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APRESENTAÇÃO 

 Nesta coletânea denominada “Memórias de 
Ensino: experiências com o lugar de fala docente”, 
apresentamos 18 (dezoito) memórias de docência 
que foram compartilhadas no decorrer do Projeto 
de Extensão “Memórias de Ensino: identificações 
e experiências com o lugar de fala docente”, desen-
volvido enquanto Estágio e Docência Universitária 
das mestrandas Jucilea Lopes da Silva Aguiar e Ma-
ria Augusta da Silva Serpa no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) da Univer-
sidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), sob a 
orientação do professor-pesquisador e orientador 
Dr. Anderson Dantas da Silva Brito, ocorrendo no 
último semestre do ano de 2021. 
 Naquele momento de organização e desen-
volvimento das atividades, contamos com a colabo-
ração de Douglas Novais da Silva (era recém-gra-
duado pelo Curso de Licenciatura em História da 
UFOB); Jaciel Carvalho dos Santos (era graduando 
e hoje é também recém-graduado pelo Curso de Li-
cenciatura em História da UFOB; e de Rayane Ca-
tiuce Vilastro Alves e Gabriel Carneiro Teixeira da 
Silva (ambos graduandos do Curso de Licenciatura 
em História da UFOB). Dispomos ainda das con-
tribuições da Profª Drª Olivia Morais de Medeiros 
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Neta (UFRN) e de diversos sujeitos da docência que 
foram participantes das atividades através do encon-
tro entre universidade(s), escola(s) e sociedade. 
 Ademais, objetivamos com essa obra a di-
vulgação de uma oportunidade formativa de diá-
logo entre ensino, pesquisa e extensão por via de 
memórias docentes de experiências, sobretudo, 
acontecidas e agora registradas no Oeste Baiano.

Anderson Dantas da Silva Brito
Jucilea Lopes da Silva Aguiar
Maria Augusta da Silva Serpa
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PREFÁCIO

Memórias (d)e experiências no 
lugar de fala docente

Anderson Dantas da Silva Brito
Universidade Federal do Oeste da Bahia
E-mail: andersondsb16@yahoo.com.br

A experiência é o que nos passa,
 o que nos acontece, o que nos toca. 

(J. L. Bondía, Notas sobre a 
experiência e o saber de experiência)

 Sobre a coletânea de memórias intitulada 
“Memórias de Ensino: Experiências com o lugar 
de fala docente”, organizada por este que vos fala 
e também por Jucilea Lopes da Silva Aguiar e Ma-
ria Augusta da Silva Serpa, ousamos dizer que ela 
pode nos passar, nos acontecer e nos tocar, con-
forme Bondía (2002) traduz experiência. Por essa 
compreensão, extrapola a discussão sobre expe-
riências de ensino presente no projeto de extensão 
gerador da mesma, certa vez que condensa num 
produto escrito as discussões sobre ensino, memó-
rias e experiências de diversos sujeitos da docência, 
sobretudo, de uma maioria que se encontra e con-
tribui diariamente para a formação educacional de 
cidadãos no Oeste Baiano.
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 Assim, nos encontramos com Nóvoa (1995) 
para dizer que é uma coletânea que extravasa o olhar 
sobre memórias de experiências apenas como acu-
mulação tendo em vista que em vários momentos 
são perceptíveis narrativas/reflexões erguidas sobre a 
própria criticidade de seus protagonistas: 

A formação não se constrói somente por 
acumulação (de cursos, de conhecimentos, 
de técnicas), mas também por meio de um 
trabalho de reflexibilidade crítica sobre as prá-
ticas e de (re)construção permanente de uma 
identidade pessoal. (NÓVOA, 1995, p. 25).

 Outrossim, se faz um registro/mosaico de 
parte do que nos foi contado oralmente no Pro-
jeto Memórias de Ensino, derramando-se em de-
talhes que também são histórias da educação das 
autorias que se sentiram chamadas pela vontade 
de compartilhamento das tessituras de seus “eu(s)” 
no ensino para com os nós na arte do encontro no 
tempo e no espaço:

A experiência, a possibilidade de que algo 
nos aconteça ou nos toque, requer um gesto 
de interrupção, um gesto que é quase im-
possível nos tempos que correm: requer pa-
rar para pensar, parar para olhar, parar para 
escutar, pensar mais devagar, olhar mais 
devagar, e escutar mais devagar; parar para 
sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 
detalhes, suspender a opinião, suspender o 
juízo, suspender a vontade, suspender o au-
tomatismo da ação, cultivar a atenção e a 
delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 
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sobre o que nos acontece, aprender a lenti-
dão, escutar aos outros, cultivar a arte do 
encontro, calar muito, ter paciência e dar-se 
tempo e espaço. (BONDÍA, 2002, p. 24)

 A(s) experiência(a) que nos passa(m) no en-
sino, agora nos convida(m) através das vozes desta 
coletânea para o cultivo da leitura das memórias que 
generosamente foram compartilhadas por docentes 
e docentes em construção para a educação e para a 
vida. Elas nos acontecem também sempre quando 
estamos aberta/o(s) para simplesmente contá-las ou 
quando refletimos mais profundamente sobre o que 
podemos melhorar no exercício cotidiano daquilo 
que escolhemos para exercer profissionalmente.  E 
ainda nos tocam igualmente pelas essências, textu-
ras e cores que lhes são próprias, mas sempre elabo-
radas com a participação coletiva de outros sujeitos 
e tempos, muitas vezes para além do que está tec-
nicamente prescrito em livros, manuais, currículos 
etc, sendo simplesmente e grandiosamente aquilo 
que brota de nós mesmos.

REFERÊNCIAS

BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. 
Revista Brasileira de Educação, n. 19, Jan./Fev./Mar./Abr., p. 20-
28, 2002.

NÓVOA, Antonio. (Org.). Os professores e sua formação. Lisboa: 
Dom Quixote, 1995.
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EXPERIÊNCIAS COM O LUGAR 
DE FALA DOCENTE: 

O projeto de que mais me orgulho

Acácia Roberta Silva de Lima

Ao longo de meus 23 anos de atuação docen-
te, inúmeros foram os projetos desenvolvi-
dos. Muitos foram os resultados positivos, 

os objetivos alcançados, mas um desses projetos se 
faz muito especial dentre todos os outros que com-
põem minha memória docente. 
 No primeiro bimestre de 2015, quando mi-
nistrava uma aula de Sociologia sobre Movimentos 
Sociais para turmas do Ensino Médio, inquietei-me 
ao ouvir por quase unanimidade de meus alunos a 
seguinte fala: “Professora, a situação política de nossa 
cidade não mudará nunca, não importa o que faça-
mos.” Isso me deixou indignada, na verdade revoltada!
 Como era possível que jovens estudantes do 
Ensino Médio pudessem não se reconhecer como 
sujeitos ativos, construtores de sua própria história 
e agentes transformadores do contexto social em 
que estavam inseridos? Voltei para casa naquele dia 
com uma inquietação na mente e no coração. Sim, 
no coração! 
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 Quando me refiro à minha atuação docente, 
saliento sempre acerca do meu sentimento e mo-
tivação para atuar como educadora. Minha maior 
motivação vem do coração. Não só quando minhas 
experiências culminam de modo exitoso, mas so-
bretudo quando há frustrações provenientes de uma 
proposta que não alcançou os objetivos pretendidos 
no planejamento ou quando faltam recursos mate-
riais para executar o que foi planejado. 
 A frustração momentânea é moldada por 
minha paixão por educar e, consequentemente, 
transformada em motivação para superar os desa-
fios. Sim, vem de um coração “apaixonado” pela 
arte de educar e transformar vidas, cenários e rea-
lidades, a certeza de que preciso me mover sempre 
em direção às necessidades de meus alunos. Só um 
professor apaixonado pela educação pode “conta-
minar” seus alunos com a certeza de que temos for-
ça, vez e voz. E que precisamos usá-las se quisermos 
transformar o que nos incomoda.
 E foi movida por essa paixão e necessidade 
de agir que elaborei um projeto de intervenção in-
titulado Presença na Câmara. O projeto estava dire-
cionado a todos os alunos do Ensino Médio (1ª, 2º 
e 3º ano) e funcionava da seguinte forma: os alunos 
eram convidados, não obrigados, a assistir a sessão 
na Câmara de vereadores do município, uma vez 
por semana. Durante a sessão, meus alunos faziam 
anotações acerca das propostas que foram apresen-
tadas pelos representantes do Legislativo municipal. 
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Para cada proposta anotada, meus alunos deveriam 
escrever sobre como aquela proposta impactaria 
na mudança do contexto social em que estavam 
inseridos ou se não causariam nenhum impacto. 
Os resultados dessas anotações eram discutidos em 
sala, em uma das aulas de Sociologia, envolvendo 
inclusive os alunos que não estiveram presentes na 
sessão. Um movimento simples, que requereu de 
mim paixão pela mudança, que a educação pode 
proporcionar. 
 Eu não morava na cidade onde trabalhava 
e nas noites de quarta-feira, quando aconteciam as 
sessões, eu precisava dormir na casa de uma amiga e 
levar uma pequena bolsa com algumas peças de rou-
pa à qual eu chamava de “matula”, minha matula!
 Confesso que a participação empolgada de 
meus alunos nas discussões em sala de aula, não 
me deixava mais feliz do que ver a aparente irrita-
ção dos ilustres vereadores, sempre que me viam 
adentrar o recinto de forma silenciosa e organiza-
da, acompanhando os alunos e vendo-os ocupar 
todo o lado esquerdo das cadeiras destinadas a um 
público que nunca havia tido interesse em assistir 
a essas sessões. Isso, até que uma professora “apai-
xonada” pelo poder transformador da educação 
resolve levar os estudantes àquele ambiente e lhes 
mostrar o que faziam e como faziam os represen-
tantes do povo daquela cidade.
 E vimos de tudo ali: vereadores analfabetos 
funcionais que não tinham competência leitora para 
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ler seu próprio discurso. Deste modo, que compe-
tência teriam para elaborar uma proposta de melho-
ria social? Discussões regadas de xingamentos e total 
falta de respeito mútuo, enfim, vimos de tudo. 
 Um importante episódio que eu não poderia 
deixar de mencionar nesse relato é o fato de eu ter 
sido “chamada à atenção” pelo atual presidente da 
câmara. A abordagem inicial foi feita pela secretária 
do ilustre presidente que ao me receber em sua sala, 
me fez o seguinte pedido: “Professora, eu gostaria 
muito de contar com a ajuda da senhora, pois te-
nho vereadores que deixaram de se pronunciar por 
terem vergonha de seus alunos rirem quando eles 
falam errado.” Nesse momento, estarrecida com a 
natureza do pedido, respondi serena e educadamen-
te: Não seria mais lógico os seus vereadores se esfor-
çarem para melhor representar os meus alunos, ci-
dadãos que os seus vereadores representam e para os 
quais elaboram propostas de mudança/transforma-
ção social? Eles são muito educados e eu os oriento 
a não agirem de modo desrespeitoso e cumprir as 
normas dessa casa. Contudo, algumas falas e ações, 
nos causam reações um tanto incontroláveis. 
 Enfim, não preciso dizer que eu era per-
seguida de diversas formas em diferentes espaços 
dessa cidade. Felizmente, a escola do ensino médio 
era de responsabilidade do Estado e eu não ficava a 
mercê do “coronelismo” do governo municipal. 
 Fica perceptível a minha paixão pelo poder 
da educação. Que outro professor trabalharia quatro 
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horas à noite, sem receber nada por isso e ainda pas-
sar por vários tipos de opressão e perseguição? Ouvi 
muitas justificativas para a minha atuação com meus 
alunos. Uma delas foi que eu estava “fazendo tudo 
aquilo, porquê queria me candidatar a vereadora”, 
outras ainda piores que prefiro não citar. 
 Mas também colhi frutos belíssimos, como 
o dia em que fui surpreendida por um pai que se 
levantou em uma reunião bimestral de entrega de 
resultados e perguntou: “Quem é a professora Acá-
cia Roberta?” Nesse momento, gelei e quase perdi 
a voz. Mas reuni forças e respondi com voz firme e 
destemida: Sou eu! E fiquei esperando a “bronca”.
 Ele então falou em alto e bom tom: “Profes-
sora, eu quero lhe parabenizar por sua atitude de en-
sinar política a nossos filhos. Eu nunca imaginei ver 
meus filhos falando sobre política, direitos, deveres 
de um cidadão, e hoje isso é normal em minha famí-
lia. Muito obrigada!” Ah...Meu coração disparou!
 Muitos pais também elogiaram o projeto e 
outros reclamaram. Assim como professores e ges-
tores escolares do município. Sempre tinha quem 
apoiava e quem condenava. Segui com minha ár-
dua e solitária missão com o projeto Presença na 
Câmara por dois anos e 05 meses. Até que chegou 
o momento em que decidi que era hora de parar. 
Me cansei de tantos desgastes psicológicos e emo-
cionais. Contudo, nas eleições do ano seguinte eu 
vi a mudança de pensamento e comportamento dar 
uma nova cara ao que se pretendia como um candi-
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dato do poder executivo com perfil oposto ao gestor 
que estava governando há mais de uma década. 
 E hoje, quando penso em todas as dificulda-
des, vejo o projeto Presença na Câmara como uma 
sementinha que foi lançada em um solo fértil e que 
ainda dará muitos frutos!



21

QUAL É A FONTE HISTÓRICA? 
Uma memória de ensino sobre 

experiência docente para a 
promoção de diálogos entre 

sujeitos diversos e a aquisição de 
aprendizagens significativas

Anderson Dantas da Silva Brito

“[...] é no presente que se faz uma memória, para ela 
servir no futuro, quando o presente for passado.” 

Gilles Deleuze

O que pode o ensino de História?” Começo 
esse relato de memória de ensino afirmando 
que o questionamento inicial responde ao 

meu interesse em compartilhar uma experiência 
docente que aconteceu recentemente a partir do 
meu lugar de fala dedicado à formação de profes-
sores-pesquisadores. No ensino de História po-
demos desenvolver uma infinidade de ações que 
objetivam a aquisição de aprendizagens significa-
tivas, inclusive, fazer uso de uma memória de en-
sino sobre uma iniciativa que aconteceu há bem 
pouco tempo, o que caracteriza a sua localização 
na História do Tempo Presente.

“
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 Pois bem, se a memória nos lembra que a ex-
periência foi formativa e assim compreendida como 
valorativa para a pluralidade de sujeitos envolvidos, 
chamemos agora os interessados que não vivencia-
ram a mesma para conhecê-la, afinal, não precisa 
ficar guardada numa tumba assim como os egípcios 
da antiguidade faziam. Façamos o uso é agora!
 Essa experiência que denominei “Qual é a 
fonte histórica? Uma memória de ensino sobre ex-
periência docente para a promoção de diálogos entre 
sujeitos diversos e a aquisição de aprendizagens sig-
nificativas” corresponde a um jogo didático que idea-
lizei e apliquei agora no segundo semestre de 2021, 
mais precisamente no mês de outubro, na II Escola 
Municipal Alcyvando Liguori da Luz no município 
de Barreiras (no Oeste Baiano). O encontro proposi-
tado entre as comunidades educacionais acadêmica e 
escolar se deu no espaço de uma escola de Educação 
Básica. Sobre a escola, concordamos que:

A escola é uma instituição que ocupa um 
espaço importante na constituição psicos-
social dos indivíduos. Trata-se de um dos 
ambientes em que o aluno pode ter contato 
com uma ampla gama de conhecimentos, 
histórica e cientificamente sistematizados. 
A escola favorece, portanto, o acesso ao co-
nhecimento a todos os cidadãos. (NETO & 
SANTOS, 2017, p. 562)

 A experiência foi pensada como uma das 
atividades práticas formativas do componente cur-
ricular Didática da História e a formação do Profes-
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sor-pesquisador, ministrado no Programa de Pós-
-Graduação em Ensino (PPGE) da Universidade 
Federal do Oeste da Bahia (UFOB), componente 
este que também idealizei para o mestrado e pude 
“fazer acontecer” pela primeira vez neste ano.
 Para o pleno exercício prático da experiência 
que agora compartilho, alguns textos teóricos foram 
essenciais colaboradores quando de sua concepção 
e fundamentação para ser explicada e dialogada nos 
encontros síncronos on-line desenvolvidos na pla-
taforma Google Meet. Entre eles destaco: Aprendi-
zagens significativas em História: critérios de cons-
trução para atividades em sala de aula, de autoria de 
Seffner (2013); e, O que pode o ensino de história? 
Sobre o uso de fontes na sala de aula, de autoria de 
Pereira & Seffner (2008).
 Um fator muito relevante que não poderia 
faltar nessa memória de ensino foi a confiança e a 
parceria de quatro professoras do Oeste baiano que 
acreditaram na proposta e mergulharam de forma 
muito comprometida e dedicada no componente 
curricular: duas são mestrandas da primeira turma 
do PPGE e orientandas deste que vos conta (Maria 
Augusta Serpa e Jucilea Lopes), as outras duas en-
traram na condição de estudantes especiais (Lucilei-
de Dantas e Aurília Santana). E assim, uma equipe 
pouco numerosa, mas com a essência das melhores 
qualidades de seres humanos e profissionais estava 
formada para desenvolvermos um diálogo mais pró-
ximo entre universidade e escola, formando profes-
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sores-pesquisadores atualizados e preocupados em 
fazerem a diferença nos seus lugares de fala.
 Após a formação teórica e a organização do 
que cada um(a) teria de fazer, dividimos as respon-
sabilidades para assim promovermos um encontro 
presencial objetivando a execução da experiência. 
Muitos não sabem mais aquele encontro foi a pri-
meira vez que estive presencialmente ao mesmo 
tempo com as primeiras orientandas de mestrado. 
Até então, a realidade não permitia devido as difi-
culdades impostas pela pandemia de Covid-19 pro-
vocada pelo vírus SARS-CoV-2. 
 Naquele dia conheci pessoalmente a orien-
tanda Jucilea Lopes, que reside no município de 
Luís Eduardo Magalhães-BA. A orientanda Maria 
Augusta eu já conhecia a partir dos diálogos entre 
universidade/Educação Básica/sociedade. Começá-
vamos ali a intensificar ainda mais uma jornada de 
compromissos e dedicações já firmados de forma 
virtual nos meses anteriores do ano.
 Na escola, no primeiro momento foi servi-
do um lanche para as crianças do 6º ano (levamos 
o lanche!) que estudam presencialmente no turno 
inverso (vespertino). A participação dos estudantes 
naquela manhã de outubro foi mediada pela profes-
sora Maria Augusta que atua na escola juntamente 
à professora Neide e a diretora Vanza (exemplos de 
generosidade que mereciam existir em toda escola).
 Sobre a execução, com todos os cuidados 
protocolares e sanitários que prezamos, escolhemos 



25

o espaço da quadra da escola, o maior e mais aberto 
da instituição para desenvolver a experiência forma-
tiva. Nela, disponibilizamos quarenta fontes histó-
ricas diversas (de tipos escrita, iconográfica, oral e 
da cultura material) de forma aleatória e distanciada 
para que o público com máscara pudesse percorrer 
durante o tempo de uma hora para a atividade. Es-
sas fontes históricas foram levadas por mim e pelas 
estudantes do componente curricular.
 Os 16 (dezesseis) estudantes da escola convi-
dados para as atividades (meninas e meninos) foram 
divididos em quatro equipes, cada uma identifica-
da por uma cor (rosa, preta, vermelha e verde) que 
seriam coordenadas por cada estudante do compo-
nente curricular do mestrado. Para a organização 
dessa identificação de cada equipe, a cor e a escolha 
do que iria identificar (boné, capa de detetive, más-
cara personalizadas e tiras de tecido) foi determi-
nada individualmente por quem se responsabilizou 
pela coordenação.
 Com o espaço organizado, expliquei o jogo 
didático “Qual é a fonte histórica?” Que tinha o 
objetivo de que os membros de cada equipe identi-
ficassem com cartões numerados qual era cada fon-
te histórica disponível (1 fonte escrita; 2 fonte oral; 
3 fonte visual ou iconográfica; 4 fonte da cultura 
material). Ao final do tempo de 1h, a equipe com 
maior número de acertos venceria a prova. E assim 
a sequência de crianças foi se espalhando na quadra 
(um representante de cada equipe por vez, evitan-
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do aglomerações) para identificar que tipo de fonte 
histórica seria o livro, a fotografia, o disco de vinil, 
o sapato, a escultura, etc.
 Os estudantes demonstraram interesse e 
logo se integraram com as professoras que coorde-
naram cada equipe. O aspecto lúdico foi motivador 
e aliado do objeto de conhecimento que já haviam 
estudado no decorrer do ano letivo conforme dis-
ponibilizado no livro didático.
 Ao final, todos os estudantes foram agracia-
dos com medalhas e chocolates como uma espécie de 
incentivo simbólico daquela culminância interativa. 
Todas as equipes apresentaram resultados positivos, 
onde a maioria dos estudantes externou a vontade 
que mais atividades como essa fossem desenvolvidas 
na escola. Até questionei aos mesmos se gostariam 
que uma tradicional prova escrita fosse substituída 
por uma atividade como a que foi realizada.
 Penso que um conjunto de fatores podem 
ser considerados como relevantes para o sucesso e a 
aquisição de aprendizagens significativas. Por fim, 
gostaria de igualmente atestar que aquela atividade 
promotora de diálogos e aprendizados múltiplos se 
fez efetiva porque estiveram presentes saberes for-
mativos que estão para além do que está prescrito 
em currículos, livros didáticos ou qualquer marco 
normativo. 
 E assim, também afirmo que uma experiên-
cia docente promotora de diálogos profundos e per-
tinentes entre sujeitos diversos merece ser continua-
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da para além da memória individual e rememorada 
também com a participação de nossas estudantes 
colaboradoras. Afinal, a memória coletiva desse es-
crito, segundo Halbwachs (1990):

[...] envolve as memórias individuais, mas 
não se confunde com elas. Ela evolui segun-
do suas leis, e se algumas lembranças indivi-
duais penetram algumas vezes nela, mudam 
de figura assim que sejam recolocadas num 
conjunto que não é mais uma consciência 
pessoal. (HALBWACHS, 1990, p. 53 e 54)

 Maria Augusta Serpa, Jucilea Lopes, Lu-
cileide Barbosa e Aurília de Oliveira foram tam-
bém compositoras diretas dessa “partitura memo-
rial formativa” no e para o ensino. E igualmente os 
estudantes da escola. Quero ouvir as suas versões! 
Complementem, detalhem, nos apresentem algu-
mas curiosidades e sensibilidades advindas de nossa 
experiência com a História...
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GEOGRAFANDO SOBRE 
MINHAS EXPERIÊNCIAS 
DOCENTES E DISCENTES

   Dalziza Almeida de Macedo Barbosa

Já na casa dos meus trinta e nove anos de ida-
de, como diria o meu paizinho Miguel, re-
memoro minhas lembranças, geografando, 

com a inspiração de Eric Dardel (2011), sobre as 
experiências vividas desde 1983, ano em que nasci 
na Fazenda Vazante, zona rural pertencente atual-
mente ao município de Muquém do São Francis-
co. Antes, à época de meu nascimento, pertencia 
a Wanderley, município de Cotegipe. Para não os 
confundir ainda mais, explico que tenho no meu 
registro de identidade a naturalidade do município 
de Cotegipe-BA. 
 Geografando ainda sobre meu nascimento, 
acho importante relatar que cheguei a este mundo 
pelas mãos de uma parteira, assim como a maioria 
de meus irmãos e crianças que vinham ao mundo, 
até essa época. As mulheres, como minha mãezi-
nha Tereza, que entravam em trabalho de parto, 
principalmente em regiões longínquas, fora da ci-
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dade, eram socorridas pelas mães parteiras, senho-
ras sábias que possuíam amplos saberes tradicio-
nais e salvavam a vida de mães e filhos ao chegar a 
hora do parto.
 Assim, percorridos sete anos, era a hora de 
ir à escola pela primeira vez. Minha mãezinha me 
vestia junto com minha irmã mais nova, com uma 
jardineira azul marinho em tecido o qual não sei 
dizer o nome, mas eram feitas pregas com esmero, 
que mainha passava a ferro de brasas, deixando a 
saia da jardineira parecida com um leque. Por baixo 
usávamos uma blusa branca, que combinava com 
a meia de cor branca que ia até a altura do joelho, 
acompanhando os sapatinhos pretos. Os nossos ca-
belos, mainha prendia, depois que nos colocava de 
cabeça para baixo na mesa grande de madeira na 
cozinha, como maneira de facilitar para ela fazer a 
flor de trovão no meio da cabeça, onde prendia com 
um laço do mesmo tecido que a costureira confec-
cionara a jardineira.
 Enquanto isso, meu paizinho já havia arria-
do o cavalo, este que nos transportava até a escola 
sabendo o caminho de cor, sendo guiado por duas 
crianças de 6 e 7 anos, minha irmã Cida e eu. Lá 
éramos recepcionadas pelos professores que nos 
desciam do animalzinho. Na capanga levávamos 
o nosso material escolar e o lanche preparado por 
mainha, um cuscuz com banha de porco, dentro 
de um saquinho plástico, que não o deixava en-
durecer até o horário do recreio na escola, onde 
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também serviam almôndegas enlatadas e curau de 
milho, ao que me recordo.
 Minha primeira professora, a tia Stela, era a 
típica professora dos contos. Cabelos enrolados em 
coque, alta, magra, doce e muito inteligente. Na sala 
de aula multisseriada, além de mim e minha irmã, 
estudavam diversas pessoas com diferentes faixas-e-
tárias, inclusive minha madrinha de fogueira de São 
João. Das aulas me lembro bem do dia em que mi-
nha madrinha teve bebê, soltaram muitos foguetes 
para avisar a chegada da criança ao mundo, assim 
como me recordo do dia em que minha irmã tomou 
palmatoriada por falar palavrão na sala. Isso mesmo! 
Nessa época ainda existia a famosa Palmatória.
 Ao nos mudarmos para Barreiras, fui estu-
dar na Escola Dona Maria Castro e Silva, no bairro 
do Ribeirão. Lá me matricularam na 2ª série, após 
ficar um tempo sem estudar por conta de proble-
mas familiares, e assim, repeti uns três anos na 2ª 
série, até ter sido alfabetizada. Essa situação ocorreu 
devido à idade avançada com o tempo sem estudar 
e o fato de as matrículas serem feitas de acordo a 
idade, o que acabou prejudicando o meu processo 
de alfabetização. 
 Me lembro de professora Cândida insistin-
do comigo na escrita correta do “x”, quando me 
matricularam no ano seguinte na Escola Robélia de 
Souza Pondé, na qual fui aprovada na 2ª série pela 
professora Hélia, concluindo nessa mesma escola 
até a 4ª série. Daí fui para a escola Folk Rocha, na 
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qual cursei a 5ª série, porém, nesse período, pas-
sando a trabalhar o dia todo, de doméstica, babá, 
passadeira, atendente de lanchonete, entre outras 
atividades laborativas precisei estudar à noite, ma-
triculando-me na Escola Polivalente Alexandre Leal 
Costa, cursando ali até a 8ª série.
 Ainda na 8ª série conheci meu esposo e me 
casei aos 18 anos. Engravidei da minha filha La-
vínia, quando me matriculei no Ensino Médio no 
Colégio Estadual Antônio Geraldo, onde faria o 
curso de Formação Geral, pois não havia consegui-
do a vaga no curso de Magistério, o qual sonhava 
fazer para realizar o meu sonho de ser professora. 
Fiz um ano de Formação Geral com muito descon-
tentamento, porém, não desisti do sonho, e assim, 
no ano seguinte procurei a gestão da escola e inda-
guei sobre a possibilidade de cursar o Magistério a 
partir do 2º ano, como se fosse uma permuta de 
curso. Depois de muita insistência, me permitiram 
fazer o 1º ano do Magistério, concomitantemente 
ao 2º ano. Pagava as disciplinas do primeiro ano 
do Magistério no turno oposto, nesse momento já 
grávida do meu segundo filho, Vítor. Cursei quatro 
anos de Ensino Médio Modalidade Normal, que 
substituía o Magistério de três anos. 
 No ano de 2007 eu concluía o curso Nor-
mal com a música Tocando em frente como epígrafe 
do Relatório Final de estágio da regência do curso: 
“ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorri-
so, porque já chorei demais, hoje me sinto mais for-
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te, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de muito 
pouco eu sei, eu nada sei” (Composição: Almir Sa-
ter / Renato Teixeira, 1992), música essa escolhida 
para mostrar um pouco das minhas geograficidades 
(Dardel, 2011). Ah, realizei meu estágio de regência 
de turma na Escola Alcyvando Liguori da Luz I, 
numa turma maravilhosa de 4ª série da professora 
Neuza, minha professora regente, grande exemplo 
de profissional e ser humano que muito me inspi-
rou, como muitos outros professores que me inspi-
raram de maneira profunda.
 No final desse mesmo ano foi publicado o 
edital do Concurso para a Prefeitura Municipal de 
Barreiras, o qual realizei a inscrição, pagando com 
25 reais, que na época tomei emprestado, para con-
correr a uma vaga para o cargo de professor. Após 
divulgarem o resultado final, meu tio Dázio, que 
trabalhava de vigilante em uma escola do municí-
pio, me ligou pra contar a excelente notícia, ele ti-
nha visto o meu nome na lista dos aprovados: “Dal-
ziza, você passou no Concurso!” Eu não acreditei, 
chorei e pulei de alegria junto com meu esposo De-
lisar, quem sempre me ajudou, chegava do plantão 
sem dormir e ficava cuidando das crianças para eu 
estudar e estagiar. 
 Conheci minha primeira turma em 2008, 
duas turmas de 25 alunos (matutino e vespertino) 
de Educação Infantil, Pré-Escola. Maravilhosos! Na 
época passei três meses sem receber salário, indo de 
bicicleta em baixo de sol e chuva, do centro de Bar-
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reiras ao bairro Santa Luzia, onde ficava a Escola 
Palmira, que eu lecionava. Ah sim! E por coinci-
dência, para a Escola Alcyvando Liguori da Luz I eu 
retornava como professora em 2010, por ser mais 
próxima de minha residência. 
 Aos troncos e barrancos, mas vivendo meu 
sonho, o qual alimentava desde criança, quando 
roubava os pedaços de giz das aulas e levava para 
casa, montava a minha turma de alunos com os co-
leguinhas da rua, arrumava uma tábua que servia 
como quadro de giz e dava aulas como a professori-
nha Dalziza no quintal da casa da minha tia Rosa, 
com quem morei uns tempos, após a separação de 
meus pais, quando tinha apenas 10 anos. Ainda 
hoje quando reencontro meus amigos de infância, 
me lembram disso e falam da minha perseguição 
pelo sonho de ser professora: “Você conseguiu! Dis-
se que iria ser professora e realizou seu sonho!”
 E de 2008 para cá, continuei aperfeiçoan-
do o meu sonho, refletindo a prática em diversas 
etapas do ensino básico, ao tempo que buscava 
também os estudos teóricos. Fui aprovada em Le-
tras, mas não era um curso do meu agrado, ape-
sar de gostar muito de literatura, e assim, prestei 
vestibular em 2010 para a Universidade Estadual 
da Bahia (UNEB) e para a Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), sendo aprovada em ambas as 
universidades para os cursos de Biologia e Geo-
grafia. Optei em fazer Licenciatura em Geografia 
na UFBA, agora Universidade Federal do Oeste 
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Baiano (UFOB), onde me graduei tendo como tí-
tulo da Monografia: “Entre caranguejos e tatus, a 
leitura e a escrita do mundo vivido dos estudantes 
da EJA, Barreiras, BA” – temática que me possibi-
litou a realização de mais um sonho, a publicação 
de dois livros, junto com meus estudantes do no-
turno do Centro Educacional Luiz Viana Filho. 
 Amo ser professora! Amo Geografia! Con-
tinuo acreditando na Educação como meio para 
mudar as pessoas e assim transformar as realidades 
que não condizem com a dignidade humana, e por 
isso continuo estudando, me especializando, pres-
tes a realizar o sonho de ser Mestre em Educação, 
para cada vez mais desenvolver da melhor maneira 
o meu ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2012).
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O PESO DO SILÊNCIO 
E DA REBELDIA

Danielle Lima Almeida

Sentir-se incluído como parte de algo, abra-
çado e acolhido é algo revigorante e cabe 
a pequenos gestos para proporcionar uma 

transformação. Com oito anos de idade consegui 
convencer minha mãe a alisar meus cabelos, pois 
sempre tive o sonho de que um dia eles seriam o 
que todos chamavam de “bom” e “bonito”, não 
queria aquele cabelo que todos chamavam de 
“duro” e “feio”, então, após muitos pedidos, mi-
nha mãe deixou que eu usasse química. 
 O que de início parecia a realização de um 
sonho logo se tornou um pesadelo, pois durante a 
aplicação passei muito mal, óbvio que escondi para 
que ninguém desconfiasse e parasse o processo de 
alisamento. Dias depois veio a consequência: o cor-
te químico, que para uma criança que sonhava com 
os cabelos longos se tornou um pesadelo e motivo 
de chacotas na escola. Mas ao menos era uma escola 
de zona rural, onde as pessoas se conheciam a gera-
ções, conheciam suas casas e principalmente todos 
eram negros ou ao menos sua maioria.
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 Durante o ano terceiro do fundamental 
aconteceu a minha transferência da escola do cam-
po para a da cidade, separada dos ex-colegas, ago-
ra em uma turma com rostos que até então eram 
desconhecidos. Por muitas vezes chorava por não 
conseguir fazer amizades e me sentir excluída, até 
consegui um grupo de colegas para brincar, onde 
a líder do grupo era uma garota loira de olhos ver-
des, apontada como a menina mais bonita da escola 
com quem todos queriam fazer amizade. Mas a mi-
nha amizade era “descartável”, e eu nunca gostei de 
correr atrás de ninguém ou me humilhar para ter 
companhia, então rapidamente voltei a perambular 
sozinha nos intervalos. 
 No quarto ano, silenciosamente, implorava 
para que tudo fosse diferente, e infelizmente foi, só 
que não de um modo positivo, pois me vi em uma 
turma de alunos brancos e ricos. Me sentia fora de 
minha realidade, sofrendo bullying constante pelo 
cabelo, falas e sendo chamada de feia. Era uma boa 
aluna, sempre notas excelentes, mas isso não me 
tornava destaque ou exemplo. 
 Aos professores me sentia invisível, nunca 
me convidavam para nem uma apresentação ou 
algo que ocorria, logo julguei-me incapaz de ser 
a garota que desfilava de princesa, a que dançava, 
pois provavelmente seria ruim nisto também, já 
que nem considerada bonita era, e para fazer estas 
coisas precisava ser bonita. Eu era só a aluna, nem 
boa, nem ruim, invisível para os professores que 
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hoje julgo como omissos perante as falas maldosas 
e exclusão dos colegas. 
 Diante disto tudo, constantemente, obser-
vava uma garota da escola que também sofria o 
racismo disfarçado de bullying, mas diferente de 
minha atitude de isolamento ela encarava as provo-
cações, era apontada como garota problema, teimo-
sa e “burra”, já que não tinha boas notas. A obser-
vava e pensava em ser seu total oposto já que tinha 
a pele um pouco mais clara e por ser sempre quieta, 
poucas vezes me notavam, então se fosse o oposto 
dele, calada e não respondesse as provocações talvez 
me deixassem em paz na maior parte do tempo. E 
realmente, isto aconteceu.
 Porém a passividade deixa sequelas, mesmo 
não me aproximando da garota em questão para não 
sofrer tanto quanto ela, eu via pelo que ela passava e 
sabia que aquelas falas também serviriam para mim: 
“Macaca!”, “Olha a macaca de batom vermelho”, 
“Nega, preta, feia”, “Nega do cabelo duro”. Então eu 
não poderia usar vermelho para não servir de incen-
tivo aos agressores, e assim me privei de várias coi-
sas: cores e posicionamentos, já que, aparentemente, 
gente como eu tem paletas de cores a seguir. Calei 
durante anos, mesmo com turmas e colegas diferen-
tes, o medo ainda era companheiro constante. 
 Lutar contra este medo e silêncio que cons-
truir foi e ainda é uma grande batalha, por ainda 
carregar o trauma de acreditar que minhas falas 
são irrelevantes. Este superar o racismo e abraçar 
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a identidade negra de modo empoderador, não se 
calando ou abaixando a cabeça, deu-se início com 
falas que ouvia e palestras das quais participava com 
colegas, já durante a faculdade. 
 Em um estágio trabalhei com turmas do 
primeiro a terceiros anos e os dois estudantes tidos 
como os piores do colégio, eram negros. Aos pou-
cos me aproximei deles tentando entender quem 
eram e o porquê de apresentar descaso e rebeldia 
com os professores. Um deles apontou que a pro-
fessora não gostava dele, pois era burro e o outro 
disse que apesar da pouca idade era o responsável 
por cuidar da avó que o criou e que morava em 
bairro muito “difícil”.
 Durante o tempo que trabalhei com eles vi 
a mudança, inclusive um até me agradeceu, que eu 
era muito “legal”. Percebi que assim como eu e mi-
nha colega, eles também passaram ou passavam pelo 
aterrorizante e transformador racismo que deixam 
alguns mais silenciosos como ocorreu comigo, e ou-
tros mais ativos, revoltosos e/ou rebeldes. Mas que 
ambos no fim só querem que alguém os acolham e 
os ajudem a não desistir. A não desistir ao menos da 
escola, pois a vida fora dela já é tão difícil, que ela, 
também, não precisa ser mais um problema. 
 Os casos citados são exemplos de tantos ou-
tros que já vivenciei. Lembro do choro coletivo, das 
longas conversas, de ressaltar sempre as potenciali-
dades desses meninos e meninas e do quão impor-
tante é se valorar e acreditar em si mesmo. Inclusive 
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um deles todo orgulhoso ao passar nas Olimpíadas 
de Matemática me entregou sua medalha, pois disse 
que era minha também, que eu confiei nele e con-
versei enquanto muitos outros apenas castigavam.
 Enquanto mulher negra, que duramente 
vivenciei o racismo na pele, enquanto professora 
negra, enxergo o dever de disseminar conhecimen-
to e ferramentas para o combate ao racismo, de 
modo que esses estudantes negros tenham vez e 
voz dentro e fora da escola e que os não negros, 
também, compreendam as trágicas proporções 
desta ação, tomando conhecimento das diferenças 
físicas e históricas, mas sobretudo do respeito e va-
lorização destas diferenças.
 A narrativa aponta reflexões em relação a ta-
manha importância dos professores, tendo eles em 
suas mãos grande influência sobre os alunos, na for-
mação de suas personalidades e consequentemen-
te parte de seus destinos. O professor tem funções 
que perpassam o ensinar o conteúdo e precisa estar 
atento ao que ocorre em sua sala de aula.
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POR UM ENSINO DE 
HISTÓRIA PLURAL: 

Experiências exitosas no 
chão da escola pública

Douglas Novais da Silva 

Toda a minha trajetória educacional, seja ela 
enquanto estudante ou professor, deu-se no 
chão da escola pública. Recém graduado em 

licenciatura em História, minhas primeiras expe-
riências com a prática docente se constituíram ain-
da no processo de formação enquanto professor, 
seja a partir dos projetos de iniciação à docência, 
dos estágios supervisionados ou até mesmo dos es-
tágios remunerados. 
 As minhas práticas educativas sempre tive-
ram como fio condutor a constituição de um ensi-
no de História plural e diverso, de modo a fomentar 
a valorização das diversidades culturais existentes, 
das histórias locais e regionais, ou seja, das histórias 
dos nossos estudantes, as quais foram e ainda conti-
nuam sendo silenciadas nas práticas educativas, nos 
currículos escolares e nos livros didáticos.
 Nesse contexto, uma das minhas primeiras 
experiências com o lugar de fala docente, consti-
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tuiu-se durante a execução das atividades do Pro-
grama Institucional de Bolsa de Iniciação à Do-
cência, o PIBID, ocorrido no ano de 2018. Neste 
projeto, em parceria com uma colega de gradua-
ção, foi desenvolvida uma intervenção com foco 
no ensino de História Indígena Local no Centro 
Educacional Sagrado Coração de Jesus, localizado 
na cidade de Barreiras-BA. Tal escolha deu-se pela 
necessidade observada no ambiente escolar no que 
diz respeito ao trabalho com a História e a Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena, que mesmo tendo sido 
regularizada pela Lei n° 11.645, de 10 de março de 
2008, ainda não se faz presente como deveria fazer 
nas salas de aulas e nos livros didáticos, principal-
mente na disciplina de História. 
 Assim, faz-se necessário apresentar a Histó-
ria do índio pelo olhar do índio, tarefa essa que não 
é fácil, pois como aponta John Monteiro em O De-
safio da História Indígena no Brasil (1995), pou-
co se têm de fontes a respeito dos índios, sendo a 
maioria produzida pelo colonizador. Então, perce-
be-se a necessidade de o professor em sala descons-
truir estereótipos e visões equivocadas a respeito do 
índio na sociedade brasileira. 
 Partindo dessa perspectiva, o projeto foi 
construído tendo a mulher indígena como per-
sonagem central. O desenvolvimento do projeto 
deu-se inicialmente com a problematização acerca 
dos povos indígenas, iniciando com a chegada dos 
europeus na América, perpassando pelo período 
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colonial até chegar aos dias de hoje. Ao trabalhar 
o índio nessa perspectiva linear da História, os es-
tudantes foram refletindo as imagens acerca des-
ses povos que estavam enraizadas em suas men-
tes através da mídia e do próprio livro didático. 
Nesse sentido, foram-lhes apresentados os povos 
indígenas Kiriri do município de Barreiras, refle-
tindo e problematizando as várias figuras femini-
nas presentes na aldeia, a partir da produção de 
narrativas, em especial os contos, para isto foram 
realizadas oficinas que auxiliaram os estudantes no 
processo de escrita das narrativas. 
 Por fim, foi realizado a construção de um pe-
queno livro intitulado de “Contos sobre Mulheres 
Indígenas do Oeste da Bahia”, o qual contou com as 
narrativas e as ilustrações produzidas pelos próprios 
estudantes. Desse modo, o projeto possibilitou aos 
estudantes a desconstrução de estereótipos referentes 
aos povos indígenas, em especial no que diz respeito 
às mulheres, apresentando-os narrativas orais, foto-
gráficas e escritas sobre o povo indígena Kiriri.
 Uma outra experiência exitosa, e que tam-
bém dialoga com a necessidade da aplicabilidade da 
Lei n° 11.645/2008, deu-se no chão da Escola Mu-
nicipal Antônio Barbosa Pinto, localizada na comu-
nidade negra ribeirinha de Goiabeira no município 
de Wanderley-BA. Nesta prática, foi construída 
durante uma oficina com os estudantes do oitavo 
ano do Ensino Fundamental II, uma colcha de re-
talhos da história quilombola de Sacutiaba e Riacho 
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de Sacutiaba. Para tanto, os estudantes inicialmente 
participaram de uma atividade em sala de aula, a 
qual teve como objetivo refletir sobre a escravidão 
na Bahia, apontando a poderosa rede escravista pre-
sente no período, mas, salientando com ênfase que 
também houve resistência. E uma das formas de re-
sistência, tratou-se da formação de quilombos. 
 Nesse sentido, foi direcionada a discussão 
para a história da comunidade quilombola de Sa-
cutiaba e Riacho de Sacutiaba. Ao apontar a refle-
xão para o quilombo do município, os estudantes 
se mostraram surpresos ao saber que Sacutiaba e 
Riacho de Sacutiaba se constituía enquanto um 
território quilombola de luta e resistência. Assim, 
foi proposto aos estudantes uma visita à comuni-
dade para dialogar com os mais velhos do quilom-
bo acerca da história do local. Tal atividade, pos-
sibilitou os estudantes experimentarem a prática 
da pesquisa histórica, principalmente no que diz 
respeito à História Oral.  
 Como resultado da atividade de campo, foi 
proposto aos estudantes a construção de uma colcha 
de retalhos a partir de colagens. Durante a confec-
ção da colcha de retalhos no papel madeira, os estu-
dantes se mostraram empolgados com a história do 
quilombo, elencando os principais personagens do 
processo de luta pelo reconhecimento do território, 
como também os saberes e as tradições culturais.
 As duas experiências já relatadas se deram 
ainda no contexto do ensino presencial, este que foi 
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suspenso no início do ano de 2020, em decorrência 
da pandemia do novo coronavírus, sendo substituí-
do pelo ensino remoto. Nesse contexto, a experiên-
cia exitosa que agora apresento se deu no cenário 
virtual, a partir das atividades desenvolvidas no Es-
tágio Supervisionado em História III, ocorrido no 
ano de 2021, nas turmas dos sextos anos da II Esco-
la Municipal Alcyvando Liguori da Luz, localizada 
no município de Barreiras-BA. 
 A atividade foi desenvolvida pelo Google 
Meet, recebendo o título de “Diário de Bordo Vir-
tual: uma viagem entre dois mundos”. Tal ativida-
de teve como objetivo possibilitar aos estudantes 
do sexto ano, a partir da própria escrita, relacionar 
o objeto de conhecimento estudado (Pré-História) 
com o território em que vive (Oeste da Bahia), de-
senvolvendo assim, a consciência histórica destes, 
a fim de se perceberem enquanto sujeitos histó-
ricos participantes de uma história presente, mas 
carregada de passado. O uso do “Diário de Bordo 
Virtual” enquanto atividade a ser produzida, jus-
tificou-se em sua capacidade de produção de uma 
escrita subjetiva, na qual o estudante era o próprio 
protagonista do processo de ensino e aprendiza-
gem, pois, deveria ele, escrever sempre partindo 
de sua realidade local e regional, inserindo-a no 
objeto de conhecimento estudado.
 Para isso, foi utilizada uma plataforma di-
gital, conhecida como “Padlet”, a qual trata-se de 
um recurso virtual, online, gratuito e colaborativo. 
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O recurso possibilita aos usuários comentar e curtir 
em materiais publicados, bem como, compartilhar 
com demais usuários. Os estudantes para a publica-
ção, visualização e/ou edição do material postado, 
foram orientados a produzirem suas histórias/tex-
tos, tendo como proposta o relato da vivência de 
um dia na pré-história de Barreiras ou São Desidé-
rio, narrativas essas, que deveriam ser evidenciadas 
características sobre os objetos de conhecimento 
vistos nas aulas.
 Como primeiro retorno, as produções es-
critas surpreenderam positivamente. Foi possível 
observar o envolvimento dos estudantes frente à 
discussão dos conteúdos estudados, apresentando 
histórias bem desenvolvidas, ancorados nas diversas 
características dos povos que viveram ao longo dos 
três períodos da Pré-História. Com bastante cria-
tividade, a maioria dos estudantes ambientalizou 
suas histórias tendo como cenário a Serra do Mimo 
(Barreiras – BA), provavelmente a escolha por esse 
local em detrimento aos sítios arqueológicos de São 
Desidério-BA, deu-se por conta da relação de pro-
ximidade dos estudantes com o cenário escolhido, 
o que nos faz perceber o sentimento de pertenci-
mento e o quanto o trabalho com a História Local 
possibilita aos estudantes o interesse no estudo e na 
pesquisa da História, pois, eles notam que é algo 
próximo à sua realidade.
 Em suma, ao apresentar estas três experiên-
cias exitosas no chão da escola pública percebe-se 
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que embora tenhamos um ensino de História eu-
rocêntrico, que valoriza a história dos brancos em 
relação à história dos negros e dos índios, é possível 
o desenvolvimento por parte do professor de práti-
cas educativas reflexivas e atinentes às diversidades, 
possibilitando que os estudantes reflitam a partir de 
suas próprias realidades regionais.
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O IMPACTO DA PANDEMIA 
NO AMBIENTE ESCOLAR

Edilma Sousa Stankiewicz
 

Meu nome é Edilma Sousa Stankiewicz, te-
nho 50 anos de idade e 30 anos de serviço 
público como docente da Rede Estadual 

de Ensino da Bahia. Concluí o Magistério no ano 
de 1988 e, em 1991, comecei a trabalhar como 
professora Nível 1 (antigo primário - 1a a 4a série), 
além de ter sido cedida à rede de Serviço Social da 
Indústria (SESI) para atuar por um tempo no Ensi-
no Infantil, no Maternal e Jardim II.
 Concluí  a Licenciatura Plena em História 
pela Universidade Católica de Salvador (Ucsal) em 
1999, em Salvador - Bahia, mudando para o Ní-
vel 3 e passando a lecionar no Ensino Médio. Em 
2003, consegui a remoção para o interior do Esta-
do e, desde então, faço parte do quadro funcional 
do Colégio Estadual Mimoso do Oeste, em Luís 
Eduardo Magalhães-BA.
 Durante esse longo tempo de trabalho, pre-
senciei situações diversas, porém, gostaria de res-
saltar a minha experiência docente no tocante ao 
período atual da pandemia do Covid-19, que ul-
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trapassou 616 mil mortes no Brasil, revelando uma 
situação de desespero e dor no mundo inteiro.
 Na Bahia, em fevereiro de 2020, houve o 
encerramento das aulas presenciais, um momen-
to angustiante no ambiente escolar e nas famílias. 
Além de outros impasses, o medo da pandemia, a 
exclusão social e digital, a violência familiar, a mu-
dança na rotina estudantil e o aumento da pobreza 
passaram a fazer parte da vida de milhares de alunos. 
O conjunto desses fatores acelerou a precoce entra-
da de jovens no mercado informal de trabalho, na 
busca pela sobrevivência. Tive a percepção de que o 
sonho de melhorar de vida através da dedicação aos 
estudos, do ingresso ao Ensino Superior, foi sepul-
tado. O desencanto com a escola foi impactante.
 Com a emergência do Ensino Remoto, 
novas atribuições foram impostas aos professores, 
como sobrecarga de trabalho que envolvia cansati-
vos roteiros de estudos, busca ativa de alunos, além 
da invasão de privacidade do número de celular do 
professor. A situação atípica exigia a adequação do 
professor às novas tecnologias digitais - uma rede 
de solidariedade foi criada entre os colegas, já que 
quem tinha um maior domínio digital, ensinava e 
treinava os menos aptos.
 A proposta vigente de que o professor tinha 
de se REINVENTAR, para mim soava como uma 
campanha demagógica. Sequer houve ajuda gover-
namental. O Governo Federal vetou o acesso à In-
ternet aos alunos, contribuindo com a exclusão di-
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gital. No âmbito estadual e municipal, a adequação 
do professor às novas tecnologias, com a novidade 
das aulas on-line e das novas atribuições, foi desgas-
tante. Não teve suporte financeiro, o professor teve 
que custear o Ensino Remoto, na utilização das fer-
ramentas individuais, como notebook, celulares, ta-
blets, rede de Internet em seu ambiente doméstico. 
 Infelizmente, nem todos os docentes conse-
guiram se adequar às exigências do sistema: adoe-
cimento, dificuldade com as novas tecnologias, 
isolamento social, depressão, síndrome do pânico 
e outras enfermidades, também, estiveram inseridas 
na nova realidade.
 Na etapa do Ensino Remoto, além da difi-
culdade do professor, também havia o impacto da 
mudança na vida escolar do aluno. Devido às con-
dições socioeconômicas, a maioria não teve acesso 
democrático ao ensino virtual e ainda houve casos 
dos que tinham acesso à tecnologia, mas não con-
seguiam se adequar, preferindo o contato direto do 
professor, se recusando a fazer parte dessa nova con-
figuração de ensino em rede.
 Interessante destacar que o Ensino Remoto 
instiga o aluno a ser pesquisador e produtor do seu 
conhecimento. No entanto, muitos não consegui-
ram se adaptar frente às novas exigências. É inegável 
as possibilidades de aprofundamento do conheci-
mento científico através do domínio das novas tec-
nologias. Porém, apesar das inúmeras dificuldades, 
muitos professores superaram as suas limitações.
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 Confesso que para mim foi desafiador, sou 
da época do mimeógrafo, das aulas expositivas, dos 
sacolões do Magistério. Fiquei maravilhada com o 
leque de variedades na abordagem de um conteú-
do, das inúmeras possibilidades de ensinar, agora 
de uma maneira mais lúdica e aprofundada. O uso 
das novas tecnologias veio revolucionar o ensino e 
ser um aliado no trabalho do professor. 
 A existência de uma pandemia acelerou a 
emergência do Ensino Remoto, que já deveria estar 
presente há décadas na realidade escolar. Ela veio 
para ficar. O acesso democrático às novas tecnolo-
gias auxilia a entrada ao conhecimento e à autono-
mia do estudante no tocante à pesquisa.
 Com a diminuição dos índices da pandemia 
do Covid-19, consequência direta da vacinação, o 
retorno presencial acontece na Rede Estadual da 
Bahia a partir de julho de 2021.
 Interessante observar que, apesar dos avan-
ços, ainda persiste a evasão escolar, os salários defa-
sados, o desestímulo governamental à qualificação 
profissional, a insuficiência ou falta de professores, 
além de outras pendências na política pública de 
Educação. A desvalorização e o descaso com a edu-
cação pública persistem há décadas no Brasil. 
 As políticas públicas são decididas nos ga-
binetes de luxo, distantes da realidade cotidiana da 
sala de aula. Sinto que o professor está sendo cada 
vez mais alijado do processo ensino-aprendizagem, 
apesar de ser a chave principal da Educação.
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 Apesar de todas as dificuldades vivenciadas, 
sinto que estou na profissão certa, realizo-me ao ver 
o brilho da esperança no olhar do meu aluno, na 
apreensão do conhecimento. Acredito que o profes-
sor que continua na Educação é um guerreiro que 
luta contra a maré. Apesar de todos os contratem-
pos, a carreira docente é única, pois envolve mente 
e coração, envolve gente!
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EXPERIÊNCIAS COM O 
LUGAR DE FALA DOCENTE: 

Possibilidades de ensino

Gabriel Carneiro Teixeira da Silva

A profissão de educador é, acredito, a que mais 
armazena experiências distintas e incomuns. 
A vivência diária com os estudantes permite 

uma interação constante, possibilitando diferentes 
abordagens. Gostaria de compartilhar neste rela-
to uma experiência intrigante sobre a sala de aula, 
especificamente, a primeira vez que estive em uma 
como docente. 
 A primeira experiência docente é assustado-
ra e animadora ao mesmo tempo, colocamos ali em 
prática tudo que desenvolvemos na nossa vida estu-
dantil. Todavia, é algo que devemos analisar cons-
tantemente e repensar os acontecimentos vivencia-
dos para entender as falhas, demandas e melhoras. 
 O contexto da minha aula era de ensino 
remoto, devido as medidas de restrições em de-
corrência da pandemia da COVID-19, os alunos 
já estavam cansados da modalidade e não estavam 
entusiasmados para assisti-la. Porém, insistimos em 
aplicar algo visando a qualidade do ensino. 
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 Como costumeiramente somos alertados, 
apresentamos o conteúdo da aula e de como iria-
mos abordá-lo. A aula era expositiva e contava com 
algumas ilustrações e tópicos importantes sobre o 
Renascimento Cultural e o Humanismo e, ao final 
havia uma atividade para fazermos em conjunto 
com os alunos para fixação das abordagens.
 Inicialmente, as narrativas foram sugestivas 
ao período abordado e havia muita inatividade por 
parte dos estudantes, a participação era a chave da 
continuidade da aula e sem ela estaríamos perdidos 
sobre o que eles entendiam ou não. Tentávamos en-
tão, através de questões norteadoras, chamar a aten-
ção deles de volta para o conteúdo de uma forma 
que não exigia tanto aprofundamento teórico, e sim 
mais raciocínio lógico sobre os seus arredores. 
 Posteriormente, ainda havia uma resistência 
por parte dos alunos e eles pareciam estar desconec-
tados com os conceitos abordados em sala. Então, 
decidíamos aplicar o jogo que havíamos prepara-
dos: o caça palavras. Apesar de simples, o desafio 
chamou a atenção dos estudantes e aqueles calados 
começaram a interagir tentando encontrar a maior 
quantidade de palavras possíveis. No final das con-
tas todos participaram e se entrosaram sobre con-
ceitos do conteúdo estudado. 
 Por fim, percebemos nos jogos uma das 
chaves para chamar a atenção dos estudantes. 
Pensamos que se fosse outro tipo de jogo e, que a 
partir dele iniciássemos a aula, talvez os alunos es-
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tariam muito mais entrosados durante o momen-
to teórico. É gratificante ter um retorno positivo, 
isso instiga e inspira o licenciando a continuar no 
rumo da educação.
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REVISITANDO MEMÓRIAS E 
CONSTRUINDO NOVOS SABERES: 

Marcas de uma caminhada

Givaédina Moreira de Souza

A ideia de escrever este registro como expres-
são da minha atuação como professora 
formadora no Programa Ações Integradas 

PACTO/PNAIC pelo município é um grande de-
safio, pois descreve a subjetividade, revelando meu 
percurso itinerante de construção indissociável do 
eu/mundo, ser sendo aprendiz-educadora.
 Em abril de 2015, a Secretaria de Educa-
ção do Estado da Bahia lançou um edital para se-
leção interna para professores do Programa Pacto 
com os Municípios pela Alfabetização na Idade 
Certa, optei por participar desse processo seletivo 
porque voltar a trabalhar com alfabetização exigi-
ria de mim um trabalho de retorno ao chão que 
iniciei, o que implicaria reflexão sobre como era 
minha percepção de alfabetização, minha prática 
pedagógica e, a partir daí construir novos olhares, 
entendendo minha formação continuada, como 
defende Fontoura (2015) “[...] não apenas como 
acumulação de cursos ou técnicas, mas sim como 
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um trabalho de (re) construção contínua, atrelado 
às aprendizagens que ocorrem nas práticas diárias” 
(FONTOURA 2015, p. 80).
 Assim, iniciamos o ano de 2015 com um 
grande desafio: Assumir a formação dos Coorde-
nadores Pedagógicos Multiplicadores (CPMs) dos 
municípios e ajudá-los a multiplicarem à roposta 
de Alfabetização na Perspectiva do Ciclo, abarcando 
também às classes do 4º e 5º anos. Deu-nos temor 
pelo novo e por ser esta proposta inovadora e desafia-
dora. Os CPMs podiam ou não abraçar a proposta.
 Desafio maior se fez, quando houve a junção 
de três Núcleos Regionais de Educação (NREs) em  
um mesmo Polo em Barreiras. 27 municípios jun-
tos, agregando 36 CPMs com características singu-
lares, mas focados em um mesmo objetivo: apren-
der, somar e dividir conhecimentos. Este sempre foi 
o grande diferencial dos nossos CPMs do Polo 10, 
desde o início das formações.  A cada círculo forma-
tivo, o que diferenciava era o trabalho de formação 
em parceria e de muita cumplicidade, o que nos 
ajudou a fortalecer os laços de companheirismo e 
solidariedade entre os participantes.
 No Programa Pacto com os Municípios 
pela Alfabetização na Idade Certa em 2016, conti-
nuei atuando como Formadora do polo 10 - Bar-
reiras, responsável pela formação presencial em 
Alfabetização e Letramento em Língua Portugue-
sa e Matemática dos orientadores de estudo e dos 
coordenadores pedagógicos multiplicadores, pelo 
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acompanhamento de quatorze municípios do 
NRE 11 da Bacia do Rio Grande e quatro do NRE 
02 de Bom Jesus da Lapa.
 Ainda em 2016 foram inseridas outras áreas 
do conhecimento: Artes, Ciências Humanas e Na-
turais, o que possibilitou a integração dos saberes 
e planejamentos voltados para os experimentos, 
materiais concretos, vivências e conhecimentos do 
cotidiano. De acordo com os depoimentos e me-
mórias pedagógicas sobre o PACTO/PNAIC, os 
orientadores de estudo expressaram a satisfação pe-
las formações apesar de muitos terem enfrentado al-
guns desafios para realizar os estudos, as formações, 
fazer os acompanhamentos.
 Lembrar da formação, é lembrar da elabo-
ração da agenda, momentos de estudo, preparação 
e organização do ambiente, dos mimos, dos delei-
tes, do abraço carinhoso nos orientadores de estudo 
e nos coordenadores pedagógicos multiplicadores 
que foi sempre uma constante expectativa a cada 
encontro. Tudo contextualizado dentro da temática 
em estudo e em consonância com a carga horária 
proposta pelas diretrizes do Programa Pacto Pnaic.
 No círculo I, tendo como tema “Felicidade”, 
discutimos sobre os principais pressupostos teórico-
-metodológicos relacionados à Organização do Traba-
lho Pedagógico e Recursos Didáticos do Processo de 
Alfabetização. Estudo dos Direitos de Aprendizagem 
em consonância com a Proposta de Alfabetização Ma-
temática (PDAM) e a Proposta Didática para Alfabeti-
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zar Letrando (PDAL), ampliando para o 4º e 5º anos; 
definição das orientações para qualificação das  ações 
de acompanhamento; houve orientações sobre a efe-
tividade do diagnóstico de aprendizagem em Língua 
Portuguesa e Matemática nas classes de alfabetização, 
bem como o planejamento de intervenções; estuda-
mos o jogo como estratégias de ensino.
 No círculo II de formação a temática foi 
“Solidariedade”. Trabalhamos em Organização do 
Trabalho Pedagógico: Caderno 2 - A criança no ci-
clo de alfabetização; e caderno 6 - A importância do 
lúdico no desenvolvimento da criança, valorizando 
a sua presença no ciclo de alfabetização; Ensino de 
Arte no ciclo de alfabetização com vistas à orga-
nização do trabalho pedagógico; Planejamento de 
intervenções a partir dos resultados do diagnóstico 
das aprendizagens em Língua Portuguesa e Mate-
mática, favorecendo as aprendizagens necessárias 
para cada ano do ciclo de alfabetização; Concepções 
de linguagem e o ensino de Língua Portuguesa; Vi-
vências de situações didáticas do componente cur-
ricular de Matemática; eixo tratamento da informa-
ção; Educação Especial na perspectiva da Educação 
Inclusiva; Terminologias e reflexões de momentos 
históricos; Atendimento Educacional Especializa-
do; Adequações curriculares; Adaptações de grande 
e de pequeno porte; Planejamento das formações 
com os professores alfabetizadores.
 No ciclo III de formação, a temática “Amiza-
de” foi considerada mais relevante pelos orientado-
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res de estudo, porque trabalhamos com Ciências da 
Natureza no Ciclo de Alfabetização, que trouxe uma 
nova roupagem no processo de ensino e aprendiza-
gem, com novas metodologias a serem inseridas no 
planejamento do professor alfabetizador para pôr em 
prática na sala de aula para o ensino de Ciências.
 No ciclo IV a temática foi “O Amor”. Estu-
damos a Organização do Trabalho Pedagógico: Ca-
dernos 5 - A oralidade, a leitura e a escrita no Ciclo 
de Alfabetização - refletir sobre as inter- relações en-
tre oralidade e escrita, reconhecendo a diversidade 
e a heterogeneidade de gêneros discursivos escritos 
e orais, e suas implicações no trabalho pedagógico 
do componente Língua Portuguesa, no Ciclo de Al-
fabetização; Caderno 7 - Alfabetização matemática 
na perspectiva do letramento - A Matemática como 
um texto. Tratamento da Informação (construção 
de tabela, quadro, gráfico de coluna e pictórico); 
Números e Operações (Campo aditivo-composi-
ção, transformação e comparação); Concepção de 
texto, produção de texto; contexto comunicativo/
planejamento do texto; O papel do professor como 
escriba; Comportamentos leitores e escritores.
 No ciclo V o nosso tema foi “A Primavera 
da Amizade – Memórias e histórias”. Estudamos a 
Organização do Trabalho Pedagógico: Cadernos 9 - 
Ciências Humanas no Ciclo de Alfabetização: Quais 
conceitos, quais práticas? Os Novos Mapas Cultu-
rais e o Ensino das Ciências Humanas nos Primeiros 
Anos da Escolaridade; Brinquedos e Brincadeiras 
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na Sala de Aula. Conceitos das Ciências Humanas 
– tempo, espaço, cultura e relações sociais – a partir 
da apresentação de situação didática elaborada con-
siderando os tempos didáticos propostos na PDAL 
e o diálogo interdisciplinar com Língua Portuguesa, 
Ciências Naturais e Matemática.
 Com a união dos programas PACTO/
PNAIC, foi possível observar que houve resultado 
na melhoria da qualidade do ensino e aprendiza-
gem nos municípios do polo, tornando os plane-
jamentos mais interdisciplinares e enriquecedores, 
aulas mais dinâmicas e lúdicas, consequentemente, 
aprendizagens mais significativas.
 Para fortalecer ainda mais as ações de alfa-
betização e letramento, foi instituído os Núcleos 
de Alfabetização e Letramento (NALFA) nos mu-
nicípios do polo 10. Essa ação foi orientada pela 
Supervisora Márcia Correia. Percebo que essa ação 
foi implantada e tem sido atuante em suas ações 
na produção do documento que lhe foi atribuí-
do (Orientações Curriculares para o ciclo de Al-
fabetização). O núcleo teve seu foco nos estudos 
e pesquisas para a elaboração das Orientações 
Curriculares do ciclo de alfabetização, contando 
com diversos parceiros neste processo, a exemplo: 
as orientadoras de estudos, o Conselho Municipal 
de Educação, coordenadores pedagógicos, super-
visores escolares, representantes do comitê estra-
tégico do Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE) dentre outros.
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 Caminhando e observando o chão da es-
cola, pudemos perceber experiências maravilhosas 
que vão desde a utilização dos elementos/recursos 
presentes na comunidade até a inserção das ferra-
mentas tecnológicas mais atuais. Dentre muitas 
maravilhas, destacamos as atividades exitosas com 
os gêneros textuais desenvolvidos pelas escolas mu-
nicipais, contemplando todos os tempos do Pac-
to, fazendo ponte com a realidade dos educandos, 
e fomentando o uso das diferentes linguagens nas 
produções. Motivos para nos orgulhar do trabalho 
que estamos desenvolvendo com o programa nos 
municípios do polo.
 Na rede de experiência, o foco sempre volta-
do para os diagnósticos de linguagem e matemática, 
projeto de intervenção e acompanhamento em rede. 
Um momento destaque: a experiência com as pro-
postas apresentadas pelas professoras de Barreiras 
em Linguagem e Matemática. Excelente momento, 
emocionante e vimos que quando nos dedicamos 
ao que fazemos conseguimos contagiar e renovar os 
ânimos e perspectivas adormecidas.
 A formação de professores requer conheci-
mentos unificados e que insira o professor como 
pessoa em busca de uma identidade profissional. 
Em segundo lugar, admitir que:

A formação passa pela experiência, pela ino-
vação, pelo ensaio de novos modos de traba-
lho pedagógico. A formação docente requer 
a participação dos professores em processos 
reflexivos e não somente informativos. A for-
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mação passa por processos de investigação, 
diretamente articulados com as práticas edu-
cativas. (NÓVOA, 1995, p. 28)

 Em terceiro plano, a formação tem como 
desafio “conceber a escola como um ambiente edu-
cativo, onde trabalhar e formar não sejam ativida-
des distintas” (NÓVOA, 1995, p.29).
 Escrever um memorial é sair em busca de 
informações passadas e presentes, algumas muitas 
vezes esquecidas no tempo, por isso a tarefa exige 
muito, implica nossa exposição interior. A maneira 
escolhida para falar desses dados é singular, faz parte 
do meu universo de lembranças. Implica lembrar 
quem sou eu, a alfabetização, os primeiros contatos 
com a Cartilha ABC, os meus estudos e a minha 
formação. O Pacto nos fez ter essa visão de alfabeti-
zar, não basta saber ler e escrever, é preciso ir além, 
faz-se necessário saber porque, para que e como 
acontece todo o processo.
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RELATO DE MINHA PRIMEIRA 
EXPERIÊNCIA COM DOCÊNCIA 

NA SALA DE AULA

Jaciel Carvalho dos Santos

O viver de um ser humano é carregado de fa-
ses e etapas constituídas por ações, práticas 
e posturas que tem como resultados as expe-

riências vinculadas a essas vivências. Vivências es-
sas, que podem variar desde o primeiro banho de 
rio, até a primeira queda de bicicleta, podendo ser 
recordada com sentimentos capazes de serem revi-
vidos através de relatos ou até mesmo memórias ao 
serem trazidas para o presente.
 Aqui, será relatado um fato muito impor-
tante, marcado pelo o meu primeiro contato como 
com o exercício docente, vivenciado ainda enquan-
to estudante de graduação do curso de Licenciatura 
em História pela Universidade Federal do Oeste da 
Bahia (UFOB), localizado na cidade de Barreiras, 
momento representado por ansiedade, surpresas e 
acima de tudo novas aprendizagens, que marcou a 
minha memória como algo importante em umas 
das etapas da minha formação.
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 Foi através do Programa de Incenti-
vo à Docência do qual eu fazia parte, no ano de 
2018/2019, que tive meu primeiro contato com 
sala de aula, dentro de uma perspectiva de ensi-
no. Por meio desse programa, na escola municipal, 
Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus, 
tive meu primeiro contato de atuação como “pro-
fessor”, oportunizado por umas das intervenções 
proposta pelo projeto, onde fui responsabilizado 
a planejar e mediar uma aula de História para os 
estudantes do 8º ano B, que tinha como objeto de 
conhecimento o capítulo nove do livro, “A Eman-
cipação Política do Brasil”. Momento que confi-
gurou minha primeira experiência docente.
 O frio na barriga e o medo, apropriaram-se 
do meu corpo, desenvolvendo em mim um senti-
mento de incapacidade. A timidez, que me é carac-
terística, aflorou e aumentou ainda mais a minha 
insegurança. Mas, assim como proposto, a aula foi 
ministrada. Inicialmente, comecei a gaguejar e de-
mostrei nervosismo, mas como estava em uma tur-
ma de alunos entre 13 e 15 anos, eles começaram a 
participar e me deram o apoio necessário para que 
eu continuasse, fizeram com que eu me sentisse 
confortável, e isso fez com que eu rompesse com o 
medo e executasse o que havia planejado.
 Ainda assolado pela vergonha dei continui-
dade, de forma séria e tentando demostrar controle 
da situação, e assim fiz a apresentação do conteúdo 
dialogando com a turma, apresentando slides e du-
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rante minhas falas provocando os alunos. Ao fazer 
essas provocações, lembro de que foi um ponto que 
pode ser chamado até de estratégia para poder do-
minar o nervosismo e apropriar da aula, pois, foi a 
partir disso que controlei minhas emoções.
 No decorrer das aulas, houve uma partici-
pação e interação muito grande por parte da turma, 
e isso foi algo muito importante, porque através 
dessas participações estreitamos os laços necessá-
rios para começar a estabelecer um ambiente esco-
lar de troca ensino-aprendizagem. Durante a aula 
alguns imprevistos ainda aconteceram, a exemplo 
da queda de energia fazendo com que o aparelho 
de transmissão de imagem desligasse, mais uma 
vez o nervosismo tomou conta, e mesmo assim, 
tive que respirar fundo, pegar o pincel e começar 
uma nova dinâmica.
 Comecei a perguntar e anotar no quadro 
algumas coisas sobre a configuração do território 
brasileiro atual, a partir do conhecimento prévio 
dos alunos, depois de um bom número de partici-
pação, iniciei o diálogo fazendo uma relação com as 
palavras que eles tinham apresentado, contextuali-
zando como o objeto de conhecimento e resolven-
do o problema que havia surgido. Nesse momento 
desejei que as horas passassem de forma acelerada, 
mas durante a aplicação, por mais nervoso que eu 
estivesse, o desejo começou a mudar: queria que o 
tempo passasse de forma lenta para que eu pudesse 
ministrar a aula da forma como planejei. 
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 Mesmo com todo nervosismo a aula foi 
realizada, e o que pude perceber durante a exe-
cução foi o prazer que estava sentindo naquele 
momento. A importância que aquilo tinha para 
minha vida era grande, foi a partir daquela expe-
riência que entendi que ser professor é lidar com 
uma série de desafios dia a dia no ambiente es-
colar, que é não desistir diante dos impasses, mas 
usar a criatividade, buscar novas estratégias para 
alcançar os objetivos pretendidos.
 Ali, naquele contexto educacional, comecei a 
analisar a vida de um professor da rede pública de en-
sino através de uma outra ótica. Ou seja, foi preciso 
passar pela experiência de como é ser professor para 
entender os desafios e as barreiras que precisam ser 
superados. Diante dessa situação, passei a valorizar 
ainda mais o profissional educador, justamente por 
vivenciar na pele o quão é desafiador o ato de educar.
 Enfim, essa aula foi ministrada e com ela 
novos aprendizados aconteceram. Ficou em mim 
como referência que o educador deve estar prepa-
rado para lidar com situações imprevistas, com os 
problemas que podem surgir ao longo do processo: 
nervosismo, falhas com recursos tecnológicos. No 
mais, posso dizer o quão importante aquele mo-
mento foi na minha vida, por ser marcado como 
uma lembrança de minha primeira experiência 
realizada no lugar de fala docente, configurado 
com a responsabilidade que tem um professor na 
sua função profissional.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA A 
PARTIR DAS PRÁTICAS DAS 
OFICINAS REALIZADAS NO 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

EM HISTÓRIA II

Joedson Soares dos Santos

A partir deste relato de experiência, o seguinte 
texto tem por objetivo apresentar as expe-
riências vivenciadas durante o período do 

Estágio Supervisionado em História II e o que de 
aprendizado foi retirado, a partir das observações e 
oficinas que foram realizadas. 
 Devido estarmos no momento em que o 
mundo passa por uma pandemia, tivemos que 
nos distanciar, inclusive das salas de aula, por 
conta disso, houve toda uma adaptação que tive-
mos que passar para vivermos uma nova realidade 
no que diz respeito à continuação das atividades 
escolares, de modo a não interromper o processo 
de ensino-aprendizagem. Nesse novo formato, de 
aulas virtuais, minha primeira experiência docen-
te aconteceu. Esse primeiro contato com a sala de 
aula foi marcado pela ansiedade e o nervosismo, 
ministrar uma aula pela primeira vez, lidar com 
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o novo fez com que um misto de sentimentos se 
manifestasse em mim. 
 Minha experiência até o momento, através 
do estágio, foi marcada pela elaboração das ativida-
des práticas que foram avaliadas pelo professor orien-
tador e pelas observações que pude realizar durante 
as aulas de outras professoras. Ao planejar uma aula, 
embora que não seja da mesma maneira do que seria 
no ensino presencial, a criatividade pode ser consi-
derada uma importante aliada, pois isso faz com que 
saíamos da zona de conforto e busquemos ferramen-
tas capazes de despertar o interesse e maior participa-
ção dos alunos nas aulas e no desenvolvimento das 
atividades propostas pelo professor. 
 Em meio às observações que pude fazer du-
rante o período de estágio, acredito que os contatos 
que tive nas aulas online oportunizaram conhecer 
diferentes metodologias, analisando cada uma delas 
e vendo quais destes métodos de ensino eu pode-
ria inserir nas minhas aulas. Esta experiência nas 
observações, fez com que eu adquirisse muito co-
nhecimento por trás do conceito que envolve à do-
cência, trazendo maior percepção acerca do ensino. 
Nesse sentido, no ensino de História, por exemplo, 
é importante entender a atuação do professor, dos 
aspectos a serem levados em consideração, como 
a aquisição e desenvolvimento de habilidades que 
fazem com que os estudantes produzam um pen-
samento crítico através dos aspectos históricos que 
estão sendo estudados.
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 A experiência vivenciada e que aqui relato, 
fez-me entender que os desafios encontrados no 
cotidiano do docente, além de serem muitos, são 
bem mais complexos do que se possa imaginar. De 
modo geral, durante a minha experiência quanto às 
observações e as práticas realizadas no estágio, pude 
entender sobre a real identidade do professor e o 
quanto é importante o seu papel na formação da so-
ciedade, além disso pude, também, aprender a me 
adaptar em meio a estas situações, pois sinto que 
mais para frente estarei preparado para desenvolver 
as minhas metodologias de ensino e de planejar as 
minhas aulas da melhor maneira possível.
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O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS 
NO PROCESSO AVALIATIVO 

CONTEMPORÂNEO, UMA 
EXPERIÊNCIA QUE FUNCIONA

José Nilton de Oliveira

As novas tecnologias que permeiam nosso co-
tidiano levaram os sistemas de ensino a uma 
reorganização das formas de trabalho, em 

que se torna imprescindível à seletividade das in-
formações mediante o fácil acesso as Tecnologias da 
Comunicação. Os saberes se modificam instanta-
neamente, a comunicação ultrapassa as salas de au-
las, o conhecimento tornou-se um bem de valor, de 
modelagem de culturas e meios, de aprendizagem.
 Em quase vinte anos como docente, venho 
percebendo e testando muitas experiências no pro-
cesso de ensino e aprendizagem, algumas exitosas 
outras nem tanto, mas uma coisa é inevitável: a 
necessidade de nos adequarmos cada vez mais aos 
meios tecnológicos utilizados pela sociedade. Neste 
relato escolhi uma que se adequa muito bem ao dis-
curso das metodologias ativas em sala de aula.
 Inicialmente gostaria de pontuar que essa 
experiência teve início em um curso mediado por 
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uma equipe do Sistema Positivo de Ensino em 
2017, o curso inicialmente demostrou o uso das 
ferramentas digitais e uma delas foi o TBL Active 
(Team Based Learning Active), que é uma platafor-
ma gratuita para auxiliar na aplicação da metodo-
logia ativa envolvendo processos de avaliação indi-
vidual e coletiva. A aplicação é muito simples, pois 
consiste em uma conta gratuita e acesso à rede, daí 
com um formulário predefinido é só liberar o aces-
so aos alunos.
 Na primeira vez que realizei esta atividade 
foi nas turmas de terceira série do Ensino Médio 
do colégio Estadual Mimoso do Oeste em Luís 
Eduardo Magalhães-BA, os alunos ficaram encanta-
dos com esta metodologia, pois foi possível dividir 
a pontuação com notas parciais, acertos totais e o 
melhor é que eles puderam usar o celular, consultar 
os livros didáticos, cadernos, além de ver em tempo 
real os resultados que iam aparecendo pelo note-
book espelhado em data show.
 No segundo momento a atividade foi refeita, 
mas agora já em grupos e eles puderam identificar 
seus equívocos, além de maximizar suas potenciali-
dades. No final a nota era o que menos importava, 
pois, a satisfação de poderem usar uma ferramenta 
que em muitos casos era desconsiderada no pro-
cesso de avaliação foi gratificante. No entanto, as 
notas foram um sucesso, pois percebi que as dúvi-
das puderam ser divididas e premiadas, o espírito 
de competitividade e o trabalho em equipe foram 
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notórios, até a leitura e interpretação puderam ser 
aprimoradas, consegui tabular e corrigir as questões 
que mais erraram e discutir o erro. 
 Assim que concluímos esta avaliação ficou cla-
ro que não poderia mais deixar de usar esta metodo-
logia ativa nas demais turmas. Todavia, é importante 
ressaltar a necessidade de formação em novas tecno-
logias e que os demais educadores adotem em algum 
momento novas formas de avaliar, assim, poderemos 
potencializar a capacidade inata de nossos educandos 
aos meios em que já estão inseridos, orientando-os ao 
uso consciente da tecnologia e de forma produtiva, 
haja vista que alguns enclaves ainda precisam ser supe-
rados quando se trata de metodologias ativas.
 Ao analisar o contexto atual da educação, 
fica evidente que muitos professores precisam evo-
luir neste cenário, tornando-se mediador deste 
processo, que conta com vários meios de alcance, 
desde as metodologias ativas, até as redes sociais e 
aprendizagem colaborativa. O uso destas tecnolo-
gias, aplicadas com a correta orientação, podem co-
laborar para uma aprendizagem significativa.
 Nessa direção, Freire (1996) nos chama a 
atenção ao defender a formação docente como re-
quisito importante para a melhoria das práticas dos 
professores frente à diversidade de alunos, podendo 
ser em espaços formais ou não formais. Assim, per-
cebe-se que o professor necessita passar por constan-
te formação para acompanhar as transformações do 
mundo digital na educação pública na atualidade.
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 Seja qual for o contexto histórico, social, 
político ou cultural, esta experiência pode ser re-
plicada em qualquer série do Ensino Médio e até 
em algumas do Ensino Fundamental, desde que 
bem orientada. Além de valorizar a diversidade de 
aprendizagens, testamos a capacidade de comunica-
ção, interpretação, decisão, lógica e interação com 
os meios tecnológicos. Além de tudo, com muita 
satisfação e diversão. Confesso que em alguns casos 
o principal obstáculo será a infraestrutura tecno-
lógica, a falta de tempo, mas certamente com um 
pouco de planejamento e conhecimento dará certo. 
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MEMÓRIA E ENSINO: 
Relato das experiências 

de uma professora de 
Língua Portuguesa

Jucilea Lopes da Silva Aguiar

Na convicção de que temos uma história de 
vida rica em experiências e que ao refletir-
mos sobre elas encontramos sentido para 

nossa existência, é que este texto intitulado, Memó-
ria e Ensino: Relato das Experiências de uma Profes-
sora de Língua Portuguesa, apresenta, a partir de um 
movimento de rememoração das práticas de ensino, 
as experiências no lugar de fala docente de uma pro-
fessora de Língua Portuguesa.
 Falar sobre nossas experiências em educa-
ção é falar sobre nós mesmos. São processos im-
bricados que nos instigam a pensar quem somos e 
como temos constituído a nossa identidade docen-
te. Movimento que nos permite, quando se pensa 
em lugar de fala docente, a partir do fio condutor 
da memória, assumir uma postura reflexiva sobre 
a ação pedagógica que temos desenvolvido desde a 
iniciação na profissão. 
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 Assim, narrar nossas experiências de ensino, 
evidenciam contornos de nossa pessoalidade-pro-
fissionalidade docente, de representação das insti-
tuições de ensino das quais fazemos parte, de seus 
membros internos e externos (alunos (as), professo-
res (as), funcionários (as), comunidade), e acrescen-
ta-se: da educação como um todo, pois como afir-
ma Pacheco (2010) “a história de nossas vidas faz 
parte da história em geral” (PACHECO, 2010, p. 
144). Logo, falar sobre nossas memórias de ensino 
traz representações da memória individual que faz 
parte e é enriquecida pela memória coletiva (HAL-
BWACHS, 2006).
 E quem não tem uma memória de ensino? 
Para Pollak (1989), a memória deve ser entendida 
como fenômeno social construída coletivamente 
por meio de acontecimentos vividos, das personali-
dades encontradas no decorrer da vida e dos lugares 
ligados à uma lembrança. Ela produz o sentimen-
to de continuidade, de pertencimento e constitui a 
nossa identidade, a partir de espacialidades, tempo-
ralidades e interações pessoais e sociais que se esta-
belecem. Em linha gerais, pode-se dizer que o tra-
balho em sala de aula é uma atividade experiencial 
e única. Neste sentido, tenho levantado algumas 
questões, aqui retomo-as:

• Quantos acontecimentos ligados ao ensi-
no já experenciamos enquanto aluno/aluna, 
professor/professora, professor-pesquisador?
• Quantos lugares já passamos? A creche, o 
ginásio, a universidade, os centros de forma-
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ção continuada, espaços de formação for-
mais e não formais.
• E nesses mesmos lugares, quantas pessoas 
já cruzaram o nosso caminho?
• E de que maneira esses acontecimentos, es-
ses lugares, essas pessoas contribuíram para 
sermos os profissionais que somos hoje? 

 Nesse contexto, cabe-nos ainda perguntar:
• Será que temos ensinado o que nunca será 
esquecido?
• Quais práticas de ensino temos desenvolvi-
do e como elas têm marcado a vida de nossos 
alunos?
• Quais as memórias de ensino que nos ocor-
rem quando pensamos nas experiências com 
o lugar de fala docente?

 O exercício de refletir didaticamente sobre 
todas essas questões nos faz lembrar de tempos 
passados e presentes, lugares, pessoas, ao passo 
que lembramos, essencialmente, sobre nós mes-
mos e, os caminhos que nos conduziram para 
sermos as pessoas-profissionais que temos nos 
constituído. São as experiências que nos formam. 
É na lida cotidiana, no viver o “chão da sala de 
aula”, mesmo que este seja virtual, no contato 
com os alunos, com a disciplina, que as práticas 
de ensino, de fato emergem. E quantas experiên-
cias tenho vivido ao longo desses mais de doze 
anos de profissão docente.
 Recordo agora, minha iniciação: ano de 
2009, ainda estudante do curso de graduação em 
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Letras pela Universidade do Estado da Bahia, Cam-
pus IV, recém aprovada no concurso público para 
professores da rede estadual em Regime de Direito 
Administrativo, o famoso REDA, então lotada no 
Colégio Estadual Maria Madalena da Silva, Umbu-
ranas-Ba. Na ocasião passei a lecionar para as tur-
mas do antigo magistério com as disciplinas de Di-
dática, Relações Pedagógicas, Educação Inclusiva, 
inclusive, Educação Física e Sociologia. Costumo 
dizer que tudo, menos Língua Portuguesa, discipli-
na de minha formação acadêmica.
 Foi uma experiência tão desafiadora, tão rica 
e, hoje, com orgulho e lágrimas nos olhos, posso 
dizer: tão exitosa. Lembro do medo que senti nos 
primeiros dias, das longas horas que passava pes-
quisando material de aula porque não tínhamos li-
vros didáticos específicos para o trabalho com essas 
disciplinas, das propostas metodológicas interativas 
que traçava para fugir do tradicionalismo, das au-
las meramente expositivas. Lembro das contações 
de histórias, das dramatizações, das rodas de con-
versa, das pesquisas de campo, de quando fomos 
campeões com os alunos no futebol, nos Jogos Es-
tudantis da Rede Pública (JERP).
 Não estava ali para ser a detentora do conhe-
cimento e, nem poderia, estava aprendendo com 
eles. Era tudo novo para mim. Costumo dizer, que 
fiz daquele momento de iniciação na profissão do-
cente, minha escola, fui ensinando e aprendendo. 
Talvez mais aprendi do que ensinei.
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 Em 2013, aprovada em outro concurso da 
rede estadual, agora para professores efetivos, passei 
a lecionar o componente curricular de Língua Por-
tuguesa para as turmas de Ensino Médio do Colégio 
Estadual Mimoso do Oeste, Luís Eduardo Maga-
lhães-Ba. Nascia naquele momento a professora Ju-
cilea, professora de Língua Portuguesa do CEMO. 
A professora de voz doce e calma, como costumam 
dizer os alunos. Que respeita para ser respeitada, 
que acredita que todo estudante tem potencial e 
que traz para a sala de aula uma história de vida rica 
em experiências e que nós professores precisamos 
ter sensibilidade para considerar esse lugar cultural 
a fim de que a educação escolar faça sentido.
 Ano passado, por conta da pandemia pelo 
novo Coronavírus, vivemos tempos difíceis para a 
educação. Precisamos fechar as escolas e, de certa 
forma, nos reinventar para que o processo de en-
sino-aprendizagem não parasse. Assim, unidos, 
gestão, coordenação e professores passamos a mo-
bilizar os alunos, mesmo sem iniciativa dos órgãos 
estaduais competentes, para darmos continuidade 
ao ano letivo de forma remota.
 Lidar com as ferramentas digitais, de “dá au-
las” do chão de casa, pelas telinhas, foi um grande 
desafio, mas nos reinventamos. Entre aulas e lives, 
padlets e formulários seguimos até meados de agosto, 
quando nossa esperança dessas aulas serem contabi-
lizadas foi negada pela cúpula (ou culpa?) do estado. 
Em 2021, após convocatória do estado, retornamos 
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com a responsabilidade de cumprirmos dois anos em 
um, o que suscitaria uma outra discussão. 
 Certo é que busquei focar em aulas inte-
rativas, tendo sempre o aluno como protagonista 
do fazer educativo, tal qual fazíamos na escola. Na 
escola, o diagnóstico era também um jogo, o Jogo 
das Placas, com questões gramaticais, a literatura 
era roda de conversa, declamações, organização de 
ambientes de exposição artística, cultural e de re-
presentação da linguagem. Não estou aqui queren-
do dizer que não tínhamos práticas tradicionais: 
escrevia no quadro, havia momentos de aula expo-
sitiva oral, de realizar exercícios do livro didático, 
provas, mas também fazíamos coisas inovadoras, 
dinâmicas. Creio que o segredo esteja em não ser 
só isso e nem só aquilo.
 Certa vez, enquanto estudávamos literatura, 
a partir do contato e análise dos contos machadia-
nos, fizemos a produção de livrinhos com contos 
de Machados de Assis e fomos até a parte central 
da cidade para distribuir os livretos para a comu-
nidade. Lembro do capricho em cada produção, 
do entusiasmo na conversar com as pessoas sobre 
a atividade, sobre o movimento literário estudado, 
sobre o livrinho e a leitura possível, a partir dele.
 No remoto não foi diferente. Diante tudo 
que vivenciamos, destaco, por sua relevância não só 
conteudista, mas essencialmente por oportunizar 
momento de reflexão para a vida, a aula virtual so-
bre gêneros textuais jornalísticos: o documentário. 
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Na ocasião, após trabalharmos o gênero de texto, 
sugerir que a turma se organizasse em pequenos 
grupos de trabalho. Cada grupo deveria assistir a 
um episódio da série documental, disponível na 
plataforma virtual da Netflix e Google, Até que a 
morte nos separe II.
 Nessa série documental são abordados cri-
mes passionais notórios que aconteceram no Bra-
sil desde a década de 1990, a exemplo do caso do 
goleiro Bruno. Após assistir, os alunos em conjun-
to, deveriam fazer uma análise descritiva: Qual o 
seu episódio (temporada, número, título, duração)? 
Qual a narrativa apresentada (personagens princi-
pais, elementos principais da narrativa documenta-
da? E uma análise reflexiva: O gênero documen-
tário tem relevância na denúncia de problemas 
sociais? Por quê? Como você se posiciona diante da 
temática social apresentada no documentário “Até 
que a morte nos separe II”? 
 As análises construídas foram socializadas 
com auxílio de apresentação de slides, trechos de 
poemas, músicas e pela oratória. Ficou evidente 
durante toda a atividade o interesse dos alunos: na 
arguição de suas falas, na escuta atenta à fala dos 
colegas, o que foi possível perceber, ao longo dos 
comentários, das exemplificações, das mensagens 
de alerta para uma temática tão cara, da tomada de 
decisões e políticas públicas eficientes, tão urgente. 
Foi possível ouvir a voz de cada aluno (a), trabalhar 
o posicionamento crítico, a noção de argumentação 
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e proposta de intervenção, para além, foi possível 
vê-los, ao passo que iam abrindo suas câmeras, mos-
trando seus rostos, mesmo sem ser algo obrigatório. 
A discussão rendeu! 
 Enfim, foi uma prática de ensino exitosa. As-
sim como muitas outras que já experienciei. Para esse 
momento, essa experiência, em especial, soa como 
sinônimo de superação e orgulho. É a demonstração 
de que a educação não acontece só no chão físico 
da sala de aula, de que por mais simples que seja a 
atividade proposta, ela pode suscitar aprendizagens 
que vão além da grade curricular, diz a respeito de 
nós, do outro, de como temos construído nossas re-
lações e de que maneira temos caminhado para o fu-
turo. Que em quanto professores e professoras somos 
agentes de transformação na vida de cada estudante 
e, que ao assumirmos de forma consciente, respeito-
sa, comprometida e inovadora nosso papel de educar, 
nosso lugar de fala e exercício docente, certamente, 
ensinaremos aquilo que jamais será esquecido.
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EXPERIÊNCIA DE ENSINO

Lucileide Barbosa Dantas Moreira

“Onde quer que haja mulheres e homens, 
há sempre o que fazer, há sempre o 

que ensinar, há sempre o que aprender.” 
Paulo Freire

A introdução dessa frase de Paulo Freire (2000) 
descreve minha experiência de ensino que 
vivenciei em um trabalho de campo como 

estudante especial do componente Didática da His-
tória e a Formação do Professor Pesquisador.
 Tudo começou em uma aula no Meet, plata-
forma do Google, onde foram traçados e planejados 
todos os passos que iríamos realizar com os alunos 
de uma escola da rede pública de Barreiras, em for-
mato presencial de ensino.
 Nós, alunas especiais do Programa de Pós-
-graduação em Ensino pela Universidade Federal 
do Oeste da Bahia (UFOB), teríamos que levar 
algo, em cumprimento à solicitação do professor 
do Componente Curricular Didática da História e 
a Formação do Professor Pesquisador, do qual fazia 
parte como aluna especial, que ajudasse na identi-
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ficação das equipes para a dinâmica a ser realizada 
sobre Fontes Históricas. 
 Procurei e levei todas as fontes históricas vi-
suais, escritas, sonoras e materiais que tinham sido 
solicitadas pelo professor Dr. Anderson Brito. Es-
tando lá com toda equipe da escola fomos dividir 
os alunos em quatro equipes, sendo que cada mes-
tranda ficaria responsável por uma equipe. 
 Chegando a hora de identificar os meninos, 
as minhas colegas começaram a retirar os objetos 
para colocar nos alunos. Então deu um estalo na 
minha cabeça: Que identificação? Não era para fa-
zermos juntas? É, eu tinha me confundido, até mi-
nha fada madrinha, Maria Augusta, não tinha me 
advertido para isso.
 A colega Aurília, responsável pela equipe 
vermelha, trouxe máscara vermelhas. Maria Augus-
ta da equipe rosa, trouxe bonés rosa e Jucilea, equi-
pe preta, trouxe capas pretas e lupas para terminar 
de acabar com minha vida. E eu da equipe verde? 
Nada! Nesse momento, até olhei para os galhos das 
árvores, imaginando o que fazer. Apelei para a di-
retora da escola, pedindo que me arrumasse um te-
cido verde e ela prontamente foi buscar. Quando 
vi o rolo de tecido TNT pensei: “Vou fazer umas 
bandanas para os alunos amarrarem na cabeça, vai 
ficar chique!” Mas, ela pegou a tesoura e tirou uma 
tira bem grande de 2cm de espessura. Isso mesmo: 
2 cm de espessura! O que eu ia fazer com aquilo? 
Ela falou: “Olha prof., faça umas tiras e amarre nos 
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braços dos alunos”. E lá fui eu com as tiras verdes.
Quando comecei a amarrar a tira verde nos meni-
nos todos olhavam para minha equipe desdenhan-
do, foi então que um dos alunos, integrante do meu 
grupo, falou: “Não precisamos de capa ou outras 
coisas para ganhar não, professora!”
 Então, meu nome foi motivação. Comecei 
a incentivar os meninos e trabalhei com eles de 
acordo a dinâmica proposta pelo professor e ain-
da disse para eles sobre o Rio Preto em Formosa 
e de um possível pic nic, caso ganhássemos. No 
final das contas nossa equipe das “tiras verdes” foi 
a vencedora. Ufa! Pelo menos isso! Valeu a pena 
e, desde então, meu professor e colegas, quan-
do me veem já vão perguntando das tiras verdes. 
Amei a experiência.
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TRILHA DIGITAL: 
Recurso didático-pedagógico 
para o ensino de Matemática 
em tempos de ensino remoto

Marcos André Teles Luna Oliveira

A introdução dos conceitos relacionados ao ob-
jeto de conhecimento Múltiplos e Divisores 
é muito importante nos anos finais do Ensi-

no Fundamental, ao retomar noções fundamentais 
como multiplicação e divisão com números naturais. 
Nesse sentido, surgiu a ideia de realizar um trabalho 
de forma criativa e inovadora para os estudos do ob-
jeto supracitado. Para tal, foi pensado o trabalho com 
o jogo da trilha, mas logo veio à pergunta: Como 
desenvolver essa estratégia metodológica em tempos 
de aulas remotas? A primeira e imediata resposta foi a 
necessidade da utilização das tecnologias digitais nes-
se processo de ensino-aprendizagem.
 Na perspectiva do uso das tecnologias digi-
tais, Santos, Neves e Togura (2016) destacam que:

o ensino de matemática por meio das Tec-
nologias Digitais da Informação e da Comu-
nicação (TDIC) proporcionam ao professor 
trabalhar em sala de aula em diferentes con-
textos e têm favorecido significativos avanços 
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na compreensão de conceitos e conteúdos 
matemáticos e no aprimoramento da prática 
docente pelo professor. (SANTOS; NEVES; 
TOGURA, 2016, p. 55)

 É mister destacar que a prática escolar 
apresentada aqui contou com a participação de 
dois bolsistas do Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação à Docência (PIBID), coordena-
do pela Universidade Federal do Oeste da Bahia 
– UFOB, Campus de Barreiras-BA, em convê-
nio com a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério 
da Educação. 
 Para situar-nos acerca do programa referido 
acima, Rodrigues, Miskulin,  Silva (2017) salientam:

o referido programa oferece bolsas para que 
alunos de Licenciatura exerçam atividades 
pedagógicas em escolas públicas de Educação 
Básica, contribuindo para a integração entre 
teoria e prática, para a aproximação entre 
universidades e escolas e para a melhoria de 
qualidade da educação brasileira. (RODRI-
GUESA; MISKULIN; SILVA, 2017, p. 574)

 Assim, a ideia dos bolsistas do PIBID, jun-
tamente com o professor regente das turmas, deu 
origem à trilha digital para o ensino de Múltiplos e 
Divisores, em acordo com a habilidade EF07MA01 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
que propõe resolver e elaborar problemas com nú-
meros naturais, envolvendo as noções de múltiplos 
e divisores (BRASIL, 2017).
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 A partir dessa habilidade, o objetivo geral 
da aula era a consolidação dos conceitos estudados 
pelos alunos, haja vista que esse objeto de conheci-
mento foi estudado no sexto ano. Em relação aos 
objetivos específicos, foram enfatizados: identificar 
os múltiplos e divisores de um número e entender 
os critérios de divisibilidade.  Vale destacar que es-
ses objetos foram trabalhados por meio de ativida-
des impressas, aulas via Google Meet, neste contexto 
de aulas remotas, provocadas pela necessidade de 
distanciamento social causado pela pandemia da 
COVID 19.
 Vale ressaltar que o objeto de conhecimento 
mencionado nesta experiência, faz parte da unidade 
temática Números e é de suma importância para 
a construção de conceitos matemáticos e, também, 
para a retomada de aspectos importantes estudados 
em multiplicação e divisão.
 Partindo desse princípio, a aula foi subdivi-
dida em momentos formativos, os quais foram de-
senvolvidos na seguinte dinâmica:
 1º momento: Disponibilização de um ro-
teiro de estudos sobre Múltiplos e Divisores no gru-
po do WhatsApp da turma dos sétimos anos A e B, 
com o objetivo de retomar os conceitos sobre esse 
objeto de conhecimento. Para tanto, o professor in-
cluiu os bolsistas do PIBID (idealizadores da trilha 
digital) no grupo para acompanharem as discussões 
e responderem aos questionamentos dos alunos 
acerca dos conceitos matemáticos estudados.
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 2º momento: Realização de aula via Goo-
gle Meet com a participação do professor regente, 
bolsistas do PIBID e alunos, com o objetivo de 
dialogar acerca dos conceitos matemáticos abor-
dados. Nesse momento, o professor regente fez a 
retomada dos principais conceitos, tirou dúvidas 
dos alunos e realizou uma análise comentada de 
algumas questões. Vale ressaltar que essas turmas 
são oriundas do sexto ano que fizeram todos os 
estudos escolares de forma remota, devido à ne-
cessidade de distanciamento social provocado pela 
pandemia da COVID 19.
 3º momento: Essa é a parte mais importan-
te dessa prática escolar, que contou com a partici-
pação colaborativa dos bolsistas do PIBID. Nesse 
momento, foi trabalhada a trilha digital com os 
alunos, os quais demonstraram bastante interesse 
em participar, haja vista que gostavam de atividades 
desafiadoras e com o auxílio de jogos. Os bolsistas 
organizaram a trilha no Power point, de acordo com 
orientações disponibilizadas em vídeos do youtube 
e, na aula, apresentaram para os alunos via Google 
Meet e instigaram a participação de todos, momen-
to muito rico de aprendizagens e consolidação dos 
conceitos estudados.
 Vale destacar que, antes da aplicação dessa 
prática escolar, o professor regente e os bolsistas fi-
zeram todo um estudo sobre a confecção e utiliza-
ção da trilha digital na aula dos sétimos anos acerca 
do objeto de conhecimento já mencionado.         
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 O desenvolvimento dessa prática em sala 
de aula, por meio do trabalho com a trilha digital, 
contribuiu sobremaneira para a consolidação dos 
conceitos matemáticos relacionados a múltiplos e 
divisores. Foi possível perceber o envolvimento e o 
empenho dos alunos durante a aula, que demons-
traram interesse em participar da proposta trabalha-
da com a utilização das tecnologias digitais.
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PROFESSORA BORBOLETINHA: 
Uma experiência vivenciada 

enquanto docente e contadora 
de histórias

Maria Augusta da Silva Serpa

“Contar histórias é permitir que a criança 
viaje pelo mundo da fantasia, descobrindo 
novos lugares, construindo sua autonomia, 

produzindo seu próprio conhecimento, 
sua própria história.” 

(HOPP; SERPA, 2006, p. 5)

Muitas pessoas me perguntam como sur-
giu a Professora Borboletinha. Essa 
narrativa tem o intuito de contar um 

pouco dessa personagem que criou asas e tem 
voado por algumas escolas contando histórias e 
tentando encantar as crianças. Vamos conhecer 
essa narrativa?
 A paixão pela Educação Infantil corre no 
sangue que circula diariamente nas minhas veias, 
paixão essa, que conquista grandes parceiros no 
intuito de oferecer uma educação voltada para a 
ludicidade. Nesse sentido, é importante destacar 
que depois de alguns anos afastada da primeira 
etapa da Educação Básica, surgiu a oportunidade 
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de trabalhar mais uma vez com as crianças peque-
nas. Fiquei muito feliz com esse retorno.
 Como sempre gostei de contar histórias 
para encantar as crianças, de vez em quando rece-
bia das colegas da escola alguns acessórios e ade-
reços para auxiliar na contação de histórias. Lem-
bro-me que em um certo dia, a professora Nelita 
Santos, chegou com uma sacola bem cheia, tinha 
de tudo um pouco, personagens feitos em papel, 
chapéu de aniversário, brinquedos e três óculos, 
dois no formato de borboletas. Amei tudo que re-
cebi e guardei no armário, aguardando o momen-
to para utilizar os recebidos.
 Vale salientar que a turma era bem tran-
quila, mas quando chegava do recreio, demorava 
bastante tempo para “volta a calma”. Foi então que 
um belo dia, num piscar de olhos, lembrei-me da 
tal sacola, abri o armário e lá fui eu atrás de algo 
para chamar a atenção das crianças. Peguei os ócu-
los rosa no formato de borboleta e fiquei atrás da 
porta. Quando as crianças chegaram, todas agita-
díssimas, comecei a dizer: Olá! Eu sou a Professora 
Borboletinha! Eu amo contar historinhas! A sur-
presa foi muito grande por parte delas e a calmaria 
e atenção começaram a tomar conta daquela sala 
de Educação Infantil. E foi assim durante os de-
mais dias do ano de 2016, sempre após o recreio, 
eu deixava de ser a professora Maria Augusta para 
me tornar a Professora Borboletinha e promover 
momentos de encantamento para aquelas crianças. 



93

Nessa perspectiva, Hopp e Serpa (2006) destacam 
que é fundamental que o professor contador de his-
tórias use suas habilidades para criar um clima de 
entrega e transformação permitindo que a criança 
entre no mundo da leitura de forma prazerosa.
 No começo a Professora Borboletinha ti-
nha apenas dois óculos (um rosa e outo azul), uma 
tiara com as antenas, presente da colega Ivanildes, 
e o uniforme da II Escola Alcyvando Liguori da 
Luz. Mas no ano de 2017, aconteceu uma grande 
mudança na minha vida profissional. Fui convida-
da para contribuir com a educação da minha que-
rida Formosa do Rio Preto-BA. Aceitei o desafio, 
mas levei comigo os bons momentos da Professo-
ra Borboletinha e na primeira oportunidade que 
surgiu, ela ressurgiu e com um figurino completo: 
roupa e até asas, tudo na cor verde, menos os ócu-
los que eram rosa.
 Todo esse figurino foi preparado para uma 
caravana da cidadania que aconteceria no povoado 
Arroz de Cima, cuja atribuição da Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME) era oportunizar mo-
mentos com brincadeiras para as crianças. Além da 
Professora Borboletinha, conseguimos levar outras 
personagens, coordenadoras que atuavam na SME 
de Formosa do Rio Preto. A personagem encantou 
tanto as crianças que algumas chegaram a pensar 
que a Professora Borboletinha até voava.
 Aquele momento na caravana da cidadania 
foi um marco para o sucesso da personagem, pois 
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começaram a surgir inúmeros convites para conta-
ção de histórias nas escolas da sede e da zona rural. 
Eu jamais pensei que isso poderia acontecer, a em-
polgação foi tomando conta e fui pensando que a 
personagem precisaria ganhar um figurino que se 
tornasse a marca da Professora Borboletinha, lem-
brei que quando era criança achava o rosa a cor mais 
linda, mas pouco usava, pois nem sempre meus pais 
podiam comprar aquelas roupas que eu desejava.  E 
foi assim, meio que realizando um desejo de infân-
cia, comprei um tecido rosa e pedi para uma costu-
reira da cidade fazer um vestido, comprei asas novas 
e coloquei até botas. O encantamento das crianças 
foi maior ainda.

Figura 1 - Contação de histórias na Escola Municipal - Creche 
Casulo-Formosa do Rio Preto

Fonte: imagem pertencente ao acervo de Maria Augusta da Silva Serpa, 
Professora Borboletinha, 2017.
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 A Professora Borboletinha passou a partici-
par de grandes eventos na cidade como festa das 
crianças e Natal, sem deixar a contação de histórias 
nas escolas. O ano de 2017 transformou a vida des-
sa personagem. 
 No ano de 2018, a Professora Borboletinha 
foi convidada pela Academia Barreirense de Le-
tras para fazer uma contação de histórias na Festa 
Literária de Barreiras (FLIB). Fiquei muito feliz 
com o convite, pois é gratificante perceber que 
uma personagem criada para atender a demanda 
de uma turma, começa a criar asas e voar nos di-
versos lugares. Foi nesse ano também, que lancei o 
meu livro e, a partir da publicação, outros convites 
surgiram para que eu fosse até as escolas para con-
versar com as crianças.
 Mais uma vez resolvi levar comigo a Pro-
fessora Borboletinha. Era uma correria, a professo-
ra escritora saía de cena e convidava a Professora 
Borboletinha para contar a história Minha Fazenda 
com uso de fantoches. E afirmo que muitas crianças 
realmente acreditavam que a Professora Borboleti-
nha era outra pessoa. Até uma escola particular aqui 
de Barreiras convidou a personagem para uma con-
tação de histórias durante um projeto de leitura.
 No ano de 2018, fui surpreendida com uma 
linda homenagem da Escola Municipal de 1º Grau 
Dr. Luiz Viana Filho em Formosa do Rio Preto: 
uma criança contou a história do livro Minha Fazen-
da vestida de Professora Borboletinha. Foi um mo-
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mento muito lindo, senti que a personagem estava 
marcando a vida das crianças de forma positiva.
 Em 2019 a personagem também participou 
da FLIB, sempre contando e tentando encantar 
as crianças e até alguns adultos com as histórias. 
Além disso, foram vários momentos nas escolas da 
sede e também da zona rural. Nessa perspectiva, 
gostaria de ressaltar que a emoção de contar uma 
história para as crianças das escolas rurais era mui-
to grande, pois chegar alguém vestida do jeito que 
a Professora Borboletinha se vestia era motivo de 
muita alegria para elas. 

Figura 2 - Contação de histórias na Festa Literária de Barreiras

Fonte: imagem pertencente ao acervo de Maria Augusta da Silva Serpa, 
Professora Borboletinha, 2019.

 Cabe ressaltar que durante esses momen-
tos de contação sempre procurava levar um mimo 
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para essas crianças para que a felicidade fosse com-
pleta. Ainda no ano de 2019, mais uma vez a Pro-
fessora Borboletinha foi homenageada durante a 
socialização do Projeto Formoso é o rio que flui por 
múltiplas leituras. A emoção mais uma vez tomou 
conta desse coração. 
 Esses dois anos foram marcantes para a vida 
da Professora Borboletinha. Diante do que foi vi-
venciado, percebe-se que a sala de aula pode pro-
porcionar o despertar da criatividade, uma vez que 
eu jamais imaginaria que um simples momento se 
tornaria em algo tão grandioso.
 Ao retornar para Barreiras e para a II Es-
cola Municipal Alcyvando Liguori da Luz, pre-
cisaria trazer essa nova Professora Borboletinha 
que havia aprendido muito na convivência com 
professores e professoras de Formosa do Rio 
Preto e, foi nessa personagem que encontrei a 
melhor forma para chegar as crianças no contex-
to da pandemia. 
 É preciso ressaltar que assumi a turma do 
Pré II em janeiro de 2021, mas o ano letivo ain-
da era o de 2020. Imagine o tamanho do desafio, 
nunca havia tido contato com nenhuma daquelas 
crianças de forma presencial. As indagações foram 
muitas: O que fazer para conquistar essas crian-
ças que nunca me viram? Em resposta a Professora 
Borboletinha entrou em ação e gravou um vídeo 
de apresentação, que enviei para o grupo de What-
sApp da turma. Foi um sucesso! Logo, outros ví-
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deos foram gravados e enviados. As outras profes-
soras da Educação Infantil gostaram da ideia da 
personagem, criamos então a Professora Joaninha 
e a Professora Florzinha para tornar os momentos 
de encantamento ainda mais animados e fortalecer 
o trabalho coletivo. 
 O ano letivo de 2020 terminou e o de 2021 
iniciou no dia seguinte, ainda de forma remota, mas 
com a presença efetiva das Professora Borboletinha, 
Florzinha e Joaninha, agora com turmas diferentes. 
Para enfatizar a importância das personagens, ela-
boramos o Projeto Jardim Encantado. 
 Os dias foram passando e a pandemia aos 
poucos sendo controlada. Dessa forma, foi possí-
vel voltar as atividades educacionais de forma hí-
brida. Nesse sentido, planejamos que a recepção 
das crianças seria feita pelas personagens. O mo-
mento foi maravilhoso, elas se encantaram. Tra-
tando especificamente da Professora Borboletinha, 
gostaria de ressaltar que o carinho das crianças foi 
muito grande, o brilho nos olhos de cada uma era 
de encher o coração de emoção e para minha sur-
presa, sinto que eu, professora Maria Augusta, não 
existo para as crianças da turma do Pré II, pois 
mesmo sem estar caracterizada, elas continuam 
me chamando de Professora  Borboletinha, “Tia 
Borboletinha” e tem mais, quando perguntei para 
elas o nome da escola, muitas respondem “Escola 
da Borboletinha”.
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Figura 3 - Acolhida das crianças na II Escola Municipal 
Alcyvando Liguori da Luz- Barreiras-BA.

Fonte: imagem pertencente ao acervo de Maria Augusta da Silva Serpa, 
Professora Borboletinha, 2021.

 Das muitas experiências vivenciadas na edu-
cação, procurei compartilhar essa, pois é tão gratifi-
cante poder encantar as crianças por meio da con-
tação e da leitura de histórias que estão nos livros e 
das histórias que estão nas memórias das pessoas, 
das várias gerações. Espero que a Professora Borbo-
letinha fique viva no coração das crianças por muito 
tempo, espero ainda que a vida de cada uma seja 
transformada, assim como a lagarta se transforma 
em borboleta e alça voos que embelezam os jardins 
das nossas vidas.
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O UNIVERSO HISTÓRICO 
DA FOTOGRAFIA: Relato de 

experiência de aulas de Arte no 
Ensino Fundamental 

Martta Veracy Silva Vilaça do Nascimento

 O ano de 2020 foi marcado pelo advento da 
pandemia de COVID-19 que exigiu a tomada de 
medidas emergenciais em todos os setores que cons-
tituem a sociedade, em todos os lugares do mundo. 
Na Educação, tais medidas consistiram no fecha-
mento das escolas e, posteriormente, na adoção de 
estratégias para oferta de ensino tais como: estudos 
domiciliares com intermediação tecnológica, ensi-
no híbrido e, por fim, o retorno do ensino presen-
cial, conforme definiram as diversas redes de ensino 
no Brasil em seus documentos oficiais de orientação 
e implementação de propostas de ensino ao longo 
da referida pandemia.
 Nesse cenário, é importante considerar as 
contribuições de Freire (1996) que, dentre os sa-
beres necessários à prática docente, destaca o ato 
de ensinar como a criação de possibilidades para a 
produção ou construção do conhecimento, a partir 
do diálogo, da curiosidade, das perguntas e das ini-
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bições dos alunos. Nessa perspectiva, ensinar não 
consiste em transferir conhecimento, posto que, 
numa lógica progressista, exige consciência crítica 
do professor, a respeito do seu fazer, no processo de 
desenvolvimento do estudante.
 Assim, considerando a realidade posta e, 
com o olhar voltado para o ensino enquanto di-
mensão pedagógica da escola, cuja responsabilidade 
principal, numa perspectiva progressista é produzir 
ou construir conhecimentos, a partir da interação 
entre os sujeitos e dos sujeitos como o objeto de 
estudo, segue um relato de experiência sobre a pro-
posta de uma sequência didática na disciplina de 
Arte, para uma turma de 6º ano do Ensino Funda-
mental II, em uma escola que compõe a rede pú-
blica de ensino do município de Cotegipe-Bahia, 
cuja referência, para fins de planejamento, consta 
nas orientações da rede estadual da Bahia.
 Considerando a ausência de pressupostos 
municipais, a sequência desenvolvida foi, portanto, 
baseada no que propõe a unidade 2, versão 24 de 
abril de 2021, do Caderno de Apoio à Aprendiza-
gem, 6º ano, constante na trilha 05, como o tema: 
O universo da fotografia, disponível no site da Secre-
taria Estadual de Educação (SEC).  
 Ao receber a informação, vinda da direção 
da escola, de que a disciplina de Arte da turma do 
6º ano A, matutino, faria parte da minha carga ho-
rária, neste ano de 2021, o qual se constituiu por 
formas diversas de oferta de ensino, em virtude da 
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pandemia de COVID-19, senti-me insegura com 
relação à definição dos objetos de estudo ao longo 
das unidades letivas, uma vez que, não dispunha de 
nenhuma orientação, de nenhum referencial para 
consulta, a não ser o livro didático.
 Assim, diante da falta de momentos destina-
dos ao planejamento coletivo seja na rede de ensi-
no ou na própria escola, sendo professora também 
vinculada à rede estadual e, portanto, conhecedora 
das orientações da rede, busquei sugestões de temas 
e conteúdos no material produzido e disponibilizado 
pelo Estado, considerando que o material foi cons-
truído a partir da eleição de aprendizagens essenciais, 
do ponto de vista dos especialistas que o elaboraram, 
levando em conta o tempo e as condições de estudo 
dos estudantes em tempos de distanciamento social.
 O tema fotografia foi escolhido, por se tratar 
de um assunto de interesse na contemporaneidade, 
principalmente por conta dos avanços tecnológicos 
e da existência das redes sociais, tão utilizada pelas 
pessoas, em especial pelos jovens e adolescentes. A 
propósito, todos os temas que me propus a desen-
volver neste ano de 2021, com o 6º ano, estão rela-
cionados ao cotidiano e, reforçam as possibilidades 
de comunicação através da Arte, enquanto compo-
nente curricular da área de Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias, conforme orienta a Base Na-
cional Curricular Comum (BNCC), homologada 
pelo Ministério da Educação, através da portaria nº 
1.570, de 20 de dezembro de 2017.
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 No desenvolvimento do trabalho, a princí-
pio, fiz com os estudantes apreciação de diversas 
fotografias, propondo discussões acerca das finali-
dades de cada uma, das mensagens transmitidas, 
das cores, dos ambientes. Depois, segui com enca-
minhamentos de pesquisas, leituras e atividades de 
compreensão sobre o conceito, a história e as técni-
cas de fotografia.
 No tocante às informações históricas do 
universo da fotografia, provoquei os estudantes a 
realizarem, individualmente, durante a semana de 
estudos domiciliares, visto que o contexto era de 
ensino híbrido, o experimento de construção de 
uma câmara escura, para posterior socialização dos 
resultados. Por fim, a realização de releitura de fo-
tos do álbum de família, de entrevistas com pessoas 
do círculo de convivência familiar dos estudantes 
consistiu nas atividades que fecharam a sequência 
de estudos sobre o tema e, os resultados proporcio-
naram a construção de impressões, entendimentos 
e despertaram a curiosidade dos estudantes sobre o 
conteúdo e sobre o passado das suas famílias.
 Destaco que todas as ações e recursos utiliza-
dos, geraram resultados positivos, de modo que os 
estudantes se mantiveram atentos e participativos em 
todos os momentos, até o final da sequência, com a 
realização da entrevista com um membro da família. 
 Nestes termos, meu relato consiste no desejo 
de compartilhar com colegas docentes, estudantes, 
pesquisadores e, com quem mais possa se interessar, 
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o quanto a realização dessa sequência contribuiu para 
o meu crescimento profissional. Sou licenciada em 
Letras, não cursei pedagogia e, durante a minha gra-
duação não li Paulo Freire. Essa leitura veio depois, 
em cursos de pós-graduação, em cursos de formação 
continuada, em momentos de leitura voluntária ou 
nas empreitadas diversas que compõem o percurso 
formativo dos professores, de um modo geral. 
 Faço esse destaque, porque, enquanto de-
senvolvia a sequência aqui relatada, fazia a leitura 
ou releitura de Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 
2011), preparando-me para concorrer a uma vaga 
no mestrado, como estudante regular, para o qual 
fui aprovada. Posso dizer, então, que a experiência 
de ver a curiosidade dos estudantes, de impulsioná-
-los a pesquisar, a realizar o experimento de cons-
trução de câmaras escuras, pedindo, por iniciativa 
deles próprios, para que seus familiares registrassem 
com fotos os momentos em que realizavam a expe-
riência em casa, os envios de áudios pelo WhatsApp, 
me contando da surpresa de terem visto os objetos 
em preto e branco, de cabeça para baixo, conforme 
dizem os textos lidos na sala, o processo de constru-
ção de entendimentos, tudo isso me marcou e, sem 
dúvida, fará parte das minhas memórias afetivas no 
itinerário de atuação na profissão docente.
 A realização das entrevistas com familiares 
mais velhos, sobre a presença da fotografia ao lon-
go da história da família, também merece destaque, 
pois proporcionou, segundo relatos dos estudantes, 
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momentos de conversa prazerosa em casa, aprecia-
ção de álbuns antigos, contação de histórias, relem-
brança de momentos importantes envolvendo o 
passado de membros da família. As impressões que 
relato, foram construídas a partir de depoimentos 
dos estudantes em sala de aula e, da emoção que 
senti ao receber registros fotográficos feitos por pais, 
mães, irmãos, dos momentos de atividade em casa.
 A curiosidade, enquanto aspecto fundamen-
tal no processo de ensino-aprendizagem, moveu os 
estudantes a buscarem respostas e, proporcionou 
reflexões em sala de aula que possibilitaram a supe-
ração da consciência ingênua para a consciência crí-
tica, no tocante ao tema estudado. Frases exclamati-
vas ditas pelos alunos como: “Eu nunca soube disso! 
Estou aprendendo agora, professora!”; “Minha mãe 
disse que quando ela tinha a minha idade, era mui-
to difícil o acesso a foto”; “Meu pai disse que era 
caro imprimir foto e que só faziam isso num labora-
tório”; “Precisa ter luz para o objeto ser fotografado, 
por isso as câmeras têm flashes”, reforçam o quanto 
é importante saber indagar para construir o conhe-
cimento e, nesse processo, os olhares, a vontade de 
dizer o que descobriram, a alegria de me receber na 
sala, se constituem como sinais, talvez nunca obser-
vados de forma tão sensível por mim, que represen-
tam o verdadeiro envolvimento dos estudantes no 
processo de construção das suas aprendizagens.
 Concluí, ao final dessa experiência, que de 
fato, como preceita a legislação da educação nacio-



107

nal vigente e as diversas teorias da área, o professor 
precisa ser estudioso incansável do seu ofício, pre-
cisa partilhar suas experiências e precisa de tempo/
espaço no ambiente escolar para interagir com seus 
pares em momentos de reflexão sobre a prática e de 
planejamento das ações, a partir dessas reflexões. 
 Ademais, percebo que a disciplina de Arte, 
tem sido tratada como complemento de carga ho-
rária, o que fragiliza o seu sentido enquanto com-
ponente curricular, tendo em vista que, com esse 
tratamento, pode ocorrer, por sobrecarga e como 
consequência da diversidade de disciplinas, o sim-
plismo, a banalização e o autoritarismo na condu-
ção do processo, o que implica, negativamente no 
alcance dos objetivos propostos para a área de co-
nhecimento em questão.
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EXPERIENCIANDO 
O MEIO DOCENTE

                                                                                

Rayane Catiuce Vilastro Alves

Eu ainda estou permeando o mundo da 
graduação, mais especificamente o curso 
de Licenciatura em História. Os estágios 

ainda não chegaram, mas já consegui desenvolver 
duas experiências docentes, que mesmo remota-
mente, foram e vem sendo importantes para o 
meu futuro profissional.
 A pandemia chegou e, para o barco conti-
nuar navegando, foi necessário reinventar novas 
formas de trabalho, assim surge o Ensino Remo-
to, que ressignificou as relações entre os docentes 
e estudantes. A sala de aula se tornou sinônimo de 
saudade e as socializações passaram a ocorrer através 
de plataformas online, como o Google Meet, é nesse 
ambiente virtual que a minha primeira aula vem a 
ser desenvolvida.
 Qualquer ação que efetivamos está relaciona-
da com a realização de uma programação. O ato de 
planejar está presente em nosso dia-a-dia, em dife-
rentes situações e para a preparação de uma aula não 
seria diferente, já que o planejamento é um processo 
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que visa “a tomada de decisões em prol da garantia 
da eficiência e da eficácia de uma ação, seja qual for 
a esfera de tal ação” (FERNANDES, 2013, p.5).
 Para essa experiência foi usado o modelo de 
plano de aula adotado nos componentes curricula-
res de Estágios do curso de História da Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte, já que este ga-
rante um maior desenvolvimento dos estudantes de 
licenciatura que estão iniciando na docência. Um 
ponto importante deste plano são as questões nor-
teadoras, onde é realizada uma associação “entre o 
que se irá estudar, a vida do aluno e seus interesses, 
provocando comparações entre os desafios do tema 
e questões alusivas a novelas, notícias de jornal, te-
mas políticos ou sociais do cotidiano” (SELBACH, 
2010, p. 77). Uma vez que o plano de aula está 
finalizado, é o momento de colocá-lo em prática.
 No dia 29 de julho de 2021, iniciou a mi-
nha primeira experiência docente. Nunca saí do 
meu estado, Bahia, porém, o ensino remoto possi-
bilitou que minha primeira atuação fosse realizada 
na cidade de Rui Barbosa, localizada no Rio Grande 
do Norte. A proposta inicial seria realizar uma aula 
expositiva e dialogada, contudo com o decorrer da 
aula os estudantes se detiveram a poucas palavras 
e não era possível saber se eles estavam realmente 
prestando atenção, já que suas câmeras se encon-
travam fechadas. Considero que essa falta de diálo-
go diminui consideravelmente a aprendizagem e a 
construção do conhecimento, já que a participação 
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poderia abrir outras portas para novas discussões, 
agregando informações contextualizadas com as fa-
las dos estudantes.
 Ao final da aula foi proposta uma atividade, 
com caráter diagnóstico e também, para fixação do 
conteúdo. Essa atividade consistia num caça-pa-
lavras que tinha como temática o estudo sobre o 
Renascimento Cultural. Considero esse momento 
como o ápice da aula, visto que os alunos partici-
param de forma significativa. Com a finalização 
da atividade, era hora da despedida, mas com uma 
imensa vontade de ficar, uma vez que foi uma expe-
riência extraordinária. Naquele momento tive ain-
da mais certeza do que quero: levar conhecimento 
e, se a vida me permitir, marcar as pessoas como 
alguns professores têm me marcado até aqui.
 Sei também que esse será um caminho ár-
duo, em alguns momentos pensei(arei) até em de-
sistir, uma vez que o meu único desafio não será a 
sala de aula, mas também a escola em si, percebi 
isso na minha segunda experiência docente, que foi 
realizada na minha própria cidade.
 Ao escrever queridos com a letra ‘x’ no lugar 
do ‘o’, acabei desenvolvendo uma controvérsia com 
a escola em questão. Por se tratar de uma instituição 
conservadora, ela não admite o uso de pronomes 
neutros no processo de ensino, então, pouco tempo 
antes do início da minha segunda aula, recebo a li-
gação do diretor me questionando sobre o tema que 
seria discutido em aula, pois disseram para ele que 
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eu iria tratar sobre pronomes neutros, mas o tema a 
ser tratado era acerca dos Movimentos Sociais, tra-
zia questões ainda da República Velha e uma peque-
na parte da Nova República, então ao ouvir minha 
explicação ele se tranquilizou e eu continuei com a 
minha preparação para a aula.
 Minutos depois recebo outra ligação, agora 
da coordenadora da escola dizendo que um dos es-
tudantes tinha perguntado para uma professora o 
porquê eu tinha escrito “queridxs”, que se eu conti-
nuasse usando essa neutralidade, acabaria arruman-
do problema para mim e para escola. Novamente 
dei minhas explicações, tudo se resolveu, aparente-
mente, e eu fui ministrar a minha aula, que estava 
ocorrendo tranquilamente, até um estudante entrar 
na sala bem participativo, mas que em poucos ins-
tantes relatou que precisaria sair, porém antes disso 
ele escreveu: “Tchau queridos! Sem o ‘x’, pois isso 
só vai contra a Língua Portuguesa”. Isso me abalou 
bastante, eu percebi que estou entrando em um am-
biente que ainda não se adaptou aos novos tempos.
 Podemos notar que uma situação, tão rele-
vante, que deveria ser tratada naturalmente, ainda 
ocasiona muitos conflitos. Em um ambiente que 
somos ensinados sobre direitos iguais, o que obser-
vamos é uma tentativa de silenciar certos grupos. 
São questões como essa que contribuem diariamen-
te para que a evasão escolar ocorra, uma vez que 
vários estudantes, que amam estudar, mas adqui-
rem uma aversão a escola por não se sentirem bem-
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-vindos naquele ambiente. O abandono escolar por 
mais que pareça ser algo normal, trata-se de gritos 
que muitas vezes não são ouvidos.
 Retornando para minha segunda aula, con-
sidero que tenha sido bem agradável, já que os es-
tudantes se mantiveram participativos durante todo 
momento. Além disso, foi possível perceber que tra-
balhar com História é desafiador, visto que o tempo 
das aulas é bastante curto, fazendo com que ao longo 
da aula seja preciso modificar o que foi planejado, 
realizando discussões importantes de forma breve, e 
em outras vezes, deixando de lado alguns diálogos. 
 Em síntese, essas práticas docentes não me 
deram apenas um gostinho do que é a docência, 
elas, também, me mostraram alguns erros que de-
vem ser evitados, questões que devem ser melho-
radas ou mantidas, recursos que eu possa usar nas 
próximas aulas e alguns dos desafios que enfrentarei. 
Apesar disso tudo, a atuação enquanto docente não 
me amedronta, pelo contrário, fiquei contente em 
tê-la, pois como afirma Paulo Freire “a alegria não 
chega apenas no encontro do achado, mas faz parte 
do processo da busca” (FREIRE, 2004, p. 142).
 Além disso, em meio as brincadeiras de in-
fância, via-me nesta profissão, criando escolinha e 
ensinando aos mais novos. Fica evidente que a ca-
minhada será árdua, ela já está sendo, vejo corri-
queiramente a discriminação com que as pessoas 
dirigem a mim, apenas por eu fazer licenciatura e, 
em especial, por ser em História.
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 Até as escolas e/ou os professores prati-
cam esse tipo de discriminação, notamos coti-
dianamente um incentivo para que os estudantes 
foquem em passar em cursos como a Medicina, 
Direito e Administração, no entanto, temos uma 
comunidade diversificada, que tem gostos e sonhos 
diferentes. Na minha vez de decisão, objetivei ser 
uma futura docente. Saliento que História não era 
minha primeira opção, mas é preciso agarrar as 
oportunidades que a vida nos dá. Inegavelmente 
o ensino é cativante, tanto que desejo prosseguir 
meus estudos, agora objetivando o mestrado em 
ensino e quem sabe um dia eu seja uma doutora, 
pois como me disse um amigo: “Você pode até ter 
pé no chão, mas o chão tem que ser de porcelana-
to” (VILAÇA, 2021).
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DANCE NO RITMO DA EDUCAÇÃO: 
Relato de um projeto de dança 

realizado em escola pública

Uires Augusto Gonçalves de Carvalho

O projeto de dança, Dance no Ritmo da Edu-
cação, foi desenvolvido em uma escola da 
rede pública localizada na zona rural da ci-

dade de Riachão das Neves - BA, como projeto de 
intervenção com as turmas de 4º e 5º anos do En-
sino Fundamental.
 O projeto partiu de uma pesquisa realizada 
na escola, onde se constatou a dificuldade de alguns 
alunos em realizar movimentos corporais e de se 
socializarem uns com os outros, isso foi percebido 
durante o período de recriação e nas aulas de Edu-
cação Física mais precisamente. O objetivo maior 
do projeto era fazer com que os alunos se socializas-
sem, interagissem uns com os outros com respeito 
e educação, já que os mesmos eram considerados 
alunos indisciplinados.
 Quando levamos a proposta à direção, coor-
denação e professora regente da turma, a mesma 
foi logo muito bem aceita. Para mim se tratava de 
um grande desafio porque enfrentar alunos pré-a-
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dolescentes, indisciplinados não seria tarefa fácil. 
Lembro-me de uma frase de uma das professoras de 
Educação Física: “Se é desafio que você quer, então 
você terá!” Quando fui apresentado à turma logo 
percebi o que a professora dissera. Mesmo assim, 
lançamos a ideia do projeto e todos aceitaram sor-
ridentes, o que me surpreendeu e ao mesmo tempo 
me alegrou muito.
 Iniciamos as aulas na teoria, com dinâmi-
cas de grupo até para nos conhecermos melhor e 
no final de cada aula teórica a maioria perguntava: 
“Quando vamos dançar?”, “Nós queremos dançar 
logo!” E eu me animava cada vez mais com a ideia 
do projeto. 
 Durante uma das aulas, apresentamos dois 
filmes: Honey no ritmo de seus sonhos e No balanço 
do amor. Percebi que através da reprodução fílmica 
conseguir sensibilizá-los de tão modo que até os alu-
nos que disseram que não iam querer dançar, porque 
estavam com vergonha, mudaram de ideia. Os filmes 
falavam da cultura musical do Hip Hop e toda turma 
parecia gostar do ritmo, das vestes, foi muito anima-
dor. Trabalhamos durante duas aulas as mensagens 
dos filmes e os nossos alunos começaram a entender 
que o ambiente escolar deveria ser o da amizade, o do 
carinho, o da alegria. E ao final de cada aula o coro 
aumentava: “Quando é que vamos dançar?”
 Na primeira aula prática de uma das turmas, 
aproximadamente 35 alunos, apenas 06 não quise-
ram participar. A escola parou para assistir o ensaio. 
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Dançamos vários ritmos, ao passo que íamos expli-
cando o sentido e a origem de cada um. Ao final, 
fizemos por votação, a escolha do gênero musical 
que eles mais gostaram de dançar: o Country, o que 
constituiu uma surpresa para mim, em se tratando 
de Bahia. Ao término da primeira aula prática sob 
o olhar atento dos curiosos e do meu orientador, os 
alunos em um coro lindo diziam: “Bis, bis”, “Que-
remos dançar, queremos dançar”, e eu tive que sair 
de mansinho porque estava muito emocionado.
 Durante os ensaios foi aumentando o nú-
mero de participantes. Dos seis alunos que não par-
ticiparam da 1ª aula, apenas um não quis se integrar 
ao grupo, percebi que ele ainda estava com vergo-
nha. Porém, com muita vontade de participar, mas 
eu respeitei sua decisão.
 Um fato marcante é que por várias vezes ti-
nha que interromper a coreografia para atender ou-
tros alunos de outras turmas, inclusive das turmas 
de pré-escola, alguns levavam bilhetinhos carinho-
sos, onde diziam: ”Por favor, me deixa participar 
do grupo de dança, eu quero dançar”. Foi maravi-
lhoso ver tantas crianças querendo fazer parte do 
grupo de dança, mas a minha missão ainda não 
estava cumprida e faltava conseguir outros objeti-
vos. Continuamos ensaiando, corrigindo postura e 
trabalhando a emoção dos alunos.
 Precisávamos arrumar o traje para a apresen-
tação de conclusão do projeto e a maioria não tinha, 
nem a roupa nem o dinheiro para a confecção. Fui 
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correr atrás de patrocínio e graças a Deus consegui 
e todos ficaram muito felizes, já que eles poderiam 
ficar cada um com o sua no final.
 No dia da apresentação de conclusão, quan-
do cheguei à escola o palco já estava arrumado e 
com uma plateia linda, alguns pais e toda a escola. 
Todos queriam ver a performance dos nossos dan-
çarinos. Quando começamos a apresentação a pla-
teia parecia não acreditar no brilho de cada aluno 
e quando terminamos fomos aplaudidos por vários 
minutos. Foi minha consagração como educador 
naquela escola. Depois disso, fomos convidados a 
participar de aberturas de eventos, mas a escola não 
quis se responsabilizar pela saída dos alunos, então 
resolvemos não aceitar. Mas, foi inesquecível.
 É importante ressaltar que durante as aulas, 
não tive nenhum problema. Todos se abraçavam e 
conviviam harmoniosamente uns com os outros e 
percebi que se criou um vínculo forte e bonito de 
amizade entre todos.
 Todos os objetivos foram alcançados, os alu-
nos segundo a professora regente estavam mais dis-
ciplinados, atenciosos, tinham postura nos movi-
mentos corporais, estavam mais solidários, afetivos 
e muito mais educados. Então pude comprovar que 
“dançar faz bem” e a ideia deu certo.
 O projeto foi mais uma semente que lan-
çamos neste mundo mágico e fantástico chamado 
educação, na esperança que esta semente cresça e se 
transforme em sonhos e que estes sonhos propor-
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cionem aos nossos educandos centenas de possibi-
lidades de progredirem com sucesso neste mundo 
difícil, porém possível. Foi esta mensagem que eu 
passei para os alunos no final da apresentação.
 Até então nenhum projeto de dança tinha 
sido desenvolvido na escola e depois deste ainda 
não foram desenvolvidos outros. Quando encon-
tro alguém da escola, eles me cobram, e os alunos 
que participaram quando me encontram na rua, 
pedem-me para desenvolver outro projeto de dan-
ça porque querem participar. Posso dizer, que foi 
muito gratificante, não apenas para mim, mas para 
todos que se envolveram com a arte da dança.
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