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7 
 

 

Apresentação 

 

O I Seminário Institucional de Iniciação à Docência da UCSAL, teve por objetivo 

fomentar a discussão sobre a formação docente nesta instituição, a partir das 

experiências vivenciadas entre 2018-2019 no Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência – PIBID UCSAL. O I Seminário Institucional de Iniciação 

à Docência UCSAL ocorreu nos dias 25 e 26 de setembro de 2019, e teve como 

tema “A Formação Docente na Contemporaneidade: Desafios e 

Perspectivas”.  Durante o evento ocorreram duas conferências: a primeira sobre 

Os desafios para a formação e atuação docente, ministrada pela professora Dra. 

Helena de Souza Nunes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 

UFRGS e a segunda conferência ministrada pela professora Dra. Gerusa Moura, 

da Universidade Federal da Bahia – UFBA, abordando os eixos em que está 

alicerçado o PIBID UCSAL: a) Construção de si, que tem por foco a formação 

de sujeitos éticos, que compreendem e investem em seu autoconhecimento e 

em sua vocação; b) Preparação Profissional, que se constitui na formação de 

docentes que possuem competências e habilidades pedagógicas e sociais nas 

áreas específicas, preparados para atuar interdisciplinarmente como 

protagonistas num mundo em transformação; c) Comprometimento com o 

outro, este eixo compreende a formação de sujeitos comprometidos em servir 

ao ser humano, colaborando para o desenvolvimento de uma sociedade mais 

justa e sustentável. A programação também constou com apresentações de 

trabalhos dos discentes bolsistas do PIBID, relacionados à quatro Grupos de 

Trabalho: Elaboração de Materiais e Recursos Pedagógicos, Formação 

Docente, Inclusão,  Temas Transversais. Este livro além de divulgar os resumos 

dos trabalhos apresentados, também é um registro histórico da produção de 

conhecimentos dos estudantes, proporcionada a partir da primeira edição do 

PIBID na UCSAL. 

 

Professora Dra. Jaqueline Câmara Leite 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grupo de Trabalho 
 

Elaboração de Materiais  

e  
Recursos Pedagógicos 
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A Importância da Contação de História como Recurso 
Pedagógico no Processo de Ensino e Aprendizagem no Ensino 

Fundamental I 

 
Aliny dos Santos Santana 

Universidade Católica do Salvador 
  liny.gonzaga@gmail.com 

 

Gleice Quele Carneiro dos Santos 
Universidade Católica do Salvador 

    gleiceqvmc@gmail.com 

 

Judite Oliveira Filha 

Universidade Católica do Salvador 
judy.filha@gmail.com 

 

O referido estudo aborda a importância da Contação de História para o 
desenvolvimento de crianças do Ensino Fundamental I, possibilitando o trabalho 
de compreensão, oratória e, principalmente, a cognição destes discentes. Vale 
salientar que mesmo configurando-se como uma estratégia pedagógica que 
agrega o valor de entretenimento, a Contação de História é capaz de instruir, 
educar e estimular a imaginação da criança que vive um momento propício para 
a absorção de conteúdos através de técnicas lúdicas.  Assim a inserção desta 
estratégia pedagógica no contexto escolar justifica-se por corroborar com a 
prática docente, como também, estimular as crianças a serem sujeitos 
aprendizes-capazes de conhecer novas palavras e significados, despertando a 
imaginação e a atenção frente ao processo de ensino -aprendizagem. Vale 
salientar que esta experiência ocorreu durante as atividades inerentes ao PIBID 
UCSAl, no período de 2018.2 a 2019.1, no Colégio da Policia Militar (CPM), 
Dendezeiros- Salvador/BA, escola pública e parceira deste programa de 
Iniciação a Docência do MEC/CAPS. Assim a incorporação desta estratégia 
pelos bolsistas de Pedagogia- UCSal, teve como objetivo geral promover o 
interesse dos docentes e discentes pela Contação de Histórias no contexto 
escolar, apoiada em objetivos específicos, como: estimular a interação e a 
oralidade por parte das crianças do Ensino Fundamental I, bem como, 
apresentar uma estratégia lúdica para enriquecer o vocabulário e despertar o 
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hábito da leitura e escrita nas crianças oriundas deste segmento de ensino. 
Metodologicamente optamos por partir inicialmente por um levantamento 
bibliográfico com posterior seleção de conteúdo literários coerentes a 
compreensão e necessidade dos alunos pertencentes a turmas do 1º e 2º ano 
do CPM; Vale salientar que o desenvolvimento destas atividades se deu 
conforme planejamento, na sala de leitura da instituição de ensino destinada à 
contação, onde foram disponibilizados uma variedade de livros visando uma livre 
escolha por parte das crianças. Após o momento de leitura individual foram 
realizadas rodas de conversa para debater acerca dos livros escolhidos. A partir 
do envolvimento dos alunos, foi sugerido também, a realização uma oficina de 
Contação de História para os docentes do CPM, na sala de leitura, com recursos 
lúdicos variados, com a intenção de promover formação continuada e apresentar 
algumas diferenças entre as estratégias de ler e contar história no processo de 
ensino. Contamos com o aporte teórico de autores, como: Máximo e Esteves 
(1998), Abramovich (1993), Coelho (2002), dentre outros. Foi notória, que a 
prática de Contação de Histórias é uma estratégia pedagógica bastante 
enriquecedora, pois foi possível prover a motivação de discentes e docentes pela 
leitura e escrita, bem como foi possível comprovar a influência positiva desta 
ação nos processos de ensino-aprendizagem, uma vez que foram desenvolvidos 
aspectos: sensoriais, imagéticos, criativos que refletiram no desenvolvimento 
cognitivo das crianças participantes desta iniciativa educacional, com também 
ficou explicito a grande aceitação e participação de toda a comunidade escolar.  
 

 

Palavras-chave: Contação de história. Recurso pedagógico. Aprendizagem. 
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A Importância do Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e 

Indígena: o PIBID como ferramenta transformadora 

 
Daniel Almeida de Oliveira 

Universidade Católica do Salvador 
danielalmeida.oliviera@ucsal.edu.br 

 
Edvaldo Bitencourt Coutinho 

Universidade Católica do Salvador 
edvaldo.coutinho@ucsal.edu.br 

 
Quando falamos de história Afro Brasileira e indígena, logo vem à cabeça as leis 

de obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro brasileira, 

10.639/2003, resultado de muitos anos de verdadeira batalha dos movimentos 

negros (PEREIRA, 2017), e mais tarde da lei 11.645/2008, que instituiu o ensino 

de história e cultura indígena à legislação. Essas conquistas deram a 

possibilidade de estarmos hoje discutindo formas de atuação desse tema que é 

fundamental para a educação no nosso país e precisa ser valorizado e 

aprimorado da melhor maneira, na busca em agregar ao conteúdo do ensino 

público.  Através do PIBID, tentamos fazer com que os alunos tenham uma 

percepção deles como agentes históricos da nossa sociedade expondo e 

interagindo com temas e personagens que sejam identificados com a nossa 

história, abordando eventos históricos com objetivo de refletir a nossa cultura e 

história, pois “ o debate sobre o estudo da história e das culturas africanas e 

indígenas deve ser situado no contexto da história do Brasil, nas trajetórias das 

relações dos diferentes povos que formaram a nação brasileira ...” 

(GUIMARAES, 2016, p.74). Em nossa experiência optamos por uma abordagem 

articulada e dinâmica, principalmente com conteúdos audiovisuais, com 

atividades que agreguem e respeitem o conteúdo programático, fazendo 

analogias com o contexto trabalhado com as questões raciais e sociais do povo 

negro e indígena, com intenção de fazer refletir esses assuntos e bater sempre 

na tecla da relevância destes com o contexto atual. O trabalho com imagens 

como método de ensino de história tem sido uma forma interessante de passar 

o conteúdo de uma maneira atrativa e que contribuiu para um rendimento 

satisfatório no processo de aprendizagem. Segundo Mauad (1996) “A fotografia 

mailto:danielalmeida.oliviera@ucsal.edu.br
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comunica através de mensagens não verbais, cujo signo constitutivo é a 

imagem. Portanto, sendo a produção da imagem um trabalho humano de 

comunicação, pauta-se, enquanto tal, 

em códigos convencionalizados socialmente, possuindo um caráter conotativo 

que remete às formas de ser e agir do contexto no qual estão inseridas como 

mensagens”. Em uma determinada intervenção em sala de aula, vimos uma 

oportunidade de expor com imagens a importância de movimentos negros que 

floresceram pelo mundo durante o período da Guerra Fria. Descolonização 

Africana, Blocos afro com suas letras de protesto, o Movimento negro unificado 

(MNU), Black Power, todos relevantes na afirmação da cultura negra pelo 

mundo. Ficou nítida a surpresa dos estudantes quando entenderam que os 

povos afrodescendentes lutavam em diversas partes do mundo em busca de 

objetivos semelhantes durante um período que aparentemente não tinha uma 

relação, o que denota importância do nosso projeto no sentido de ampliar a visão 

dos estudantes e fazer refletir sobre o negro na história. O PIBID como 

ferramenta de formação docente e incremento no ensino escolar tem 

demonstrado eficácia bastante satisfatória em todas as partes envolvidas. O 

envolvimento dos alunos e o auxílio do projeto ao trabalho diário do professor da 

rede pública com todos os seus problemas estruturais evidenciam a relevância 

do PIBID para o ensino público. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem. Identidade. Pertencimento 
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Atividades criativas em aula de Música: uma experiência no 
PIBID 

Vanessa dos Santos Lima 
Universidade Católica do Salvador 

vanessa.lima@ucsal.edu.br 

 

Kelsilene Santana dos Santos 
Universidade Católica do Salvador 

kelsilene.santos@ucsal.edu.br 

Este texto, tem como objetivo relatar uma experiência, no PIBID do curso de 
Licenciatura em Música da Universidade Católica do Salvador (UCSAL), sobre a 
elaboração de atividades criativas no âmbito do ensino de Música na escola. Tais 
atividades visam facilitar a aprendizagem e envolver o aluno no processo. Nessa 
perspectiva, atividades criativas em sala de aula objetivam cumprir diversas 
funções, tais como: fomentar o interesse do aluno, buscar traduzir o abstrato em 
uma ideia mais concreta, despertar o senso criativo, proporcionar uma 
aprendizagem mais significativa e permitir que o aluno interaja com o grupo na 
classe (MACHADO, 2017). A vista disso, é importante a escolha de atividades 
que se adequem ao contexto escolar onde estará sendo desenvolvida. Por 
conseguinte, o professor deve ser cuidadoso na escolha dessas atividades. É 
preciso destacar, ainda, que a aplicação metodológica não deve ser algo 
engessado, pois não está adstrita a fórmulas pré-concebidas, diante da 
necessidade de adaptação a um ambiente diversificado. Todavia, a observância 
de alguns pontos torna-se indispensável para um aproveitamento significativo 
dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Estes pontos podem ser elencados 
da seguinte maneira: observar a necessidade de cada aluno, no que se refere 
ao processo de aprendizagem, bem como os recursos materiais disponíveis para 
aplicação da proposta; o professor deve também utilizar uma linguagem 
acessível aos alunos de maneira que eles entendam o que está sendo exposto 
(MACHADO apud MACHADO e MATOS, 2015). A título de exemplo, nossa 
experiência no PIBID, no que tange ao Plano de Trabalho elaborado e que teve 
como tema Práticas de Percepção Rítmica em Grupo, foram desenvolvidas 
atividades nas quais se pode pensar e aplicar os aspectos mencionados 
anteriormente, oferecendo aos alunos a possibilidade de vivenciar, na prática, 
conteúdos musicais em atividades criativas. Para tal, obedecemos os seguintes 

mailto:vanessa.lima@ucsal.edu.br
mailto:kelsilene.santos@ucsal.edu.br
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passos: (I) a classe foi dividida em quatro grupos; (II) cada grupo executou, por 
imitação, uma frase rítmica diferente; (III) em seguida, todos executaram juntos, 
cada um a sua parte, formando assim uma polirritmia, e por fim, (IV) os alunos 
puderam ler a notação musical do ritmo executado. Tal atividade compartilha 
com as ideias de Cabral (2002, p.20), quando diz que “o reflexo apurado na 
associação do clichê musical com o seu significado sonoro é que possibilita a 
leitura à primeira vista e que para escrever é importante o reflexo apurado na 
associação sonora/visual”. Nessa experiência, foi possível perceber o 
envolvimento dos alunos na atividade e também avaliar que os alunos tiveram 
contato com assuntos técnicos do universo musical, de forma dinâmica e 
participativa. Assim, se considerou que essa atividade despertou o interesse dos 
alunos, predispondo-os a um ambiente integrado ao processo de aprendizagem 
com atividades criativas.  

Palavras-Chave: Atividades criativas, Ensino de Música, Envolvimento do aluno. 
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Atividades Musicais na Educação de Jovens e Adultos (EJA): 
uma experiência no PIBID 

 

Sheiliane Santos Lima Silva 
Universidade Católica do Salvador - UCSAL  

sheiliane.silva@ucsal.edu.br  
 

O presente texto, tem como objetivo relatar uma experiência acontecida no 
contexto do ensino de Música em uma classe de EJA, Eixo VII em uma escola 
da Rede Estadual de ensino na cidade de Lauro de Freitas/BA, durante a 
realização do PIBID em Arte-Música do curso de Licenciatura em Música da 
UCSAL. A experiência musical na EJA atinge a diversidade, pois jovens e adultos 
com diferentes realidades desenvolvem a musicalidade com abertura para os 
diversos gostos musicais, como vivenciado na turma em questão. A proposta 
apresentada para a turma foi a realização de um grupo para cantar a canção 
Ciranda da Rosa Vermelha de Alceu Valença. Essa atividade tinha por objetivo 
contribuir para o desenvolvimento da musicalidade dos alunos, além de 
proporcionar a integração do grupo por meio do canto coral. Segundo Amato 
(2007, p. 40), “o canto coral se constitui em uma relevante manifestação 
educacional musical e em uma significativa ferramenta de integração social”. O 
cantar em coro promove também a possibilidade das pessoas se reunirem “em 
torno do mesmo interesse que é cantar, e ainda que haja diferenças entre si, 
unem-se através da participação no coro”. (DURRANT 2003, p. 45 apud 
MESQUITA 2015). Durante as atividades foram abordados alguns elementos da 
linguagem musical como o som, o silêncio, a percepção, a melodia, dentre 
outros, além de trabalhar a escuta do outro que, segundo Silva (2013, p.60) “a 
escuta é a base da musicalidade.” Utilizar a voz foi essencial para essa prática, 
porque valorizou a identidade dos alunos através do timbre vocal e promoveu a 
escuta e o reconhecimento do outro. Tal experiência proporcionou aos alunos 
interação e contato com elementos musicais desenvolvendo a criticidade em 
relação ao universo musical, opinando ao apreciar e executar uma canção em 
coro, gerando uma troca de conhecimentos. No final do semestre foi realizada 
uma apresentação dos alunos cantando em coro a canção trabalhada em classe. 

 

Palavras-chave: Educação Musical, Canto Coral, EJA. 

mailto:sheiliane.silva@ucsal.edu.br


 

I Seminário Institucional de Iniciação à              17

Docência da UCSAL 
A Formação Docente na Contemporaneidade: Desafios e Perspectivas 

Salvador, 25 e 26 de setembro de 2019 

 

 

 

Aula de Música na Rede Pública: Dificuldades e Postura do 
Professor Mediante seus Desafios 

 

Marcos Wander Carvalho dos Santos 
Universidade Católica do Salvador 

marcosw.santos@ucsal.edu.br 

 

Antônio Fernando Menezes Pacheco 
Universidade Católica do Salvador 

antonio.pacheco@ucsal.edu.br 

 

Mônica Santana de Franca 
Universidade Católica do Salvador 

Monica.franca@ucsal.edu.br 

 

Este texto é um relato de experiências vividas por três alunos no PIBID/Arte-
Música do curso de Licenciatura em Música da Universidade Católica do 
Salvador em uma escola da Rede Estadual de Ensino na cidade de Lauro de 
Freitas/BA. O relato aqui exposto fala de observações realizadas em um período 
de seis meses em turmas do oitavo e do nono anos do Ensino Fundamental. 
Nesta escola existem poucos recursos didáticos e estruturais para se trabalhar 
com o ensino Música, o que dificulta a atuação do professor da área. Segundo 
Sobreira (2008), na rede pública, em geral, tais dificuldades geram desestímulo 
e, muitas vezes, até desistências da carreira do magistério. Percebemos que o 
professor precisa, muitas vezes, recorrer à sua criatividade para proporcionar 
momentos de experiência musical significativos, através da exploração de 
objetos não convencionais para utilização em suas aulas, como, por exemplo, 
criação de instrumentos com materiais recicláveis na própria sala de aula. Outras 
formas que se observou durante esse período foi a utilização de jogos musicais 
para o desenvolvimento de uma audição sensível do aluno, para a Música. Uma 
outra estratégia que a professora utilizou, para superar essas dificuldades, foi a 
de utilizar em suas atividades recursos próprios como notebook, caixa de som, 
microfones, instrumentos musicais (violão e teclado), que ela traz de sua 
residência. Além da carga horária de aula da grade curricular, a professora 
também propõe e realiza oficinas de práticas musicais após o seu expediente de 
trabalho. Tal realização, segundo a professora, incentiva os alunos a se 
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relacionarem mais profundamente com a Música. Segundo Francisca Silva 
(2013, p. 25) é através da Música que "as crianças têm melhor concentração na 
sua aprendizagem." Nesta perspectiva, essas estratégias contribuem também 
para melhorar a "interação com os colegas de classe, em casa e até mesmo na 
rua, observando bem, é visto como um ponto positivo deixando assim crianças 
mais calmas e respeitosas com os outros dentro e fora da escola." (SILVA, 2013 
p.25). Embora a professora encontre muitas dificuldades, ela se mantém otimista 
e perseverante, pois reconhece a importância do trabalho com Educação 
Musical na escola. Observamos que a inovação sempre estava presente nas 
aulas, ligando o lúdico à realidade dos alunos de forma simples, mas todos 
participavam efetivamente das atividades, dando assim, asas a imaginação dos 
alunos e aumentando o interesse destes pelo conhecimento musical. Um outro 
ponto observado é que a professora sempre estava disposta a ouvir os alunos, 
dando lhes conselhos e respondendo às suas dúvidas, inclusive em outras áreas 
do conhecimento. Para Helena Silva (2014, p. 19), o PIBID "tem sido um espaço 
interessante e importante na formação dos licenciados em música, pois, 
diferente do estágio supervisionado, os bolsistas permanecem por mais tempo 
na escola." Concordamos com a autora e pudemos perceber o cotidiano escolar, 
o que nos acrescentou conhecimento e experiência reais para a nossa 
formação.  

Palavras-chave: Recursos didáticos. Escola pública. Estratégias do professor. 
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A matemática é, culturalmente, tida em geral como componente curricular com 
grande índice de reprovação, os estudantes criam barreiras substanciais que 
influenciam durante o percurso da aprendizagem. E isto, nos leva ao 
questionamento: Como a utilização de jogos podem auxiliar no aprendizado dos 
alunos que têm dificuldade em matemática, especialmente em álgebra (equação 
do segundo grau) e poliedros? Sendo assim, o presente trabalho tem como 
objetivos: descrever a experiência prática das turmas de 9º ano durante a 
aplicação de jogos matemáticos no contexto da aprendizagem, avaliar o 
desenvolvimento dos alunos após a inclusão deste recurso pedagógico no 
processo de ensino e aprendizagem; e identificar as principais contribuições dos 
jogos matemáticos no processo de aprendizagem. Trazendo como abordagem 
metodológica da pesquisa, o estudo de caso, como uma estratégia de caráter 
observacional e avaliativo através dos resultados observados na aplicação do 
jogo de expressões algébricas. Ao trazer os jogos para a sala de aula, Kishimoto 
salienta a riqueza de situações de aprendizagem propiciadas, pois, para ele, a 
utilização do jogo pode potencializar a exploração e a construção do 
conhecimento do aluno, já que o lúdico faz com que o assunto fique mais 
dinâmico. A utilização do jogo como recurso pedagógico na sala de aula é um 
grande avanço do ensino, pois traz a interação e inclusão dos alunos na 
aula.  Para Piaget (1961) o “jogo” representa uma metodologia de ensino, uma 
vez que, o aluno age sobre o objeto concreto e, consequentemente apropria 
daquilo que percebe; Flemming (2009), acrescenta afirmando que o uso de jogos 
“de natureza recreativa, usada em sala de aula para a obtenção de um maior 
rendimento no processo de ensino-aprendizagem de um conteúdo específico 
pode abrir possibilidades de mudar a dinâmica da sala de aula, em um aspecto 
positivo”, aumentando o interesse do aluno pelo conteúdo desenvolvido. Através 
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deste pressuposto, dividiu-se a sala em grupos de seis e/ou sete pessoas e cada 
grupo recebeu uma folha que continha cinco equações incompletas do segundo 
grau; logo após, entregamos oito tiras de papel com respostas diferente para as 
equações, sendo cinco respostas certas e três erradas. A equipe que 
respondesse primeiro ganharia um chocolate. Desta forma, diversos aspectos 
surgiram durante a aplicação do jogo que poderiam ser mudados e serem 
refinados à medida que os participantes se envolviam, porém, de certa forma o 
objetivo foi atingido permitindo aos estudantes uma interpretação diferente do 
ensino da matemática, do processo de desenvolvimento das expressões, da 
descoberta da interação grupal a respeito da abordagem em sala. No decorrer 
do jogo, percebeu-se que muitos alunos responderam individualmente no intuito 
de ganhar a competição, mas alguns alunos não se importaram com o prêmio, e 
sim, em auxiliar o colega de equipe resolver os problemas. O que se tornou um 
resultado satisfatório, pois o objetivo do jogo era justamente que os alunos 
tivessem essa interação entre si e compreendessem que o processo de 
aprendizagem se dá de forma colaborativa e compartilhada. Para apoiar 
teoricamente foram adotados autores, como: Piaget (1961), Flemming (2009), 
Kishimoto( 2017), dentre outros. 
 
Palavras-chave:  Ensino-aprendizagem. Jogos Matemáticos. Recursos 
Pedagógicos 
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No âmbito escolar, jogos matemáticos são ferramentas utilizadas para colaborar 
no ensino, possibilitando aos estudantes compreender e praticar os conteúdos 
de uma forma lúdica, visto que este recurso pedagógico incentiva à busca pelo 
aprendizado e estimula o desenvolvimento intelectual e cognitivo dos alunos, 
contribuindo para um processo de ensino e aprendizagem mais significativos. 
Assim, o presente trabalho desenvolveu-se numa proposta de atividades 
matemáticas lúdicas com os alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental II no 
Colégio Estadual Raphael Serravalle e objetivou proporcionar aos discentes uma 
nova forma de aprendizagem, a fim de alcançar resultados positivos. Tendo 
como objetivos específicos apresentar aos alunos uma forma divertida e fácil de 
aprender os assuntos; superar as dificuldades dos discentes através das 
metodologias ativas; mostrar os jogos como uma maneira de vencer os 
obstáculos epistemológico. Assim, o trabalho justifica-se como um esforço para 
revelar a necessidade da elaboração de recursos pedagógicos no processo de 
ensino-aprendizagem da matemática. A metodologia utilizada baseou-se no 
estudo de caso que consiste em descrever as características significativas da 
utilização dos jogos na sala de aula a partir da coleta de dados. Diante da 
metodologia apresentada o trabalho desenvolveu-se a partir da adoção de 
algumas estratégias, como: JOGO 1- Quem tem? Eu tenho! Um jogo de 
equações do 2º grau onde divide-se a sala em oito grupos de cinco alunos com 
uma equação e solução diferente em cada grupo. Onde deve-se analisar a 
equação que receberam, resolvê-las e depois procurar a solução em outros 
grupos. JOGO 2- Equações, grupos e chocolates. O jogo estimula os alunos 
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a compreender o assunto e, debatendo entre si, achar formas de resolver 
equações. Divide-se em grupos de 5-7 alunos, entrega-se uma folha com cinco 
equações incompletas do 2º grau e oito papéis com cinco respostas certas e três 
erradas. A equipe que responder primeiro ganha o chocolate. O trabalho teve 
como aporte teórico autores, como: Montessori(1965), Aranão(1996), 
Ribas(2016), dentre outros. De acordo com Montessori(1965) apud Marques et 
al.(2013) é necessário iniciar trabalhos com jogos desde a infância, pois isso 
facilita o desenvolvimento dos alunos. Já Aranão (1996, p. 22) afirma que o 
ensino da matemática deve se unir à aprendizagem natural, prazerosa e 
espontânea que as crianças experimentam desde o nascimento. Mudar a ação 
pedagógica tradicional, portanto, é essencial para a motivação e 
desenvolvimento das habilidades dos alunos. Dessa forma ficou evidente que a 
utilização de jogos matemáticos quando bem aplicados no processo de ensino e 
aprendizagem contribui para uma aprendizagem significativa, pois foi notório 
perceber a melhoria no comportamento e compreensão dos conceitos 
matemáticos dos discentes participantes, uma vez que superaram suas 
dificuldades , bem como percebem que a aprendizagem pode ser eficaz , 
atrativa, lúdica e motivadora.  

Palavras-chave:  Ensino-aprendizagem. Ferramenta Pedagógica. Jogos 
Matemáticos. 
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A pesquisa a ser realizada neste resumo estendido pode ser classificada 
pesquisa exploratória. Esta opção se justifica porque o método escolhido permite 
descobrir e explorar informações relevantes ao processo de ensino e 
aprendizagem, sendo o objetivo geral aplicar formas diferenciadas de ensino, 
como os recursos cinematográficos, explorando a interdisciplinaridade para 
ampliar a visão do aluno e desenvolver uma opinião crítica e tendo como objetivo 
especifico favorecer o processo de ensino e aprendizagem com a utilização de 
recursos áudio visuais, possibilitar o debate e a reflexão acerca das temáticas 
atuais por meio de filme explorando a interdisciplinaridade e promover a 
integração e o desenvolvimento sociocultural, além de oferecer lazer e 
entretenimento. Quanto aos procedimentos técnicos foi realizado uma pesquisa 
bibliográfica, tendo como aporte teórico: Veen (2009), Alencar (2007), Duarte 
(2004), entre outros, juntamente com o estudo de casos. Foi realizado no Colégio 
Estadual Raphael Serravalle, localizado em Salvador, duas seções do filme 
Estrelas Além do tempo, com as turmas do terceiro ano do ensino médio. 
O longa-metragem de 2016 traz a história de três matemáticas, negras, que 
enfrentaram o preconceito racial dentro da NASA. Após as seções, foi aberta a 
oportunidade para as exposições de pensamentos, a qual vários alunos 
evidenciaram as suas opiniões abordando temas retratados no filme como, por 
exemplo, o cenário político da época, o racismo, o preconceito, o machismo e ao 
mesmo tempo fazendo uma relação com o atual cenário social e cultural, de 
forma clara e objetiva, atingindo assim as expectativas esperadas desta 
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pesquisa. Utilizar dos recursos cinematográficos em sala de aula pode inovar o 
ensino tradicional, esta transmissão de imagens como forma de conteúdo 
permite uma viagem para um mundo desconhecido e novo o qual deve ser 
explorado. Olhando dessa forma, é possível verificar que o cinema pode ser 
muito útil no desenvolvimento do processo educativo do indivíduo, por que 
utilizar o cinema como parte do processo escolar é ensinar a pensar fora da 
caixa, ou seja, ver e pensar diferente. Como afirma Alencar: “O cinema possibilita 
o encontro entre pessoas, amplia o mundo de cada um, mostra na tela o que é 
familiar e o que é desconhecido e estimula o aprender. Penso que o cinema 
aguça a percepção a torna mais ágil o raciocínio na medida em que, para 
entendermos o conteúdo de um filme, precisamos concatenar todos os recursos 
da linguagem fílmica utilizados no desenrolar do espetáculo e que evoluem com 
rapidez. (ALENCAR, 2007, p. 137)”. Dado todos os avanços tecnológicos nas 
últimas décadas, a escola também vem tendo de se atualizar. Pois no atual 
cenário da educação brasileira o professor se encontra em desafio para se 
redirecionar com o propósito de alcançar uma melhorar qualidade de ensino 
utilizando práticas inovadoras. 

Palavras-chave: Cinematográfico. Recurso. Método. 
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Este trabalho tem como objetivo analisar a importância de utilizar temas como 
Memória e Oralidade na construção da consciência histórica dos alunos do 
ensino básico, dialogando com as possibilidades de historicizar o cotidiano 
desses jovens. Foi trabalhada em forma de oficinas com os alunos a concepção 
de patrimônio histórico, fazendo com que pesquise sobre o significado da palavra 
patrimônio e sua definição ao longo do tempo, possibilitando aprender a 
diferença de patrimônio material e imaterial considerado importante para 
identidade do povo brasileiro. Em uma oficina sobre a Revolta dos Malês, do 
Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), realizada na 
Escola Polivalente do Cabula em 2018, com os alunos do 8º ano. Neste trabalho 
foram utilizados mapas e figuras de personagens importantes. O objetivo era 
mapear os pontos onde os personagens da Revolta dos Malês passaram em 
Salvador. Foi Possível observar que os alunos já haviam compreendido de forma 
parcial o que se define como patrimônio, além disso, estavam identificando em 
seus cotidianos pontos históricos situados na cidade de Salvador Bahia. Um 
aluno relatou que ao passar de ônibus pela Ladeira da Praça recordou-se lugar 
que ali havia sido cenário da revolta dos Malês, outro aluno do oitavo ano ao ir 
vender água com sua mãe no centro histórico Pelourinho lembrou da história da 
escravidão e soube identificar onde os negros eram torturados e vendidos. Essa 
experiência fez com que os alunos percebessem a história, como se pudessem 
tatear. Despertar os alunos para o tema memória trabalhando com patrimônio é 
uma oportunidade de mostrar as diversidades culturais existentes no Brasil, 
como no caso dos patrimônios imateriais que estão relacionados aos saberes, 
as habilidades, as crenças. Além das oficinas que já foram realizadas com os 
alunos, da escola Polivalente do Cabula em Salvador, outros temas sobre 
patrimônio imaterial estão na lista para ser trabalhado em sala de aula, como a 
capoeira e o acarajé em Salvador Bahia. Para os bens materiais, o projeto é 
trabalhar com os alunos o prédio da própria escola Polivalente do Cabula que é 
tombado pelo IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Os 
desafios para o ensino da História nas escolas públicas são inúmeros. Além de 
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ser difícil despertar o interesse do aluno por história e leitura, o professor também 
tem que lidar com os problemas sociais que influenciam bastante no processo 
de aprendizagem.  Muitos discentes chegam às escolas sem nenhuma noção de 
respeito pelo próximo, pelo professor, alguns não sabem nem por qual motivo 
tem que ir a escola.  Diante desse cenário, tentar atrair a atenção dos alunos 
para a memória que carrega em si elemento afetivo muito forte pode ser muito 
interessante. Pois, ainda que eles não tenham vivido em determinada época, é 
possível que se identifiquem na história que tem por trás de cada monumento 
histórico que preserva a memória coletiva e individual de personagens 
importante para a sociedade.  Diante disso, os alunos podem ampliar a forma de 
pensar a disciplina História e também compreender que o Patrimônio Cultural 
possui grande importância na construção, na difusão e na preservação da 
memória coletiva de um povo.  
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Este trabalho aborda uma experiência no PIBID do Curso de Licenciatura em 
Música da Universidade Católica do Salvador e tem com objetivo relatar uma 
atividade de produção de arranjo didático para classe de violão em grupo, 
acontecida no Centro Estadual de Educação Profissional em Música (CEEP) 
escola pública Estadual em Salvador. O arranjo didático foi criado pelos bolsistas 
do PIBID e proposto para uma turma de nível inicial do curso profissionalizante 
em violão do CEEP. Assim, este trabalho é entendido como uma pesquisa 
qualitativa com técnica de estudo de caso (SEVERINO, 2017), e que se encontra 
ainda em desenvolvimento. Segundo Randel (2003) apud Santos (2018, p. 39) 
o arranjo consiste em uma “adaptação da composição para um meio diferente 
do que foi composta, geralmente com a intenção de preservar o essencial da 
substância musical; também o resultado de um processo de adaptação sonora.” 
Segundo Silva (2016), na construção do arranjo deve ser observado e respeitado 
os níveis musicais existentes no grupo ao modificar de forma livre a peça 
trazendo novas abordagens e incorporando-as ao repertório e imaginário popular 
dos alunos. Essa ação foi proposta porque se observou a necessidade que a 
turma apresentava de ter um repertório contextualizado e que contemplasse o 
nível de desenvolvimento do próprio grupo. Segundo Kreutz (2015), a falta de 
familiaridade dos alunos com o repertório, aparece como grande problema no 
ensino do violão a partir dos métodos tradicionais existentes, sobretudo no 
quesito motivacional para aprimoramento da leitura e técnica do instrumento. 
Percebe-se que a dificuldade de leitura da partitura se dá devido a vícios 
adquiridos quando o aluno inicia seus estudos informalmente, como por exemplo 
a leitura de cifras, e não revela interesse pela leitura de partitura. Neste contexto, 
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com a intenção de contribuir na superação das dificuldades relatadas e 
identificadas na referida turma, uma proposta apresentada foi a produção de 
arranjos didáticos de músicas populares brasileiras. Após aplicação na turma, 
percebeu-se a eficiência e validade dessa proposta como um recurso 
pedagógico no ensino do instrumento. Destaca-se também que, ao explorar 
habilidades específicas da música brasileira como as variações rítmicas e as 
harmonias mais rebuscadas nos arranjos estudados, os alunos revelaram mais 
interesse pela leitura de partitura da música brasileira e pelo repertório 
apresentado.  
 

Palavras-chave: Arranjo didático, ensino de violão, repertório brasileiro. 
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Este texto é um relato de uma experiência no PIBID do Curso de Licenciatura 
em Música da Universidade Católica do Salvador e tem como objetivo contar a 
aplicação de um recurso pedagógico tecnológico na classe de Teoria Musical, 
nível elementar, do Centro Estadual de Educação Profissional em Música - 
CEEP, escola da rede Estadual de Ensino em Salvador/BA. A utilização de 
tecnologias no contexto escolar pode facilitar o desenvolvimento da 
aprendizagem do aluno como dizem (SCHRAMM, 2009) e (SANTOS, 2015) 
dentre outros. Com esse entendimento, os recursos pedagógicos visam 
estimular o interesse do aluno em busca do conhecimento e, assim, obter maior 
absorção e fixação dos conteúdos. Em cada escola existe um contexto e é 
importante que se utilize recursos que se adequam a cada um deles. Contudo, 
cabe ao educador aplicar metodologias de ensino, utilizando recursos atuais a 
exemplo das novas tecnologias para a aprendizagem de música na escola 
(GOHN, 2010). Atualmente, um dos meios mais utilizados para construir 
processos metodológicos é a tecnologia, onde há a possibilidade de oferecer aos 
alunos uma nova visão do aprendizado musical. Neste contexto, tomamos como 
exemplo a utilização do aplicativo “Ouvido Perfeito”, que pode ser baixado em 
um smartphone ou computador. Esta ferramenta serve também para o 
ensino/aprendizado de intervalos de segundas e terças maiores e menores, em 
Música. Assim, os Planos de Trabalho desenvolvidos por estas autoras no PIBID 
propunham uma atividade utilizando o referido Game. A aplicação da atividade 
trazia em sua metodologia os seguintes passos: cada aluno faria o download do 
aplicativo em seu celular; seriam respondidas quarenta perguntas, objetivas, de 
percepção sobre intervalo de segundas e terças maiores e menores; o aluno 
deveria responder dentro do tempo estabelecido pelo aplicativo; e, no final, 
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haveria uma avaliação geral sobre os resultados alcançados pela turma. A 
atividade tinha como objetivo exercitar e classificar a identificação de intervalos. 
No entanto, a ausência de recursos como a internet, no momento da aplicação 
da atividade, impossibilitou a concretização da proposta, sendo necessário uma 
adaptação da metodologia e dos recursos disponíveis, naquele momento. Neste 
caso, a atividade foi realizada com o uso de um único celular e os alunos 
responderam as questões no papel. Este fato coloca em evidência a importância 
da escola possuir os recursos disponíveis e funcionando para que o professor 
possa utilizá-los. Constata-se que a literatura aponta para a importância do uso 
das novas tecnologias em sala de aula, no entanto, a realidade prática, 
especialmente nas escolas públicas, é bem diferente e o professor precisa ser 
criativo para lidar com esses obstáculos em sua prática cotidiana. 
 

Palavras-chave: Ensino de música; Tecnologia, Desafios. 
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Este trabalho aborda algumas indagações relativas à afetividade e seus 
impactos nos processos de ensino e aprendizagem, uma vez que diversos 
estudos na área da educação, bem como muitos teóricos já apontam que os 
aspectos emocionais apresentam consequências direta no comportamento, 
desenvolvimento cognitivo e emocional, bem como desempenho acadêmico dos 
estudantes, especialmente do Ensino Fundamental I. Assim este trabalho 
apresenta uma justificativa relevante nos processos educativos da 
contemporaneidade, pois trata-se de uma temática bastante atualizada e de 
grande impacto nos processos educacionais. Vale salientar que esta experiência 
ocorreu durante as atividades inerentes ao PIBID UCSAL, no período de 2018.2 
a 2019.1, no Colégio da Policia Militar (CPM), Dendezeiros- Salvador/BA, escola 
pública e parceira do programa de Iniciação à Docência do MEC/CAPS. Assim 
ao tratar desta temática, as bolsistas de Pedagogia, PIBID UCSAL, tem como 
objetivo geral compreender a importância de se discutir a Pedagogia da 
Afetividade junto aos docentes visando uma formação continuada para um 
amplo exercício de sua práxis pedagógicas , apoiada em objetivos específicos, 
como: Buscar autores teóricos, que funda mentalizem os resultados dos 
impactos da afetividade na educação e analisar os benefícios encontrados 
através das pesquisas de campo realizadas no espaço escolar. 
Metodologicamente optamos partir inicialmente por um levantamento 
bibliográfico de autores e pesquisas que tratassem da afetividade no contexto 
escolar e posterior adotamos o estudo de caso a fim de observarmos duas 
turmas com realidades distintas, ou seja, turmas do 1º ano do Ensino 
Fundamental I que apresentavam docentes com perfis distintos em relação a 
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efetividade com seus alunos e consequentemente turmas de características 
opostas quanto ao comportamento, interação com colegas e professor, 
rendimento escolar, dentre outros aspectos. Contamos com o aporte teórico de 
autores, como: Jean Piaget (1896-1980), Henri Wallon (1879-1962), Celso 
Antunes (1937), Lev Vygotsky (1896-1934), dentre outros.  Foi notório observar 
neste período que os docentes que apoiam suas práxis pedagógicas na 
afetividade, configuram-se como profissionais parceiros da família, responsáveis 
pelo bem estar e desenvolvimento emocional de seus alunos, mediadores de 
conflitos no ambiente escolar, e todos estes aspectos impactam na formação 
integral dos estudantes, que por sua vez se mostram mais seguros para 
enfrentarem diversos conflitos internos/ externos em seu cotidiano escolar e 
pessoal, tendo como desdobramento futuro um sujeito mais pleno e consciente 
do seu papel social. É importante ainda salientar que ficou evidente nesta 
observação que a ação docente tem interferência direta nos processos de 
aprendizagem, pois trazem impactos no comportamento dos estudantes, uma 
vez que reduzem a agressividade e o isolamento dos discentes no contexto 
escolar, pois fornecem o apoio emocional, o carinho e a compreensão que o 
aluno necessita durante a sua formação acadêmica e pessoal. 

 

Palavras-chaves: Afetividade. Educação. Impactos.  
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Este texto é um relato de uma experiência no PIBID do Curso de Licenciatura 
em Música da Universidade Católica do Salvador e tem como objetivo contar 
sobre o uso de um game em aula de Música. A aplicação desse recurso 
pedagógico ocorreu em uma turma Teoria Musical com estudantes do Centro 
Estadual de Educação Profissional em Música - CEEP, escola da rede Estadual 
de Ensino em Salvador/BA. A tecnologia está cada vez mais inserida em nosso 
cotidiano, como por exemplo, o uso de tablets e laptops, smartphones e tantos 
outros aparelhos que são prioritários na mochila de qualquer jovem. Nada mais 
natural, portanto, que incluir estes recursos na aula de Música, que servem como 
fontes de pesquisa e comunicação, expandindo o conhecimento e ultrapassando 
as fronteiras da instituição. Tais recursos têm sido cada vez mais validados pelo 
fato de abranger muitas possibilidades positivas, se as utilizarmos da maneira 
correta (ARISTIDES; SANTOS, 2018). Esses recursos promovem crescimento 
e/ou nos fazem entender determinado assunto de uma maneira mais interativa 
e tranquila, tornando menos densos determinados conteúdos que podem se 
tornar maçantes se ensinados com recursos tradicionais. O plano desse relato 
foi aplicado na referida turma utilizando basicamente um celular com o aplicativo 
“Ouvido Perfeito” e uma caixa de som para que os estudantes pudessem escutar 
os acordes e/ou intervalos que seriam expostos, assuntos estes que já tinham 
sido abordados anteriormente em classe. A atividade foi sendo desenvolvida 
passo a passo, começando por intervalos maiores e menores, posteriormente, 
acordes maiores e menores, e assim conseguimos trazer essa atividade em uma 
forma mais lúdica para os alunos. Vale ressaltar que a escola do futuro não pode 
ignorar os avanços tecnológicos que ocorreram nas últimas décadas. No 
entanto, tecnologias digitais devem ser recursos, e não protagonistas do 
processo de aprendizagem. O uso dessas ferramentas ainda exige adaptações 
dos sistemas de ensino. A principal delas passa pelo investimento na formação 
dos professores (PASSERINO, 2001). Constata-se que os estudantes tiveram 
contato com processos mais técnicos do universo musical de uma forma mais 
tranquila e divertida, com uma maior participação, pelo fato de estar sendo uma 
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atividade mais lúdica, acabaram revelando mais interesse e participando melhor 
das aulas. 
 

Palavras-chave:  Recursos pedagógicos, Novas tecnologias, Ensino de 
Música. 
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O presente trabalho advém especialmente de observações acerca da oficina 
Prova Brasil, projeto este do qual ambos autores são parte. Sendo intenção do 
PIBID prover ao estudante as ferramentas e situações propícias para a aplicação 
do conteúdo teórico já aprendido, como a inserção no contexto de sala de aula 
sob orientação da professora supervisora e o envolvimento em projetos outros 
propostos pela instituição, enquanto parte do programa, tem-se a oportunidade 
de intervir em questões do gênero. Não cabendo mais o modelo tradicional de 
ensino-aprendizagem e assim envolvendo outros saberes, o professor deve ser 
capaz de trocar experiências e conhecimentos com seus alunos. A esse respeito 
Freire (1967) declara: “É este choque entre um ontem esvaziando-se, mas 
querendo permanecer, e um amanhã por se consubstanciar, que caracteriza a 
fase de trânsito como um tempo anunciador”. Sendo a Prova Brasil uma 
avaliação diagnóstica a respeito do ensino fundamental na rede pública – bem 
como do contexto social em que tais estudantes estão inseridos -, é essencial 
reforçar os principais conteúdos que foram vistos durante o Ensino Fundamental 
II nas disciplinas de Linguagem e Matemática, com foco na interpretação textual, 
sendo este o objetivo do qual trata a oficina proposta, alinhado, é claro, ao 
objetivo geral do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID). Foram designadas aos bolsistas as turmas do 9º ano do Colégio 
Estadual Raphael Serravalle - instituição que acolheu o programa e recepcionou 
as turmas de Letras Vernáculas e Matemática da Universidade Católica do 
Salvador (UCSAL)  e encaminhados a estes os descritores que funcionam como 
parâmetro para o planejamento e aplicação do conteúdo em sala, tendo como 
objetivo geral a preparação dos alunos para a avaliação, a partir das habilidades 
necessárias à realização, que configuram os objetivos específicos. No que tange 
o ensino nas escolas, entende-se comum e erroneamente a interpretação textual 
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como elemento exclusivo das disciplinas de linguagem, paralela e, ao mesmo 
tempo, atravessada pela produção e pelas questões ortográficas. Deste modo, 
é possível que tenhamos não somente a dissociação do ensino das ciências 
entre si – comprometendo a interdisciplinaridade e o aprendizado significativo -, 
como também a fragmentação do ensino da língua vernácula dentro de si 
mesmo. Espera-se que o docente possua determinadas atribuições, dentre as 
quais podemos destacar: o comprometimento com as transformações políticas 
e sociais indicadas no projeto político pedagógico (PPP) da instituição; 
capacidade de reflexão crítica no exercício da docência e realização de trabalhos 
interdisciplinares; disponibilidade a mudanças, realizando intervenções 
necessárias para melhor prática de ensino. 

Palavras-chave: PIBID; Prova Brasil; formação; docente. 
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Este trabalho relata a experiência de observação realizada no PIBID em 
ARTE/Música do curso de Licenciatura em Música da UCSAL, acontecida no 
Centro Estadual de Educação Profissional em Música (CEEP), escola da rede 
pública estadual que oferta cursos técnicos em Música na cidade de 
Salvador/BA. Foi observada uma turma do Curso Técnico em Instrumento do 
turno vespertino na disciplina de Prática de Conjunto. O aluno do Curso Técnico 
do CEEP é diversificado e durante o período de um ano eles estudam conteúdos 
de Música, com a prática de um instrumento escolhido por eles mesmos. Este 
trabalho tem como objetivo analisar os diferentes propósitos dos alunos ao 
estudarem Música no CEEP, principalmente os que almejam a 
profissionalização. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e foi utilizada a técnica 
de Estudo de Caso: “Pesquisa que se encontra no estudo de um caso particular, 
considerado representativo de um conjunto de casos análogos, por ele 
significativamente representativo” (SEVERINO, 2008). Ainda para este autor, “a 
coleta dos dados e sua análise se dão da mesma forma que nas pesquisas de 
campo, em geral.” Assim, para esta coleta de dados aplicou-se uma entrevista 
semiestruturada e também foram realizadas observações in loco; foram 
entrevistados oito alunos que estudavam violão e percussão, os quais 
responderam questões que abordavam sobre formação, vida profissional e 
ambições de um Músico. O estudo constatou que existem diversas pretensões, 
variando de acordo com o perfil e interesse de cada aluno. Uns relataram que 
estudam Música por hobby, outros pretendem a profissionalização em Música, 
seguindo a carreira acadêmica em curso de nível superior, e ainda há os que 
fazem o curso com o objetivo de atuar em atividades religiosas ou projetos 
sociais. No que se refere ao aspecto financeiro da profissão, constatou-se que 
os estudantes não revelam preocupação com essa questão, se dedicam com 
afinco aos seus estudos independente de retorno financeiro. Outros ainda 
revelaram que pretendem ser professores de Música e buscarão cursos de 
licenciatura. Sobre profissionalização técnica em música cita-se Cristina Porto 



 

I Seminário Institucional de Iniciação à                 40 

Docência da UCSAL 
A Formação Docente na Contemporaneidade: Desafios e Perspectivas 

Salvador, 25 e 26 de setembro de 2019 

 

 

Costa (2012) quando diz que os cursos “os técnicos em Música em nível médio 
integram um concorrido mercado de aulas em diferentes níveis, da iniciação 
musical às aulas de instrumento específico. Muitos dos alunos já trabalham com 
música antes de frequentarem os cursos técnicos”. 

 

Palavras-chave: Formação Profissional em Música, Diversidade de caminhos 
na Música, Perfis de estudantes de Música. 
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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), instituído na 
Universidade Católica do Salvador no ano de 2018, abrangeu dez (10) bolsistas 
estudantes do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas que contam com o 
apoio para o desenvolvimento de suas atividades de alguns profissionais, como: 
Supervisora e Professora concursada da rede pública de ensino - Fernanda 
Chaves ; uma coordenadora do subprojeto da Equipe Multidisciplinar- Profa. 
Silvana Guimarães  e uma Coordenadora Institucional da UCSAL, a Profa. 
Jaqueline Leite. O programa visa proporcionar, aos discentes na primeira metade 
do curso de licenciatura, uma aproximação prática com o cotidiano das escolas 
públicas de educação básica e com o contexto em que estão inseridas 
objetivando corroborar com a formação inicial de estudantes de licenciatura e  
com a formação continuada de docentes, comprometidos com a elevação da 
qualidade do ensino nas escolas da rede pública, protagonistas de práticas 
pedagógicas coerentes com a realidade de um mundo globalizado e em 
constante transformação, buscando-se superar a dicotomia teoria e prática, 
mediante a articulação da Universidade Católica do Salvador com a rede de 
Educação Básica do Estado. O lócus de atuação do PIBID- UCSAL do Curso de 
Letras é no Colégio Estadual Raphael  Serravalle, localizado em Salvador- Ba 
onde diversas ações foram desenvolvidas junto a estudantes do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio, tais como:  Roda Literária (3º ano EM) que 
objetiva estimular a leitura através da dramatização literária e sua 
interdisciplinaridade; Oficinas de Língua Portuguesa (9º ano EFII) que visam 
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auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos que serão cobrados na Prova 
Brasil, trabalhando as habilidades e disseminando uma prática 
sociointeracionista do ensino da leitura; Acompanhamento de alunos com 
necessidades especiais Sala Multifuncional, capacitando os bolsistas no 
processo educacional de alunos com necessidades especiais promovendo a 
efetiva inclusão escolar destes discentes; Encontro de Formação Continuada 
com abordagem de temáticas ligadas ao contexto educacional tais como: 
Conhecimento da BNCC, Inclusão Escolar, Uso das Tecnologias Digitais na 
Educação e a Formação Docente na Contemporaneidade, dentre outros temas. 
Metodologicamente estas atividades foram desenvolvidas com estratégias 
bastante diversificadas, baseando-se no princípio das metodologias ativas, onde 
o sujeito aprendiz é convidado a desafios constante em prol do desenvolvimento 
de habilidades e competências pessoais e profissionais. Vale salientar que as 
discussões teóricas promovidas neste período de formação dos futuros 
licenciados, apoiaram-se em autores, como: Veiga (1998), Pimenta (2002), 
Tardif (2000) e Nascimento (2011), dentre outros, que com seus respectivos 
estudos subsidiaram teoricamente as atividades realizadas de forma reflexiva e 
no período de realização do subprojeto. É notório o benefício aos graduandos 
que, têm a possibilidade de vivenciar os desafios da docência com o apoio e 
acompanhamento de profissionais da área trazendo maior segurança e 
experiência durante sua formação. Proporcionando iniciar uma jornada na 
educação relacionando o conhecimento adquirido nas formações gerais do 
PIBID com as bases científicas da sua graduação inicial. Assim, é notório 
observar o amadurecimento dos futuros professores e um melhor 
desenvolvimento no processo educativo, trazendo resultados e demandas para 
discussões, otimizando o processo de formação acadêmica, sendo seu 
compromisso maior com a responsabilidade e integralidade na formação do 
professor. 

Palavras-chave:      Contexto Escolar. Formação Docente. PIBID. 
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O presente trabalho intitulado Ensino de História Afro-brasileira: Pluralidade e 
inclusão têm como base de concepção as hipóteses dialogadas, uma vez que 
esta estratégia possibilita discutir o ensino da história afro-brasileira a partir das 
reflexões e percepções dos alunos. A Metodologia aplicada como parte do plano 
de atividades do Pibid História foi pautada na escuta de narrativas dos alunos 
sobre a África, os africanos e seus descendentes na história do Brasil. No 
contexto das intervenções realizadas utilizou-se o método expositivo/dialogado, 
permitindo que os estudantes em sua maioria negros, moradores de periferias, 
através da fala expressassem suas necessidades e expectativas a discutir temas 
que dizem respeito a construção de suas identidades. Com o objetivo de 
descontruir o imaginário colonizado do continente africano, foram feitas leituras 
e pesquisas, exibição de documentários feitos por autoras que embarcam na 
educação como forma de descolonizar o ensino de História. 
Uma conquista das lutas do Movimento Negro a Lei 10.639/2003 tem nas suas 
diretrizes o ensino da História afro brasileira, estabelecendo assim a importância 
de ensinar a cultura desses povos nos espaços escolares, visa também ressaltar 
a história dos africanos trazidos para o Brasil através de uma perspectiva 
diferente daquela que nos foi contada. Mesmo com a Lei vigente a quase duas 
décadas, muito ainda precisa ser feito, pois nossos pensamentos e corpos foram 
colonizados e a estrutura de nosso país é colonizadora, e um conjunto de 
intolerâncias e discriminação corroboram para que essas estruturas 
permaneçam.  Pensar uma educação decolonial se faz necessário para que 
tenhamos caminhos para quebrar tais estruturas. Como aporte teórico para o 
desenvolvimento deste trabalho optamos por estudiosos da decolonialidade 
como bell hooks (2017) e Aníbal Quijano (2007) que apontam que a colonização 
aconteceu e continua acontecendo em várias frentes, como a colonialidade do 
poder do saber e a colonialidade da natureza.  
Ter na educação atitudes transgressoras para quebrar esse padrão imposto de 
contar uma única história, ser movimento de resistência e conceber as aulas de 
história como espaços em que um ato de liberdade pode permitir definhar os 
efeitos da colonialidade do poder, do saber e do ser, caminhar assim para um 



 

I Seminário Institucional de Iniciação à                   46  

Docência da UCSAL 
A Formação Docente na Contemporaneidade: Desafios e Perspectivas 

Salvador, 25 e 26 de setembro de 2019 

 

 

ensino de história que abrace a pluralidade, que tenha como princípios a 
valorização da ancestralidade e um pensamento antirracista. 
Nas aulas de História da Escola Polivalente do Cabula em conjunto com o Pibid 
promoveu-se a sociabilidade de pensamentos na luta contra o racismo e no 
questionamento para um ensino decolonial. As relações que se instituiu na 
escola foram pontes para o fortalecimento e para uma construção de novas 
possibilidades. Se o ensino de história tem a responsabilidade de forma cidadãos 
que pensem criticamente a sua realidade e que esse pensamento também lhe 
traga a sensação de pertencimento, questionamos junto com os alunos e alunas 
como deve ser não se sentir pertencer a esse ensino que nos foi deixado como 
referência? Como superar a imagem de “sujeitos invisíveis” nos livros didáticos 
de história? 
Evidenciamos que  escolas e educadores têm que assumir um papel antirracista, 
precisamos transgredir as barreiras do colonialismo e notar que todas as 
histórias importam, que nossa história precisa ser contada através da 
perspectiva das pessoas escravizadas e seus descendentes, dos povos que 
vieram para cá e deixaram uma diversidade que precisa ser reconhecida.  A 
História da África não contada no Brasil precisa chegar aos alunos e alunas, para 
que no futuro próximo tenhamos de fato uma sociedade justa e inclusiva.  

 
Palavras-chave: Descolonização, Ensino de História, inclusão. 
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Dentro de um paradigma de transformações, a educação escolar está 
condicionada a romper com o velho modelo educacional para produzir a 
reviravolta que a inclusão propõe. Seguindo esse condicionamento, O presente 
trabalho emerge a partir de novos paradigmas educacionais, especialmente os 
que tange a inclusão escolar e os processos de alfabetização e letramento de 
alunos com microcefalia. Assim, este trabalho justifica-se por entender que a 
alfabetização dos alunos com deficiência tem sido um dos maiores desafios 
encontrados pelo professor durante o processo de inclusão escolar. Neste 
resumo, tem-se o objetivo de relatar experiências vividas no Colégio Estadual 
Raphael Serravalle, pautando-se no processo de inclusão, através das 
atividades propostas na sala multifuncional, cuja atuação ocorreu 
simultaneamente com práticas do letramento, a um aluno com microcefalia. Além 
disso, possui como objetivos específicos retratar as atividades pedagógicas 
realizadas pelos alunos do PIBID-Letras, da Universidade Católica do Salvador, 
que refletem a perspectiva do letramento, assim como a valorização do 
conhecimento prévio do aluno e relatar as atividades de leitura e escrita 
elaboradas a partir dos eventos culturais no meio social que vivem. A questão 
que esse resumo traz é como garantir um processo de aquisição e construção 
do saber à pessoa com deficiência (microcefalia, no caso estudado) trabalhando, 
de maneira conjunta, a alfabetização e o letramento.  Tem-se como hipótese 
que, ao valorizar a bagagem cultural que o aluno traz, o professor poderá 
contribuir tanto na valorização dos conhecimentos de seus alunos quanto no 
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favorecimento de bons resultados durante e após o processo de construção do 
conhecimento. Como aporte teórico foram adotadas as ideias contidas nos 
estudos de: Mantoana (2003), dentre outros autores que evidenciaram 
estratégias de ensino e aprendizagem para a promoção da educação inclusiva. 
Metodologicamente, optou-se por uma pesquisa descritiva e bibliográfica. A 
pesquisa será complementada com um estudo de caso de um aluno com 
microcefalia, que cursa o sétimo ano do Ensino Fundamental II. Foram feitas 
algumas intervenções no processo de alfabetização do aluno deste estudo de 
caso pelos Pibidianos que estão acompanhando-o. Como por exemplo, a 
organização de momentos para que o aluno seja convidado a pensar sobre as 
relações grafia/fonética e as peculiaridades da língua escrita. Investigando quais 
letras, quantas e onde usá-las para escrever. Outra intervenção é auxiliá-lo a 
entender como os textos se organizam e os aspectos específicos da linguagem 
escrita. Diariamente, lendo uma história, textos que despertam interesse no 
aluno. Além de utilizar alguns recursos auxiliares na memorização deste aluno, 
como o jogo da memória, cruzadinhas, músicas etc. Os resultados desta 
pesquisa mostram como as atividades pedagógicas, que refletem a perspectiva 
do letramento, assumem papel fundamental para o processo de ensino-
aprendizagem do aluno com microcefalia, podendo abranger outras deficiências. 

 

Palavras-chave: Microcefalia. Inclusão. Alfabetização. Letramento. 
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Este texto trata de uma pesquisa iniciada no curso de Licenciatura em Música, 
na Universidade Católica do Salvador, durante a participação destes autores 
como bolsista do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência) e tem como objeto de estudo alunos com transtornos globais do 
desenvolvimento da Escola Municipal Ruy de Lima Maltez, situada na cidade de 
Salvador - BA. A pesquisa nasceu da inquietação que surgiu durante algumas 
atividades das aulas de Música nas turmas do 1° ano do Ensino Fundamental, 
onde havia três alunos com autismo. O fato de conhecer pouquíssimo sobre o 
tema no que diz respeito ao comportamento, às formas de aprendizagem, dentre 
outros aspectos, motivou-nos a realizar essa pesquisa. Para este trabalho, a 
metodologia empregada foi a observação descritiva (PÁDUA, 2003).  A partir de 
então buscou-se compreender como se dava o processo de aprendizagem de 
crianças com autismo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
o “Transtorno do Espectro Autista (TEA) se refere a uma série de condições 
caracterizadas por algum grau de alteração do comportamento social, 
comunicação e linguagem, e por um repertório restrito, estereotipado e repetitivo 
de interesses e atividades” (OPAS Brasil, 2017). A Lei Nº 12.764 de 2012, 
declara que toda criança com TEA tem direito a frequentar a escola regular. Cabe 
ao docente a incumbência de realizar uma didática que envolva os alunos com 
autismo, nas atividades promovidas, tendo o cuidado para não discriminar, 
comparar ou excluí-los, respeitando os diferentes níveis de processamento e as 
possíveis dificuldades nas mudanças de hábitos e sociabilização (LOPEZ, 2011; 
FIGUEIRA, 2018; YOSHIDA; 2018). Compreende-se, até o momento, que para 
uma instituição de ensino receber um aluno com TEA, deve haver capacitação 
dos seus professores, para que estes executem seu trabalho com propriedade. 
Faz-se necessário considerar a importância dessa temática, também, com as 
atividades de educação musical, para que as potencialidades e habilidades 
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musicais sejam desenvolvidas em pessoas com TEA e tenha seus professores 
capacitados. 

 

Palavras-chave: Educação Musical, TEA, Capacitação Docente. 
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O presente artigo tem por objetivo fazer uma reflexão sobre a importância da 
literatura de folhetos de cordéis, de modo a observar e discutir as correlações 
entre educação e cultura intrínsecas neste tipo de texto. Verifica-se que, através 
dos folhetos, o cordelista ou poeta popular aborda assuntos que dialogam 
diretamente com aspectos contribuintes para a construção de um imaginário 
regional, tais como: contexto histórico-social brasileiro, histórico-cultural e 
mundial, tendo como base a própria concepção de mundo de quem o produz. 
Portanto, a literatura de cordel surge com o intuito de ser instrumento didático no 
ensino de língua portuguesa em sala de aula. Fora feita uma oficina de cordel 
com alunos de 10 a 12 anos, matriculados na instituição de rede pública Raphael 
Serravale, na cidade de Salvador sobre temas bastante variados. A partir dos 
conhecimentos emergentes, foram confeccionados quatro cordéis e depois 
declamados pelos próprios alunos participantes. É importante acolher os 
estudantes, entendendo qual contexto estão inseridos para que sejam auxiliados 
em uma leitura que transcenda os limites de um panorama crítico e 
contextualizado. Nessa lógica, aplicar um elemento forte da cultura nordestina 
como recurso didático contribui para o desenvolvimento da criticidade nas 
produções e na visão de mundo do estudante. Proporcionará riquíssimas 
observações e discussões acerca das variações de língua, linguagem e 
despertará a sensibilidade no que diz respeito à subjetividade e o gosto pela 
leitura. A literatura de cordel mostrou-se um instrumento bastante efetivo 
enquanto proposta pedagógica criativa e lúdica na divulgação de 
conhecimentos, motivação, educação e promoção da literatura popular. 

 

Palavras-chave: Educação, Cultura e Literatura de Cordel.  
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Resumo: Neste texto relata-se uma experiência vivida no PIBID do curso de 
Licenciatura em Música da Universidade Católica do Salvador, que aconteceu 
em uma escola da Rede Estadual de ensino em Lauro de Freitas/BA. Nessa 
escola, foram desenvolvidas atividades de apreciação e composição de canções 
com temáticas da cultura do nordeste brasileiro. Segundo Bernardo Toro (2000, 
p.29), filósofo e educador colombiano, um dos mais importantes pensadores da 
educação e democracia da América Latina, “o educador é o único profissional a 
quem a sociedade solicita que modifique os modos de pensar, sentir e agir das 
pessoas.” Nesse sentido, buscou-se possibilitar reflexões sobre o tema 
identidade cultural e, ao mesmo tempo, ampliar o conhecimento do aluno sobre 
sua própria cultura. O repertório selecionado para esse fim foi duas peças do 
compositor nordestino Luiz Gonzaga - Asa Branca e Xote Ecológico.  Tais peças 
foram submetidas a uma releitura com a participação ativa dos alunos. Buscou-
se estabelecer relações diretas entre a realidade do homem rural nordestino e a 
realidade vivenciada pelos adolescentes dentro do contexto em que vivem, ou 
seja, na cidade. Para o aprofundamento dessa reflexão, o texto da canção 
abordou temáticas do cotidiano da vida do povo do nordeste, relacionando-as 
com as novas formas de produção musical. Foram selecionados temáticas como 
a agricultura familiar, empreendedorismo, consumo consciente, preservação da 
natureza e outras formas de cultivar e preservar a terra, - bem precioso para o 
homem sertanejo. Os temas que surgiram para a reflexão estavam no extremo 
oposto ao homem do campo, que é, no contexto dos alunos da escola, o modo 
de viver na cidade com horários, trânsito, conflitos sociais, violência, corrupção, 
imediatismo, dentre muitas outras temáticas que influenciam o ser, o pensar e o 
agir dos adolescentes urbanos na contemporaneidade. A partir dessa releitura 
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obteve-se uma significante colaboração para o enriquecimento do capital cultural 
dos alunos, especialmente, quanto às características da música nordestina e os 
ritmos do baião e do xote, contribuindo assim para que os alunos 
desenvolvessem sentimentos de pertencimento, reconhecimento e valorização 
da cultura brasileira, especialmente, a nordestina. 

 
Palavras-chave: Música nordestina, Cultura popular, Identidade. 
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A abordagem da música em sala de aula é uma ferramenta didática utilizada 
para levar ao aluno o conhecimento sobre um determinado tema ou período 
histórico. Estudar o samba é entrelaçar a música e a memória de um grupo social 
do Recôncavo Baiano nas décadas de 80 e 90, estudando e analisando as suas 
vivências através das letras cantadas, do contexto social e econômico, com o 
objetivo de valorizar a cultura e história local. Esta pesquisa está sendo 
executado no colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, no turno matutino, 
com a turma do 1° e 3° ano do ensino médio, turmas específicas do curso técnico 
de Música. Utilizamos como método a discussão de textos (letras de músicas), 
análise de contexto histórico da época (Bahia na década de 80 e 90), exposição 
oral acerca dos temas propostos, debates e apresentações musicais para 
exposição das narrativas sociais e históricas contidas nas letras de samba 
(junino, chula e roda) desta época. O ensino de história com a música e a 
memória difundida socialmente proporciona ao aluno uma compreensão crítica 
sobre o processo de construção do conhecimento e sua difusão através da 
transmissão oral e musical. É exercitar o diálogo com a História, suas 
diversas fontes e possibilidades metodológicas deste campo. Experimentar o 
samba como gênero musical mobilizador do processo de ensino e aprendizagem 
em História no ensino público caracteriza a aproximação do contexto da cultura 
local, para além é necessário enfatizar que nestas estrofes, guarda em suas 
entrelinhas a memória, isto é, narrativas históricas sociais, que evidenciam 
episódios relevantes para a história. Neste vestígio de memória, as narrativas 
contidas nas estrofes apresentam características importantes, a começar pelos 
múltiplos sentidos que possui, este diz respeito ao amenizar a dureza da jornada 
de trabalho, exposição da exploração e precariedade da mão de obra, versos 
com duplo sentido (tons jocosos com seus patrões) e associação com ladainhas 
religiosas cantadas nas festas de largo. Salientar a importância da música 
enquanto recurso pedagógico relevante para o processo de ensino e 
aprendizagem em História, expõe a preocupação com as diversas possibilidades 
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de apresentação de conteúdo e a memória ocupa o mesmo território, ambas de 
associam, se entrecruzam, pois é da música que se puxa da memória uma 
lembrança, um fato, é para além da música como trilha sonora de um período, 
as mesmas são marcadores temporais, representantes legítimos de um grupo 
social. 
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O projeto que iremos apresentar neste resumo foi aplicado por bolsistas do 
PIBID, graduandos do curso de Licenciatura em História da Universidade 
Católica do Salvador, Gustavo Francisco dos Santos e Raquel Santos de 
Carvalho, atuaram em 2019.1 no Colégio Estadual Polivalente do Cabula, 
localizado no bairro do Cabula, na cidade de Salvador, Bahia. Percebemos que 
nos conteúdos de história nos livros didáticos, sobre o período colonial, a 
população negra no Brasil por muitas vezes é mostrada em condições 
escravistas e de subalternidade, sendo estigmatizados e congelados na temática 
da escravidão. Segundo Lilian Shwarcz (1993) entre os fins do século XIX e início 
do XX, pensamentos científicos colaboraram ainda mais para a inferiorização do 
negro, correntes de pensamentos que reforçaram as classificações e 
hierarquização racial, marcam uma mancha histórica que trazem sequelas até 
os dias de hoje. Visto isso, buscamos apoio na obra da educadora e historiadora 
Selva Guimarães (2016) que promove essa reflexão: “como o ensino de História 
em nossas escolas pode contribuir para a educação dos cidadãos no mundo 
contemporâneo?”. Sua obra traz interessantes debates para o educador no 
ensino de história, colocando o professor como construtor dessa cidadania no 
ambiente escolar. O objetivo desta comunicação é trabalhar a importância da 
representatividade negra através da educação e ensino de história, afirmando 
ainda mais o pensamento da educadora Guimarães. Os livros didáticos 
produzem conteúdos onde colocam os negros em um espaço limitado ou quase 
inexistente nos assuntos do ensino de história, dando mais espaço as 
construções de uma epistemologia de ensino e representativo europeu, 
jogando  o povo negro e a sua cultura na marginalização, grandes personagens 
negros que poderiam servir como referência para muitos estudantes negros e 
negras no espaço escolar, são silenciados, mas nosso objetivo central é 
exatamente levar esses personagens para esses estudantes, ajudando na 
construção da sua autoestima, da preservação de uma cultura e na construção 
de uma reparação histórica. Nosso trabalho consiste em trazer essa 
conscientização sobre essa trajetória histórica silenciada do povo africano e afro-
brasileiro, mostrando as inúmeras referências de empoderamento negro 
existentes na história, utilizando de recursos como os documentários de 

mailto:gustavof.santos@ucsal.edu.br


 

I Seminário Institucional de Iniciação à             58               

Docência da UCSAL 
A Formação Docente na Contemporaneidade: Desafios e Perspectivas 

Salvador, 25 e 26 de setembro de 2019 

 

 

moradores quilombolas a respeito de sua cultura e de seu território, ou da 
africana Chimamanda, e promovendo debates sobre o que assistiram. 
Obtivemos bons resultados, muitos alunos relataram inclusive ainda em 
intervenções iniciais o quanto mudou sua perspectiva do olhar sobre si mesmas 
e sobre o seu espaço rodeado de cultura ancestral africana, outros 
reconheceram o valor histórico desse povo e o quanto de seus fortes 
significados. Ainda temos muito para acrescentar e trabalhar sobre essa 
abordagem na educação, mas demos os primeiros passos para a construção de 
uma educação menos desigual e cidadã.  

 

Palavras-chave:  História, Ensino, Raça, Cultura-Afro, Representatividade, 
Cidadania. 
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