação
pautada em uma abordagem investigativa, possibilita ao
estudante elaborar hipóteses sobre o que pode ser o fenômeno executado, também começa a propor conclusões
para a problemática trazida pelo professor, indicando
assim, que o aluno adota uma postura de protagonista na
construção do seu conhecimento.
Partindo deste entendimento o núcleo do apoio pedagógico em suas reuniões, discutiram acerca da escolha
de experimentos para a realização da I Mostra Virtual
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Quimicalizando onde você estiver, a qual, em virtude da
pandemia do novo coronavírus e da suspensão das atividades presenciais, ocorreram de forma online via google
meet. Sem fugir dos embasamentos teóricos, as discussões
se aprofundavam em como seriam pensados e aplicados
os experimentos que seria realizado, houve testagem dos
experimentos antes de serem executados.
Por fim, outros recursos didáticos estão sendo debatidos
durante a reunião do núcleo. A leitura e produção de
material tem sido realizada de forma aprofundada por
parte dos integrantes.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
I - ESTUDO TEÓRICO
Nos meses iniciais do projeto houve um estudo teórico
com leituras de artigos durante toda semana e discussão
com o núcleo através do Google Meet. Esses artigos foram
sobre: ensino remoto, divulgação cientifica, utilização da
tecnologia na educação, experimentação no Ensino de
Química, e artigos sobre podcast e história em quadrinho.
Além disso, houve a leitura, discussão e realização de
um curso sobre a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), através da plataforma AVAMEC.
II - OBSERVAÇÃO DE AULAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nesta etapa foi observado aulas de Química no Colégio
Estadual Abdias Bezerra, escola parceira do projeto
onde desenvolvemos as ações. Essas observações
tiveram objetivo de os bolsistas conhecerem melhor
os alunos, como estava sendo as aulas na modalidade
remota, conhecer a metodologia do professor, observar

a interação aluno-professor, criar uma afetividade com
a escola e com o ensino remoto.
III - DESENVOLMENTO DE EXPERIMENTO E PRODUÇÃO
DE E-BOOK
Esse período ocorreu a pesquisa e desenvolvimento de
dois experimentos que foram aplicados em um evento
virtual desenvolvido pelo núcleo no Colégio Estadual
Abdias Bezerra (CEAB). Os dois experimentos possuem
como título “Barco movido a sabão” e o “Incrível ovo de
aço”, sendo um total de 06 experimentos, distribuídos por
duplas. Além disso, foi produzido um e-book com os experimentos do núcleo do projeto.
IV - DESENVOLVIMENTO DO EVENTO
Após os experimentos estarem prontos e testados, foi
organizado o Evento “I Mostra Quimicalizando Onde Você
estiver” o qual foi realizado de forma remota com os estudantes do CEAB. No evento, inicialmente ocorreu uma
palestra com o Professor da Universidade Federal do Piauí,
Roberto Luz “A Magia da Ciência”, e em seguida, foram
apresentados todos os experimentos pelos bolsistas.
V - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE RECURSO DIDÁTICO
Nessa atividade, ainda em fase de desenvolvimento ocorre
a produção de uma oficina de recursos didáticos em que
o foco é trabalhar história em quadrinho como recurso
didático e envolvê-la com o Ensino de Química. Nessa
perspectiva, o projeto irá produzir um total de 3 oficinas
com recursos específicos para cada dupla de bolsista, os
quais além da oficina de HQ, será produzido oficinas de
recursos didáticos sobre podcast e cordel. Essas oficinas,
serão aplicadas de forma remota na educação básicas, em

turmas de 1°, 2°, 3° ano do ensino médio. Essas oficinas,
serão aplicadas de forma remota na educação básica, em
turmas do 1°, 2°, 3° ano do ensino médio.
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4. RESULTADOS
I- ESTUDO TEÓRICO
A etapa de estudo teórico foi bastante importante para
desenvolver conhecimentos sobre os temas estudados.
Nesse ínterim, construímos conhecimentos sobre o ensino
remoto realidade atual na educação devido a pandemia,
construindo percepções de seus pontos positivos, negativos e seus desafios. Também, com o estudo dos vários
recursos foi de grande importância para conhece-los e
assim perceber as vastas possibilidades de estratégia para
o ensino de Química, como a experimentação, podcast,
história em quadrinho. Para Nicola (2016) e Filho et al.
(2011) o ensino é favorecido com a utilização de recursos
didáticos, dessa forma, tantos os alunos quantos os professores obtêm um melhor aproveitamento no processo de
ensino aprendizagem. Além do mais, com o estudo do
curso da BNCC, foi desenvolvido conhecimento sobre esse
documento tão importante para o ensino, o qual, orienta
durante a educação básica, que o aluno desenvolva um
conjunto de aprendizagem.
2- OBSERVAÇÃO DE AULAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Essas atividades foram importantes para ter os primeiros
contatos com o colégio parceiro do projeto, mesmo
que de forma remota. Além disso, essas observações
proporcionaram observar as turmas que iremos trabalhar, conhecer melhor o ensino remoto, seus desafios,

como estava sendo as atividades e aulas no colégio,
além de perceber como estava ocorrendo a participação
dos alunos nas aulas. Também possibilitou conhecer o
ensino integral e metodologia aplicada no colégio. Dessa
forma, as observações promoveram a familiarização com
o colégio parceiro das atividades.
III - DESENVOLMENTO DE EXPERIMENTO
E PRODUÇÃO DE E-BOOK
Nesta etapa, para a produção dos experimentos utilizou-se
materiais de fáceis acesso, e que podem ser reproduzidos
em casa. Visando o que Pereira et al. (2017) relata: “a experimentação como um recurso que auxilia no processo
de ensino aprendizagem, desenvolvendo um ambiente
favorável para construção do conhecimento”, portanto,
fica notável a importância de preparar esses experimentos para assim, serem aplicados na escola. Além
disso, a produção do e-book com todos os experimentos,
é bastante importante, pois é um material produzido pelo
próprio projeto, com experimentos de fáceis acesso de
materiais, podendo ser aplicado tanto de forma remota
ou presencial. Logo, este material possui potencial de ser
divulgado, para assim auxiliar outras pessoas.
IV - DESENVOLVIMENTO DO EVENTO
O evento “I Mostra Virtual Quimicalizando Onde Você
Estiver” desenvolvido através das discussões do projeto
“Quimicalizando a Escola: ciência, experimentação e
recursos didáticos no processo de formação de professores”,
teve o objetivo de divulgar o conhecimento científico
desenvolvido, para a comunidade escolar, contribuindo
assim, para a aprendizagem científica escolar. Além
disso, o evento teve o intuito de estimular a percepção
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dos alunos para a importância da Química e proporcionar que eles percebam está área no seu cotidiano.
Inicialmente com a palestra falando da magia da ciência,
foi perceptível que alguns alunos começaram a interagir
no evento pelo chat. A palestra teve grandes aspectos
importantes, o qual, fez refletir sobre as várias possibilidades no dia a dia que faz com que a gente seja cientista
e sobre a importância da experimentação, além disso, foi
proveitoso visualizar a facilidade com que o professor se
comunicava e estimulava a participação dos alunos, principalmente no ensino remoto. Como diz Santos (2012) é
bastante importante que os alunos sejam ativos, na construção dos seus conhecimentos.
Com relação a realização dos experimentos no evento
“Barco movido a sabão e “O incrível ovo de aço” proporcionou pela primeira vez apresentar uma prática experimental em tempo real em um evento de forma remota,
percebendo assim, seus desafios. Essa modalidade, é
bastante desafiadora, pois, há pouco diálogo com os estudantes, câmeras e áudios fechados, o que impede de
perceber as expressões dos alunos, além da sensação de
estar falando sozinho.
O evento resultou em uma matéria publicada no site da
SEDUC (link da matéria : https://www.se.gov.br/noticias/
educacao_cultura_esportes/colegio_estadual_abdias_
bezerra_p romove_conhecimento_em_iniciacao_cientifica_durante_mostra_virtual) com título “Colégio Estadual
Abdias Bezerra promove conhecimento em iniciação
científica durante mostra virtual”. Além disso, uma aluna
do terceiro ano do ensino médio relatou sobre o evento,

como mostra o recorte: “Para começar, queria dizer que
amei evento. Foi de extrema importância para mim, pois
nós também fazemos ciência. Eu posso realizar os experimentos na escola e em casa. Aliás, durante as aulas pela
plataforma virtual, meu professor Danilo sempre deixa atividades experimentais. Isso me permite compreender ainda
mais com a teoria e, assim incentiva, participar da construção do conhecimento. Também me incentiva muito a
estudar, e acredito que incentiva meus colegas também.
O último evento reacendeu em mim um forte desejo de me
aprofundar, sobre a ciência e sobre a química”. Portanto,
percebe-se com a fala da aluna a importância do evento
e da experimentação para o aluno, proporcionando
um ambiente favorável para o desenvolvimento do conhecimento (PEREIRA et.al, 2017; SEDUC, 2021).
V - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS
DE RECURSO DIDÁTICO
O material desenvolvido nesta etapa tem como objetivo proporcionar recurso didático como foco no
processo de ensino-aprendizagem na educação básica.
A oficina de história em quadrinho que ainda será
aplicada, possui grandes potenciais, pois devido as
suas imagens, e, escrita lúdica contribui no ensino de
diversas formas. A utilização desse recurso em sala de
aula e sua produção estimula a criatividade dos alunos,
o fato lúdico motiva a aprendizagem e leitura, incentiva
os estudantes serem protagonistas. Além disso, a utilização de Histórias em Quadrinho possibilita a discussão
de conteúdo químico e divulgação científica. Dessa
forma,segundo Leite (2017) as oficinas possuem grande
potencial ao ser aplicada no ensino básica.
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1. INTRODUÇÃO
Esse resumo expandido vem descrever como foram realizadas as atividades da bolsa permanência, apoio pedagógico ao professor do ensino médio no ensino de física, o qual
foi realizado no Colégio estadual Murilo Braga situado na
cidade de Itabaiana, nos períodos de entre 01/11/2020 até
14/09/2021, com o professor supervisor José. Aqui vamos
expor trabalhos realizados para o professor, como observação de aulas e matérias usados pelo próprio professor,
criação de planos de aulas, apresentações em PowerPoint,
atividades do tipo formulário google, além de aulas gravadas
visto que estamos enfrentando uma situação de ensino a
distância devido a pandemia do covid-19.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO

118 Luiz Felipe dos santos Cunha, Graduando,
UFS. luizfelipecunhasantos@gmail.com.

de professores de Física e na abordagem de conteúdo, como
a implementação desta no contexto de circuitos elétricos.
Todavia, para que o aprendizado seja significativo é
fundamental que os objetivos de aprendizagem estejam
bem delineados. Nesse aspecto a Taxonomia de Bloom,
proposta por Benjamin Bloom ao analisar a educação
com uma concepção psicológica, tem se destacado, sendo
profundamente utilizada na análise de questões de Física
na compressão do processo cognitivo presente na construção das figuras de Lissajous.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

O processo de estruturação pedagógica foi fundamentado
em algumas teorias da aprendizagem, como a proposta
por David P. Ausubel (1962), denominada de Teoria da
Aprendizagem Significativa, a qual preconiza que os conhecimentos prévios (subsunçores) são âncoras para a construção de novas aprendizagens, e em metodologias ativas,
em especial, Instrução pelos Colegas (Peer Instruction)
idealizada no início da década de 90 pelo professor de
Física Eric Mazur da Universidade de Harvard.

Mesmo não estando presente na turma durante o período
da bolsa de apoio, devido a pandemia do covid-19, por
já ter participado de projetos da UFS que me levaram a
conhecer a realidade das turmas das escolas públicas
da região e já ter eu mesmo estudado em uma dessas
escolas anteriormente, é possível prever que os alunos
do primeiro ano abrangem uma faixa etária de 15 à 18
anos, sendo a maioria de regiões periféricas da cidade e
da zona rural também.

Esta metodologia ativa tem sido amplamente utilizada no
processo de ensino-aprendizagem de Física, na formação

A partir da observação dos materiais produzidos pelo
professor José, foi possível perceber uma aula curta de
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alguns minutos voltada ao modelo de ensino tradicional
com alguns toques de metodologias ativas, utilizando-se
de apresentação em PowerPoint e narrando o tema ao
longo do vídeo, também foi observado o material da aula
e as listas de exercícios da mesma, sem esquecer do livro
adotado que também serviu de estudo.
Devido a situação em que vivemos não foi possível a
presença dos alunos, logo não foi necessária a utilização
de uniforme, os objetivos de cada aula eram expostos
em sua apresentação, que era gravada e disponibilizada
aos alunos por meio de diversas plataformas sociais. O
professor desenvolveu, ao longo do ano letivo, temas como:
mecânica, dinâmica, estática e mecânica dos fluidos.
Durante a observação ficou claro que um dos principais
desafios seria a comunicação com o aluno, o que não
houve de fato, além disso, segundo relatos do professor
José, eram poucos os alunos que participavam com
uma frequência considerável das atividades propostas
como exercícios.
Pelo fato da modalidade aplicada nas turmas durante
o período da pandemia do covid-19 ter sido exclusivamente online, nossa função se tornou a produção de
vídeo aulas, tanto sobre o conteúdo como também de
exercícios. Tudo muito novo para os alunos e também
para os professores, que tiveram que aprender a gravar
e editar vídeos curtos para serem essas aulas, além
da produção do plano de aula e apresentação em
PowerPoint que seria usada no vídeo.

4. RESULTADOS
Ao todo foram 4 assuntos abordados em 3 aulas gravas que
elaborei durante o período que estive ligado a bolsa. Uma
dessas aulas teve como tema Eletricidade, outra sobre as
Leis de Newton e mais uma sobre Conservação de Energia
e Colisões, todas acompanhadas de formulários google
como exercícios.
Também foi elaborada uma aula utilizando o software
Tracker, no qual foi possível analisar um vídeo de um
pêndulo simples e compreender as diferenças entre
modelos ideais, muitas das vezes descritos em exercícios,
e modelos reais.
Além destas, também foi elaborada uma aula baseada em
abordagem CTS, onde se entrelaçam ciência, tecnologia e
sociedade, o tema dessa aula foi maquinas simples e teve
como finalidade principal indagar o aluno sobre sua utilidade relevante desde a antiguidade até dias atuais.
Por fim foi construído formulários eletrônicos via googleforms baseado em atividades experimentais simples,
além de exercícios contextualizados de múltipla escolha,
de forma que mesmo a distância o aluno não perdesse o
contato com a experimentação.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho evidencia uma análise do projeto
de ensino intitulado “Experimentações literárias: artes e
leituras na formação docente”, realizado de novembro de
2020 até outubro de 2021, em escolas públicas localizadas
no município de Itabaiana, Sergipe. O objetivo central do
projeto em foco realizou experimentações literárias e artísticas, articulando os conhecimentos da proposta curricular
da formação inicial em Pedagogia e às práticas docentes
no Ensino Fundamental, na Escola Estadual Eliezer Porto
(Código INEP: 28007832) e na Escola Municipal ViceGovernador Benedito Figueiredo (Código INEP: 28030460),
situadas no município de Itabaiana-SE, a fim de fomentar
experiências educativas emancipadoras que efetivamente
respeitam as culturas da infância na escola.
Os princípios norteadores da “abordagem triangular”
ancoradas em Ana Mae Barbosa (2010), na poética de
Manoel de Barros (2008; 2009; 2010), na experiência
leitora e da “aprendizagem inventiva” de Virgínia Kastrup
(2001, 2015), e na inspiração da artista Lygia Clark (19201988), almejaram experimentar as sensações, os sentidos
das crianças, dos licenciandos e das professoras envol-

vidas nas vivências. As ações envolvidas potencializaram o desenvolvimento de estratégias educativas que
permitem repensar a formação de leitores e, consequentemente, os modos de leitura.
Neste trabalho, o foco da discussão está centrado nas
atividades desenvolvidas em três turmas do ensino
fundamental, do 4º ano do Ensino Fundamental, da
Escola Estadual Eliezer Porto, situadas no município de
Itabaiana-SE. Com o público-alvo de crianças de nove a
quatorze anos de idade e um total de cinquenta crianças
matriculadas, aproximadamente.
No que se refere aos princípios e procedimentos éticos
na realização da pesquisa, os responsáveis legais das
crianças, as estudantes e professoras das escolas campo
envolvidas nos projetos, tiveram conhecimento do
conteúdo do projeto em execução, e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. A equipe diretiva das escolas e professoras tiveram acesso aos escritos
do projeto na íntegra, por correio eletrônico e em sua
versão impressa. E, no caso das crianças, tivemos acesso
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aos termos assinados pelos responsáveis legais, e ao longo
das práticas de leituras, foram observadas as reações e
das crianças-participantes, a escuta sensível sobre as
percepções da professora para cuidadosamente respeitar
quaisquer sentimentos de constrangimento ou declínio
de participação de forma momentânea e/ou definitiva,
respeitando assim os protocolos éticos.
O plano de trabalho vinculado ao programa institucional
Apoio Pedagógico Licenciandos na Escola (PROLICE), da
Universidade Federal de Sergipe (UFS), propôs atividades
literárias baseadas em produção e audição de podcasts
literários, exposição de poemas, obras de arte e por
fim, a construção de um material pedagógico intitulado
“Caderno de Vivências Poéticas”, promovido e organizado
pelas discentes bolsistas e coordenação geral do projeto.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
A literatura, como as demais expressões de arte, apresentam uma ponte entre a criança, a escola, a sociedade.
O ato de ler, seja as letras, os textos, os enunciados, é um
exercício constantes para os processos de alfabetizar,
porém a decodificação é apenas uma das nuances da alfabetização, que necessita de aportes de uma leitura fortalecida pelas vivências das crianças em seus diferentes
contextos. Segundo Freire (1989) “[...] A leitura do mundo
precede a leitura da palavra[...] Linguagem e realidade se
prendem dinamicamente[...]” (FREIRE, 1989, p.9).
A arte e a educação assim assumem uma parceria que busca
inserir as crianças, os adultos no processo de criação, de
invenção e reinvenção, trazendo benefícios e garantias de

uma educação ampla e geradora de identidades, culturas
e pertencimento. Assim, as sete participantes-bolsistas do
programa, em conjunto com a coordenadora Roselusia
Teresa Morais de Oliveira, desenvolveram as atividades
propostas de acordo com um plano de trabalho traçado
a partir da realidade complexa e desafiante apresentada
pelo contexto pandêmico, desde março do ano de 2020, e
em curso no ano de 2021.
O presente trabalho tem sido desenvolvido baseado no
estudo e discussão do aporte teórico instituído no plano
de trabalho, sendo um direcionador necessário na realização do trabalho (CORAZZA, 2013; FREIRE, 1989; KASTRUP,
2001,2010, KASTRUP, PANTALEÃO, 2015; SANTOS,GALIAZZI,
2016; SARMENTO,2011; ABREU, 2020; CORSINO,2015) bem
como as orientações e discussões periódicas realizadas
e plataforma online; oficinas e workshops para realizar
as práticas do podcast e contação de histórias como um
ancoradouro necessário na execução do trabalho.
Dessa forma, as atividades desenvolvidas de acordo com
o cronograma estabelecido incluem a partir do estudo
teórico apontado, a produção de material audiovisual
(em formato de podcasts); as proposições artístico-literárias (os poemas impressos com obras de arte) na propositura de uma experimentação, uma vivência que a criança
desenvolve a partir da escuta, leitura e visualização do
material desenvolvido.
Segundo Oliveira, Manke e Thies (2020) o contexto social
atual requer de nós enquanto educadores estratégias que
consigam estabelecer um diálogo necessário pautado no
conjunto de novas formas de relação. Nesse contexto, o
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chão da escola é o chão da casa, da cozinha, do quarto, e
é para essa nova realidade que devemos atentar e traçar
atividades que possam ser compartilhadas pela criança e
sua família. A família sempre fora necessária no processo
educacional da criança e nesse período de isolamento,
se fez fundamental. Acreditamos, assim, que a casa tem a
potencialidade de se transformar espaço pedagógico em
um fecundo, em um verdadeiro despertar dos sentidos
por meio das vivências realizadas no cotidiano a partir das
relações envolvidas no espaço familiar.
Dessa forma, utilizar os espaços físicos da casa, a família,
o quintal, como recursos férteis para desenvolver o imaginário, para promover as potencialidades que constituam o
sentimento de pertencimento e de identidade, indispensáveis para a vida em sociedade. Assim, estimular a criatividade a partir das emoções, seja na contação de histórias,
ou na “[...]a criação dos cenários faz parte das interações
lúdicas e do faz de conta das crianças. De forma criativa
e inventiva, um espaço da casa pode ser transformado
em um lugar especial para ler, ouvir e contar histórias.”
(OLIVEIRA, MANKE, THIES, 2020, p.32).
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
O primeiro poema escolhido para introduzir as vivências
experimentais propostas foi “O menino e o rio”, do autor
Manoel de Barros (2010). Acompanhado do podcast do
poema referido, produzido pelas bolsistas; o poema
escrito e duas propostas de vivências artísticas. Uma
dessas atividades foi a realização de um desenho a partir
do poema escutado e lido e a outra a gravação de um

áudio relatando as sensações obtidas na contemplação
de uma ilustração artística “Verdor prima das águas”, de
Martha Barros, do ano de 2013.
A devolutiva dessas atividades realizadas ocorreu via
mensagens e áudios trocados, pelo aplicativo WhatsApp,
em grupo fechado das turmas, professoras e bolsistas.
Observamos que no primeiro episódio das atividades,
“O menino e o rio” de Manoel de Barros, alcançamos uma
devolutiva bem expressiva em nível quantitativo e qualitativo das respostas apresentadas. Os áudios e desenhos
das crianças revelaram: lembranças da própria infância,
relação cordial e de preocupação com a natureza, sensação
de prazer com o texto e as imagens, brincadeiras. O quantitativo surpreendeu as professoras, pois muitos alunos
não dispõem de acesso à internet por computador ou
smartfones, revelando assim, o interesse e envolvimento
despertado pela atividade tanto nas crianças quanto pelos
pais e/ou responsáveis.
Refletindo dessa forma, como nos aponta Corazza (2013) é
necessário artistar a educação para florescer novos meios,
novos desafios, na busca de uma educação múltipla e
diversa. Não que um professor se torne um artista, não
que um pedagogo se assemelhe a um artista, não que um
educador seja análogo a um artista, já que não se trata,
aqui, de metáforas simbólicas; e sim que o educador, o
professor, o pedagogo e o artista invocam uma zona objetiva de indeterminação ou de incerteza, comum e indiscernível, na qual não se pode dizer onde passam as fronteiras
de uns e de outros (CORAZZA, 2013, p. 24).
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Desse modo, a atividade proporcionou a reflexão abrangente e íntima que os indivíduos realizam quanto a significação que ela traz. Ou seja, “a convivência com a arte
poética desentranha vozes que nos habitam.” (KASTRUP;
PANTALEÃO, 2015, p.46) proporcionando reinventar,
inventar através dos medos alegrias, desejos, sonhos
que atravessam a leitura. As experimentações realizadas
expõem a nossa urgente necessidade, enquanto futuros
professores e os que já o são, na busca, constante, de uma
formação que contemple as diversas formas de ensinar,
que contemple a subjetividade, de forma íntegra e não
demasiadamente, fragmentada.
4. RESULTADOS
Nas atividades que desenvolvemos no programa, foi
possível identificar diferentes realidades sociais que
compõem as três turmas trabalhadas. Realidades em que a
casa muitas vezes não dispõe de uma estrutura que permita
a criança sonhar, imaginar, sem romper o véu obscuro das
dificuldades econômicas que as assolam e que diante do
momento histórico atual se faz transparente. Esse desafio
é um dos mais inquietantes, pois a escola diversas vezes é
o único recurso que remete ao conforto, a possibilidade de
sonhar, imaginar, construir.
A leitura é um símbolo que pode envolver interação,
pertencimento a um grupo, desenvolvimento, poder,
expressão e resistência. Ler é um ato que transita em
diversas dimensões, porém em âmbito escolar, muitas
vezes, ela resume-se a uma decodificação de símbolos e
sistematização de regras a serem devidamente utilizadas

no processo avaliativo. A proposta de levar a arte como
uma ferramenta, segundo Kastrup; Pantaleão (2015) é
um recurso no processo da alfabetização e formação de
leitores e um desafio que requer estratégias para ser inserida com efetividade.
A experiência com a arte em geral e, e aqui, mais especificadamente, com a arte literária aponta para a possibilidade e bifurcações cognitivas e existenciais, como
afirmamos anteriormente. O contato com a linguagem literária propicia um conhecimento que transpõe as formas
subjetivas constituídas e nos lança em devires que podem
produzir transformações no si e no nosso território existencial (KASTRUP; PANTALEÃO, 2015 p.32).
A infância, como concepção social e geracional, segundo
Santos; Galliazi (2016), é fase fundamental na vida do indivíduo, desempenhando relevante papel social e histórico,
em que a ludicidade tão presente nessa fase abastece a
produção literária infantil. Desse modo, a literatura infantil
traz para a infância um instrumento de abrigo, de manifestações, experimentações para permear as vivências no
criar e recriar que o livro infantil permite à criança.
O caminho que a literatura infantil vem percorrendo é
longo, mas sempre esteve fundido na emergência das
mudanças. Por emergência entenda-se não somente
aquilo que representa o novo, mas aquilo que emerge no
bojo das experiências. Dessa forma, a literatura infantil
que colhe das experiências da infância o conteúdo a ser
narrado, consegue “enxergar” o que as crianças expressam
como algo que faz sentido para o mundo que, constantemente, criam e recriam (SANTOS: GALLIAZZI, 2016, p.27).
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Ler para uma criança é uma linguagem que estabelece
conexões e significados que extrapolam o ato, transmite
uma experiência que contribuem para a produção cultural
humana. De acordo com Corsino (2015) “[...] A atividade
criadora humana é toda e qualquer ação em que se cria
algo novo, independente de ser mental ou material[...]”
(CORSINO, 2015, p.121).

tiva de continuar a caminhar, mesmos a passos lentos, a
jornada da educação. Os resultados obtidos, mesmo que
não tenha alcançado a realidade em caráter presencial,
foi uma possibilidade de experimentar a interlocução
entre a arte e a literatura com as crianças.

Nas atividades desenvolvidas pelo Prolice, com a narrativa contida em áudio (podcast), fora possível trazer para
as crianças uma leitura dinamizada, pautada em criar um
ambiente imaginativo e convidativo para o ato de ler. As
atividades de áudio que as crianças realizaram fora um
passo importante para a escuta dessas vozes tão reprimidas no contexto social da pandemia instaurada em
nossa sociedade. Diante da exposição das atividades praticadas, das vivências relatadas, é possível entender que o
plano de trabalho desenvolvido obteve, dentro de suas
expectativas e desafios, um retorno satisfatório no tocante
à experimentação das crianças das sensações e relações
com o material apresentado.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
EM EDUCAÇÃO. Ética e pesquisa em educação: subsídios.
Rio de Janeiro: ANPEd, 2019.

Dessa forma, constatamos que foi de fundamental relevância o estudo teórico sobre a literatura infantil como
um aporte para novas formas de aprender, mas também
como uma diferente técnica de formação de novos
leitores. Leitores que não reproduzem apenas o que leem,
mas leem o que produzem. Entretanto, os desafios e dificuldades de levar a arte literária em tempos de pandemia,
isolamento social, escolas fechadas para o acesso, no fez
refletir que o chão da escola precisou ser redimensionado para o chão da sala, da cozinha, do quintal na tenta-
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1. INTRODUÇÃO
Em março de 2020, o mundo foi surpreendido com a
notícia de uma pandemia causada pelo novo Corona Vírus.
Diante disto, a sociedade foi obrigada a reorganizar as suas
relações sociais, de trabalho e de estudo, de modo que,
aos poucos, o home office passou a fazer parte da vida
de todos nós. A escola foi um dos locais que mais foram
impactados por essa mudança, fazendo-se necessário que
as atividades acadêmicas que antes eram, em sua maioria,
realizadas de maneira presencial, fossem adaptadas para
o contexto tecnológico.
Cada instituição de ensino possui uma realidade diferente
da outra, portanto, as adaptações para as aulas online
foram feitas a partir dos contextos nos quais cada escola
se encontrava e utilizando diversos tipos de ferramentas
digitais, com o intuito de melhor favorecer os alunos. O
presente trabalho tem como objetivo analisar o ensino
remoto emergencial vivenciado em uma escola estadual
do estado de Sergipe, a partir de aulas centradas no uso
do aplicativo WhatsApp, de modo a verificar a adaptação
das aulas para o modo virtual e os relatos dos alunos sobre
as suas experiências.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e interpretativista,
baseada nas observações e anotações de diário de campo
de duas bolsistas do Programa Licenciando nas Escolas
(PROLICE), da Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Com os dados preliminares da pesquisa, é possível identificar como uma rotina cansativa de grupos de WhatsApp
criados por turma, com professores de todas as disciplinas compartilhando informações e exercícios, vem
contribuindo para um processo de robotização educacional, com a corrida frenética pelo envio de exercícios e
diminuição de sessões de feedback.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO

Pesquisa baseada na pesquisa-ação, uma vez que o pesquisador também é participante da pesquisa, e poderão
utilizar os resultados obtidos para o aprimoramento do
seu ensino. A pesquisa-ação foi conduzida a partir da
observação direta dos estudantes em residência pedagógica (PROLICE) a partir da construção de diários de campo.
Em busca de realizar nossos papeis como estagiarias,
desenvolvemos diversas atividades online com o propó-
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sito de complementar o que a professora estava ensinando
aos alunos. A tecnologia digital se tornou imprescindível
para a situação e as desigualdades, presentes em nosso
país, o que revelou grandes desafios para a continuidade
das atividades escolares de forma remota.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Fomos inseridas em uma escola na qual as atividades remotas
são realizadas pelo aplicativo WhatsApp, no qual todos os
professores estão presentes em um único grupo geral da
turma. Na nossa rotina, observamos várias turmas, nas quais
fomos capazes de analisar suas diferenças e semelhanças no
desempenho das atividades online. A professora grava áudios
explicando o conteúdo, os alunos escutam, respondem as
atividades e depois enviam fotos de seus cadernos com as
respostas. Os alunos limitam suas interações as mensagens
de Bom dia e Boa tarde, sempre respondem as atividades,
porém quase nunca dizem que não tem dúvidas.
Com o intuito de envolver os estagiários no ensino dos
alunos da instituição, atividades foram elaboradas pelos
mesmos em plataformas como Google Forms. As atividades eram desenvolvidas de uma maneira mais simples e
dinâmica, justamente com o intuito de aliviar um pouco a
rotina dos alunos no ensino remoto e fazê-los se divertirem
com o assunto que estavam aprendendo no momento.
4. RESULTADOS
A pandemia acelerou problemas e acentuou as desigualdades sociais, tal como o desenvolvimento de problemas
psicológicos, tanto no aluno como no professor que teve de

se adaptar a essa nova realidade de ensino. Por se tratar de
uma realidade nunca vivenciada antes, os alunos saíram de
suas zonas de aprendizagem e tiveram que aprender com
o novo, haja vista que, o ensino emergencial a distância
pode não fornecer os resultados das instruções em sala
de aula e a perda de aprendizado provavelmente será
maior entre estudantes de baixa renda, menos propensos
a ter acesso a aprendizado remoto de alta qualidade ou a
um ambiente de aprendizado propício, como um espaço
silencioso com distrações mínimas, dispositivos que não
precisam compartilhar, internet de alta velocidade e
supervisão acadêmica dos pais.
Diante dessa realidade foi necessário que todo mundo
presente no ambiente escolar se adaptasse ao novo, desenvolvendo novas atividades e focando sempre em novas
maneiras de ensino. Ensinar uma língua estrangeira possui
muitos desafios até mesmo no presencial, pois precisamos
sempre pensar em maneiras de aproximar os alunos desse
idioma que eles não falam no dia a dia. Fazer isto de forma
online foi ainda mais desafiador, e por este motivo se fez
necessário tanto a busca por inovação.
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1. INTRODUÇÃO
Como consequência das medidas de distanciamento
social impostas durante a pandemia do COVID-19, o
sistema educacional mundial teve que ser alterado, de
modo que as práticas precisaram ser revistas e a relação
entre professor e aluno teve que ser ressignificada. Tanto
professores quanto alunos precisaram se adequar ao
ensino remoto emergencial que foi imposto desde o
primeiro semestre de 2020, e o que se conhecia sobre
ensino e aprendizagem teve que ser revisto. Os projetos
voltados à residência pedagógica da Universidade
Federal de Sergipe (UFS) também tiveram que ser ajustados, o que impactou no desenvolvimento das ações do
Programa Licenciando nas Escolas (PROLICE), uma vez
que, com o início de suas atividades em novembro de
2020, a formação continuada dos docentes foi atingida
pela necessidade do ensino remoto.
119 Estudante do Curso Letras Inglês na
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No programa, atuam um coordenador, um supervisor e seis
bolsistas na área de Língua Inglesa, realizando atividades
em um colégio estadual do município de São Cristóvão, em
Sergipe. Dessa forma, esse trabalho objetiva ressaltar as
dificuldades enfrentadas pelos professores em formação
no contexto da pandemia, por meio de uma pesquisa

qualitativa na modalidade da pesquisa-ação. Diários de
campo e capturas de tela de aulas no WhatsApp foram os
instrumentos de coleta de dados, de modo a ser possível
fazer uma análise sobre o funcionamento do programa,
as ações desenvolvidas, o alcance das ações e os ganhos
observáveis pela perspectiva dos professores bolsistas.
Deve ser destacado o impacto que o PROLICE acarretou
positivamente no nosso processo de formação como
futuros professores no âmbito teórico, linguístico e da
preparação de aula mais dialogadas, principalmente nas
aulas onlines, nesses doze meses de vivência e compartilhamento de experiências. Assim, o presente trabalho
tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas
no Núcleo de Língua Inglesa do PROLICE, destacando as
dificuldades enfrentadas em decorrência do estabelecimento de um ensino por intermédio do WhatsApp. Foi
também analisado o processo de preparação de material didático, com destaque para o uso do Google Form,
e de que forma o processo de formação de professores
impactou positivamente nas práticas pedagógicas dos
professores-bolsistas do programa.

2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
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Essas observações foram acompanhadas a partir da perspectiva do bolsista e supervisora de forma qualitativa na
modalidade pesquisa-ação (TELLES, 2002), uma vez que os
bolsistas do programa, além de pesquisadores, estavam
totalmente imersos nas situações acadêmicas executadas, por serem estagiários nas referidas turmas. Assim,
foi possível analisar os fatos, descrevê-los, reorganizar
as práticas e modificar as ações que não se mostraram
eficazes. Como instrumentos de coleta de dados tivemos
diários de campo escritos pelos professores bolsistas e
capturas de tela. Os encontros ocorriam de forma remota
via google meet ou microsoft teams para discussões dos
textos lidos e orientações acerca das elaborações das atividades, planejamento de aulas e avisos prévios, porém,
utilizávamos mais o Microsoft Teams para compartilhamento de atas das reuniões, textos a serem lidos, e fichamentos dos mesmos. Para a preparação do processo de
formação de professor foi necessário a discussão de textos
teórico-metodológicos, como por exemplo: Metodologia
do Ensino-aprendizagem de Inglês II ( SANTOS, E.; SANTOS,
G.; GOMES, R.), que nos auxiliaram a refletir perante questões sobre como trabalhar as quatro habilidades no ensino
de línguas (Speaking, Writing, Listening and Reading) e o
ensino da gramática de forma indutiva e contextualizada.
Daí a afirmação:
A mesma preocupação deve estar presente no
momento de planejamento de aulas de gramáticas, principalmente quando percebemos que
Kumaravadivelu (2001, 2003, 2006, 2012), ao
defender que o professor não fique fixo a uma meto-

dologia específica, defendeu também que o ensino
da gramática fosse, sempre que possível, pautado
em práticas indutivas. ( SANTOS, E.; SANTOS, G.;
GOMES, R. 2014, p. 160)

As observações das aulas funcionavam através dos grupos
de whatsapp de cada turma, grupos esses que acabaram
marcando de forma tragicômica, pelo caos e pane causado
pela chuva de milhares de mensagens ao mesmo em
nossos smartphones a partir do momento em que a nossa
professora/supervisora nos inseriu em todos os grupos
de todas as turmas. Mas foi resolvido quando decidimos
permanecer apenas em uma turma de cada série, sendo
elas: 9º ano B, 1º ano E, 2º ano E e 3º ano C. Além disso,
foram elaboradas atividades, inicialmente no Microsoft
Word, por questões de maior facilidade de acesso para os
alunos e mais adiante, através do Google Forms, ambas
como material de revisão para os alunos.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
As atividades foram desenvolvidas primeiramente no
Microsoft word, por questões de mais facilidade de acesso
para os alunos, em que infelizmente sofriam com limitações de pacotes de dados e aparelhos que suportasse
outros aplicativos, mas com o passar do tempo, passamos
a criar mais atividades, desta vez, através do Google Forms
para servir, mais uma vez, como material de reforço para os
alunos e consequentemente para as avaliações. Nenhuma
dessas atividades possuía valor para aquisição de nota,
todas serviram apenas para a consolidação do assunto.
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Anteriormente à preparação das atividades, foi necessário
um estudo sobre a BNCC, bem como uma investigação
metodológica, com ênfase em métodos e abordagens,
principalmente o pós método, e a formação crítico-reflexiva, conforme defendido por Alarcão (2008).
O processo de formulação dessas atividades e planejamento de aulas foram os mais notórios para nós bolsistas
do PROLICE, pois graças à orientação que tivemos e leituras
dos textos, a cada encontro percebemos nossa evolução
tanto na criação dessas aulas, quanto na percepção de
onde poderíamos melhorar e corrigir tal atividade ou aula,
seja ela planejada ou observada.
4. RESULTADOS
Sendo assim, como resultados preliminares, apresentamos os dados colhidos nas práticas de ensino que foram
observadas e cujos resultados nos serviram para discutir,
refletir e repensar sobre as dificuldades do ensino de língua
inglesa que o professor de escola pública, assim como os
alunos vêm enfrentando nesse ensino remoto no contexto
da pandemia, principalmente quando essas aulas acontecem via grupos do aplicativo WhatsApp.
Alguns pontos precisam ser destacados e reforçados como
ganhos advindos pela participação no PROLICE:
● Desenvolvimento metodológico, em decorrência das
discussões feitas a partir dos textos selecionados;
● Desenvolvimento da capacidade crítico-reflexiva de
análise de material e preparação de materiais didá-

ticos, tanto voltados para o ensino presencial quanto
para o remoto
● Percepção das limitações trazidas pelo ensino excludente, promovido pelo WhatsApp
● Sensibilidade em preparar aulas baseadas nas necessidades dos alunos, o que fez perceber as falhas de um
ensino engessado promovido pelo WhatsApp
● Percepção da necessidade em se investir em práticas
pedagógicas que proporcionem a inclusão de todos os
alunos e que sejam baseadas em uma linguagem interacional, mesmo quando os materiais são preparados
em Google Forms.
● Percepção das mudanças nos modelos mentais
educacionais após a participação no projeto.
Relatamos, assim,o enriquecimento teórico e metodológico no nosso processo de formação como futuros
docentes, em que agora conseguimos ter a capacidade de
perceber e criar aulas mais dialogadas, conversadas com
os alunos, aprendemos a utilizar a gramática de forma
mais intuitiva, fazendo com que nossas aulas se tornem
mais leves e o aluno sinta prazer em aprender, mesmo que
ainda em uma modalidade de ensino remoto.
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EXPERIMENTAÇÕES LITERÁRIAS:
ARTES E LEITURAS NA FORMAÇÃO DOCENTE
Roselusia Teresa de Morais Oliveira122
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho evidencia uma análise do projeto
de ensino intitulado “Experimentações literárias: artes e
leituras na formação docente”, realizado desde novembro
de 2020 até outubro de 2021, em escolas públicas localizadas no município de Itabaiana, Sergipe. A proposta pedagógica foi constituída em etapas que se entrecruzaram
recorrentemente na perspectiva de promover a formação
de leitores que leem com fruição. E com isso, foram elaboradas atividades de cunho didático-pedagógica que priorizaram práticas de leitura literárias e artísticas no contexto
escolar, em formato remoto.
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Os princípios norteadores da “abordagem triangular” ancoradas em Ana Mae Barbosa (2010), na poética de Manoel
de Barros (2008; 2009; 2010), na experiência leitora e da
“aprendizagem inventiva” de Virgínia Kastrup (2001, 2015),
e na inspiração da artista Lygia Clark (1920-1988), almejaram experimentar as sensações, os sentidos das crianças,
dos licenciandos e das professoras envolvidas nas vivências.
As ações envolvidas potencializaram o desenvolvimento de
estratégias educativas que permitem repensar a formação
de leitores e, consequentemente, os modos de leitura.
Diante do exposto, o objetivo central do projeto em foco
realizou experimentações literárias e artísticas, articulando
os conhecimentos da proposta curricular da formação

inicial em Pedagogia e às práticas docentes no Ensino
Fundamental, na Escola Estadual Eliezer Porto (Código
INEP: 28007832) e na Escola Municipal Vice-Governador
Benedito Figueiredo (Código INEP: 28030460), situadas no
município de Itabaiana-SE, a fim de fomentar experiências
educativas emancipadoras que efetivamente respeitam as
culturas da infância na escola.
Neste trabalho, o foco da discussão está centrado nas
atividades desenvolvidas em duas turmas do ensino
fundamental, do 4º ano do Ensino Fundamental, da
Escola Estadual Eliezer Porto, situadas no município de
Itabaiana-SE. Com o público-alvo de crianças de nove a
quatorze anos de idade e um total de trinta e seis crianças
matriculadas. No que se refere aos princípios e procedimentos éticos na realização da pesquisa, os responsáveis legais das crianças, as estudantes e professoras das
escolas campo envolvidas nos projetos, tiveram conhecimento do conteúdo do projeto em execução, e assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. A
equipe diretiva das escolas e professoras tiveram acesso
aos escritos do projeto na íntegra, por correio eletrônico e
em sua versão impressa. E, no caso das crianças, tivemos
acesso aos termos assinados pelos responsáveis legais,
e ao longo das práticas de leituras, foram observadas as
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reações e das crianças-participantes, a escuta sensível
sobre as percepções da professora para cuidadosamente
respeitar quaisquer sentimentos de constrangimento ou
declínio de participação de forma momentânea e/ou definitiva, respeitando assim os protocolos éticos.
Desse modo, esse projeto buscou proporcionar o acesso
à leitura literária disponibilizando ações que priorizaram
a acessibilidade do livro à comunidade escolar. Os objetivos do projeto constituíram nos seguintes aspectos: a)
explorar as potencialidades dos usos da Literatura no
campo educacional; b) produzir espaços reflexivos e vivenciais acerca da relação entre literatura, artes e educação;
c) refletir acerca das relações entre a literatura, a infância
e os espaços escolares; d) conhecer as discussões sobre a
pesquisa com as crianças e o aperfeiçoamento das estratégias utilizadas para ouvi-las sensivelmente.
O plano de trabalho vinculado ao programa institucional
Apoio Pedagógico Licenciandos na Escola (PROLICE), da
Universidade Federal de Sergipe (UFS), propôs atividades
literárias baseadas em produção e audição de podcasts
literários, exposição de poemas, obras de arte e por
fim, a construção de um material pedagógico intitulado
“Caderno de Vivências Poéticas”, promovido e organizado
pelas discentes bolsistas e coordenação geral do projeto.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
A prática de leitura literária inserida na cultura escolar se
traduz por uma riqueza de detalhes e oferece a possibilidade de constituir significados e sentidos para o leitor. O

ato de ler significa não apenas compreender os diversos
códigos e elementos que constituem o objeto de leitura,
mas situam os códigos sociais, as relações estabelecidas
nos seus lugares de convívio. A relação que o leitor estabelece com o livro remete ao entendimento de Chartier
(2002), quando afirma que o processo de ler envolve
diversos elementos que antecedem a prática efetiva do ato
de ler. A constituição de materiais específicos para a leitura
provoca e desperta os sentidos nos leitores, nas leitoras.
materialidade dos objetos de leitura desde o aspecto físico,
imagens, disposição do texto, impressão e formato constituem elementos que compõem os momentos de leitura.
Essa discussão revela que no processo de interação com
um texto, o leitor atribui significados, a partir de sua
história e de suas experiências, ou seja, é distinto para
cada leitor, uma vez que, as experiências, a origem e a
história dos leitores nunca são iguais. Nessa vertente,
Silva (1991) propõe que a partir dessa diversidade de
significados, os leitores junto ao professor partilhem e
expressem os significados a que chegaram durante e
após a interação com os textos.
A proposta pedagógica buscou o entrelaçamento da
vida cotidiana, a constituição de espaços e tempos para
a leitura pela via da composição de ateliês. As artes em
suas múltiplas linguagens de descoberta e interpretação
do mundo, foram possibilidades de criação, invenção e
reinvenção da vida. Em diálogo com as crianças e com as
professoras da escola-campo, as temáticas as aprendizagens foram mediadas pelas experiências estéticas, potencializadas pela curiosidade, pelo interesse, pelas falas
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e perguntas das crianças. Os princípios norteadores da
“abordagem triangular” ancoradas em Ana Mae Barbosa
(2010), na poética de Manoel de Barros, e na inspiração da
artista Lygia Clark, almejaram experimentar as sensações,
os sentidos das crianças, dos licenciandos, das professoras
envolvidas nas vivências.
Os pressupostos teóricos e metodológicos do projeto
contemplaram a leitura literária e o contato com o livro
como possibilidades de experimentação e de ampliação,
intimamente interligadas com outras linguagens artísticas.
Aprendizagens e (des)aprendizagens do conhecimento em
processos contínuos de construção e desconstrução de
saberes, destacando a arte como uma via de intercâmbios
de imagens e escritos.
A experiência com a literatura e com a arte em geral caracteriza-se “por um tempo de ressonâncias”, segundo Kastrup
(2015, p. 246). Assim, a experiência estética para uma aprendizagem inventiva reafirma a interlocução possível entre
aprendizagens, artes e invenção. Experimentar sensações,
produzir sentidos em vivências que permitam processos de
criação, em oficinas literárias, produzem um encontro com
a leitura capaz de habitar “o campo da palavra”, “habitar um
território” e assim, ampliar os modos de ler.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
O caderno de vivências poéticas foi inspirado a partir do
E-book “Minha Casa é maior do que o mundo: memórias,
sentimentos e aprendizagens.” (OLIVEIRA; MANKE; THIES,
2020), organizado pela coordenadora do presente projeto,

publicado no contexto de atividades remotas ainda no ano
de 2020, essa obra, cuidadosamente articulada, traz uma
abordagem “poético-pedagógica”, assim denominada
pelas autoras, onde a criatividade, a imaginação, a sensibilidade e a invenção, juntamente com as vertentes artísticas e as experimentações literárias se intercalam com a
poesia de Manoel de Barros.
O caderno, em fase final de editoração e publicação, é o
produto final desenvolvido para e com as crianças, ao
longo dos últimos meses, contempla a produção de 05
podcasts com poemas de Manoel de Barros (O menino e
o rio, Infância, Caminhada, Borboletas, Um Bem-te-vi) e
05 podcasts com poemas de Cecília Meireles (A bailarina,
Leilão de Jardim, O mosquito escreve, A Chácara do Chico
Bolacha, As meninas), totalizando assim 10 podcasts.
Somados aos podcasts foram construídas 15 atividades
artísticas elencadas ao longo do Caderno de Vivências
Poéticas, todas atreladas às 15 imagens de obras de arte
diversas, expostas e disponíveis em museus virtuais reconhecidos nacionalmente e internacionalmente.
Ao longo do processo formativo, o núcleo participou de
várias reuniões, cursos, oficinas e eventos para auxiliar
na elaboração e execução da proposta. Entre eles, destacamos a participação na Festa Literária Internacional da
Mantiqueira – a FLIMA, que aconteceu no ano de 2021, em
formato remoto, e abordou dentre outras coisas, o papel da
arte e da literatura para imaginar outros mundos possíveis.
As crianças expressaram suas emoções e percepções ao
ler e ouvir os poemas e mobilizaram os sentidos por meio
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de áudios, desenhos e produções artísticas diversas. As
atividades propostas foram enviadas para os pais dessas
crianças, por meio da colaboração das bolsistas do núcleo
de Pedagogia, em grupo fechado do WhatsApp das três
turmas em foco. As crianças revelaram ressonâncias do ato
de ler, manipularam texturas diversas, ampliaram o olhar
sobre a natureza, dialogaram entre si e com os outros,
buscando as minúcias. Indicaram ainda que as experiências podem promover processos de aprendizagem, “incitando sempre à recriação, o que faz com que a experiência
do leitor continue o processo de criação do escritor”,
conforme Kastrup (2015, p. 247).

4. RESULTADOS

Nesta vertente, a aprendizagem da Literatura e Artes
oferece no cenário educacional a possibilidade de um
convite, de uma mudança de perspectiva ou aprendizagem
problematizada, assim:
[...] Esta questão é importante, pois quando falamos
em aprendizagem inventiva não entendemos a
invenção como algo raro e excepcional, privilégio
exclusivo de artistas ou mesmo de cientistas. O interesse é pensar a inventividade que perpassa o nosso
cotidiano e que permeia o funcionamento cognitivo
de todos nós [...] (KASTRUP, 2001, p. 19).

O projeto de ensino em foco proporciona uma formação
docente mediada por saberes experimentados na escola,
por práticas significativas nela produzidas e, inclusive, as
práticas de leituras na constituição do ser professor. Ainda
promove a socialização coletiva sobre as concepções
acerca das infâncias e os saberes escolares. Assim como,
mesmo com os limites e possibilidade do ensino remoto,
almejou compor ateliês de literatura e propor a construção
de recursos pedagógicos, em constante reformulações ao
longo do processo de execução.

As experimentações realizadas apresentados foram
marcadas pelo envolvimento das crianças com as professoras-leitoras, de modo progressivo, elas ampliavam as suas
indagações, criavam outras narrativas e faziam a relação
texto-imagens apresentadas nas propostas de vivências
poéticas expressas em mensagens em formato de áudio,
desenhos ou fotografias das suas criações artísticas.

Desse modo, foram proporcionadas experiências pedagógicas envolvendo o corpo, o movimento e o brincar nas
atividades escolares. Além disso, destaca-se a relevância
do acesso à leitura literária disponibilizando ações que
priorizam a acessibilidade do livro à comunidade escolar.
Portanto, o alcance esperado foi a abrangência da comunidade de leitores em potencial.

As ações desenvolvidas possibilitaram explorar as potencialidades dos usos da Literatura no campo educacional
por meio de experimentações de leituras literárias em
seus mais distintos formatos pedagógicos. Desse modo,
foram produzidos espaços reflexivos e vivenciais acerca
da relação entre Literatura, Infância, Artes e Educação. A
interlocução sobre a educação e as escritas literárias nos
espaços escolares permitiu conhecer as discussões sobre
a pesquisa com crianças e o aperfeiçoamento das estratégias utilizadas para ouvi-las.
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ENSINO DE HISTÓRIA E O “FAZER-SE”
PROFESSOR. AS POSSIBILIDADES
DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO (NTIC´S)

“O ENSINO DE HISTÓRIA E A GAMIFICAÇÃO: O GOOGLE
FORMS COMO FERRAMENTA DIDÁTICA PEDAGÓGICA”
Ronaldo de Jesus Nunes123
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1. INTRODUÇÃO

2. APORTE TEÓRICO

A inserção da tecnologia no mundo globalizado em que
vivemos tem se tornado cada vez mais presente no nosso
cotidiano. No ambiente escolar não poderia ser diferente,
é possível evidenciar a necessidade de utilizar a tecnologia
como ferramenta complementar no processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, faz-se necessário que
os professores redimensione as aulas utilizando tecnologias da comunicação e informação, visando facilitar
o ensino de história e acompanhar o rápido avanço das
mídias e novas tecnologias.

Fazendo uma breve análise sobre a história como disciplina, é possível notar que a maioria dos alunos vê como
uma disciplina de memorização. Por muito tempo a
história foi realmente vista assim, como disciplina que
apenas memorizamos datas e eventos importantes para
determinados fins e após isso esquecemos, mas a partir do
século XX essa perspectiva vem sendo desconstruída pelos
historiadores (OTS de Araújo).

Assim, o referido projeto trata-se da gamificação, que
baseia-se em uma linguagem de mecanismo de jogos
como forma de aprendizagem usando o Google forms. A
utilização da gamificação como recurso digital didático
pedagógico em sala de aula atendeu a alguns objetivos
específicos na aplicação dessa ferramenta, como por
exemplo a criatividade, o pensamento crítico, o pensamento científico dos alunos e a possibilidade do professor
fazer novas reflexões e dá continuidade a aula a partir de
novas perspectivas.

Ademais, cabe discutir sobre a dificuldade que
muitos professores têm em utilizar as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TDICs), tendo em vista que,
não tiveram uma formação adequada para utilização
desses meios tecnológicos, o que leva muitas vezes ao
comodismo de trabalhar apenas com o livro didático e
não inserir um filme, uma música, um vídeo e contextualizar com o assunto abordado, o que traria diversos
benefícios para os alunos. Trata-se também de indicações de sites, e falta de monitoria e orientação de como
será a pesquisa desenvolvida pelo aluno, o que consequentemente leva muita das vezes receber trabalho

Ctrl+C e Ctrl+V, isso é resultado de uma falta de metodologia e um vasto conteúdo que os alunos encontram
disponíveis na internet (LIMA OLIVEIRA, 2014, p.66).
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Como descrito anteriormente, a partir do século XX com
diversas mudanças no âmbito econômico, social, político
e o avanço tecnológico, a sociedade passou a cobrar muito
mais das instituições de ensino, assim como dos professores. Nesse sentido, a escola enquanto formadora de
cidadãos necessita fazer mudanças para conseguir acompanhar esse rápido avanço das tecnologias da informação e
comunicação. Essas adequações, envolve tanto as escolas,
quanto os professores e alunos (MOURA, 2006, p. 2).
O termo Gamificação, foi usado nas instituições educacionais apenas no século XXI, mas atividades como essas
já vinham sendo desenvolvidas desde do séc XX. Dessa
forma, a gamificação não consiste necessariamente na
realização de atividades que envolvam jogos. Um exemplo
bem claro que podemos utilizar é as recompensas (estrelinhas) que os alunos recebiam que de certa forma se
enquadram como uma técnica que motivam e instiga no
processo de aprendizagem. Desse modo, trabalhar atividades de gamificação envolve criar “jogos” que tenha
um sistema de desafio, motivacional, feedback e recompensas (ALVES, p.77-78). Nesse sentido, a gamificação é
um mecanismo ou modelo de produção direcionado as
pessoas, nesse caso a atividades didático pedagógica, e
inspirados na linguagem dos games.
No projeto “O ensino de História e a gamificação: O
Google forms como ferramenta didática pedagógica”,
conduziu-se para um sistema de feedback a partir das

escolhas feitas pelos alunos. Nesse sentido, a cada nova
questão abordada eles tinham um direcionamento ou
redirecionamento e um sistema de recompensas com o
qual buscava motivá-los a refletir e conseguir acertar as
questões para assim chegar ao final e ganhar a medalha
ou passar de fase.
Adentrando os cenários das escolas públicas atuais, especificamente o Centro de Excelência Professor Paulo Freire,
localizado no município de Aracaju-SE, encontrasse um
grande desafio quando o assunto é a inserção de tecnologias como ferramenta no processo de ensino. A partir de
algumas observações participativas e um diagnóstico da
escola, onde foram analisados seus problemas, sua realidade frente a possibilidade do uso das NTIC`s, foi possível
a elaboração de um projeto didático-pedagógico que
contemple o objetivo do Projeto Pedagógico Licenciandos
na Escola (PROLICE). Como também, desenvolver um
projeto com o qual se adequasse a realidade da escola,
bem como a realidade e condições do perfil dos alunos,
assim como que funcionasse na teoria idealizada a partir
de uma vasta leitura de projetos e metodologias, e posteriormente na prática em sala de aula.
A partir dos fatores e desafios supracitados foi elaborado
o projeto “O ensino de História e a gamificação: O Google
Forms como ferramenta didática Pedagógica” que se
encaixa exatamente como uma ferramenta didático pedagógica de fácil elaboração e execução em sala de aula. O
Google Forms, é uma plataforma gratuita que nos permite
criar de forma rápida formulários ou questionários interativos, assim como nos permite obter resultados automá-
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ticos em forma de gráficos ou planilhas a partir do formulário respondido pelos alunos, o que facilita muito na
análise dos resultados. Nessa perspectiva, a junção dessa
plataforma como forma de gamificação é algo inovador
e que possibilita a aprendizagem do ensino de história
de forma interativa derrubando diversos paradigmas e
empasses no processo de ensino e aprendizagem consolidando como uma ferramenta nova e que permite aos
nativos digitais[II](alunos) e em sua maioria os imigrantes
digitais (professores) utilizarem em suas aulas.
Considerando todos esses pontos abordados, as condições tecnológicas que a escola possui até a familiaridade
dos alunos com esse recurso digital é que foi elaborado o
projeto “O Ensino de História e a Gamificação: O Google
Forms como ferramenta didática Pedagógica”, pensado e
executado exatamente para a turma do 8º ano matutino
“A” e “B” do Centro de Excelência Professor Paulo Freire.
Essa atividade não só colocou eles para refletir sobre a
História usando seu pensamento crítico, como também
colocou eles como protagonistas da História.
3. METODOLOGIA
No modo tradicional e mais recorrente das metodologias
usadas pela grande maioria dos professores de História, o
[II] Para Prensky, os nativos digitais são aqueles que desde cedo vivem com os
meios digitais e em sua maioria tem dificuldades com a utilização de papel e
caneta, já que cresceram com tablets, notebook, celular e etc, assim sendo,
tem dificuldades de não utilizar esses meios para digitação e afins. Entretanto,
os imigrantes digitais, são aqueles que têm que aprender a lidar com esses
meios tecnológicos, já que aprenderam com papel e caneta em uma época
onde a tecnologia não predominava como nos dias atuais. Nesse sentido, é
possível ver dois mundos totalmente diferentes devido ao avanço tecnológico e
a necessidade de adaptação.

papel do professor e do aluno são bem claros. O professor,
enquanto intermediador do conteúdo, irá explicar o determinado assunto e o aluno ficará como receptor nesse
processo. Evidentemente, essa metodologia nos dias atuais
não funciona, é necessário colocar o aluno como figura
principal desse processo e como protagonista do processo
de ensino-aprendizagem com atividades na prática. Nesse
contexto que se insere as metodologias ativas, como forma
de suprir essa defasagem no processo de ensino e torná-lo
inovador, buscando criar um ambiente onde o aluno seja
capaz de participar e interagir nas atividades propostas
usando essa metodologia. Segundo alguns pensadores
das metodologias ativas:
As Metodologias Ativas são utilizadas como meios
para viabilizar a ação do estudante na construção
do conhecimento, embora estejam associadas à
compreensão de aprendizagem ativa, já presente
nas primeiras décadas do Século XX, foram sistematizadas a partir da década de 90 como um conjunto
de ações que buscam colocar o estudante no centro
da ação pedagógica. Como proposta, ela destaca a
importância do protagonismo para a estruturação
de habilidades e do aprender fazendo, princípio que
sustenta a relação de ensino/aprendizagem em uma
proposta educacional por competências (SANTOS;
HORSTH, 2019, p. 6 e 7).

Essas metodologias ativas não são tão novas como parece.
Desde do século XX elas já estão presentes, principalmente
nas escolas mais modernas, que desde do século passado
se preocupam em colocar o aluno como participante ativo
no processo de educação e visando que o discente desenvolva capacidades e competências capazes de pensar e
solucionar problemas sociais. Desse modo, a metodo-

logia em que o presente projeto vai tratar é a Gamificação,
que baseia-se em uma linguagem de mecanismo de jogos
como forma de aprendizagem.
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4. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Para realização desse projeto é necessário de algumas
etapas extra escolares- a leitura do assunto que
será abordado, visando amadurecimento teórico do
conteúdo a ser trabalhado e buscando pesquisar sobre
outras referências, elaboração das questões e situações no Google forms que serão abordadas e das reflexões a partir da alternativa escolhida pelo aluno e por
último das imagens lúdicas. As atividades foram realizadas com os alunos do 8º ano “A” e “B” do Centro de
Excelência Professor Paulo Freire, utilizando a gamificação como ferramenta didático pedagógica.
Assim, para realização dessa atividade foram utilizados
recursos como Internet, celular, notebook ou tablets.
Desse modo, os recursos para realização da atividade
não apresentou-se como um desafio, tendo em vista que
as aulas eram de forma remota via encontros pela plataforma Google Meet. Desta maneira, foi possível seguir uma
sequência didática que inicialmente ocorreu a apresentação do conteúdo, através do auxílio de slide, exibição
e explicação da atividade, os alunos compreenderam
que não existia uma resposta certa ou errada, mas que a
cada decisão que eles tomassem haveria uma reflexão a
respeito da escolha, resolução da atividade pelos alunos,
que tiveram o prazo de uma semana para efetuar a atividade, e por fim o debate e reflexões acerca da atividade.

Nesse sentido, em uma das atividades os alunos teriam que
imaginar que está no século XVIII, na França, entre os anos
de 1789-1799, e nesse contexto ele poderia tomar algumas
decisões que marcaram esse período da História. Seu principal objetivo nessa atividade enquanto protagonista era
escolher o melhor caminho para derrubar a monarquia absolutista e acabar com os privilégios que constituía o Antigo
Regime Francês. No decorrer do formulário ele teria que
tomar algumas decisões e se posicionar acerca de alguns
acontecimentos da época. Essa atividade usando a gamificação contava com um sistema de desafio, motivacional,
de feedback, tendo em vista que a medida das respostas
eles tinham uma reflexão e um sistema de recompensas,
que era uma medalha ou gamer over. Essa atividade foi feita
e baseada em um sistema e linguagem de games voltado
para os alunos da educação básica buscando desenvolver o
senso crítico, reflexivo, científico e criativo.
5. RESULTADOS
Portanto, ao final do projeto foi feito um diagnóstico
para coleta de resultados e possíveis ajustes no projeto
“O Ensino de História e a Gamificação: O Google Forms
como ferramenta didática Pedagógica”. Desse modo, foi
possível evidenciar que ocorreu uma maior interação dos
alunos nas aulas em comparação às atividades tradicionais, bem como nota-se através das planilhas dadas pelo
google forms que eles realmente aprenderam o conteúdo
e a medida que ao longo das atividades foram sendo
trabalhadas eles desenvolveram um melhor senso crítico,
criativo e interpretativo dos fatos sociais, políticos, econômicos e históricos em geral.
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A FERRAMENTA “JAMBOARD” COMO
FERRAMENTA DE ENSINO DE GEOGRAFIA
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Ronaldo Missura124
Anézia Fonsêca Barbosa125
Gustavo Alexandre Lima Araújo Santos126
Patrício Henrique Menezes dos Santos126
Sandriele Silva Assunção126

As atividades desenvolvidas no Projeto de Apoio
Pedagógico ao Licenciando na Escola - PROLICE - no
período de novembro de 2020 a outubro de 2021, sucedidas pelos discentes da Universidade Federal de Sergipe:
Gustavo Alexandre Lima Araújo Santos, Sandriele Silva
Assunção e Patrício Henrique Menezes dos Santos, juntamente com o docente coordenador do núcleo Prof. Dr.
Ronaldo Missura e a docente supervisora da escola de
educação básica Profa.

124 Docente coordenador do núcleo
125 Docente supervisor da escola de
educação básica:
126 Discente

Dra. Anézia Fonsêca Barbosa, dispuseram de metodologias usadas em aulas remotas, visando a situação
de pandemia e lockdown que o país passava naquele
momento. Assim, nas turmas de 8º ano A e B do Colégio de
Aplicação - CODAP/UFS, os participantes utilizaram a ferramenta como o google Meet para contado com os alunos.
Dessa maneira, o objetivo foi facilitar o desenvolvimento
e a aprendizagem dos conteúdos trabalhados no período
acompanhado para os estudantes de ensino fundamental
maior. Embora o sistema remoto seja de grande importância para suprir a necessidade de continuar os estudos,
observa-se que houve uma taxa bem alta de alunos desanimados e até desistentes. Além disso, era perceptível
algumas dificuldades durante a elaboração das ativi-

dades pois a maioria dos alunos do CODAP não interagiram durante os encontros síncronos e não tinham uma
conexão fixa de internet, tudo isso dificultou a dinâmica
da aula. Todavia, vale ressaltar que foram usadas várias
formas para melhorar a aproximação entre os estudantes,
professora e bolsistas PROLICE com o assunto ensinado,
implementou-se a criação de grupo no WhatsApp (para
tirar dúvidas), envio de texto complementares facilitando
a fixação dos conteúdos abordados nas aulas e envio de
vídeos complementares. As atividades foram previamente
planejadas entre o coordenador do núcleo PROLICE,
professora supervisora e nós bolsistas. Nestas oportunidades foram discutidas ideias
e atividades que poderiam ser implementadas como
recursos de ensino dos conteúdos a serem ministrados,
e selecionou-se a ferramenta Google Jamboard. O Google
Jamboard é uma lousa digital inteligente que permite
edição de maneira colaborativa entre indivíduos e pode
ser acessado de qualquer dispositivo com conexão de
internet. É uma das ferramentas oferecidas pelo G Suite
for Education, que traz para sala de aula em ensino
remoto possibilidades, como: salvamento de conteúdo
em nuvem, sincronização com diversos aplicativos, dife-
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rentes formatos para transmissão do conhecimento e etc.
A atividade desenvolvida com as turmas foi baseada em
utilização deste recuso visava sob uma ótica construtivista
de ensino a elaboração por parte dos alunos de mapas
mentais utilizando notas adesivas com “palavras chave”
disponíveis no Jamboard e edição de conexões com formas
e ferramenta de desenho entre as palavras, assim elaboradas pranchas de apresentação no Google Jamboard
sobre os assuntos das aulas. Essas experiências foram de
suma importância para nossa formação enquanto futuros
docentes, pudemos expor nossas ideias, desenvolver atividades com os alunos e obter bons resultados, além disso
tivemos a oportunidade de trabalhar em equipes e individualmente, exercitando e desenvolvendo várias habilidades no âmbito escolar, ainda que remoto.

ENSINO REMOTO: UMA EXPERIÊNCIA HISTÓRICA
Willames de Santana Santos127
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1. INTRODUÇÃO

127 Willames de Santana Santos,
concludente do curso de Licenciatura Plena
em História pela Universidade Federal de
Sergipe. E-mail: willames1918@gmail.com.

A formação integral de um professor perpassa pela obrigatoriedade da experiência do cotidiano escolar. É fundamental que um professor em formação se insira na vivência
de sala de aula para conhecer seus alunos e alunas, bem
como a estrutura física da escola e analisar suas fraquezas
e potencialidades. O programa Licenciando nas Escolas
garante ao aluno em formação contato com a ambiente
escolar ainda que de forma remota – como acontece
atualmente. Vítima do Corona-vírus, o ensino teve que ser
enquadrado em uma nova modalidade que até então era
pouco ou quase nada utilizado. Para José Moran, pesquisador de mudanças na educação, “A maioria das instituições educacionais ainda está no século passado” (p.28).
O processo ensino-aprendizagem teve que ser repensado
e reformulado para possibilitar a construção do conhecimento dos alunos e alunas. Felizmente a internet e seus
inúmeros recursos garantiu a comunicação segura entre
estudantes professores e, sem dúvida, essas tecnologias
vieram para ficar e incrementar o processo ensino-aprendizagem. Fazendo um acompanhamento participativo em
2 turmas (1º e 2º Anos) do Colégio Estadual Joaldo Lima
de Carvalho, pude fazer indicações de filmes, músicas,
textos e videoaulas que dialogavam com o assunto tratado
em sala de aula pelo supervisor técnico Luidhy Azevedo.
Assim, o projeto aula introdutória de Arquitetura Barroca e
Eclética foi pensado exclusivamente para o modelo remoto

de ensino. Trata-se de um tour virtual ao Museu da Gente
Sergipana (através do tour virtual da página oficial do MGS)
e ao Centro Histórico de São Cristóvão (através do Google
Maps). Com a introdução do conceito de Arquitetura e
seus principais estilos, reconstituiremos a história de cada
prédio bem como sua funcionalidade e a descrição arquitetônica de seus principais elementos arquitetônicos e
decorativos. Aula I (Arquitetura Barroca de São Cristóvão):
traçando uma linha cronológica, de caráter introdutório do
contexto político-religioso da Contrarreforma e a criação
da Companhia de Jesus, analisaremos brevemente o
nascimento do Barroco e suas principais características
e elementos constitutivos. Em seguida, reconstituindo
o meado do século XIX, os alunos serão ambientados no
contexto pandêmico do cólera de 1855 em São Cristóvão e
a mudança da capital de março do mesmo ano. Ensaiando
os estilos arquitetônicos Oitocentistas e da nova capital
sergipana, os alunos serão conduzidos para o estilo
Eclético e a construção do Atheneu Pedro II – o assunto
da aula seguinte. Aula II (Arquitetura Eclética do Museu
da Gente Sergipana): a partir o acervo museológico de
cada exposição, links serão feitos para estudar a História
Regional dentro da História Geral. Tendo a possibilidade
de trabalhar com assuntos como Patrimônio Material e
Imaterial, o Largo da Gente Sergipana, a renda a Irlandesa
e o próprio prédio serão explorados sempre que possível.
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A visita será terminada com a análise das obras em argila
do artista laranjeirense Gilson José: representações das
Igrejas Barrocas de Laranjeiras presentes na exposição
Nossas Histórias dentro da cabine da Cerâmica. Como o
projeto ainda não foi posto em prática, ainda não se sabe
os resultados nem a dimensão de seu resultado.
2. APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
Apesar da minha experiência no Programa Licenciando nas
Escolas ter sido exclusivamente na modalidade remota,
uma vez que o acompanhamento se deu exclusivamente de
forma virtual, as leituras obrigatórias dentro do projeto que
tive a honra de participar Metodologias ativas no Ensino de
História e formação docente ideias e vivências foram indispensáveis para pensar a prática pedagógica. Em campo,
contribui para o processo ensino-aprendizagem indicando
e disponibilizando textos em PDF de conceitos, de partes
de livros que eu mesmo digitalizei, de músicas e filmes da
plataforma YouTube. Foram indicações que corroboraram
com o conteúdo em exposição e que visava contribuir com o
processo ensino-aprendizagem. Em última instância, essas
indicações serviam objetivamente como um exercício de
fixação. Na turma de 1º Ano o professor vem trabalhando
assuntos como: “O que é História”, “Patrimônio Material
e Imaterial”, “Brasil Colônia”. O 2º Ano os assuntos são:
“Grandes navegações”, “Governos Gerais”, “Colonização
do Brasil”. A partir disso, também como exercício de fixação
mas não apenas, montei um Projeto Pedagógico pensado
para ser colocado em prática no formato virtual. Assim,
através de uma visita virtual aula I – Centro Histórico de São
Cristóvão – os alunos poderão apreender sobre a arquite-

tura Barroca e o contexto político-religioso do seu nascimento (dialogando com o conteúdo aplicado em sala) e,
na aula II – visita ao Museu da Gente Sergipana através
do tour virtual – os alunos poderão rever assuntos como
Patrimônio Material e Imaterial, o que é História e outros
conteúdos (que também foram trabalhados em sala de
aula). O objetivo? Fixar o conteúdo trabalhado em sala de
aula durante o semestre letivo.
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
No final das aulas, depois de contribuir com argumentos e
colocações, sugestões didático-pedagógicas de ensino-aprendizagem eram apresentadas aos alunos e alunas por mim. Ex:
1º Ano:
● Coronelismo: Indicação do filme O Auto da
Compadecida para analisar a figura do coronel bem
como seu poder, prestígio e regalias;
● A economia do café: Indicação e disponibilização em
PFD da parte do livro História das Gente Brasileira II da
autora Mary Del Priore chamado O café antes do Império;
● História Oral: Compartilhei com os alunos uma
das pesquisas que desenvolvo sobre história oral no
povoado em que nasci (Carritéis – Itabaianinha-SE).
Dentre os assuntos, os partos não medicalizados e
minha parteira, Dona Maura, conhecida de alguns
alunos e alunas. Pontuando a importância da História
Oral e da Memória, os alunos – que também conheciam
o povoado e algumas pessoas das que estava falando
– se entusiasmaram com a minha pesquisa e fizeram
alguns comentários e participações.

2º Ano:
● Povoação da América: Indicação de filme Rapa Nui;
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● As sete maravilhas do mundo moderno: Compartilhei
minha experiência com a Arquitetura Maya em Chichén
Itzá quando estive de intercâmbio no México;
● A Mesoamérica: Indicação do filme O caminho para El
Dorado;
● Incas: Indicação do filme Pachamama.
OBS: Como o professor também lecionava aulas de Artes,
em um dado momento ele solicitou que eu fizesse 5 questões de tipo Enem para a prova semestral. As questões foram
sobre tais assuntos: uma questão sobre Leonardo da Vinci e
o quadro Mona Lisa (1502); os movimentos artísticos impressionismo e pós-impressionismo; uma questão sobre a obra-mestra de Artur Bispo do Rosário O manto da apresentação;
outra questão sobre Os desastres de la Guerra de Francisco de
Goya; e por último, uma questão sobre O Quarto de Van Gogh.
4. RESULTADOS
Como o Projeto Pedagógico tour virtual aula introdutória
sobre Arquitetura Barroca e Eclética ainda não foi colocado em prática, não se sabe seus resultados. Na pior
das hipóteses, pode haver algum problema de conexão
com a internet e prejudicar a visita. Na melhor das hipóteses, aplicarei o tour virtual em minhas turmas de
Estágio Obrigatório e em algumas escolas particulares
de Itabaianinha, uma vez que tenho contato com alguns
professores de História/Artes que ficariam interessados na
proposta. Até lá, seguirei as orientações de planejamento
de aula da autora Annaly Schewtschik, uma das leituras

dentro do projeto Metodologias ativas no Ensino de História
e formação docente ideias e vivências: “O planejamento
de aula: um instrumento de garantia de aprendizagem”.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MORÁN, José. Mudando a educação com metodologias
ativa. Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências
Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens.
Vol. II. Carlos Alberto de Souza e Ofelia Elisa Torres
Morales (orgs.). PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015.
LEMOS, Carlos A. C. O que é Arquitetura. Coleção
primeiros passos, 4ª ed. Editora brasiliense. 1980.
SILVA, Kalina Vanderlei. Dicionário de conceitos históricos / Kalina Vanderlei Silva, Maciel Henrique Silva. –
3.ed., 7ª reimpressão. – São Paulo: Contexto, 2018.
GUALIS, Gonzalo M. B. Teorias del Arte I: Las obras de
arte. Madrid, História 16,1996.
GOMBRICH, E. H. (Erns Hans), 1909-2001. A história da
arte / E. H. Gombrich ; tradução Álvaro Cabral. – [Reimpr].
– Rio de Janeiro: LTC, 2019.
REIS, João José, 1952. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX / João
José Reis. – São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
FRANCO, Josevanda Mendonça. Atheneu “Pedro II”: Memória
e Restauro = Atheneu “Pedro II”: memory and restoration /
Josevanda Mendonça Franco. – Aracaju: 328 p.: il 28 cm.
SCHEWTSCHIK, Annaly. O PLANEJAMENTO DE AULA:
um instrumento de garantia de aprendizagem. IV
Seminário Internacional de Representações Sociais,
Subjetividade e Educação – SIRSSE (Formação de professores; contextos, sentidos e práticas), 2017.

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA
CENTRAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Encontro do PROLICE – Projeto de Apoio aos
Licenciados(as) na Escola (1. : 2021, :
São Cristóvão, SE)
E56l

Livro de resumos [recurso eletrônico] : I
Encontro do PROLICE – Projeto de Apoio aos
Licenciados(as) na Escola : 05 e 06 de outubro
de 2021, São Cristóvão, SE. – São Cristóvão, SE
: Universidade Federal de Sergipe. Pró-Reitoria
de Graduação. Departamento de Licenciaturas e
Bacharelados : Editora UFS, 2021.
229 p. : il.
e-ISBN: 978-65-86195-60-6
1. Ensino superior. 2. Professores de ensino de
primeiro grau – Formação. 3. Educação e Estado
– Sergipe. 4. Educação básica. I. Universidade
Federal de Sergipe. Pró-Reitoria de Graduação.
Departamento de Licenciaturas e Bacharelados.
II. Título. III. Título: Projeto de Apoio aos
Licenciados(as) na Escola.
CDU 378(813.7)

