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RESUMO 

BELLI, Giselli. Esse é o Show do Pibid: o percurso formativo inicial de pedagogas em 

educação científica para crianças. 2022. Dissertação (Mestrado em Educação) – Escola de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2022. 

 

Essa pesquisa tem como objetivo geral investigar o percurso formativo inicial de pedagogas 

para a educação científica de crianças pequenas a partir de um percurso formativo pautado 

em uma pedagogia participativa, utilizando como disparador das discussões uma animação 

infantil, mais especificamente, o desenho animado O Show da Luna, além de outros 

materiais de apoio. Para tanto, as graduandas do curso de Pedagogia da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP), bolsistas/voluntárias do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), foram convidadas a participar da pesquisa, por meio de uma 

reunião virtual em razão do cenário instalado na educação devido ao contexto da pandemia 

de Covid-19, quando os prédios da UNIFESP foram fechados para atividades presenciais, 

desde o dia 16 de março de 2020. A partir das discussões levantadas em cada encontro 

formativo, iniciou-se o planejamento de atividades lúdicas e a produção de vídeo-atividades, 

que propunham as atividades planejadas para as crianças da Educação Infantil, procurando 

abordar concepções de ciências da natureza apoiados em diferentes expressões artísticas, 

tendo em vista a concepção de criança adotada pelo grupo e as implicações que o ambiente 

virtual impunha. Ao final de todo o percurso formativo, foi solicitado às pibidianas que 

elaborassem um relato de experiência acerca das suas trajetórias nos encontros e na 

realização das atividades. A nossa coleta de dados focou, principalmente, na narrativa desses 

relatos. Destaca-se que esta pesquisa adotou uma abordagem de natureza qualitativa, ou seja, 

uma abordagem que procura compreender a totalidade do fenômeno e do contexto daqueles 

que estão vivenciando o fenômeno. Os dados foram analisados por dois diferentes caminhos, 

o primeiro por meio dos eixos de intencionalidade pedagógicas, presentes na pedagogia em 

participação, onde foi analisado como os encontros formativos podem se enquadrar em uma 

pedagogia participativa, a partir dos eixos de intencionalidades pedagógicas. E o segundo, 

analisando os relatos das pibidianas de maneira individual, mediante da concepção de ethos, 
onde nessa perspectiva teórica ethos é caracterizado como o “tom” do discurso, ou seja, o 

que é dito e como é dito, revelando a personalidade do enunciador por meio da enunciação. 

Os resultados obtidos mostram que o ambiente de interações criado, ainda que virtual, 

configurou-se como um espaço democrático, onde cada participante tinha abertura para se 

expressar, levantar ideias, sugerir diferentes ferramentas ou compartilhar tudo aquilo que 

achasse pertinente. Pudemos verificar que todo o percurso formativo vivenciado pelas 

participantes desta pesquisa proporcionou uma mudança de olhar acerca das ciências da 

natureza, da educação, principalmente a educação infantil, e da importância social que elas 

possuem enquanto profissionais da educação, gerando mudanças em suas formações nos 

âmbitos pessoal e profissional. Consideramos que nossa pesquisa contribui com a indicação 

de possibilidades da utilização do desenho animado O Show da Luna como recurso no 

processo de formação docente inicial de pedagogas para educação científica com crianças, 

promovendo futuras professoras com confiança e autonomia para desenvolver ações nas 



 

temáticas das ciências da natureza considerando a criança como sujeito ativo na construção 

dos seus saberes. Além de compreender que a adoção de uma pedagogia participativa na 

formação inicial de pedagogas pode colaborar para a construção de professoras mais 

autônomas e reflexivas em seu exercício docente, possibilitando experiências que ampliem 

suas referências sobre a profissão e as relações construídas entre os sujeitos do processo 

educativo. 

 

Palavras-chave: Show da Luna; Educação Científica; Pedagogia em Participação; Ethos; 

Formação Docente.



 

ABSTRACT 

BELLI, Giselli. This is Pibid’s Show: the initial training path of pedagogues in science 

education for children. 2022. Dissertation (Masters in Education) – School of Philosophy, 

Letters and Human Sciences, Federal University of São Paulo, Guarulhos, 2022. 

 

This research has as its general objective to investigate the initial formative process of 

educators for the scientific education of young children from a formative process based on 

a participatory pedagogy, using as a trigger for the discussions a children's animation, more 

specifically, the cartoon “O show da Luna”, as well as other support materials. To this end, 

undergraduate students of the Pedagogy major of the Federal University of São Paulo 

(UNIFESP), scholarship holders/volunteers of the Institutional Scholarship Program for 

Teaching Initiation (PIBID), were invited to participate in the research, through a virtual 

meeting due to the scenario installed in education due to the context of the Covid-19 virus 

pandemic, when UNIFESP buildings were closed for face-to-face activities, since March 16, 

2020. From the discussions raised in each training meeting, the planning of recreational 

activities and the production of video-proposals, which proposed the activities planned for 

children in Early Childhood Education, seeking to approach conceptions of natural sciences 

supported by different artistic expressions, of the concept of child that was adopted by the 

group and the implications that the virtual environment imposed. At the end of the entire 

training process, the participants were asked to prepare an experience report about their 

trajectories in the meetings and in the development of activities. Our data collection focused 

mainly on the narrative of these reports. It is noteworthy that this research adopted a 

qualitative approach, that is, an approach that seeks to understand the totality of the 

phenomenon and the context of those who are experiencing the phenomenon. The data 

were analyzed in two different ways, the first through the axes of pedagogical 

intentionality, present in participatory pedagogy, in which it was analyzed how the 

formative meetings can fit into a participatory pedagogy, starting from the axes of 

pedagogical intentions. And the second, analyzing the reports of the participants 

individually, through the conception of ethos, in which this theoretical perspective ethos 

is characterized as the “tone” of the speech, that is, what is said and how is said, revealing 

the personality of the enunciator through the enunciation. The results show that the 

environment of interactions that were created, although virtual, was configured as a 

democratic space, where each participant had the opportunity to express themselves, raise 

ideas, suggest different tools, or share relevant information. We were able to verify that the 

entire training process experienced by the participants of this research provided a change 

of view about the natural sciences, education, and especially early childhood education, and 

the social importance they have as education professionals, generating changes in their 

training in the areas personal and professional. We consider that our research contributes 

to the indication of possibilities for the use of the cartoon “O Show da Luna” as a resource 

in the process of initial teacher training of educators for scientific education with children, 

promoting future teachers with confidence and autonomy to develop actions in the themes 

of nature sciences considering the child as an active subject in the construction of their 



 

knowledge. In addition to understanding that adopting a participatory pedagogy in the 

initial training of educators can contribute to the construction of more autonomous and 

reflective teachers in their teaching practice, enabling experiences that expand their 

references about the profession and the relationships built between the subjects of the 

educational process.  

 

Keywords: Earth to Luna; Science Education; Pedagogy in Participation; Ethos; Teacher 

Training. 
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APRESENTAÇÃO 

Acredito ser importante iniciar com uma breve apresentação sobre a minha 

trajetória, pois o objetivo e as escolhas feitas para esta pesquisa estão fortemente 

ligados com as experiências vividas por mim até aqui, tanto acadêmicas quanto 

pessoais. Sou filha de professora de educação básica, dos anos iniciais, na rede 

pública, venho de uma família de professoras e, desde que me reconheço como 

indivíduo, estou inserida no ambiente escolar e com tudo o que o envolve. Quando 

penso na minha infância, logo a escola me vem à memória, uma vez que estava em 

uma delas antes mesmo de ser uma estudante. As salas de aula faziam-se presentes 

não somente no horário em que estudava, mas também nos contraturnos junto com 

a minha mãe, com a minha prima ou até mesmo na minha casa, local onde tínhamos 

uma lousa na parede, em tamanho igual ao escolar, e muitos gizes coloridos. Cresci 

em meio aos gizes, papéis sulfite e hectográficos, mimeógrafos, livros, cadernos, 

lápis e etc. Em paralelo a isso, também cresci ouvindo relatos sobre as dificuldades 

da profissão, o quanto elas se sentiam desvalorizadas, desmotivadas, não só pela 

falta de reconhecimento, mas também pela falta de apoio e de recursos, além de 

outras quantas vezes em que ouvi questionamentos sobre as suas escolhas da 

profissão e conselhos para que não enveredasse pelo mesmo caminho. Por esse 

motivo, procurei fugir da docência durante as minhas escolhas durante boa parte da 

minha vida. E, ao sair do ensino médio, ingressei na minha primeira graduação na 

área de Química Industrial. Durante essa graduação atuei como monitora na 

disciplina de Física I e me identifiquei muito com o programa de monitoria. O mesmo 

não aconteceu durante o período em que trabalhei na área industrial, nos 

laboratórios. Ou ainda em qualquer uma das outras profissões que pude exercer.  

Após me formar, decidi que iria partir para o caminho que havia decidido não 

trilhar inicialmente e me licenciei em Química. Tive algumas experiências atuando 

nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Nesse mesmo período 

conheci o Programa de Extensão “Banca da Ciência” em parceria com o Programa 
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Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) presente na Universidade 

Federal de São Paulo no campus Guarulhos, onde tive a oportunidade de participar 

de algumas ações e conhecer o curso de Pedagogia. Ao pesquisar mais sobre curso, 

comecei a interessar-me por ele e iniciei minha terceira graduação. Agora em 

licenciatura em pedagogia pela Escola de filosofia, letras e ciências humanas da 

Universidade Federal de São Paulo (EFLCH - UNIFESP). Logo ao ingressar no curso de 

Pedagogia busquei participar das ações desenvolvidas pelo PIBID e fui bolsista do 

programa durante 18 meses, período em que participei de dois diferentes projetos 

ligados à Educação Infantil, um deles articulando música e meio ambiente e outro 

unindo literatura infantil e astronomia. Ou seja, ambos relacionando temáticas de 

ciência e arte com a ludicidade. Durante esse período, em que permaneci no PIBID, 

me encantei de diversas formas, especialmente, pela Educação Infantil. Sempre que 

desenvolvia atividades com as crianças ficava encantada com a quantidade de 

saberes que elas possuíam e expressavam. A partir disso, comecei a me interessar 

mais pelas crianças pequenas e sua relação com o lúdico e as ciências da natureza. 

Comecei a aprofundar meus estudos sobre as crianças pequenas, principalmente, em 

uma perspectiva sociológica, pois minhas experiências me fazem acreditar que é 

preciso considerar a criança como sujeito ativo e de direitos, com capacidade de 

estabelecer múltiplas relações e de construir sua própria identidade. 

Depois dessas vivências adquiridas com o PIBID o desejo de pesquisar mais 

sobre a relação entre a educação infantil, ciências e artes, juntamente com a 

vontade de desenvolver atividades ligadas às animações infantis em parceria com o 

PIBID, me motivaram a ingressar no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de São Paulo. Em um primeiro momento, tais indagações me 

levaram a direcionar minha proposta de mestrado para investigação junto às 

crianças, no ambiente escolar de uma instituição de Educação Infantil. Entretanto, 

devido ao contexto da pandemia de Covid-19 e ao cenário instaurado na esfera 

educacional, quando todas as instituições de ensino precisaram ser fechadas, o 

calendário letivo foi alterado e as aulas transferidas para um ambiente virtual com 

inúmeras dificuldades para todos os envolvidos, foi preciso redesenhar a nossa 

pesquisa. Juntamente com meu orientador, decidimos manter parte da ideia inicial 

da pesquisa, mas agora direcionando o foco para a formação inicial de estudantes da 

graduação em Pedagogia que compunham o grupo de bolsistas do PIBID. Partindo 
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ainda da preocupação de assumir e transmitir, para as estudantes, a concepção de 

criança como sujeito capaz. E, também, extrapolando isso para as bolsistas do PIBID, 

ao pensar em uma formação em que as estudantes pudessem expor suas reflexões, 

participando ativamente do processo, tornando-se mais críticas, autônomas e 

seguras enquanto futuras docentes. E ainda mais, enquanto educadoras científicas 

para crianças, visto que acreditamos na importância da criança experienciar o 

universo das ciências da natureza desde a primeira etapa da educação básica. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, é possível observar que as mídias assumiram uma posição de 

centralidade no cotidiano de nossa sociedade, onde a sua presença impacta direta e 

indiretamente as relações sociais entre os indivíduos. Não há como negar que as 

mídias (TV, internet, etc.) influenciam na representação de mundo de crianças e 

adolescentes, público que possui certa propriedade na utilização e acesso aos 

aparatos tecnológicos (LUCENA & PERTICARRARI, 2020). A televisão facilita a 

interação com o público, pois apresenta formas de comunicação sensorial, emocional 

e racional, participando do processo educacional de crianças, antes mesmo delas 

atingirem a idade escolar obrigatória. As crianças são vistas como audiências cativas 

e consumidoras em potencial, e dentre as opções televisivas, o desenho animado 

configura-se enquanto uma das primeiras preferências delas, uma vez que são 

produções de fácil acesso, que reúnem em um só artefato, imagem em movimento, 

som, cor, fantasia, ludicidade e linguagem especial para conquistarem o público 

infantil (ROSA et al, 2003). Isto é, os desenhos animados são compostos por 

elementos como ação, comédia, emoção, entre outros, que atraem a atenção das 

crianças e adolescentes.  Ideia que corrobora com a dos autores Andrade, Scareli e 

Estrela (2012, p.13) que destacam o desenho animado como “além de uma 

manifestação cultural [...] um mecanismo de formação intelectual e social”. Assim, 

reconhecendo que os desenhos animados infantis fazem parte do cotidiano das 

crianças, nas diferentes esferas em que elas estão presentes, e, antes mesmo delas 

entrarem nas instituições de educação, podemos entender que 

Sua presença nas instituições de Educação Infantil pode ser um 
importante elemento de aprendizagem, visto que aquele artefato 
tecnológico e cultural possibilita que a criança, a partir de uma 
mediação adequada, se aproprie do objeto e do seu uso social 
(COSTA, 2016, p. 104). 

Outra esfera em que as crianças vivenciam as primeiras aproximações, antes 

mesmo de adentrarem nas instituições educacionais, são os temas das ciências da 
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natureza. Na medida em que as crianças convivem, diariamente, com fenômenos da 

natureza e uso de tecnologia, o que lhes causa interesse e curiosidade acerca do 

mundo a sua volta (MOREIRA, 2019). Ao unir essas duas esferas presentes na vida das 

crianças, o desenho animado e as ciências da natureza, pode-se abrir uma 

oportunidade para que as crianças experimentem a ciência por meio da alegria e da 

satisfação da descoberta, e queiram saboreá-la novamente (SCALFI & OLIVEIRA, 

2014). Segundo os autores, ainda são escassos, em nosso país, os estudos que se 

dedicam a compreender o impacto dos desenhos infantis na compreensão das 

crianças sobre o universo das ciências da natureza. 

Leles e Miguel (2017) defendem a implementação de recursos audiovisuais nas 

salas de aula, pois para elas, os estudantes passam a vivenciar conteúdo apresentado 

ao seu cotidiano. Ou seja, “os estudantes têm contato com a ciência de modo 

informal de ensino, enquanto os professores poderão fazer uma conexão com o modo 

formal, visando a melhoria da qualidade de aprendizado de seus alunos” (LELES & 

MIGUEL, 2017, p. 155). Mas, para isso, é importante que o docente consiga identificar 

as potencialidades e as especificidades das linguagens do cinema, dos vídeos e da 

TV, estando preparado para fazer uso da linguagem audiovisual com criticidade 

(SILVA et al., 2012). Por outro lado, existem professores que condenam a utilização 

de recursos audiovisuais como materiais didáticos, pois conferem a estes um caráter 

alienador. Isto é, acreditam que a utilização de vídeos, filmes, etc. podem tornar o 

telespectador um indivíduo sem criticidade e dependente, o que poderia favorecer 

o sensacionalismo e o baixo nível cultural (NAPOLITANO, 2008). Entretanto, até 

mesmo em documentos oficiais a escola é entendida como espaço privilegiado de 

ações de mídia-educação, além de incentivarem a pesquisa integrada ao estudo de 

inovações pedagógicas e a formação inicial de professores que contemple aspectos 

da esfera das tecnologias da informação e comunicação (BELLONI, 2009). De acordo 

com a autora, é preciso que a formação inicial e a continuada se apropriem dos 

conteúdos, redes e conexões desenvolvidas nas e pelas tecnologias da informação e 

comunicação. 

O entendimento desses conhecimentos pelos docentes da Educação Básica 

está previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Docente (BRASIL, 

2015), que definem 
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Art. 5º A formação de profissionais do magistério deve assegurar a 
base comum nacional, pautada pela concepção de educação como 
processo emancipatório e permanente, bem como pelo 
reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que conduz 
à práxis como expressão da articulação entre teoria e prática e à 
exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das 
instituições educativas da educação básica e da profissão, para que 
se possa conduzir o(a) egresso(a): [...] 

VI - ao uso competente das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) para o aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da 
formação cultural dos(das) professores(as) e estudantes; 

VII - à promoção de espaços para a reflexão crítica sobre as diferentes 
linguagens e seus processos de construção, disseminação e uso, 
incorporando-os ao processo pedagógico, com a intenção de 
possibilitar o desenvolvimento da criticidade e da criatividade; 

VIII - à consolidação da educação inclusiva através do respeito às 
diferenças, reconhecendo e valorizando a diversidade étnico-racial, 
de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras. 
(BRASIL, 2015, Art. 5º). 

Ao olharmos por essa perspectiva, acreditamos ser possível a vinculação entre 

as práticas pedagógicas e as mídias. Pois, como destaca Fischer (2007) 

Talvez um dos trabalhos pedagógicos mais revolucionários seja o que 
se refere a uma ampliação do repertório de professores, crianças e 
adolescentes, em matéria de cinema, televisão, literatura, teatro, 
artes plásticas e música. [...] A ampliação do repertório pode 
configurar-se inclusive como o exercício de outras formas de 
recepção e apropriação dos próprios materiais cotidianos, presentes 
na mídia e fartamente consumidos por alunos e professores (FISCHER, 
2007, p. 198). 

Assim como Sá, Bento e Maués (2019) acreditamos que os recursos midiáticos 

podem ser objetos mediadores, ou seja, funcionarem como materiais com os quais 

os docentes possam organizar suas aulas de acordo com as necessidades e interesses 

das crianças, juntamente com aspectos do currículo. Na medida em que a inclusão 

das linguagens das mídias às práticas pedagógicas nas instituições educacionais pode 

potencializar e popularizar a construção de conhecimentos das crianças, além de 

contribuir para que crianças aprendam a trabalhar em colaboração, contribuindo 

para uma formação cidadã (ASSIS, 2009). 

Outro ponto relevante diz respeito a educação em ciências, que apesar de ser 

um campo do conhecimento extenso e bem estabelecido na área pesquisa em 

educação, ainda conta com poucas reflexões acerca de seu aporte para os anos 
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iniciais do Ensino Fundamental e, principalmente, para a Educação Infantil (SÁ, 

BENTO & MAUÉS, 2019). Uma das possíveis justificativas para tal acontecimento está 

no fato de que até poucos anos atrás o ensino das ciências da natureza e das ciências 

humanas nas escolas era protelado para os anos finais do Ensino Fundamental I. Pois, 

até então, entendia-se que, para aprender tais conteúdos, era necessário que as 

crianças estivessem alfabetizadas. Todavia, cresce o número de educadores que 

defendem a ideia de que é possível utilizar conteúdos tanto das ciências da natureza 

quanto das ciências humanas em um contexto de alfabetização ou ainda antes desse 

processo (LIMA & LOUREIRO, 2013). Compartilhamos da mesma perspectiva que Sá, 

Bento e Maués (2019), ao entender que não existe um momento certo e específico 

para a educação em ciências da natureza. Uma vez que 

A educação em ciências pode contribuir para o desenvolvimento da 
oralidade, da leitura e escrita pelas crianças, assim como a oralidade, 
leitura e escrita contribuem para o processo de letramento científico 
(SÁ, BENTO & MAUÉS, 2019, p. 49). 

Assim, é preciso entender as possibilidades e as limitações do uso das mídias 

para a educação científica dentro do contexto escolar da educação infantil e do ciclo 

de alfabetização, a fim de contribuir com a experiência e a formação das crianças 

pequenas. 

A animação infantil O Show da Luna vem se destacando tanto entre as crianças 

quanto entre os docentes, principalmente nas instituições da educação infantil. São 

vários os fatores que estão associados ao sucesso desse desenho animado, pois é 

composto por diferentes formas de expressões estéticas (SÁ, BENTO & MAUÉS, 2019). 

Além de possuir elementos que atraem o público infantil, como por exemplo, o uso 

da música e o incentivo à imaginação. A animação ainda instiga a curiosidade das 

crianças com perguntas do cotidiano delas, de fenômenos da natureza 

experienciados corriqueiramente, como “Para onde vai o Sol quando fica de noite?” 

(PRESTES & CUNHA, 2019). Assim, ciência, imaginação e música são elementos de 

destaque na produção. Ainda podemos apontar a importância que a animação 

confere à curiosidade, um princípio da educação científica, onde a curiosidade é um 

incentivo para a construção do conhecimento e do aprendizado, sem o qual não 

haveria a criatividade, outro princípio da educação científica (SILVA, 2020). 
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Cada episódio da animação traz um tema diferente das variadas áreas das 

ciências da natureza (Biologia, Geologia, Física, Química, etc.), todavia, todos 

seguem uma sequência de acontecimentos. Os episódios têm início com a observação 

de algo curioso, que gera perguntas para os personagens e o levantamento de 

hipóteses. Para obter as respostas de seus questionamentos Luna faz uso de 

experimentos e da imaginação, onde pode conversar com alguém ou algo que lhe dê 

as explicações para o fenômeno que está acontecendo. Por fim, as novas descobertas 

são apresentadas em um show, e o episódio finaliza com o levantamento de novas 

questões (PAULA et al., 2017). 

Entretanto, vale ressaltar que, apesar de favorecer a aproximação com 

temáticas das ciências da natureza, a animação O Show da Luna é uma produção 

artística idealizada com o foco no entretenimento infantil, por essa razão os 

elementos visuais podem acabar sobressaindo aos conhecimentos conceituais de 

ciência. E entendemos que essa precisão não seja prioridade para os criadores e que 

tão pouco isso seja possível, uma vez que há uma grande e diversa literatura que 

discute o assunto (MELO & SCHMITT, 2021). Ainda assim, a série animada apresenta, 

ao público infantil, um espaço para imaginação, curiosidade, criatividade e 

experimentação quanto aos fenômenos da natureza em uma linguagem adequada à 

faixa etária a qual se propõe (SÁ, BENTO & MAUÉS, 2019), articulados com conteúdo 

científicos adequados que representam a infinitude do conhecimento e de sua 

constante construção (MELO & SCHMITT, 2021). 

À vista disso, alguns trabalhos já publicados apontam que a animação O Show 

da Luna vem sendo utilizada como uma ferramenta de aproximação dos estudantes 

da educação básica com as ciências da natureza. Destaco a seguir, as pesquisas que 

seguiram nesse caminho. O artigo de Sá, Bento e Maués (2019) analisa as 

características de atividades investigativas presentes nessa animação e exemplifica 

com um episódio, mostrando as possibilidades de seu uso como estratégia didática. 

Candida (2021) verifica a utilização do desenho como recurso didático. O artigo de 

Santana, Silva e Freitas (2021) aborda como O Show da Luna se encaixa enquanto 

possibilidade de mediador de educação científica e possíveis funções pedagógicas. 

Belasque e Gomes (2021) verificam se há possibilidade de criar propostas de 

atividades investigativas para crianças do ensino fundamental a partir da animação. 

Seguem nesse mesmo caminho as pesquisas de Silva (2021a) e Silva (2021b), onde 
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cada um deles analisa respectivamente, as possíveis potencialidades do desenho na 

aprendizagem e desenvolvimento infantil dentro do contexto escolar, utilizando a 

primeira temporada de O Show da Luna, e, se o desenho pode ser considerado um 

bom recurso para ser utilizado em sala de aula e realiza a análise dessa possibilidade 

a partir do episódio da animação. Rodrigues (2016) analisa quais elementos 

qualificam o desenho animado O Show da Luna como dispositivo de divulgação 

científica para o público infantil. Lima (2018) pretende identificar quais são os 

significados produzidos por crianças do 2º ano ao assistirem aos episódios de O Show 

da Luna, a partir de representações pictóricas. A dissertação de Leles (2017) buscou 

verificar como a animação pode configurar-se como uma ferramenta didática no 

ensino de ciências de estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Além de 

contribuir, através de um Caderno de Atividades voltadas para o professor de 

Ciências, organizadas de acordo com os objetivos que este queira alcançar para a 

aprendizagem de seus alunos. A autora, juntamente com um outro pesquisador, 

propôs sequências didáticas com inserções de episódios da primeira e segunda 

temporada das animações O Show da Luna confrontando as temáticas dos desenhos 

com os parâmetros curriculares nacionais e livros didáticos (LELES & MIGUEl, 2017). 

Todos os estudos citados anteriormente, apontam a efetividade e ou potencial 

positivo da utilização das animações e/ou desenhos animados como ferramenta 

pedagógica. Outros autores também utilizaram a animação O Show da Luna em suas 

pesquisas com diferentes objetivos. Prestes e Cunha (2019) abordam questões da 

pedagogia cultura, mídias e infância e como estas influenciam no contexto 

educacional, sendo preciso que a formação docente atente para tais fatos. O artigo 

de Lucena e Perticarrari (2020) compara como os conceitos são abordados em 

diferentes desenhos animados e como são abordados na literatura. Já o artigo de 

Melo e Schmitt (2021) é direcionado para docentes de Ciências e Biologia, e faz uma 

crítica ao método científico como algo único e que deva seguir certos passos em uma 

dada ordem. E para esses últimos autores, a animação O Show da Luna possui uma 

visão de método científico embutida, onde professores devem levar tais pontos em 

consideração. 

Apesar da influência do desenho animado entre crianças, professores e no 

meio acadêmico, os trabalhos citados perpassam pelo debate do impacto dos 

desenhos sobre as crianças e sobre como essas animações abordam as ciências da 
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natureza, onde observou-se uma carência no que se refere a área de formação de 

professores. De acordo com Sá, Bento e Maués (2019), muitos docentes têm 

dificuldades em promover um ambiente investigativo, desafiador e em que as 

crianças possam ter autonomia, propiciando a construção de novos conhecimentos 

em ciências da natureza na Educação Infantil. 

Diante do exposto até o momento, percebemos uma lacuna nos estudos sobre as 

possibilidades da utilização do desenho animado como recurso no processo de 

formação docente inicial de pedagogas para educação científica com crianças. Assim 

sendo, tal lacuna motiva e justifica academicamente a escrita desta pesquisa. As 

leituras realizadas durante os estudos provocaram-nos algumas inquietações, as 

quais nos fizeram procurar respostas para alguns questionamentos relacionados ao 

tema. Dentre eles, podemos apontar a seguinte questão: Como o percurso formativo 

pautado na pedagogia participativa contribui com o ethos de educadoras científicas 

de pibidianas para o desenvolvimento de atividades para crianças? 

Almejando responder esses questionamentos, esta pesquisa tem como 

objetivo geral investigar o percurso formativo inicial de pedagogas para a educação 

científica de crianças pequenas a partir de um percurso formativo pautado em uma 

pedagogia participativa, utilizando como disparador das discussões uma animação 

infantil, mais especificamente, o desenho animado O Show da Luna, além de outros 

materiais de apoio. A animação serve como base para as discussões acerca de 

concepções sobre temas das ciências da natureza e para o desenvolvimento de vídeo-

atividades. Nossos objetivos específicos constituem-se na análise dos encontros 

formativos enquanto formação baseada em uma pedagogia participativa, ao verificar 

como os eixos de intencionalidades pedagógicas enquadram-se dentro do percurso 

formativo e na análise dos discursos das estudantes de pedagogia, bolsistas e 

voluntárias do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), ao 

verificar como as graduandas constroem um ethos de educadoras de ciências da 

natureza. 

Para que pudéssemos alcançar os objetivos propostos para esta pesquisa foi 

preciso percorrer um caminho. Caminho este que será descrito nos próximos 

capítulos. Assim, no capítulo 2, apresentamos as discussões teórico-metodológicas 

que fundamentam nossa pesquisa, sendo subdividido em três temas principais. O 
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primeiro subcapítulo, sobre a formação docente e o PIBID começaremos com uma 

breve discussão acerca da profissão docente e os seus desafios, além de discorremos 

sobre um dos programas de incentivo à docência, o Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID), com a finalidade de traçar um panorama acerca do 

campo da profissionalização docente. No segundo subcapítulo, acerca da pedagogia 

participativa, trazemos questões ligadas à pedagogia em participação e à concepção 

de criança em que nos apoiamos para pensar os encontros formativos realizados com 

as estudantes de graduação em Pedagogia. De forma concisa, são apresentadas as 

ideias dos autores Júlia Oliveira-Formosinho e João Formosinho acerca de como uma 

pedagogia participativa configura-se como uma pedagogia que entende a criança 

como competente e colaboradora do seu processo de aprendizagem. Juntamente 

com isso, evidenciamos outros autores que corroboram a concepção das crianças 

como atores sociais, produtoras de cultura, ativas e competentes. Ainda ampliamos 

essa perspectiva para a formação docente, onde os estudantes de licenciatura 

também sejam compreendidos como agentes ativos e colaboradores do seu percurso 

formativo, tornando-se profissionais mais críticos, reflexivos e autônomos. Já no 

terceiro subcapítulo, sobre análise do discurso, discutimos os conceitos de discurso, 

enunciado, cenografia e contexto na perspectiva de Dominique Maingueneau. Além 

do conceito de ethos em uma noção discursiva. Apresentamos, no capítulo 3, as 

etapas desenvolvidas na pesquisa, e todo o contexto em que ela foi realizada. Nesse 

capítulo descrevemos os percursos metodológicos, isto é, de que maneira ocorreram 

os encontros formativos, como cada atividade foi elaborada e como se deram as 

etapas para que chegássemos à produção das vídeo-atividades. Além disso, também 

é explicitado como ocorreu a coleta de dados, por meio dos relatos de experiência 

individuais de cada uma das participantes. Dedicamos o capítulo 4 para trazer a 

análise dos dados e interpretação dos resultados obtidos, onde foram separados em 

dois subcapítulos, contendo cada um, uma perspectiva de análise. No primeiro 

subcapítulo, a análise foca no percurso formativo e verifica como os aspectos mais 

levantados nos relatos de experiência das quatro participantes do projeto, se 

relacionam com os eixos de intencionalidades pedagógicas apresentados por 

Formosinho e Oliveira-Formosinho. No segundo subcapítulo, a análise baseia-se na 

concepção de ethos de Dominique Maingueneau, onde apresentamos uma análise 

individual de cada participante. Com trechos extraídos dos seus enunciados, por 
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meio, principalmente, dos relatos de experiência, analisamos como cada pibidiana 

apresenta, em seu relato, o seu ethos dito e como este se compara ao ethos 

mostrado durante todo o percurso formativo. 

No último capítulo são colocadas algumas considerações feitas a respeito do 

percurso formativo para as estudantes de Pedagogia, participantes do PIBID e desta 

pesquisa. Ademais, nos apêndices são mostradas as músicas utilizadas como base 

para as discussões nos encontros formativos, e desenvolvimento das atividades, bem 

como as fichas-atividades produzidas, os roteiros das vídeo-atividades e os relatos 

de experiência de cada participante. 

Assim, por meio de todas as etapas propostas procuramos entender se, e 

como, ao participarem desse processo, as graduandas em pedagogia têm suas 

experiências ampliadas, no que diz respeito à sua formação enquanto futuras 

professoras. Dito isso, partimos do pressuposto, que buscamos confirmar ou refutar, 

de que as graduandas possam ser, e sentir-se, beneficiadas ao participarem do 

projeto, ao refletirem acerca de questões acerca da importância da educação 

científica abordada em sua totalidade e de maneira interdisciplinar, aliadas às artes 

e as humanidades, e também, da compreensão de uma concepção de criança como 

um indivíduo capaz, ativo e colaborador do seu processo de aprendizagem. Podendo 

então, ter a possibilidade de desenvolverem-se como profissionais mais críticas, 

reflexivas e autônomas.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Começaremos o subcapitulo 2.1 com uma breve discussão acerca da profissão 

docente, abordando os principais pontos que constituem a docência como profissão. 

Nesse capítulo também discorremos sobre a docência em nosso país e um dos 

principais programas de incentivo à docência, o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), com a finalidade de traçar um panorama acerca do 

campo da profissionalização docente.  No subcapitulo 2.2, trazemos questões ligadas 

à pedagogia participativa e à concepção de criança, nas quais nos apoiamos para 

planejar os encontros formativos realizados com as estudantes de graduação em 

Pedagogia. De forma concisa, são apresentadas as ideias dos autores Júlia Oliveira-

Formosinho e João Formosinho acerca de como uma pedagogia participativa 

configura-se como uma pedagogia que entende a criança como competente e 

colaboradora do seu processo de aprendizagem. Juntamente a isso, evidenciamos 

outros autores que corroboram a concepção das crianças como atores sociais, 

produtoras de cultura, ativas e competentes. Ainda ampliamos essa perspectiva para 

a formação docente, onde os estudantes de licenciatura também sejam 

compreendidos como agentes ativos e colaboradores do seu percurso formativo, 

tornando-se profissionais mais críticos, reflexivos e autônomos. No subcapítulo 2.3, 

apresentamos a análise do discurso na perspectiva de Dominique Maingueneau. 

Discutindo os conceitos de discurso, enunciado, cenografia e contexto e como eles 

podem ser relacionados, além do conceito de ethos em uma noção discursiva. 
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2.1. A formação docente e o Pibid 

O ser humano se torna sujeito a partir da sua integração em um grupo que lhe 

ensine a cultura e ocupe a distância entre o cérebro e o ambiente, isto é, alguém 

que lhe ensine a interpretar o ambiente que ocupa. Um processo que consiste na 

transmissão de um modo coletivo de viver e compreender o mundo (NÓVOA, 1991). 

Segundo o autor, a educação configura-se como um projeto claro de transmissão 

cultural onde, apenas com o surgimento da escola moderna, manifesta-se o objetivo 

de se comprometer com a função da educação das crianças, e que pouco a pouco vai 

se transformando no que conhecemos hoje. Ou seja, do final do século XVIII em 

diante, é a escola a encarregada pelo trabalho de reprodução das normas e de 

transmissão cultural. 

Para que essa tarefa aconteça é preciso que alguém seja responsável por essa 

transmissão cultural, assim, tal época simboliza um período-chave para profissão 

docente. Pois, conforme coloca Nóvoa (1991), devido à necessidade de garantir a 

reprodução dos valores e normas específicas a profissão docente, juntamente com a 

ampliação dos instrumentos e das técnicas pedagógicas, foi criada a determinação 

de uma formação específica, especializada e longa. 

 Ao longo da história brasileira, o nosso sistema educacional teve várias fases, 

com diferentes significados e redes de interesses. De acordo com Oliveira (2013) 

houve vezes em que a educação serviu para alimentar as coisas do espírito e outras 

para alimentar os interesses de ascensão da elite. Depois foi “democratizada” para 

servir aos interesses do Capitalismo Industrial e agora serve aos interesses de uma 

economia globalizada disposta pelo Mercado. E diante dessa teia de interesses ao 

longo da história está a figura do professor. Conforme explicita Cericato (2016), 

ainda são muitos os desafios postos à profissão do professor e a superação deles é 

emaranhada e múltipla. Como os principais problemas a autora cita a desvalorização 

social e a retratação salarial, a precariedade da formação docente e a evasão 

profissional. 
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A desvalorização social e a retratação salarial caracterizam-se como alguns 

dos eventos centrais para a discussão da profissão docente e possuem uma ligação 

direta, pois os baixos salários estão relacionados com o desprestígio social, tendo em 

vista que o cargo de professor passa a ser considerado uma profissão “de quem não 

conseguiu alguma coisa melhor”. Isso se confirma em uma sociedade onde o prestígio 

é determinado em termos de poder econômico. Além disso, esses fatores implicam 

imediatamente na motivação e autoestima do professor, e na atratividade da 

carreira docente (SELLA, 2006). 

Diniz-Pereira (2011) divulga, por meio da sua pesquisa, que a maior parte das 

instituições de ensino superior atribuem uma baixa valorização aos cursos de 

licenciatura. Também apresenta que os estudantes dispostos a cursar licenciatura 

são, em sua maioria, de origem socioeconômica mais baixa e com maiores limitações 

em suas trajetórias escolares. Além disso, as personificações da imagem da docência 

como uma vocação, ato de amor e dedicação persistem no imaginário da sociedade 

até a atualidade, não só na comunidade em geral, mas muitas vezes, nos discursos 

dos próprios docentes. Por último, Gatti (2009) afirma que, no decorrer dos tempos, 

a profissão docente integrou em seus quadros cada vez mais pessoas sem formação 

específica e sem preparo profissional, implantando a ideia de que “qualquer um pode 

ser professor”, o que acaba por contribuir para a visão de desqualificação da 

profissão. 

De acordo com Cericato (2016), a precariedade da formação docente é um 

assunto muito debatido na literatura, tanto nos casos de formação inicial quanto nos 

casos de formação permanente. Entretanto, ainda compreende um grande e 

importante desafio a ser vencido, uma vez que essa questão se relaciona com a 

qualidade da educação oferecida à sociedade, e também envolve a formação da 

profissão em si.  

No âmbito da formação inicial os principais pontos discutidos referem-se aos 

diferentes modelos curriculares. Segundo Saviani (2009), os currículos dos cursos de 

licenciatura ora focam no aprendizado didático-pedagógico e ora focam no 

aprendizado dos conteúdos específicos da área do conhecimento em questão. Para 

ele, é necessário que se entenda ambos como imprescindíveis para a formação do 

professor e por isso, essa dicotomia deva ser desfeita. Penin (2009) ainda soma as 
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questões em relação à baixa qualidade dos cursos de licenciatura em algumas 

instituições da rede privada. Saviani (2009) também pontua que a formação docente 

não pode ser separada dos problemas das condições de trabalho, tempo de jornada 

e salário. Ou seja, as condições precárias de trabalho neutralizam a ação do 

professor, mesmo que ele possua a melhor formação possível. Portanto, é preciso 

assegurar além de uma boa formação, também as circunstâncias para que esse 

profissional possa exercer seu ofício plenamente. 

Acerca da formação permanente, a autora aponta para o fato de que, 

atualmente, essa formação serve para preencher as lacunas existentes devido à 

formação inicial precária, configurando-se como um desperdício de recursos 

financeiros. Portanto, a formação inicial encontra-se no eixo central para sanar as 

necessidades educacionais e do cotidiano escolar. Ao fortalecer a formação inicial 

docente abre-se, também, um espaço para uma reconfiguração na formação 

permanente. Pois, será possível focar a formação em aprofundar assuntos que 

correspondam às dificuldades de cada escola e/ou professor através de projetos 

individuais ou coletivos vinculados com o projeto político-pedagógico das escolas e 

com as universidades (CERICATO, 2016). 

Assim, existem diversos aspectos que configuram a carreira docente como 

pouco atrativa, aspectos de desvalorização social e financeira, e a visão da docência 

como um dom ou ainda a visão de que “qualquer um pode ser professor”. Segundo 

Cericato (2016), além da questão de que dentre os poucos concluintes do ensino 

médio interessados em seguir uma carreira docente, ainda há o problema referente 

ao abandono da carreira, mostrando a gravidade da atual situação docente no Brasil. 

Diante de todo exposto, anteriormente, é perceptível que as discussões acerca 

da formação docente não são inquietações novas e que ainda perduram muitos 

desafios. Em 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) criaram um documento intitulado Declaração de Jomtien, com a 

finalidade de traçar ações para as necessidades básicas de aprendizagem (UNESCO, 

1990). Documento-marco das diretrizes educacionais que influenciaram as políticas 

educacionais em países em desenvolvimento, este documento enumera necessidades 

no que diz respeito não só à formação e à constituição da carreira docente, mas 

também, à remuneração e aos direitos sindicais e trabalhistas. Além disso, 
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denunciava que o ofício de professor continuava demarcado em um lugar histórico 

de não-profissão, principalmente em países em desenvolvimento como é o caso do 

Brasil (FARIAS & ROCHA, 2012). 

As discussões acerca da formação docente brasileira começam a ganhar base 

legal a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1961 e com suas próximas 

versões em 1971 e em 1996, esta última em vigor até agora (WEBER, 1996). A lei de 

n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996) estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, tendo nos artigos do Capítulo XV as disposições sobre os 

profissionais da educação, como a sua formação e função. Em seu Art. 62, por 

exemplo, a lei determina que a formação de professores para atuar na Educação 

Básica 

[...]far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades e institutos superiores de 
educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade 
normal (BRASIL, 2013a, Art. 62).  

Sobretudo, a formação docente se consolida no país depois da Resolução 

CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, que trata das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena (BRASIL, 2002).  A resolução, ao fazer uma 

distinção entre bacharelado e licenciatura, marca a importância de que a formação 

docente aconteça a partir da relação entre o campo de formação e o de atuação, 

isto é, entre a universidade e a escola (FELÍCIO, 2014). Assim, vemos como as 

questões que envolvem a profissão docente são recorrentes e relevantes no contexto 

da política educacional. 

Farias e Rocha (2012) apresentam algumas dificuldades historicamente 

identificadas no cenário socioeducacional brasileiro. Para os autores, a 

desvalorização social da profissão docente, os baixos salários e a dicotomia entre 

teoria e prática são alguns desses problemas enfrentados dentro da educação. Os 

autores também levantam pontos ao relacionar a modernização, as políticas públicas 

e a educação. Segundo eles, os processos de modernização das últimas quatro 

décadas têm levado novos elementos para as dinâmicas das sociedades de mercado 
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mundial, alterando as relações de trabalho e impondo mudanças permanentes na 

produtividade. Sobre essa última implicação, Farias e Rocha (2012) discorrem, 

[...] vimos a concorrência entre governos e empresários, isto é, entre 
o “crédito público” e os “mercados financeiros”, para deslocar os 
prejuízos dos custos de manutenção da ordem social sobre os serviços 
públicos, sem que se veja apontada uma perspectiva de mudança 
intensa na organização da forma social (FARIAS & ROCHA, 2012, p. 
44). 

Seguindo nessa mesma perspectiva, Franco (2006) aponta que as Instituições 

de Ensino Superior devem ter em mente a inserção do estudante dos cursos de 

licenciatura dentro do seu futuro ambiente de trabalho, ou seja, a escola. Com a 

finalidade do docente em formação compreender e refletir sobre as possibilidades e 

realidades da carreira e do universo escolar. Por essa razão, crescem as 

reivindicações para que os cursos de licenciatura promovam uma formação 

contextualizada com a realidade profissional (NORONHA, NORONHA & ABREU, 2020). 

De acordo com Pimenta (2012), se espera que os cursos de licenciatura ofereçam 

conhecimentos que auxiliem na construção dos saberes-fazeres da prática docente. 

No que se refere às Políticas Públicas, Farias e Rocha (2012) apontam que 

movimentos sociais e esferas da sociedade civil acabam se mobilizando para que 

ocorram mudanças, caso os governos não assumam as iniciativas das reformas. 

Porém, há a reivindicação de legislações específicas para garantir direitos 

igualmente específicos. De acordo com Freitas (2008), as dívidas históricas do poder 

público com a formação docente ainda permanecem. E é dentro desse cenário que 

devem ser consideradas as reformas nas políticas educacionais relacionadas à 

formação docente. Dessa maneira, somos levados a pensar quais são os reflexos desse 

cenário sobre os profissionais docentes e sobre a sua formação, visto que ambos são 

perpassados por uma visão de mundo e de relações que cooperam para a sua 

produção de mundo. Por isso, concordamos com Farias e Rocha (2012) ao entenderem 

que os processos formativos devem desenvolver, nos educandos, condições para 

produção de conhecimentos críticos, sejam eles futuros professores ou estudantes 

da educação básica. Além de formar docentes autônomos e com capacidade de 

reflexão e autorreflexão. 

Assim, é possível notar que os debates acerca da formação docente são 

frequentes dentro da esfera educacional. Sejam eles sobre a formação inicial, nos 
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cursos de licenciatura, ou sobre a formação continuada, com os docentes que já 

trabalham em sala de aula (NORONHA, NORONHA & ABREU, 2020). 

Tais fatos, juntamente com a busca de uma melhoria na educação básica, 

fazem com que as políticas de formação de professores no Brasil venham ganhando 

destaque nos últimos anos. De acordo com Felício (2014), se observa uma 

necessidade de implementação de políticas públicas que valorizem a formação 

docente, tanto inicial quanto continuada. No que tange a formação inicial, é preciso 

associar a formação acadêmica e a formação pedagógica para que os estudantes 

sejam capacitados para exercer sua função na totalidade, uma vez que ser professor 

não se resume em “ministrar aulas”. Isto é, os estudantes necessitam de uma 

formação que articule as bases teóricas com a prática (FELÍCIO, 2014; NORONHA, 

NORONHA & ABREU, 2020). 

Dentre as políticas públicas de formação inicial que emergiram desses 

debates, destacamos o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) como uma das iniciativas mais significativas dentro da esfera nacional dos 

últimos tempos (FELÍCIO, 2014). 

 

 

2.1.1. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma ação 

conjunta entre o Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e, atualmente, está em seu nono edital (2007, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2020, 2022). De forma que a CAPES se configura 

como a agência responsável pelas ações ligadas à formação docente na educação 

básica desde 2007, quando aconteceram mudanças político-administrativas em razão 

do lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e do Plano de Metas 

e Compromisso Todos pela Educação (BRASIL, 2007a) realizados pelo Ministério da 

Educação, que propôs programas e ações em continuidade às metas fixadas no Plano 

Nacional de Educação. Assim, a CAPES visa vincular a educação básica e o ensino 
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superior, além de ampliar as ações de criação de políticas públicas de formação 

docente (BRASIL, 2006). 

Instituído em 2007, a partir da Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006 

(BRASIL, 2006) e da Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezembro de 2007 (BRASIL, 

2007b), o PIBID foi criado com o objetivo de melhorar a educação básica e incentivar 

a formação docente por meio da concessão de bolsas de estudo (NORONHA, 

NORONHA & ABREU, 2020), em um período marcado por baixa procura pelas 

licenciaturas, altos índices de abandono da carreira docente e aumento na demanda 

por professores (HARDOIM & CHAVES, 2019). Vale ressaltar que, inicialmente, o PIBID 

era destinado a cursos das ciências exatas, onde havia uma demanda por professores 

da área nas escolas e as licenciaturas tinham uma baixa procura. O edital 

MEC/CAPES/FNDE nº 01/2007 priorizou atender exatamente as áreas com maior 

carência de docentes como Física, Química, Biologia e Matemática. Como podemos 

verificar no relatório de gestão PIBID 2009-2011 da Diretoria de Formação de 

Professores da Educação Básica: 

Ao ser lançado, em 2007, a prioridade de atendimento do Pibid eram 
as áreas de Física, Química, Biologia e Matemática para o ensino 
médio, dada a carência de professores nessas disciplinas. No entanto, 
com os primeiros resultados positivos, as políticas de valorização do 
magistério e o crescimento da demanda, a partir de 2009, o programa 
passou atender a toda a Educação Básica, incluindo educação de 
jovens e adultos, indígenas, campo e quilombolas (BRASIL, 2012a, p. 
5). 

Dessa maneira, o PIBID levou dois anos para se fixar em números de bolsas 

ofertadas a estudantes de Instituições de Ensino Superior públicas (DOMINSCHEKI & 

ALVES, 2017; SILVA & RIOS, 2018). E apenas no ano seguinte, o programa se 

institucionalizou formalmente através do Decreto nº. 7.219, de 24 de junho de 2010 

(BRASIL, 2010a). Acontecimento que afirmou o PIBID enquanto política de Estado, 

atestando sua continuidade no âmbito das políticas públicas educacionais (HARDOIM 

& CHAVES, 2019). 

Ainda em 2010, a CAPES lança o edital nº. 018/2010 que passou a permitir que 

o PIBID fosse implementado em instituições públicas municipais e comunitárias, 

confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos (HARDOIM E CHAVES, 2019). Já em 

2013, a CAPES lançou o edital nº. 061/2013, onde houve uma ampliação de sua 

dimensão e de seu alcance, uma vez que o PIBID passou a ser ofertado para 
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Instituições de Ensino Superior privadas (HARDOIM & CHAVES, 2019). Todavia, para 

que essas instituições pudessem ser contempladas era necessário que os estudantes 

estivessem inseridos no Programa Universidade para Todos (ProUni) e as Instituições 

tivessem sede no Brasil (NORONHA, NORONHA & ABREU, 2020). 

Segundo Hardoim e Chaves (2019), o crescimento e a notoriedade do PIBID foi 

tão grande no Brasil, que acabou por impulsionar a modificação do texto da Lei de 

Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), por meio da Lei nº. 12.796, de 04 de abril de 2013 

(BRASIL, 2013a), que incorpora o programa como política de formação docente, 

estabelecendo em seu 5º parágrafo do artigo 62: 

§ 5º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios 
incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na 
educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de 
iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de 
licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação 
superior (BRASIL, 2013a, Art. 62). 

Além disso, cabe dizer que o PIBID é também sustido pelo Programa de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que tem 

como principal objetivo o aumento do oferecimento de cursos de licenciatura. 

(GOMES & SOUZA, 2016). 

Podemos então, estabelecer que o PIBID se fundamenta legalmente em três 

principais documentos: a Portaria nº. 096/2013, o Decreto nº. 7.219/2010 e a Lei nº. 

12.796/2013 (BRASIL, 2010a, 2013a, 2013b). Com base neles, é possível afirmar que 

o Programa procura “fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da 

qualidade da Educação Básica pública brasileira” (BRASIL, 2013b, Art. 2). 

Contudo, em dezembro de 2019 foi lançada a portaria nº 259 (BRASIL, 2019), 

que demonstra os objetivos do PIBID que continuam guiando o programa. São eles: 

I. Incentivar a formação de docentes em nível superior para a 
educação básica; 

II. Contribuir para a valorização do magistério; 

III. Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos 
cursos de licenciatura, promovendo a integração entre 
educação superior e educação básica; 

IV. Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública 
de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 
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participação em experiências metodológicas, tecnológicas e 
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no processo 
de ensino-aprendizagem; 

V. Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando 
seus professores como co-formadores dos futuros docentes e 
tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial 
para o magistério; e 

VI. Contribuir para a articulação entre teoria e prática 
necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade 
das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura (BRASIL, 
2019, Art. 4). 

Podemos verificar que os objetivos estabelecidos pelo PIBID, como a 

preocupação em articular a teoria e a prática na formação docente, aproxima os 

conhecimentos científicos e didáticos. Além de impulsionar mudanças na relação 

entre Universidade e Escola, reconhecendo a escola como espaço de formação 

(FARIAS & ROCHA, 2012). 

Ao inserir o estudante de licenciatura no cotidiano da escola da rede pública 

de educação são dadas a ele, oportunidades de participar e produzir experiências 

metodológicas e didáticas de maneira inovadora e interdisciplinar. Nessa união, 

Universidade e Escola unem-se no propósito de congregar aos licenciandos 

competências e habilidades necessárias ao exercício da profissão, dando ao PIBID 

confiabilidade no processo de formação dos futuros docentes (ROLIM, 2016). Dessa 

maneira, assim como coloca Oliveira e Barbosa (2013), Universidade e Escola são 

reconhecidas como espaços complementares para formação docente, com uma 

preocupação de firmar um vínculo horizontal entre os participantes desse processo. 

Apesar da possibilidade de o PIBID constituir-se como uma política pública com 

capacidade de proporcionar o desenvolvimento de uma formação docente crítica e 

emancipatória, uma vez que estar dentro da escola é uma etapa relevante, segundo 

Farias e Rocha (2012) é necessário que os bolsistas possam se integrar a dinâmica da 

escola, e ainda desenvolver uma práxis de integração de ensino e pesquisa. Com isso, 

abre-se a possibilidade de reflexão sobre se esses estudantes de graduação estão 

sendo integrados nesse processo e de que modo, visto que um dos pontos principais 

é assegurar a esses futuros professores saberes relevantes para o exercício docente 

durante a sua formação. Os autores também indicam que é essencial a valorização 

de todos os profissionais que participam do programa, para além das bolsas 
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garantidas aos indivíduos envolvidos diretamente, e ainda o apoio institucional. 

Destacam a importância de se desenvolver um espaço dinâmico de formação, onde 

existam “estratégias de trabalho colaborativas entre pares que integrem os 

professores universitários de diferentes áreas para discutir intenções, práticas, 

dificuldades e possibilidades do processo formativo” (FARIAS & ROCHA, 2012, p. 48). 

Quanto à organização do PIBID, são concedidas bolsas aos participantes do 

programa pela CAPES, ou seja, recebem a bolsa não só os estudantes de licenciatura, 

mas também, os supervisores (professores das escolas), os coordenadores 

institucionais e de área.  De acordo com Rolim (2016), ao todo, a CAPES possui 

diferentes modalidades de bolsa para os participantes do projeto. São elas: 

1. Iniciação à docência: Para estudantes de licenciatura no valor de 

quatrocentos reais ($400,00); 

2. Supervisão: Para professores das escolas básicas no valor de setecentos 

e sessenta e cinco reais ($765,00); 

3. Coordenação de área: Para professores da licenciatura que coordenam 

os subprojetos no valor de um mil e quatrocentos reais ($1.400); 

4. Coordenação Institucional:  Para professor que coordena o projeto PIBID 

no valor de um mil e quinhentos reais ($1.500). 

Conforme Gatti et. al (2014), desde que o PIBID se tornou uma política de 

Estado, podemos perceber de maneira evidente o compromisso da CAPES com a 

formação docente e expansão do programa. Ao passo que em 2009, o programa 

contava com 3.088 bolsistas e 43 Instituições Federais de Ensino Superior, e já em 

2013, após a abertura para as Instituições de Ensino Superior privadas, eram 90.254 

bolsistas espalhados em 284 instituições públicas e privadas. Todavia, é importante 

salientar que desde 2015, o programa vem sendo sucateado a cada novo edital. No 

ano de 2020 foram oferecidas apenas 30.096 bolsas (BRASIL, 2020), isto é, uma 

redução de mais de 66% em relação ao número de bolsas ofertadas em 2013. 

Para participar do programa, as Instituições de Ensino Superior interessadas 

precisam apresentar seus projetos de iniciação à docência em conformidade com os 

editais publicados pela CAPES. Como já apontado, tanto universidades públicas 

quanto universidades particulares podem participar dos editais, contanto que 
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ofereçam cursos de licenciatura. As propostas presentes nos projetos de iniciação à 

docência precisam desenvolver ações entre os estudantes e as escolas, elaborando 

atividades didático-pedagógicas que estabeleçam relação entre a academia e as 

escolas. Além disso, as atividades devem promover uma parceria entre os docentes 

das escolas e os licenciandos para a concretização do projeto (ROLIM, 2016). 

Dentro de todo esse processo, podemos destacar os estudantes das 

licenciaturas como o principal sujeito do programa, visto que o programa foi pensado 

para a melhoria da formação inicial docente. À vista disso, a CAPES designa 

atribuições fundamentais para os bolsistas PIBID, como a disponibilidade de oito 

horas semanais para as atividades e a elaboração de registros das ações e atividades 

desenvolvidas ao longo do projeto. Além disso, é obrigatório que o estudante bolsista 

apresente seus resultados à Instituição de Ensino Superior através de evento 

promovido pela universidade. Entretanto, como aponta Rolim (2016) é preciso deixar 

claro que o estudante bolsista não está autorizado a realizar funções docentes ou 

administrativas nem na escola ou na universidade. De acordo com o Relatório de 

gestão PIBID 2009-2013 da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica, 

a estratégia metodológica para os estudantes bolsistas é que eles 

[...] tenham saberes prévios sobre a docência e representações 
sociais, contexto e vivência com conhecimentos teórico práticos, 
exerçam seus saberes da pesquisa e experiência acadêmica da 
formação de professores e tudo isso colabore para uma construção de 
uma nova cultura educacional (BRASIL, 2012b, p. 29). 

Diante do exposto até aqui verificamos como o PIBID se estabelece enquanto 

uma possibilidade de articulação entre teoria e prática no processo de formação 

inicial. Porém, como bem destaca Felício (2014), o programa se diferencia do Estágio 

Curricular, também presentes nos cursos de licenciatura. Uma vez que além de ser 

definido internamente pela organização do curso, de acordo com as diretrizes 

instituídas pelo currículo, o Estágio Curricular é obrigatório para todos os estudantes 

de licenciatura. Enquanto o PIBID atende aqueles que têm interesse em participar 

do programa, além do mais que o número de bolsas oferecidas, nem sempre consegue 

contemplar todos os estudantes. A autora ainda levanta outros aspectos que 

diferenciam o PIBID do Estágio Curricular Obrigatório, como: 

• distingue-se do estágio curricular obrigatório na consideração 
do cenário escolar; 
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• permite a inserção antecipada do licenciando na escola, que 
se assume como parceira no processo de formação inicial 
docente, ao acolhê-lo, por intermédio dos supervisores; 

• compreende uma configuração que possibilita a participação 
de professores da universidade (coordenador de área), 
responsáveis diretos pelos licenciandos bolsistas, e do 
professor da escola de Educação Básica (supervisor), 
responsável pelo licenciando, quando ele se encontra na 
escola desenvolvendo as atividades de iniciação à docência; 

• pressupõe um diálogo constante entre licenciando, 
coordenador de área e supervisor; 

• são previstas ações visando iniciar o licenciando na docência 
tendo por base experiências reais, advindas do contexto 
escolar; 

• assume o movimento de reflexão–ação–reflexão como 
pressuposto fundamental para o desenvolvimento das 
atividades; 

• propicia a permanência contínua dos licenciandos no 
cotidiano escolar, por um período de, pelo menos, dois anos 
(FELÍCIO, 2014, p. 423). 

Podemos dizer então que, o PIBID foi uma política pública que moveu a 

universidade para revisar suas posturas frente aos cursos de licenciatura, pois até 

então, muitas não davam valor para uma formação profissional prática. Para Ferreira 

e Reali (2005) tais atitudes vindas das universidades acabavam por desmerecer as 

expectativas dos estudantes, contribuindo para o sentimento de despreparo para 

profissão e, em sequência, a desistência da carreira docente. 

Outra mudança da implementação do programa nos cursos de licenciatura diz 

respeito à contextualização das disciplinas do curso. Dado que o contato com o 

cotidiano escolar ainda nos primeiros semestres do curso permite aos estudantes 

realizarem o movimento de ação-reflexão, problematizando nas aulas as 

experiências vivenciadas na escola e, consequentemente, contribuem para uma 

formação docente de maior qualidade (FELÍCIO, 2014). Esse movimento de ação-

reflexão, unindo a formação acadêmica à formação nas escolas é um caminho 

apresentado por diferentes autores como Nóvoa (1992, 2009), Franco (2006), 

Pimenta (2012) e Gatti et al. (2019). 

Assim, conforme nos coloca Farias (2006), para que o PIBID tenha sucesso como 

uma política que objetiva promover a formação inicial professores e estimular o 
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interesse dos estudantes pela docência é preciso os incluir nos anseios reais da 

escola, pois é no “chão” da sala de aula que as políticas ganham significado. Como 

resultado das discussões é notável que os desafios que permeiam o PIBID, enquanto 

política educacional brasileira, não são simples, visto que envolvem um compromisso 

ético no sentido de se atribuir à docência como profissão. Mas, por outro lado, ao 

oferecer bolsas de iniciação à docência, o PIBID antecipa a relação dos futuros 

docentes com as escolas, local onde irá exercer seu trabalho, propondo atividades 

definidas no projeto realizado pela Instituição de Ensino Superior, o que pode levar 

esses estudantes a se engajarem e se identificarem com a docência, possibilitando 

proporcionar uma formação docente que desenvolva profissionais críticos, reflexivos 

e autônomos.  
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2.2. A pedagogia participativa 

A formação docente pode ser pensada e realizada de diferentes formas, como 

por exemplo, uma pedagogia que caminha na direção de uma forma transmissiva. 

Isto é, por meio do professor é transmitido o património cultural ao nível de cada 

grupo e de cada indivíduo (SANTOS, 2021). Essa maneira de pensar a pedagogia traz 

consigo a visão da criança como uma tábua rasa, que apenas irá reproduzir o que o 

professor (transmissor) lhe passar. Porém, é importante ressaltar que, apesar das 

crianças sempre terem existido dentro da sociedade, as concepções sobre elas, e 

sobre a infância, não seguem o mesmo rumo. O sentimento de infância com seu 

conjunto de representações sociais, dispositivos de socialização e controle surgiu na 

Modernidade (DELGADO, 2013).  

Ariès (1981) descreve que até o século XVI esse sentimento de infância não 

existia. Assim que a criança pudesse viver sem os cuidados recorrentes da sua mãe, 

ou ama, era inserida no mundo dos adultos e por lá permanecia. Antes disso a criança 

não possuía qualquer importância. Somente a partir dos séculos XVI e XVII as crianças 

começam a ser diferenciadas dos adultos, tanto nas vestimentas quanto no seu 

tratamento e, daí em diante, tudo o que se referia às crianças era digno de atenção. 

Elas se tornaram centrais no meio familiar. Além disso, as crianças eram consideradas 

frágeis, incapazes, incompletas e para que se tornassem adultos honrados, honestos 

e racionais deveriam ser preparadas e separadas dos adultos. Dessa forma, para 

separar as crianças da sociedade adulta, a escola constituiu-se como um meio de 

isolá-las durante o período de formação moral e intelectual. Portanto, o processo de 

sentimento de infância foi construído socialmente. Ou seja, a infância é uma 

construção social e não um fenômeno relacionado à imaturidade biológica, nem um 

elemento natural ou universal dos seres humanos. A infância é um fenômeno da 

cultura e da história e, por isso, é variável no tempo e no espaço (BORBA & LOPES, 

2013). Isto é, para entender as crianças é necessário considerar como a sociedade 

em questão vê a infância, considerando que esse olhar sobre a infância e a concepção 

de quem é a criança são construções sócio-históricas e alteram-se conforme 

condições socioeconômicas, culturais, de gênero, etnia, época, etc. Assim, por conta 
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desses fatores pode-se falar da existência de diversas formas de ser criança e 

diferentes perspectivas sobre a infância (REGO, 2013). Dito isso, acreditamos que 

uma pedagogia transmissiva, que entende a criança como um ser “em branco”, 

incapaz e puramente transmissor, empobrece as interações e as relações adulto-

criança (OLIVEIRA-FORMOSINHO & FORMOSINHO, 2013). Ao ampliarmos essa ideia 

para a formação docente, que entende os estudantes de graduação como apenas 

transmissores de saberes pedagógicos, também há um empobrecimento nas relações 

entre o professor formador e os professores em formação. Além de acarretar 

professores que perpetuarão essa concepção de criança.  

Os autores Júlia Oliveira Formosinho e João Formosinho (2013) apresentam 

uma proposta que vai de encontro com essa ideia de pedagogia transmissiva. Ao 

proporem uma pedagogia participativa, que compreenda o processo ensino-

aprendizagem de maneira interativa, tendo como objetivos o “envolvimento na 

experiência e a construção da aprendizagem na experiência contínua e interativa” 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO & FORMOSINHO, 2013, p. 9). Ao contrário da proposta 

anterior, a pedagogia participativa entende a criança como competente e 

colaboradora do processo. Não mais uma tábua rasa ou um vir a ser, a criança é 

compreendida como ator social e produtora de cultura. A partir disso, é possível 

contrastar os dois modos de fazer pedagogia, o modo da transmissão e o modo da 

participação (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002). Ao comparar os dois modos de 

pedagogia podemos encontrar diversas diferenças entre elas, como por exemplo, na 

pedagogia da transmissão os objetivos giram em torno de compensar os déficits e 

acelerar as aprendizagens, enquanto na pedagogia da participação os objetivos visam 

promover o desenvolvimento, estruturar e dar significado à experiência, envolver-se 

no processo de aprendizagem para construí-la e favorecer a confiança (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2002). Além do mais, na pedagogia da transmissão, o método é 

centrado no professor, na transmissão e nos produtos, e os materiais utilizados são 

estruturados com utilização regulada por normas emanadas do professor. Já na 

pedagogia da participação, o método se baseia na aprendizagem pela descoberta, 

pela resolução de problemas e pela investigação, e são empregados materiais 

variados, com uso flexível e abertos à experimentação (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 

2002). 
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Outros contrastes ainda podem ser observados, no que diz respeito ao processo 

de aprendizagem, avaliação e as atividades docente e discente. Por um lado, na 

pedagogia da transmissão, o processo de aprendizagem foca na mudança 

comportamental observável realizada por meio do ensino com avaliações centradas 

nos resultados e comparação das realizações individuais com a norma. Por outro lado, 

na pedagogia da participação, o processo de aprendizagem centra-se na construção 

ativa da realidade física e social por meio de atividades espontâneas e jogos 

educacionais, tendo sua avaliação centrada nos processos, no grupo e no sujeito, 

reflexiva das aquisições e realizações e interessada nos produtos e nos erros. Já no 

que diz respeito aos papeis dos docentes e discentes, na pedagogia da transmissão, 

os discentes devem assumir função respondente e evitar e corrigir erros, na medida 

que o docente deve diagnosticar, moldar, reforçar, avaliar os produtos, prescrever 

objetivos e tarefas e dar informação. Em contrapartida, na pedagogia da 

participação, os educandos devem questionar; planejar; investigar, experimentar e 

confirmar hipóteses e resolver problemas, ao passo que o docente estrutura o 

ambiente, planeja, formula perguntas, investiga, estende os interesses e 

conhecimentos e do grupo em direção à cultura, escuta, observa e avalia (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2002). Com isso, entendemos que o desenvolvimento das pedagogias 

participativas exige a desconstrução do modo tradicional e transmissivo de fazer 

pedagogia, com o propósito de criar uma conscientização sobre finalidades e 

objetivos, sobre meios e metas, contextos, processos e realizações (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2007a). Portanto, os objetivos das pedagogias participativas são os do 

envolvimento na experiência e a construção da aprendizagem na experiência 

contínua e interativa. 

 

 

2.2.1. Pedagogia em participação 

A pedagogia em participação configura-se como uma das pedagogias 

participativas e tem como princípio básico, a democracia. Assim, tudo deve ser 

organizado para que a democracia seja um fim e um meio, ou seja, esteja presente 

tanto no plano das grandes finalidades educativas como no terreno de um cotidiano 
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participativo experienciado por todos os atores. A pedagogia em participação visa 

que os ideais e princípios da democracia e da participação estejam presentes e 

impulsionem todos os níveis da intervenção educativa, desde a escolha dos objetivos 

educacionais e da organização da formação até a escolha dos meios para o 

desenvolvimento do cotidiano pedagógico. Pode-se dizer que a pedagogia em 

participação se configura enquanto uma pedagogia da complexidade, pois, consiste 

na integração das crenças e dos saberes, da teoria e da prática, da ação e reflexão, 

quer no espaço da produção de narrativas sobre o fazer e para o fazer (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2007a). 

Este conjunto de pontos de partida leva à afirmação do respeito por 
todos os indivíduos e grupos envolvidos nos processos educativos, ao 
diálogo intercultural entre grupos e indivíduos envolvidos nos 
processos pedagógicos, à promoção de colaboração na aprendizagem, 
à procura de sucesso educativo para todos, num contexto de respeito 
pelos direitos humanos, incluindo o respeito pelos direitos da criança, 
entre os quais se conta o direito a aprender. O desenvolvimento da 
identidade das crianças e dos profissionais é também um processo de 
desenvolvimento da identidade enquanto aprendizes (OLIVEIRA-
FORMOSINHO & FORMOSINHO, 2013, p. 12). 

Assim, a pedagogia em participação tem foco nos atores que constroem o 

conhecimento para que, por meio do processo educativo, esses sujeitos participem 

da(s) cultura(s) que os estabelecem como seres sócio-histórico-culturais. Para 

Delgado (2013) é também preciso compreender as crianças como atores sociais, 

produtoras de cultura, ativas e competentes evidencia uma interrupção das 

concepções modernas de socialização, embasadas na interiorização de regras, 

hábitos e valores adultocêntricos. De acordo com Kramer (2003, p. 91) “esse modo 

de ver as crianças pode ensinar não só a entendê-las, mas também a ver o mundo a 

partir do ponto de vista da infância, pode nos ajudar a aprender com elas”. Portanto, 

não podemos enquadrá-las como seres passivos, que somente apreendem os 

programas culturais de governo dos seus comportamentos, e sim como agentes ativos 

que constroem suas próprias culturas e conhecimentos.  

A pedagogia em participação realiza um diálogo constante entre a 

intencionalidade conhecida para a ação educativa e o seu andamento no contexto 

com os sujeitos, pois, eles são considerados ativos, competentes e com direito a co-

definir o percurso do projeto de apropriação da cultura que chamamos educação 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007a). 
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De acordo com Oliveira-Formosinho (2007b), a correlação entre os sujeitos e 

os ambientes, faz da pedagogia em participação um espaço complexo, em que é 

preciso encarar a ambiguidade, a emergência e o imprevisto como um parâmetro do 

fazer e do pensar, produzindo múltiplas possibilidades. Características que 

impossibilitam uma definição prévia total da ação educativa, demandando sua 

contextualização cotidiana, uma vez que a participação envolve a escuta, o diálogo 

e a negociação são elementos importantes desse modo pedagógico. Em síntese,  

[...] a interatividade entre saberes, práticas e crenças, a centração 
nos sujeitos como co-construtores da sua jornada de aprendizagem 
em um contexto de vida e de ação pedagógica determinado, através 
da escuta, do diálogo e da negociação, conduzem a um modo de fazer 
pedagógico caleidoscópico, centrado em mundos complexos de 
interações e interdependências, promovendo interfaces e interações 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007b, p. 19). 

A partir dessas colocações podemos indicar as principais tarefas da pedagogia 

em participação. A primeira delas é a construção de contextos educativos complexos 

que possibilitem diferentes possibilidades e que colaborem no processo de construir 

o conhecimento de forma participativa, onde ética das relações e interações 

permitam o desenvolvimento de atividades e projetos. A segunda tarefa é de 

estabelecer um ambiente de interação e escuta, acolhendo e estimulando a 

diversidade. Por fim, a terceira tarefa compreende “escolher reflexivamente uma 

gramática pedagógica que permita pertencer a uma comunidade aprendente que 

partilhe um modo de fazer pedagógico, contribuindo para a construção do 

conhecimento sobre esse modo de fazer” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007b, p.19). 

Nessa perspectiva o docente tem o papel de preparar o ambiente, além de observar 

e escutar a criança para a compreender e a responder. Assim, procura-se estabelecer 

respeito por todos os indivíduos envolvidos nos processos educativos e pedagógicos, 

promoção ao diálogo e a colaboração na aprendizagem. Dentro de um contexto que 

leva em consideração os direitos dos indivíduos, incluindo as crianças e seu direito 

de aprender (OLIVEIRA-FORMOSINHO & FORMOSINHO, 2013). Ao ampliarmos, mais 

uma vez, essa perspectiva para a formação docente, onde os estudantes de 

licenciatura sejam compreendidos como agentes ativos e colaboradores do seu 

percurso formativo, torna-se possível a capacidade de desenvolver profissionais mais 

críticos, reflexivos e autônomos. 
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Conforme Oliveira-Formosinho e Formosinho (2013), na Pedagogia em 

Participação os papéis de educador e educando são reconstruídos com base na 

(re)conceptualização da pessoa como possuidora de competência, de capacidade e 

aptidão pela colaboração, com direito à participação. As crianças e os adultos que 

desenvolvem atividades e projetos se atestam como co-atores da aprendizagem. As 

ações são realizadas em colaboração com os pares e com o docente em todos os 

momentos, tanto no planejamento quanto na execução e reflexão das atividades e 

projetos. Assim, dentro da pedagogia em participação a aprendizagem acontece em 

companhia, isto é, juntos se aprende a ser, a sentir e estar; a pertencer e participar; 

a explorar múltiplas linguagens; a desenvolver diversas inteligências; a viver e 

imaginar mundos; a criar laços com as coisas, com as situações e com as pessoas; a 

narrar as aprendizagens vividas e construir significados (OLIVEIRA-FORMOSINHO & 

FORMOSINHO, 2013). 

Entretanto, colocar em prática uma pedagogia participativa pode não ser uma 

tarefa fácil, pois, na maioria das vezes, é preciso desconstruir uma pedagogia 

tradicional, e sair de uma zona de conforto em direção ao desafio da construção 

permanente exigida pela pedagogia em participação.  Ainda, configura-se como um 

desafio árduo criar condições para que os sujeitos, tanto crianças como adultos, 

possam exercer seus potenciais, como seres livres, colaborativos e com capacidade 

para pensamento e ação reflexiva (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007b). Por esse motivo, 

os autores alertam que se torna imprescindível que o docente tenha uma 

autovigilância constante das interações entre os sujeitos participantes do processo 

educativo, perguntando de maneira reflexiva: será que estas interações favorecem 

a autonomia e, ao mesmo tempo, criam solidariedade e intersubjetividade? Será que 

favorecem a atenção partilhada, o escutar, o tomar decisões, organizar processos e 

estimular? Será que podem auxiliar para o bem-estar, o envolvimento e a 

aprendizagem? (OLIVEIRA-FORMOSINHO & FORMOSINHO, 2013). 

Uma pedagogia participativa entende que há uma relação indissociável entre 

os processos de aprendizagem e os contextos em que se desenrolam, isto é, 

reconhece a bidirecionalidade entre os atores do processo educativo e os seus 

contextos. Levando em conta tais reflexões surge a demanda de que se coloque a 

intervenção pedagógica, primeiramente, dentro do contexto educativo (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 1996, 1998). 
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2.2.2. Eixos de intencionalidades pedagógicas 

A proposta da pedagogia em participação possui eixos pedagógicos que 

indicam a sua intencionalidade pedagógica ao longo do cotidiano. Ou seja, são eixos 

que indicam quais são as linhas principais para intencionalidade educativa (OLIVEIRA-

FORMOSINHO & FORMOSINHO, 2013). Esses eixos interdependentes constituem 

mediadores entre a teoria e a práxis e apontam quais campos devem ser 

desenvolvidos propósitos, objetivos, meios, processos, documentação, avaliação e 

pesquisa, a fim de que o processo educativo contribua na construção e 

desenvolvimento de identidades sócio-histórico-culturais (OLIVEIRA-FORMOSINHO & 

FORMOSINHO, 2013). Assim, a pedagogia em participação entende a pedagogia como 

processo de aprofundamento das identidades: cultivar a humanidade por meio da 

educação, fazendo dela um processo de alimentar o ser, os laços, a experiência e o 

significado. A figura 1 mostra os eixos definidos ao longo de vinte anos de 

intervenção, formação e investigação de Oliveira-Formosinho e Formosinho (2001, 

2013). 

Figura 1: Eixos pedagógicos da Pedagogia‑em‑Participação. 

 

Fonte: Oliveira-Formosinho e Formosinho (2013). 
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 O primeiro eixo pedagógico, denominado ser/estar, visa desenvolver 

identidades plurais com semelhanças e diferenças, incluindo todas as diversidades 

em presença pensando os sujeitos como seres intrinsecamente sociais. Onde as 

identidades individuais em contextos sociais aprendam a se envolver com identidades 

plurais e as apoiem e se sintam apoiadas por elas (OLIVEIRA-FORMOSINHO & ARAÚJO, 

2011). Pois, “se o ambiente educativo é concebido para promover identidades 

plurais, a diferença do outro não é uma barreira, pois a convivialidade do arco-íris 

de identidades ajuda a aprender a desenvolver limites permeáveis'' (OLIVEIRA-

FORMOSINHO & FORMOSINHO, 2013, p. 15). Assim, segundo Oliveira-Formosinho e 

Formosinho (2013), a preocupação pedagógica desse eixo reside na criação de um 

ambiente de bem-estar para todos envolvidos no meio educacional, onde as 

identidades plurais são acolhidas e respeitadas. O processo sociocultural do 

desenvolvimento da identidade tem início com o desenvolvimento da identidade 

pessoal em relação ao seu bem-estar. 

O segundo eixo pedagógico refere-se a pertencimento/participação e tem a 

intenção do reconhecimento de pertencimento à comunidade local, à cultura, à 

natureza e o desenvolvimento de laços e relacionamentos. A participação ganha 

significado no contexto das relações de pertença que se estabelecem e o indivíduo 

se sente parte integrante do processo e do local, se sentindo reconhecido e ouvido. 

Se desenvolver em participação é facilitado quando o sujeito sente que ele pertence 

a aquele espaço, porque ele é respeitado e respondido (OLIVEIRA-FORMOSINHO & 

FORMOSINHO, 2013).  

O terceiro eixo pedagógico é o eixo da exploração/comunicação com as cem 

linguagens. Eixo que estabelece uma pedagogia de aprendizagem experiencial, onde 

a intencionalidade é a do fazer, experimentar de maneira contínua, em interação, 

reflexão e em comunicação. Pois, como explica Freire (2005), somente por meio da 

comunicação a vida humana pode ter significado. Tem como objetivo o fazer, 

experienciar, refletir, explorar e dialogar como um processo que propicie aprender 

a conhecer e aprender a pensar. Defende que o ambiente educativo precisa propiciar 

diferentes formas de exploração e comunicação por meio de estratégias de mediação 

e organização pedagógicas, de abordagens e documentações pedagógicas como 

narração e celebração de viagens de experiências plurais (OLIVEIRA-FORMOSINHO & 

FORMOSINHO, 2013).  
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O quarto eixo pedagógico diz respeito à narrativa/jornadas de aprendizagem, 

eixo que demonstra a importância de vivenciar e narrar experiências para a melhor 

compreensão de si, da sua prática e aprendizagem. Pois como destacam Oliveira-

Formosinho e Formosinho (2013, p. 17), “compreender é inventar, mas compreende-

se melhor quando se vivencia e se narra”.  

Ao dar aos educandos acesso às suas atividades diminui-se a distância do 

estudante com ele mesmo por meio da narração, dando-lhes entrada para diversas 

maneiras de criar a realidade da aprendizagem por meio das histórias da 

aprendizagem. Uma vez que a documentação pedagógica sobre a sua própria 

aprendizagem e de seus colegas é uma maneira de narração de viagens de 

aprendizagem, que permitem conversas dos estudantes com seus processos de 

aprendizagem e as suas realizações, ajudando-os a dar significado ao seu percurso 

formativo (OLIVEIRA-FORMOSINHO & FORMOSINHO, 2013). Dessa maneira, a 

pedagogia em participação gera intencionalidade em torno dos quatro eixos, que 

cultivam as identidades e as relações, que reconhecem e respeitam as semelhanças 

e as diversidades, que desenvolvem a aprendizagem experiencial e a construção de 

significado por meio da utilização dos sentidos inteligentes e das inteligências 

sensíveis e que produz que se expressam na riqueza das linguagens plurais (OLIVEIRA-

FORMOSINHO & FORMOSINHO, 2013). Ademais, a interatividade e a conexão entre os 

eixos de intencionalidade educativa pedem que “se promovam e documentem 

experiências de aprendizagem em cada um destes eixos e nas suas integrações para 

o desenvolvimento de uma pedagogia holística que valorize igualmente identidades 

e aprendizagem” (OLIVEIRA-FORMOSINHO & FORMOSINHO, 2013, p. 18). 

De acordo com os autores, a pedagogia em participação estabelece a criação 

de situações experienciais para desenvolver as identidades, as relações, a pertença 

e a participação. E recomendam que se estabeleça uma pedagogia onde “a 

aprendizagem experiencial das “cem linguagens” se integre com a aprendizagem 

experiencial do desenvolvimento de identidades e de pertenças participativas” 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO & FORMOSINHO, 2013, p. 18). Assim, a aprendizagem 

experiencial é a criação de situações experienciais para o desenvolvimento de eixos 

de intencionalidades pedagógicas, onde nela há a construção do conhecimento por 

meio da experiência vivida e da reflexão sobre essa experiência.  
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Para Oliveira-Formosinho e Formosinho (2013) a interatividade dentro de cada 

polo dos eixos de intencionalidade pedagógica e a conectividade entre os eixos 

permite indicar os quatro principais campos de aprendizagem experiencial: as 

identidades, as relações, as linguagens e os significados. Nas duas primeiras áreas de 

aprendizagem, identidades e relações, podemos perceber o cruzamento de dois eixos 

de intencionalidade pedagógicas: o ser/estar e o pertencer/participar. Uma vez que 

ambos favorecem o desenvolvimento de identidades plurais e de relações de 

diversidades, conduzindo para a aprendizagem acerca de si próprio e dos outros, tal 

como para a aprendizagem acerca das relações, interações, ligações, laços. 

Portanto, é preciso que o contexto educativo proporcione experiências nestas 

esferas. Nas outras duas áreas de aprendizagem, linguagens e significados, podemos 

perceber o cruzamento de dois outros eixos de intencionalidade pedagógicas: 

exploração/comunicação com as “cem linguagens” e narrativa/jornadas de 

aprendizagem, planejando experiências das linguagens culturais e das funções 

psicológicas superiores tais como a atenção, a memória e a imaginação (VYGOTSKY, 

1998). 

Oliveira-Formosinho e Formosinho (2013) destacam, também, outros pontos 

fundamentais dentro da pedagogia em participação como a organização do 

ambiente, o tempo e os materiais pedagógicos. Quanto à organização do ambiente, 

é preciso pensar em ambientes pedagógicos que contribuam para as interações e as 

relações, que sustentem as atividades conjuntas e a aprendizagem experiencial, 

estimulando a participação. Deve ser um lugar de bem-estar e prazer, aberto às 

experiências plurais, acolhedor, respeitoso e que transmita esteticamente a 

identidade pessoal e social do grupo e permitam ao grupo construir a sua própria 

aprendizagem e celebrar as suas realizações (OLIVEIRA-FORMOSINHO & 

FORMOSINHO, 2013). Além disso, por serem territórios plurais de vida e experiências, 

os ambientes pedagógicos não se limitam a uma organização permanente, podem e 

devem se adaptar com o passar do tempo. Os materiais pedagógicos devem seguir 

nessa mesma perspectiva, pensados para promover a pluralidade de experiências, 

pois são pilares para a mediação pedagógica entre educadores e educandos. Mesmo 

ponto de vista no que se refere ao tempo pedagógico, portanto, o tempo deve 

respeitar tanto o ritmo do indivíduo quanto o do grupo, permitindo a interatividade 

e a continuidade educativa. Dessa forma, os autores destacam que a organização do 
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espaço, dos materiais e do tempo ganham significados por meio das relações e 

interações humanas (OLIVEIRA-FORMOSINHO & FORMOSINHO, 2013). Quando todos os 

indivíduos são considerados sujeitos de direitos e as atividades são desenvolvidas em 

conjunto, partindo da interatividade, há a promoção de indivíduos mais 

participativos, autônomos e competentes, fortificando sua identidade.  

Assim sendo, concordamos com a perspectiva de uma pedagogia participativa, 

onde educadores e educandos são colaboradores do processo de aprendizagem e não 

meros reprodutores e receptores. Onde o educador tem como papel propiciar um 

ambiente que possibilite diferentes experiências e interações. Trata-se de uma ação 

que transforma e não de uma práxis tipificada e sem reflexão. Nessa perspectiva 

entendemos que a formação docente deva originar-se com base na pedagogia 

participativa, realizada com a colaboração conjunta e ouvindo a voz de todos os 

atores envolvidos no processo. E que, consequentemente, essa estenda-se dentro da 

sua prática docente nas escolas e nas relações com as crianças. Portanto, nesta 

pesquisa, baseamos-nos na formação em contexto de trabalho (OLIVEIRA-

FORMOSINHO & FORMOSINHO, 2001; OLIVEIRA-FORMOSINHO & KISHIMOTO, 2002). 
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2.3. Análise do discurso 

Como referencial teórico-metodológico da pesquisa utilizaremos a análise de 

discurso. Entretanto, para podermos falar sobre análise do discurso, é necessário 

discutir o que se entende por “discurso”. Normalmente, se chama de “discurso” 

enunciados solenes ou as falas inconsequentes, sendo este último utilizado de 

maneira pejorativa. Nessa pesquisa, entendemos discurso na concepção de 

Dominique Maingueneau, isto é, como o “sistema de uma modificação em nossa 

maneira de conceber a linguagem” (MAINGUENEAU, 2013, p. 58). Assim, seguem 

algumas características essenciais do que entendemos ao usar o termo discurso: 

1. O discurso é uma organização situada para além da frase, isto é, o discurso 

mobiliza estruturas de uma outra ordem que as da frase, formando uma 

unidade completa; 

2. O discurso é orientado, pois se desenvolve no tempo, de maneira linear, além 

de ser concebido em função de uma perspectiva assumida pelo locutor. 

Porém, ele pode mudar de direção, voltar a direção inicial, etc. Pois, 

O referido desenvolvimento linear do texto se processa em condições 
diferentes, caso o enunciado seja proferido por um só enunciador que 
o controla do início ao fim (enunciado monologal, por exemplo, um 
livro), ou se inscreva em uma interação na qual possa ser 
interrompido ou desviado a qualquer momento pelo interlocutor 
(enunciado dialogal)” (MAINGUENEAU, 2013, p.59); 

3. O discurso é uma forma de ação, ou seja, falar não é só uma representação 

do mundo, mas é também, uma forma de ação sobre o outro. Toda enunciação 

constitui um ato que visa modificar uma situação nos destinatários; 

4. O discurso é interativo, sendo possível observar sua manifestação mais clara 

em uma interação oral, por exemplo, onde em uma conversação, dois 

locutores organizam suas enunciações, enunciam em razão da atitude do outro 

e percebem prontamente o efeito de suas palavras sobre o outro. Mas e no 

caso da escrita? Onde na grande maioria das vezes, o destinatário se encontra 

ausente, ainda é possível falar em interatividade? Conforme nos apresenta 

Maingueneau (2013) 
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[...] toda enunciação, mesmo produzida sem a presença de um 
destinatário é, de fato, marcada por uma interatividade constitutiva 
(fala-se também de dialogismo), é uma troca, explícita ou implícita, 
com outros enunciadores, virtuais ou reais, e supõe sempre a 
presença de uma outra instância de enunciação à qual se dirige o 
enunciador e com relação à qual constrói seu próprio discurso 
(MAINGUENEAU, 2013, p. 60).  

5. O discurso é contextualizado, pois como já dito anteriormente, não é possível 

atribuir, realmente, um sentido a um enunciado fora de contexto. “O mesmo 

enunciado em dois lugares distintos corresponde a dois discursos distintos” 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 61); 

6. O discurso é assumido por um sujeito, isto é, o discurso só é discurso enquanto 

se remete a um EU que se coloca como fonte de referências pessoais, 

espaciais, temporais e indica que atitude está tomando em relação àquilo o 

que diz e ao seu co-enunciador; 

7. O discurso é regido por normas, ou seja, cada ato de linguagem implica normas 

particulares; 

8. O discurso é considerado no bojo do interdiscurso, isto é, o discurso só adquire 

sentido no interior de um universo de outros discursos, lugar no qual ele deve 

traçar seu caminho. Pois, o “simples fato de se classificar um discurso dentro 

de um gênero (a conferência, o telejornal…) implica relacioná-lo ao conjunto 

ilimitado dos demais discursos do mesmo gênero” (MAINGUENEAU, 2013, p. 

62). 

Também faz-se necessário compreender o conceito de “enunciado'' e como ele 

se diferencia ou não do “texto”. O enunciado é a marca verbal do acontecimento 

que é a enunciação, onde a extensão do enunciado não tem nenhuma importância. 

Alguns linguistas definem “enunciado” como unidade elementar da enunciação 

verbal e outros opõem o enunciado à frase, onde é uma frase quando não 

consideramos o contexto e um enunciado quando inserido em um dado contexto. Ou 

seja, o enunciado não é uma frase qualquer, no entanto é uma frase abarcada de 

sentido e é determinado de acordo com o contexto em que é proferido.  Um terceiro 

ponto de vista utiliza o termo “enunciado” para designar uma “sequência verbal que 

forma uma unidade de comunicação completa no âmbito de um determinado gênero 

de discurso” (MAINGUENEAU, 2013, p. 63). Nessa perspectiva o enunciado possui um 



 

54 

valor parecido ao de texto. Ao empregar o termo “texto” se utiliza, mais 

precisamente, quando se refere a apreender o enunciado como um todo, como 

produzindo uma totalidade coerente. Com isso, tende-se a dizer “texto” quando se 

refere de produções verbais orais ou escritas, construídas de maneira a 

permanecerem e difundir-se longe de seu contexto (MAINGUENEAU, 2013). Diante 

disto, é justificável dizer que um texto não é produzido necessariamente apenas por 

um locutor, pode ter vários locutores. Também não se limita a uma página com um 

conjunto de signos, podendo ser um filme, uma mistura de signos verbais, musicais 

e imagens (MAINGUENEAU, 2013). Isto é, a manifestação textual é variada, é possível 

que seja oral (discurso religioso), escrita (poesia), visual (quadro), gestual (dança), 

sincrético com mais de uma expressão (história em quadrinhos), etc. Ainda, o 

conteúdo unido à expressão gera efeitos estilísticos de expressão, no qual os textos 

têm uma função estética e uma função utilitária como, por exemplo, informar, 

documentar, entre outras (SANTOS, 2021). 

Nesta pesquisa utilizaremos enunciado enquanto inscrito em um dado 

contexto e texto enquanto tratar-se de unidades verbais pertencentes a um gênero 

de discurso. Ainda o enunciado possui um objetivo de comunicação que, nessa 

pesquisa, será analisado a partir do discurso das estudantes de graduação em 

pedagogia e participantes do PIBID. 

Maingueneau (2013) ressalta a complexidade das relações entre sentido e 

contexto. Ou seja, muitas vezes para entender o sentido de um enunciado é preciso 

se levar em conta o contexto sócio-histórico que o envolve, uma análise externa do 

texto. Posto que é possível dizer que o contexto não se encontra simplesmente ao 

redor de um enunciado, mas está inserido nele. Sobre a importância do contexto 

para se compreender um enunciado, Maingueneau (2013) diz que  

[...] fora de contexto, não podemos falar realmente do sentido de 
um enunciado, mas, na melhor das hipóteses, falaremos de coerções 
para que um sentido seja atribuído à sequência verbal proferida em 
uma situação particular, para que esta se torne um verdadeiro 
enunciado, assumindo em um lugar e em um momento específicos, 
por um sujeito que se dirige, numa determinada perspectiva, a um 
ou a vários sujeitos (MAINGUENEAU, 2013, p. 22). 

Outro ponto, trazido pelo autor, destaca que o ato da enunciação é um ato 

assimétrico, pois a pessoa que interpreta o enunciado reconstrói seu sentido 

conforme indicações do enunciado. Mas, não é, necessariamente, o mesmo sentido 
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do enunciador. Não é possível entender o enunciado como emissário de sentido fixo 

concedido pelo locutor e que bastaria o destinatário possuir o mesmo código, isto é 

falar o mesmo idioma, para compreendê-lo. Por isso, a busca do sentido não pode 

ocorrer apenas com a ajuda de um dicionário ou regras de gramática, compreender 

um enunciado vai além da gramática, exige mobilizar diferentes saberes como 

raciocinar, levantar hipóteses, etc., construindo um contexto que não é algo estável. 

Portanto, não importa apenas o que está escrito em si, mas também a forma como 

esse enunciado é apresentado. Uma vez que este pretende estabelecer uma certa 

relação com o seu destinatário. Para tanto, é “necessário que o enunciado mostre, 

de uma maneira ou de outra, esse valor pragmático, o ato que pretende realizar por 

intermédio de sua enunciação” (MAINGUENEAU, 2013, p. 23). Neste caso, se o 

destinatário não conseguir determinar qual o ato a ser realizado, não conseguirá 

adotar um comportamento esperado em relação ao enunciado. Assim, “as condições 

materiais de apresentação intervêm de maneira decisiva na determinação do valor 

pragmático pertinente” (MAINGUENEAU, 2013, p. 24). Também é importante 

ressaltar que, na grande maioria das vezes, as frases estão inseridas em um texto e 

possuem marcas de pessoas e de tempo. Deste modo, os enunciados possuem marcas 

que os ancoram na situação de enunciação: a quem disse, onde foi dito e quando foi 

dito (MAINGUENEAU, 2013). Além disso, o contexto não é somente o ambiente físico, 

o momento e o lugar da enunciação. Igualmente, é possível observar o contexto 

linguístico, conhecido também por cotexto. Conforme expõe Maingueneau (2013) 

também existem enunciados que podem acontecer fora de qualquer contexto, como 

é a situação de frases em livros de gramática. Por exemplo, a frase “O gato persegue 

o rato” não exige que o interlocutor saiba quem é o gato nem o rato, uma vez que a 

intenção seja apenas demonstrar verbos transitivos. À vista disso, Maingueneau 

(2013) aponta três possíveis fontes de informações para a interpretação de um 

enunciado. 

• O ambiente físico da enunciação ou contexto situacional: 

Valendo-se do contexto situacional, podem-se interpretar unidades 
como “esse lugar”, o presente do verbo, “eu” ou “você” etc. 
(MAINGUENEAU, 2013, p. 29). 

• O cotexto:  
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São as sequências verbais encontradas antes ou depois da unidade a 
interpretar. [...] os enunciados geralmente são fragmentos de uma 
totalidade mais ampla [...]. O recurso ao cotexto mobiliza a memória 
do intérprete, que vai colocar uma dada unidade em relação a uma 
outra do mesmo texto (MAINGUENEAU, 2013, p. 30).  

• O conhecimento de mundo:  

O papel desempenhado pela memória é ainda mais evidente no que 
diz respeito à terceira fonte de informação, nosso conhecimento de 
mundo – saberes compartilhados anteriores à enunciação 
(MAINGUENEAU, 2013, p. 30).  

Com isso, o autor mostra que, ao utilizar essas instruções e se apoiando no 

contexto, o leitor consegue levantar hipóteses para explicar o enunciado. Portanto, 

existe uma interpretação derivada, ou seja, o leitor precisa buscar recursos não 

estritamente de ordem linguística, mas sim, raciocinar acerca da relação em que se 

encontra. O leitor conhece informações prévias, recebidas no decorrer de sua vida, 

partindo de suas experiências e vivências que o auxiliam a interpretar um certo 

enunciado. De acordo com Maingueneau (2013) a interpretação exige do destinatário 

mais do que um conhecimento de língua, uma interpretação semântica, é preciso 

que haja uma análise do contexto. Ainda de acordo com o autor, a princípio, não 

existe uma única interpretação possível para um enunciado, visto que o destinatário 

não é passivo. Em suas palavras, 

[...] o destinatário não é passivo: ele próprio deve definir o contexto 
do qual vai tirar as informações necessárias para interpretar o 
enunciado. A priori nunca há uma única interpretação possível para 
um enunciado e é preciso explicar quais os procedimentos do 
destinatário para chegar à mais provável, que será aquela que se deve 
preferir em tal ou qual contexto (MAINGUENEAU, 2013, p. 32). 

Mais uma concepção relevante trazida por Maingueneau (2008) trata-se da 

cena de enunciação, uma vez que os enunciados são resultados de uma enunciação 

que pressupõe uma cena. Onde se parte do suposto de que a enunciação se organiza 

a partir de uma materialidade sócio-histórica e culturalmente marcada. Um texto 

pode ter mais de uma cena de enunciação e está depende do ponto de vista 

assumido, podendo ser uma cena englobante, uma cena genérica ou de cenografia.  

A cena englobante se refere ao tipo de discurso ao qual o texto pertence 

(filosófico, publicitário, administrativo…), onde é preciso que nos situemos para 

interpretar, de que modo e com qual finalidade ele foi organizado. Isto é, para 

descobrir a cena englobante é preciso distinguir o tipo de discurso, em nome do que 
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o texto aborda o leitor e em função de que ele foi organizado. Já a cena genérica se 

dá em relação a cena do gênero de discurso (sermão, editorial, guia turístico…). 

Juntas, essas duas cenas definem o que podemos chamar de quadro cênico. O quadro 

cênico do texto é o espaço do tipo e do gênero do discurso. Isto é, aquilo que define 

o espaço estável no interior do qual o enunciado adquire sentido. Porém, o leitor se 

confronta diretamente com a cenografia, ao invés do quadro cênico (MAINGUENEAU, 

2020).  3A cenografia não é imposta pelo gênero, mas produzida pelo próprio texto 

(profética, amigável…). Geralmente, a cenografia carece de ser legitimada ou 

relegitimada pela própria enunciação que sobre ela se justifica. Isto é, “o universo 

construído pelo enunciado deve especificar e validar a cenografia através da qual ela 

surge” (MAINGUENEAU, 2020, p. 19). A cenografia leva o quadro cênico a se deslocar 

para o segundo plano, pois conforme coloca Maingueneau (2013) 

[...] a cenografia não é simplesmente um quadro, um cenário, como 
se o discurso aparecesse inesperadamente no interior de um quadro 
já construído e independente dele: é a enunciação que, ao se 
desenvolver, esforça-se para construir progressivamente o seu 
próprio dispositivo de fala (MAINGUENEAU, 2013, p.97). 

Dessa forma, a cenografia implica um processo de enlaçamento paradoxal, ou 

seja, a cenografia é simultaneamente a fonte do discurso e aquilo que o produz. O 

que mostra que a cenografia não é só um cenário onde o discurso surge casualmente. 

Ainda, de acordo com Maingueneau (2013), há gêneros de discurso que inferem 

cenas enunciativas características e já consolidadas, como é o caso de uma 

correspondência administrativa, por exemplo. Em outros casos é difícil saber qual 

cenografia pode ser utilizada, tal como o discurso publicitário. Porém, não são todos 

os gêneros do discurso que podem elaborar diferentes cenografias, configurando-se 

como uma cenografia especificada, podemos utilizar a título de exemplo uma receita 

médica. Caso a cenografia se apoie em cenas de fala já presentes em nossa memória 

serão consideradas cenas validadas, isto é, implica que o leitor procure modelos já 

legitimados existentes em suas lembranças. Por fim, o autor ainda pontua a ideia de 

co-enunciador, ao invés do termo destinatário, uma vez que a enunciação não 

caminha em um único sentido, com destinatários passivos, sendo apenas a expressão 

do pensamento de um locutor a esses destinatários (MAINGUENEAU, 2013). Dessa 

maneira, em conformidade com o autor, adotaremos o termo co-enunciador ao longo 

desta pesquisa. 
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2.3.1. O Ethos 

O conceito de ethos esteve reservado à oratória por mais de 2000 anos, sendo 

utilizado no cenário da análise de discurso apenas no início dos anos 1980 e 

despontando com a concepção pessoal de Maingueneau nos anos seguintes 

(MAINGUENEAU, 2020). Quando abordamos a concepção de ethos, dentro da análise 

do discurso, e consequentemente, dentro das ciências da linguagem, existem 

algumas ideias fundamentais, como:  

⎯ o ethos é uma noção discursiva, isto é, ele se constrói mediante 
o discurso, não se trata de uma imagem do locutor externa à fala; 

⎯ ele está vinculado a um processo interativo de influência de 
outros; 

⎯ é uma noção híbrida (sócio/discursiva), um comportamento 
social avaliado, que só pode ser apreendido fora de uma situação 
de comunicação histórica e socialmente determinada 
(MAINGUENEAU, 2020, p. 13). 

O ethos apresentado na perspectiva de Maingueneau é um ethos discursivo, 

em que o co-enunciador “atribui a um locutor inscrito no mundo, fora de sua 

enunciação, traços que são, na realidade, intradiscursivos, pois associados à maneira 

com que ele está falando” (MAINGUENEAU, 2020, p. 11). Ou seja, o co-enunciador 

constrói um juízo do locutor por meio daquilo que esse locutor diz e como diz. Esse 

ethos discursivo coloca em interação um ethos dito e um ethos mostrado. Onde o 

primeiro é aquilo que o locutor diz de si mesmo, enquanto enuncia, e o segundo é 

uma dimensão constitutiva de toda enunciação, resultante da forma de falar do 

enunciador (MAINGUENEAU, 2020). Ainda pode-se dizer que, em algumas condições, 

antes mesmo do locutor falar, o co-enunciador já possui uma imagem do ethos deste 

locutor. É o que Maingueneau (2020) denomina de ethos prévio ou ethos pré-

discursivo. Por esse motivo, o autor traz o conceito de ethos efetivo de um 

enunciador, sendo decorrente da interação entre seu ethos prévio, seu ethos 

mostrado e seu ethos dito. O ethos se dá quando, por meio da enunciação, se revela 

a personalidade do enunciador. A característica principal desse ethos é atributo de 

caráter que o orador deve apresentar ao auditório (MAINGUENEAU, 2013; 

MAINGUENEAU, 2020). Onde a eficácia desse ethos deve-se ao fato que ele envolve 

a enunciação sem ficar explícito no enunciado. Nas palavras de Ducrot (1984):  
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Não se trata das afirmações elogiosas que o orador pode fazer sobre 
sua própria pessoa no conteúdo de seu discurso, afirmações que, 
contrariamente, podem chocar o ouvinte, mas da aparência que lhe 
conferem o ritmo, a entonação, calorosa ou severa, a escolha das 
palavras, dos argumentos (DUCROT, 1984, p. 201 apud 
MAINGUENEAU, 2013, p. 107). 

Outro ponto diz respeito a que todo enunciado decorre de um enunciador 

encarnado, até mesmo em um texto é necessária uma voz, a de um sujeito para além 

do texto. Portanto, “todo texto escrito possui uma vocalidade específica; a instância 

subjetiva se manifesta por meio de um corpo enunciante historicamente 

especificado” (MAINGUENEAU, 2020, p. 14). Diante disto, podemos, assim como 

Maingueneau (2013, 2020), apontar que o ethos não se limita aos enunciados orais, 

sendo válido para qualquer discurso, até mesmo os escritos. Além disso, o autor 

destaca que esse texto escrito possui um tom que confere autoridade ao que é dito, 

permitindo uma representação do corpo do enunciador. Isto é, dependendo da 

precisão de tais indícios, é possível perceber, também, um caráter e uma 

corporalidade atribuídas ao fiador. Em que o caráter corresponde a uma série de 

traços psicológicos e a corporalidade a uma constituição corporal, além de uma 

maneira de se vestir e estar no espaço social (MAINGUENEAU, 2013, 2020). O autor 

ainda acrescenta  

O universo de sentido propiciado pelo discurso impõe-se tanto pelo 
ethos como pelas ‘ideias’ que transmite; na realidade, essas ideias se 
apresentam por intermédio de uma maneira de dizer que remete a 
uma maneira de ser. O poder de persuasão de um discurso consiste 
em parte em levar o leitor a se identificar com a movimentação de 
um corpo investido de valores socialmente especificados. A qualidade 
de ethos remete, com efeito, à imagem desse ‘fiador’ que, por meio 
de sua fala, confere a si próprio uma identidade compatível com o 
mundo que ele deverá construir em seu enunciado (MAINGUENEAU, 
2013, p. 108). 

Assim, essa noção de ethos “compreende não só a dimensão propriamente 

vocal, mas também o conjunto de determinações físicas e psíquicas ligadas pelas 

representações coletivas à personagem do enunciador” (MAINGUENEAU, 2013, p. 

108). Dentro da enunciação o ethos expõe a personalidade do enunciador, mesmo 

que de forma implícita, seja no em um enunciado oral ou escrito. O mesmo acontece 

com o tom dado ao discurso, pois permite que se construa a imagem do corpo do 

enunciador, logo, aparece uma instância subjetiva que opera como fiador do que é 

dito (MAINGUENEAU, 2013). 
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A ação do ethos sobre o co-enunciador é denominada de incorporação. Ou 

seja, chamamos de incorporação o processo pelo qual o co-enunciador se apropria 

desse ethos por meio da enunciação. E esse processo vai além de apenas uma 

identificação com o enunciador fiador. A incorporação implica um mundo ético, do 

qual o fiador faz parte. É um conjunto de representações de um certo número de 

situações estereotipadas associadas a comportamentos. Ou seja, o co-enunciador 

agrega um conjunto de esquemas construídos sobre um certo indivíduo. 

(MAINGUENEAU, 2020). Segundo Maingueneau (2013), a incorporação opera em três 

planos indissociáveis: 

• a enunciação leva o co-enunciador a conferir um ethos ao seu 
fiador, ela lhe dá corpo; 

• o co-enunciador incorpora, assimila, desse modo, um conjunto 
de esquemas que definem para um dado sujeito, pela maneira de 
controlar seu corpo, de habitá-lo, uma forma específica de se 
inscrever no mundo; 

• essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de 
um corpo, o da comunidade imaginária dos que comungam na 
adesão a um mesmo discurso (MAINGUENEAU, 2013, p. 109). 

De acordo com Maingueneau (2020), ao estudar o ethos é necessário 

identificar estereótipos linguísticos, isto é, formas de falar tipificadas que esperamos 

que co-enunciadores de determinada comunidade irão reconhecer. Uma vez que “os 

locutores falam em função de normas prevalecentes na comunidade na qual elas se 

encontram, e essas normas implícitas provocam, inevitavelmente, o aparecimento 

de rotinas específicas” (MAINGUENEAU, 2020, p. 24).  

Ao evidenciarmos um ethos, existe uma lista enorme e diversa de 

características possíveis de serem atribuídas ao locutor. Para melhor abordar essa 

diversidade, Maingueneau (2020) propõe três dimensões do ethos: a categorial, a 

experiencial e a ideológica. 

(1) A dimensão categorial abrange tanto papéis discursivos quanto 
os extradiscursivos. Os primeiros estão ligados à atividade da fala 
e, portanto, à cena genérica: animador, narrador, pregador... Os 
segundos podem ser de naturezas muito variadas: pai de família, 
funcionário, médico, camponês, americano, solteiro, 
estudante... etc. 

(2) A dimensão experiencial do ethos recobre as caracterizações 
sociopsicológicas estereotípicas: bom senso, agressividade, 
lentidão, estupidez, originalidade, mansidão... 
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(3) A dimensão ideológica remete a posicionamentos. No campo 
político: feminista, esquerdista, conservador ou anticlerical…; no 
campo literário: romantico ou naturalista... etc. (MAINGUENEAU, 
2020, p. 25). 

Maingueneau (2013) demonstra que há a possibilidade de existir mais de um 

ethos em uma mesma enunciação, os chamados ethos híbridos. O autor ainda coloca 

que o fenômeno de ethos híbrido não corresponde, de maneira direta, a uma 

realidade social. Porém, por mais que seja um ethos artificial, não se trata de um 

ethos arbitrário. Ainda o ethos pode configurar-se como um ethos monologal, isto é, 

aparecem em gêneros onde os locutores têm a possibilidade de apresentar um ethos 

que consigam controlar, como em um livro, uma palestra ou em um relato de 

experiência. Possibilidade com menores chances em uma entrevista, por exemplo, 

pois dependendo de como é conduzida, os locutores encontram dificuldades para 

apresentar um ethos coerente (MAINGUENEAU, 2020). Contudo, apesar das 

interações orais dificultarem o controle do ethos, este é um bom desafio, visto que, 

nessas interações conflituais a distinção entre o ethos dito e o ethos mostrado ocupa 

um papel central. 
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3. PERCURSOS METODOLÓGICOS 

Apresentamos, nesse capítulo, as etapas desenvolvidas na pesquisa, e todo o 

contexto em que ela foi realizada. Descrevemos os processos metodológicos, isto é, 

de que maneira ocorreram os encontros formativos, como cada atividade foi 

elaborada e como se deram os processos para que chegássemos à produção das vídeo-

atividades. Além disso, também é explicitado como ocorreu a coleta de dados, por 

meio dos relatos de experiência individuais de cada uma das participantes. 
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3.1. O contexto da pesquisa 

Para melhor compreensão do contexto em que essa pesquisa foi desenvolvida, 

faz-se necessário a descrição de alguns aspectos sobre a organização do grupo e as 

suas relações com os programas PIBID e Banca da Ciência, além de como esses 

programas se correlacionam com instituições escolares do município de Guarulhos.  

O grupo de participantes dessa pesquisa foi composto por estudantes de 

graduação do curso de Pedagogia da Unifesp, voluntárias e bolsistas, do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), vinculadas ao edital CAPES nº 

2/2020. Esse Programa concede bolsas a estudantes de cursos de licenciatura com a 

finalidade de preceder o contato entre os futuros professores e o universo da 

docência. Desde de 2018 iniciou-se a colaboração e parceria entre o PIBID do curso 

de Pedagogia da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

Federal de São Paulo (EFLCH-Unifesp) e o programa de extensão universitária 

interinstitucional Banca da Ciência (PIASSI et al., 2018, 2019), programa de difusão 

de conhecimento científico para diferentes públicos por meio de instrumentos de 

educação não-formal, sobretudo, estudantes da escola básica. No contexto da 

parceria entre o PIBID-Pedagogia e a Banca da Ciência existem diversos grupos que 

desenvolvem projetos com diferentes públicos e temáticas. Entretanto, todas as 

temáticas perpassam por aspectos das ciências da natureza ligadas às artes e 

humanidades. Além disso, também há uma relação com as escolas públicas 

municipais de Guarulhos que ficam no entorno do Campus, as chamadas escolas-

campo. As escolas-campo são instituições de ensino colaboradoras que recebem os 

bolsistas e voluntários do PIBID para que os estudantes possam desenvolver as ações 

que foram planejadas por eles e pelos coordenadores de grupo durante as reuniões 

do PIBID no campus da Universidade. Com o advento da pandemia de Covid-19 e o 

fechamento das escolas para atividades presenciais, não foi possível aplicar ações na 

escola-campo desde março de 2020. 

As participantes dessa pesquisa faziam parte de um desses grupos, na sua 

vertente para a educação infantil, denominada JOANINHA (Jogar, Observar, 

Aprender, Narrar: Investigações sobre Natureza, Humanidades e Artes). Mais 
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especificamente na linha LUCIA, linha que desenvolve ações ligadas às manifestações 

da ficção e expressão escrita e audiovisual. 

O projeto JOANINHA (Jogar, Observar, Aprender, Narrar: Investigações sobre 

Natureza, Humanidades e Artes) é um dentre os diversos projetos do programa de 

extensão Banca da Ciência, tendo como público-alvo crianças até 10 anos. O objetivo 

desse projeto é realizar atividades lúdico-didáticas, de caráter não formal, dentro 

do ambiente escolar, focando na observação crítica da natureza e nas relações e 

práticas sociais. As atividades empregam múltiplas abordagens como experimentos, 

encenações teatrais, fantoches, vídeos, brincadeiras, maquetes, jogos, literatura 

infantil, desenhos animados, músicas, etc., para tratar de diferentes temas das 

ciências da natureza, articulados com as artes, humanidades e suas questões sociais 

tais como meio ambiente, racismo, gênero, direitos dos animais, entre outros 

(AMORIM, VERSOLATO & IZIDORO, 2020).  

O programa BC se desmembra em diferentes projetos e linhas, de acordo com 

a faixa etária e abordagem utilizadas, respectivamente. Assim, o JOANINHA possui 

abordagens variadas para o desenvolvimento e realização das atividades com o 

público da educação infantil. Dessa maneira, o projeto se divide em diferentes linhas 

de acordo com as propostas de ações a serem realizadas, sendo uma delas a linha 

LUCIA. A linha LUCIA (Literaturas, Utopias e Cenas na Investigação da Arte-Ciência) 

tem como inspiração para a sua sigla, a escritora brasileira Lúcia Machado de 

Almeida, conhecida por ser autora de diversos livros infanto-juvenis, sendo o livro 

“O escaravelho do diabo” sua obra mais famosa. Em consequência disso, a linha 

engloba as manifestações da ficção e expressão escrita e audiovisual no contexto da 

educação em ciências (PIASSI et al., 2019). Por esse motivo optamos por desenvolver 

a pesquisa nessa linha, pois engloba o artefato audiovisual que é a animação O Show 

da Luna, criando conexão entre artes e ciências no contexto das práticas de difusão 

de ciências e práticas culturais ligadas ao universo infantil.  Dito isso, partimos para 

a apresentação da estruturação dos encontros de formação e planejamento. Como 

base para as discussões sobre ciências da natureza e para a elaboração das atividades 

pelas graduandas do curso de Pedagogia escolhemos a animação infantil O Show da 

Luna. Pois, além de ser um desenho bastante apreciado pelo público infantil, aborda 

de forma lúdica conceitos das ciências da natureza e possui como protagonista uma 

criança (menina), o que permitiu inserir na discussão a questão do protagonismo 
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infantil. Dentre os diversos episódios disponíveis foram selecionados os que 

continham conceitos dentro das áreas de física e química e que possuíam maior 

potencial para o desenvolvimento de atividades passíveis de reprodução nas 

condições do ensino remoto para o público da educação infantil, visando em uma 

maior autonomia das crianças na execução das atividades. Da mesma forma, foi 

considerado quais desses episódios atendiam aos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para a educação infantil dos diferentes campos de experiência 

presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) e aos saberes 

necessários dos diversos eixos da educação infantil do Quadro de Saberes Necessários 

(QSN) da cidade de Guarulhos (2019). O QSN é um documento que apresenta a 

Proposta Curricular para as instituições escolares do município de Guarulhos. Esse 

documento orienta o planejamento, a organização, a articulação, o desenvolvimento 

e a avaliação das propostas pedagógicas. Além da formação dos educadores e a 

implementação de políticas públicas pautadas em uma perspectiva de educação que 

reafirme o papel político, social e cultural da escola, em busca do desenvolvimento 

de uma sociedade que respeite a igualdade e a pluralidade (GUARULHOS, 2019). 

Publicado no ano de 2019, o QSN tem como base de sua elaboração a Proposta 

Curricular presente na BNCC, isto é, organiza a educação infantil em cinco campos 

de experiência: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, 

cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. 

Para as discussões de temáticas acerca da educação infantil, da concepção de 

criança adotada por nós dentro do projeto e sobre a imagem da pessoa que faz 

ciência, tomamos como base a leitura de alguns textos de referência como Siqueira 

(2005), Oliveira e Tebet (2010), além do longa-metragem “O labirinto do Fauno” 

(WARNER BROS, 2006). Também foram disponibilizados documentos curriculares para 

que as pibidianas pudessem consultar sempre que sentissem necessidade, como o 

documento de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) 

(BRASIL, 2010b) e o Quadro de Saberes Necessários (QSN) da cidade de Guarulhos 

(2019). Dessa maneira, as graduandas do curso de Pedagogia foram convidadas a 

participar do projeto de pesquisa por meio de uma reunião virtual realizada via 

Google Meet com bolsistas/voluntárias do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), vinculadas ao edital CAPES nº 2/2020. Onde as 
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graduandas que manifestaram pelo projeto, compuseram o grupo de pibidianas para 

a realização das atividades. Para o planejamento das reuniões de formação, com as 

futuras pedagogas e participantes do PIBID, alguns pontos foram levantados e 

debatidos. Como, por exemplo, refletir sobre maneiras de dar ouvido às vozes das 

pibidianas, proporcionando a criação de um ambiente onde elas pudessem encontrar 

abertura para se expressarem. Visto que, um ambiente onde os sujeitos possam se 

sentir livres para expressar suas opiniões e ideias favorece uma coleta de dados mais 

real e verdadeira (SANTOS, 2021). Portanto, foi preciso pensar em estratégias para 

criar um ambiente formativo em que obstáculos não fossem criados devido a 

sentimentos de acanhamento frente a hierarquia na relação coordenadora-pibidiana, 

além das questões ligadas ao ambiente virtual, que muitas vezes podem inibir a 

participação dos sujeitos. Assim, buscamos colocar em prática, durante as reuniões, 

uma pedagogia participativa, além de criar um ambiente que não condenasse erros, 

mas antes colocasse os erros e as incertezas como elementos fundamentais no 

processo educacional (MORIN, 2007). Partimos, então, de uma proposta de pesquisa 

praxeológica, que tem uma perspectiva social, buscando trazer benefícios para todos 

os envolvidos na investigação. Uma pesquisa praxeológica visa não só investigar a 

ação, mas agir e formar na ação, e investigar a transformação. Isto é, com a 

participação dos sujeitos no processo, juntamente com a produção de conhecimento, 

a pesquisa praxeológica transforma e forma, propondo a discussão e reflexão sobre 

um novo conhecimento gerado pela experiência (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2015). 

Em razão do cenário instaurado na educação devido ao contexto da pandemia 

de Covid-19, os prédios da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) foram 

fechados para atividades presenciais desde o dia 16 de março de 2020 e assim 

permaneceram até abril de 2022. Portanto todos os encontros de formação 

aconteceram em ambiente virtual, por meio da plataforma Google Meet, bem como 

a comunicação entre a pesquisadora e as graduandas participantes do projeto. 

Em nosso primeiro encontro virtual, a proposta foi discutida juntamente com 

as pibidianas, como os encontros e as atividades iriam acontecer, sempre aberta para 

que as graduandas pudessem compartilhar suas opiniões, além de terem quaisquer 

dúvidas explicadas e sanadas. Também foram combinados os dias e horários para os 

encontros que aconteceram de forma semanal, com duração de, aproximadamente, 

2 horas. Assim, na etapa inicial da pesquisa buscamos levantar discussões, por meio 
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de textos, sobre a imagem da pessoa que faz ciência, a concepção de criança em 

que nos baseamos e como pensar em atividades que tenham a criança como foco, 

valorizando a sua participação, experimentação e autonomia dentro das 

possibilidades da educação infantil. Também foi proposta uma conversa sobre quais 

imagens pairavam no imaginário das pibidianas ao ouvirem falar sobre a pessoa que 

faz ciência. Essa proposta, tinha como objetivo despertar a curiosidade sobre o que 

é ciência e quem é o cientista e como ele aparece no imaginário popular. Durante 

esse primeiro encontro, no dia 03/09/2020, foi possível revisitar a infância das 

integrantes, por meio do questionamento: “Quem é a pessoa que faz ciência?”. Foi 

solicitado, previamente, que as graduandas realizassem uma ilustração, feita a 

próprio punho, para exemplificar o que vem à mente quando se pensa em um 

cientista. Em seguida, as ilustrações foram compartilhadas juntamente com as suas 

concepções escritas e, a partir daí, foram discutidas quais concepções foram 

advindas do senso comum, quebrando alguns paradigmas e estereótipos do(a) 

cientista. As ilustrações a seguir, foram feitas pelas pibidianas e mostram suas 

perspectivas acerca de alguém que faz ciência. 

Figura 2, 3, 4 e 5: Ilustrações feitas pelas pibidianas “Quem é a pessoa que faz ciência?”. 
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Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Foi possível perceber que a atividade proposta e a discussão possibilitaram a 

desconstrução do imaginário figurativo do cientista. Percebemos que, na maioria das 

ilustrações, a imagem da pessoa que faz ciência estava atrelada a uma figura 

masculina, com idade mais avançada e, por vezes, “maluca”. Apenas uma das 

pibidianas fez uma ilustração mais subjetiva, com imagens ligadas à natureza, pois 

para ela “o cientista é como um artista”. 

A troca de informações levou a refletir sobre a imagem de cientista e de 

ciência apresentada para as crianças, visto que, como futuras educadoras infantis, 

provavelmente, serão as primeiras a apresentar as ciências da natureza, de maneira 

sistematizada, aos seus futuros estudantes. Dessa forma, para o nosso segundo 

encontro, no dia 10/09/2020, foi proposta a leitura e discussão do texto 

“Superpoderosos, submissos: os cientistas na animação televisiva” de Denise da 

Costa Oliveira Siqueira (2005), visando compartilhar perspectivas e compreender 

como os meios televisivos contribuem para a construção de estereótipos que deixam 

de lado as singularidades das características de diferentes cientistas.  Essa “pessoa 

que faz ciência” é interpretada por alguém que, normalmente, trabalha sozinho, é 

louco, criativo, sempre trabalha com matemática, química ou física, ou seja, um 

cargo que ainda está muito atrelado às áreas de exatas, bem como ao gênero 

masculino. Também era preciso discutir as concepções atreladas às crianças, 

principalmente as pequenas. Por isso, indicamos a leitura do texto das autoras 
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Fabiana de Oliveira e Gabriela Guarnieri de Campos Tebet (2010), “Cultura da 

infância: brincar, desenho e pensamento”, com o objetivo de promover o debate 

acerca da temática, de maneira se tornassem subsídios para fundamentar as 

atividades do grupo. 

No encontro realizado no dia 24/09/2020 foi realizada uma reflexão de 

questões relacionadas à produção simbólica, do significado de cultura e cultura 

infantil, da interpretação infantil em relação ao mundo, da imaginação infantil e do 

papel da brincadeira no desenvolvimento geral da criança, bem como as 

características, finalidades e a construção social deste brincar. O brincar se constitui 

como uma construção social, conjuntamente com perspectivas sociológicas, 

históricas e antropológicas, como algo não natural, que se ensina e que se aprende, 

sendo não inerente à natureza infantil, mas marcado pela cultura. Ademais, 

entende-se que a criança interfere singularmente na sociedade em que vivem, pois 

produzem “culturas infantis”, produzindo e reproduzindo a cultura, fazendo uma 

interpretação singular do mundo social adulto (OLIVEIRA & TEBET, 2010). 

Continuando as discussões acerca das crianças e do universo que as rodeia e por elas 

é rodeado, foi solicitado que as pibidianas assistissem ao filme “O labirinto do Fauno” 

(WARNER BROS, 2006), a fim de instigar reflexões sobre certos aspectos da infância, 

aguçando a visão no que tange a imaginação e a importância do jogo simbólico. 

Resumidamente, o filme conta a história de Ofélia, uma criança vivendo em um 

contexto um tanto conturbado e hostil, a guerra civil espanhola. Em meio às 

situações difíceis, Ofélia usa as ferramentas que possui para contorná-lo, no caso, 

sua imaginação. Ela é a princesa que fugiu do submundo onde habitam seres mágicos. 

Dessa forma, para conseguir retornar para seu verdadeiro lar, ela segue as 

orientações de seu amigo Fauno. A grande questão é que tudo não passa da 

imaginação de Ofélia.  

Assim, durante o encontro do dia 01/10/2020, realizou-se uma discussão a 

respeito do longa-metragem e as reflexões suscitadas por meio dele. Alguns pontos 

levantados diziam respeito à imaginação como um meio de reinterpretar a sua 

realidade, da relevância no uso da imaginação em atividades lúdicas e sobre a 

importância do jogo simbólico para expressarem seus anseios, desejos e sua visão 

sobre o mundo. Isso contribuiu, também, para entendermos que as crianças 

compreendem o mundo de forma diferente da dos adultos. Muitas vezes é imposto 
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sobre elas atividades, regras e instruções como meras executoras e reprodutoras do 

mundo adulto, sem se levar em consideração suas potências como sujeitos ativos. 

Ora, se o principal objetivo é possibilitar o protagonismo e a autonomia infantil, 

torna-se essencial promover um espaço acolhedor, enxergando a posição e a 

perspectiva que ocupam as crianças. 
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3.2. Planejamento de atividades a partir do Show da Luna 

Partimos, então, para a exibição dos episódios, pré-selecionados, da animação 

infantil O Show da Luna, cuja finalidade foi proporcionar um primeiro contato com 

os conceitos científicos propostos e fomentar a discussão entre as graduandas. Tal 

animação foi escolhida por ser uma série de grande audiência entre o público infantil 

desde a sua estreia (PRESTES, 2017), e dessa forma, seria possível dialogar com maior 

facilidade com as crianças, e ainda por ter a figura da cientista representada por 

uma criança do sexo feminino.  

A animação O Show da Luna é uma obra brasileira criada por Célia Catunda e 

Kiko Mistrorigo e produzida por Ricardo Rozzino, produtor cinematográfico da TV 

PinGuim (TV BRASIL, 2014a). A série estreou, primeiramente em inglês (Earth to 

Luna®), em agosto de 2014 no canal norte-americano NBC®. No Brasil, a estreia 

ocorreu em outubro de 2014, no canal infantil Discovery Kids®. Atualmente, além do 

canal Discovery Kids®, a animação também é transmitida pela TV Brasil®, TV 

Aparecida® e no canal oficial no Youtube. De acordo com os criadores, o desenho foi 

criado para as crianças com faixa etária entre 3 a 6 anos, portanto, os recursos 

audiovisuais, as personagens e temáticas tratadas na animação foram desenvolvidas 

com o objetivo de atrair o interesse das crianças de forma lúdica (SILVA,2021a). 

A série conta a rotina da protagonista Luna, uma menina de 6 anos destemida, 

curiosa, e que é fascinada pelo universo das ciências. Junto com seu irmão mais 

novo, Júpiter, e seu furão de estimação, Cláudio, não poupam esforços para 

compreender o mundo que os cerca, e fazem de qualquer lugar o seu laboratório. 

Para entender diferentes situações, Luna e seus companheiros, formulam hipóteses 

e realizam experimentos até alcançarem as respostas, construindo conhecimento e 

fortalecendo a autonomia (LELES & MIGUEL, 2017). Além disso, Luna se autointitula 

cientista, assim como seus companheiros, sempre utilizando a frase “Essa é a melhor 

experiência de todas”, não à toa, o tema principal dos episódios gira em torno da 

pesquisa e experimento de ciências da natureza (SANTANA, SILVA & FREITAS, 2021). 
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Ao se intitular cientista, Luna retrata o contrário do que comumente é 

propagado na mídia e no imaginário popular. Em O Show da Luna, a personagem 

representa o cientista com uma vida social ativa, com a participação de amigos e da 

família. Nesse sentido, foi possível perceber um esforço dos criadores de promover 

uma aproximação com o público infantil e despertar o interesse das crianças (SCALFI 

& OLIVEIRA, 2014). 

Ao observarmos a apresentação e estrutura de cada episódio, podemos notar 

que há uma relação com a organização de uma pesquisa científica, visto que os 

capítulos seguem uma mesma sequência. Primeiro, Luna e seus companheiros se 

deparam com um “problema” em seu cotidiano, e a partir daí fazem observações, 

formulam hipóteses, realizam experimentos, registram e analisam. Ao chegar a uma 

explicação, as personagens divulgam suas descobertas por meio de um show. Para 

Lucena e Perticarrari (2020), 

A série traz em seus episódios de maneira implícita ou explícita 
instrumentos e procedimentos adotados nas ciências, em nosso 
entender, aproximando-o da ciência básica, pois verificou-se que, no 
geral, os problemas a serem solucionados, estão intimamente 
relacionados às dúvidas do pesquisador (personagens) e não 
necessariamente buscam uma aplicação dessas soluções (LUCENA & 
PERTICARRARI, 2020, p. 131). 

Ademais, um trabalho pedagógico organizado a partir de O Show da Luna pode 

englobar os direitos de aprendizagem assegurados para a Educação Infantil (conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se), além de contemplar os 

campos de experiências apresentados pela pela BNCC (o eu, o outro e o nós; corpo, 

gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e 

imaginação; espaços, tempos, quantidades, relações e transformações). Ao passo 

que a própria série estimula experiências dessa natureza, já que as personagens 

estabelecem relações de amizade e respeito entre outras crianças e adultos, 

exercitam a imaginação, a participação ativa e a criatividade ao brincarem de faz 

de conta, exploram o mundo ao seu redor e se expressam por meio de diferentes 

linguagens. Santana, Silva e Freitas (2021, p. 11) ainda coloca que o fato de as 

personagens “se empenharem na resolução de desafios e conflitos é um convite para 

que as crianças participem ativamente da construção de conhecimentos, em 

benefício de seu próprio desenvolvimento''.   
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Para apoiar as discussões nos encontros formativos sobre os conceitos de 

ciências da natureza foram utilizadas as músicas presentes em cada episódio da 

animação, visto que em todos os episódios há música que se refere ao processo de 

obtenção das respostas sobre a temática tratada nele. A música é apresentada duas 

vezes ao longo do episódio, a primeira quando as personagens fazem a descoberta 

científica no mundo do faz de conta e a segunda, ao final do capítulo, quando o trio 

conta seus descobrimentos por meio de um show exibido para a família e/ou amigos 

no quintal de casa (RIBEIRO & ARNONI, 2018). Escolhemos apoiar as discussões nas 

músicas, pois acreditamos que a musicalidade presente em O Show da Luna seja um 

importante instrumento didático-pedagógico, além de ser um ponto central na 

animação, desempenhando diferentes papéis, como vinheta, prefácio e meio de 

explicação e divulgação das descobertas científicas. Além disso, a música propicia 

vivências afetivas e sensoriais, a memorização, a percepção viso-motora e o 

raciocínio (ROSA, 1990; CORREIA, 2010).  

 

3.2.1. Episódio: O amarelo que ficou verde 

Dito isso, o primeiro episódio selecionado para as atividades foi “O amarelo 

que ficou verde”1, episódio nº 02 do desenho animado O Show da Luna (TV BRASIL, 

2014b). De forma sintética, o episódio conta a história de como Luna, ao pintar um 

de seus desenhos com suas tintas coloridas, desenha o sol com tinta amarela por 

cima do céu azul e Júpiter nota que o sol havia ficado verde. A partir daí, surge o 

questionamento “Por que o amarelo ficou verde?” e as hipóteses são levantadas, com 

o início do clipe musical “Eu quero saber”. Luna tem a ideia de realizar um 

experimento usando dois pincéis com tinta, um na cor azul e outro na cor amarela, 

e um copo com água. Ao colocar os dois pincéis na água e mexer, Luna nota que a 

água fica verde, e, assim, observa que as cores se misturam. Junto com seu irmão, 

Júpiter, e seu furão de estimação, Cláudio, Luna levanta a hipótese de que o amarelo 

se juntou ao azul e virou verde. Mas como isso aconteceu? (TV BRASIL, 2014b). Ao 

questionarem tal fato, os três resolvem desvendar o mistério usando a imaginação, 

 

1 https://www.youtube.com/watch?v=sj9tFz5RxQE 
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entrando no desenho de Luna. E por meio do clipe musical, o sol apresenta as cores 

primárias que explicam sobre a mistura de pigmentos. Após a experiência no mundo 

de faz de conta, os dois irmãos e o bichinho de estimação são recebidos pela mãe 

com um lanche da tarde, e a convidam para um show. No show, com mais um 

momento musical, Luna explica porque as cores se misturam. O episódio encerra com 

Luna levantando outras questões “Vermelho com roxo, que cor dá?”” E se a gente 

misturar todas as cores, que cor dá?”, seguida da fala "Ai, são tantas perguntas!” 

Figura 6: Mistura de tintas no episódio “O amarelo que ficou verde”. 

 

Fonte: TV BRASIL (2014b). 

Figura 7: Luna, Júpiter, Cláudio e as cores primárias. 

 

Fonte: TV BRASIL (2014b). 
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Como é possível perceber, o conceito científico apresentado no episódio é o 

de mistura de pigmentos. Com a finalidade de discutir um pouco mais sobre as cores 

e a suas misturas, utilizamos como base a música presente no episódio (anexo A). 

Dessa forma, no dia 05/11/2020, foi realizada uma discussão a respeito das cores, 

como elas são percebidas e como a presença de luz age nesse processo. Também 

debatemos acerca da mistura dos pigmentos e os conceitos artísticos sobre cores 

primárias e secundárias. 

Figura 8: Encontro formativo do dia 05/11/2020. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Em seguida, a partir das discussões levantadas na reunião, iniciou-se o 

planejamento de atividades lúdicas, procurando interligar ciência e diferentes 

expressões artísticas, tendo em vista a concepção de criança adotada pelo grupo e 

as implicações que o ambiente virtual impõe. A atividade, baseada no episódio em 

questão, tinha como objetivo instigar a curiosidade das crianças por meio da 

contação de histórias e da experimentação, em relação à mistura de cores. A fim de 

que estas compreendam de maneira simples e lúdica como as cores podem se 

misturar e gerar novas cores, ou seja, como cores secundárias podem ser formadas 

através das cores primárias. O primeiro passo da atividade consistia em uma contação 

de história, construída pelas próprias pibidianas, denominada “Uvinha, Limãozinho 

e Laranjão em busca de suas cores”, onde as três frutas perdem suas cores e precisam 

de ajuda para serem recoloridas. Para isso, precisam que diferentes cores sejam 

misturadas a fim de obterem as cores roxo, verde e laranja. Assim, a história convida 

as crianças a desenharem seus próprios personagens e experimentarem a mistura de 

cores primárias, a fim de encontrar as cores certas para devolverem as cores originais 
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de cada personagem, com o uso de materiais que quiserem e possuírem em casa, 

como tintas, lápis de cor, etc. 

 

3.2.2. Episódio: Afunda ou flutua 

O episódio selecionado para o desenvolvimento da segunda atividade foi o 

vigésimo sexto capítulo (TV BRASIL, 2015a) da animação infantil, denominado de 

“afunda ou flutua”2. Nesse episódio, Luna, Júpiter e Cláudio fazem um delicioso 

piquenique no Parque, quando de repente a laranja de Luna rola até o lago. Ela corre 

para pegar a laranja antes que ela afunde na água, mas para a surpresa de Luna, a 

laranja não afunda, ela flutua (TV BRASIL, 2015a). Querendo ajudar a sua irmã, 

Júpiter joga uma uva no lago para “resgatar” a laranja que caiu, porém a uva afunda. 

A partir daí, surgem vários questionamentos: Como isso é possível? A laranja 

grandona flutuou e a uvinha tão pequena afundou. Luna e Júpiter levantam algumas 

hipóteses e para testá-las é feito um experimento. Luna tem a ideia de utilizar uma 

balança para pesar as frutas, achando que o fato de afundar ou flutuar estaria 

relacionado ao peso. 

Figura 9: Luna pesando as frutas no episódio “Afunda ou flutua”. 

 

Fonte: TV BRASIL (2015a). 

 

2 https://www.youtube.com/watch?v=A957b3MtX_Y&t=455s 
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E continuaram buscando respostas, iniciando o clipe musical “Eu quero saber”. 

Luna, Júpiter e Cláudio realizam mais um experimento, agora utilizando uma piscina 

cheia d’água, com as seguintes frutas: uma melancia, uma laranja, uma uva, uma 

castanha e uma maçã para verificar se iriam afundar ou flutuar. Neste experimento, 

observaram que a uva e castanha afundaram, enquanto a laranja, a melancia e a 

maçã flutuavam. A partir dos resultados resolveram desvendar o mistério usando a 

imaginação, entrando dentro das frutas para descobrir. E por meio do clipe musical 

a maçã falante explica que o fato de algo afundar ou flutuar está relacionado a 

densidade do objeto, os que afundam possuem maior densidade do que a água e os 

que flutuam possuem menor densidade do que a água. Após a experiência no mundo 

de faz de conta, os dois irmãos e o bichinho de estimação decidem fazer um show 

para a família e amigos. No show, com mais um momento musical, Luna explica 

porque algumas coisas flutuam e outras afundam. O episódio encerra com Luna 

levantando outros questionamentos relacionados ao soluço de sua amiga Alice: “Por 

que a gente soluça?” “O que é o soluço?”  “Quanto tempo uma pessoa pode soluçar?”, 

seguida da fala "Ai, são tantas perguntas!” 

Figura 10: Luna, Júpiter e Cláudio como frutas conversando com a maçã no faz de conta. 

 

Fonte: TV BRASIL (2015a). 

Podemos notar, então, que neste episódio os personagens resumem de 

maneira lúdica o conceito de densidade. Para que o conceito fosse discutido 

juntamente com as pibidianas, utilizamos, mais uma vez, a música presente no 

episódio de forma disparadora. Dito isso, no dia 12/11/2020, foi realizada uma 
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conversa acerca do conceito de densidade. As pibidianas expuseram e 

compartilharam seus conhecimentos sobre o assunto, vindo de suas experiências 

escolares e não escolares. Procurou-se debater o conceito de diferentes maneiras, a 

fim de que todas as participantes esclarecerem todas as questões levantadas. O 

grupo considerou o assunto pertinente e que poderia despertar o interesse do público 

infantil. 

Figura 11: Encontro formativo do dia 12/11/2020. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Em seguida, a partir das discussões levantadas na reunião, iniciou-se o 

planejamento de atividades lúdicas, procurando interligar ciência e diferentes 

expressões artísticas, tendo em vista a concepção de criança adotada pelo grupo e 

as implicações que o ambiente virtual impõe. Para o desenvolvimento da atividade 

decidimos que ela aconteceria por meio de uma brincadeira, denominada afunda ou 

flutua. Esta brincadeira consiste em tentar descobrir quais objetos afundam ou 

flutuam quando colocados em um recipiente com água, sendo uma brincadeira 

relativamente simples e popular, já apresentada até mesmo em alguns programas de 

televisão. Essa intervenção buscou instigar a curiosidade em relação ao tema da 

densidade, ao observar, levantar hipóteses, realizar as experimentações e comprovar 

(ou não) suas hipóteses a respeito de uma situação-problema colocada. Além disso, 

as pibidianas fizeram um levantamento de quais objetos poderiam ser interessantes 

para utilização no vídeo, podendo servir de referência para que as crianças pudessem 

realizar a experiência em casa. Por isso, as pibidianas chegaram à conclusão de que 

deveriam ser objetos de diferentes materiais cotidianos, como moedas, colas, lápis, 

colheres, etc. e de diferentes tamanhos, pois muitas vezes, acredita-se que objetos 

maiores afundam e objetos menores flutuam. 
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3.2.3. Episódio: Bolha, bolhinha, bolhão 

O terceiro episódio de O Show da Luna, selecionado para discussão em nossos 

encontros formativos, foi o capítulo de nº 01 da segunda temporada da animação, 

intitulada “bolha, bolhinha, bolhão”3 (TV BRASIL, 2015b). Neste episódio Luna e 

Jupiter brincam de fazer bolhas de sabão quando, ao observá-las surge o 

questionamento “Por que as bolhas de sabão são redondas?”. Empenhada em 

responder essa questão, a turma começa a levantar hipóteses da razão pela qual isso 

acontece e depois se inicia o clipe musical “Eu quero saber” (TV BRASIL, 2015b). A 

partir daí, Luna e Júpiter Luna têm a ideia de realizar um experimento usando hastes 

de diferentes formatos geométricos, pois em sua hipótese as bolhas têm o mesmo 

formato da haste, no caso redondo.  

Figura 12: Luna e Júpiter fazendo bolhas de sabão. 

 

Fonte: TV BRASIL (2015b). 

A partir dos resultados, os três resolvem desvendar o mistério usando a 

imaginação, virando bolhas de sabão para descobrir. E por meio do clipe musical, 

umas das bolhas explica que o formato das bolhas de sabão está relacionado à 

pressão do ar. Após a experiência no mundo de faz de conta, os dois irmãos e o 

bichinho de estimação decidem fazer um show para o pai de Luna. No show, com 

 

3 https://www.youtube.com/watch?v=WIZgR0ZBViA&t=250s 
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mais um momento musical, Luna explica porque as bolhas sempre são esféricas. O 

episódio encerra com Luna levantando outra questão “Será que alguma coisa é capaz 

de voar dentro de uma bolha de verdade?”, seguida da fala "Ai, são tantas 

perguntas!” 

Figura 13: O Show da Luna no episódio “Bolha, bolhinha, bolhão”. 

 

Fonte: TV BRASIL (2015b). 

Com isso, durante o encontro realizado no dia 19/11/2020 foi discutido como 

são formadas as bolhas de sabão, sobre a sua forma geométrica e questões sobre o 

conceito de pressão e energia, tudo tomando como base a letra da música (anexo A) 

presente no episódio em questão. Na canção, a animação apresenta que as bolhas 

são esféricas devido à pressão das moléculas de ar que atuam dentro da película de 

sabão. A partir das reflexões colocadas pelas pibidianas acerca da temática, foi o 

momento de pensar sobre qual atividade poderia ser realizada integrando, mais uma 

vez, arte-ciência com diferentes linguagens.  
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Figura 14: Encontro formativo do dia 19/11/2020. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Portanto, a terceira atividade, elaborada em conjunto com as pibidianas sobre 

o tema das bolhas de sabão, se concentrava em duas partes principais, a primeira 

parte consistia na instrução de uma receita para fazer as bolhas de sabão com os 

ingredientes e as proporções necessárias e a segunda parte tratava da 

experimentação de hastes com diferentes formas e a observação do formato 

geométrico dessas bolhas. 

Nessa atividade, o objetivo é dar subsídios para que as crianças possam fazer 

suas próprias receitas de bolhas de sabão, bem como despertar sua curiosidade para 

o formato geométrico da bolha de sabão, as convidando a testar outros formatos de 

haste e observar o resultado dessa experimentação, tudo isso de maneira lúdica em 

forma de uma brincadeira. 

Tendo finalizado o planejamento das atividades em nossos encontros, as 

pibidianas os sintetizaram por meio de fichas-atividade. A ficha-atividade (Anexo B) 

foi um documento preenchido pelas pibidianas, onde foram colocados quais são os 

objetivos da atividade proposta, quais são os materiais e o passo-a-passo necessário 

para a execução da proposta. Além de links e outros materiais de apoio para o 

desenvolvimento das atividades. Esse documento exerceu não apenas um papel de 

sistematização da atividade, mas também, se configurou como um material 

disponível para o grupo consultar em outras ocasiões. Seguida a essa etapa, as 

graduandas realizaram, então, a produção das vídeo-atividades. 
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3.3. produção das vídeo-atividades 

Os vídeos produzidos propõem as atividades planejadas para as crianças. Com 

o propósito de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das 

crianças, estabelecendo novas aprendizagens, as atividades lúdico-didáticas terão a 

integração dos conceitos científicos presentes no episódio com diferentes formas de 

expressão e linguagens como a pintura, o teatro, a brincadeira e o faz de conta, a 

música, a modelagem, etc. As atividades se apoiam nos conceitos científicos, 

temáticas e experimentos presentes nos episódios da animação infantil O show da 

Luna, onde as graduandas irão incentivar as crianças de forma que elas 

desempenhem um papel ativo, sendo convidadas a experienciar desafios e construir 

significados sobre si e o mundo social e natural.  

O desenvolvimento de vídeo-atividades pelas pibidianas vai ao encontro do 

conceito de modalidades do didático proposto por Moran (1995), mais 

especificamente, vídeo como produção.  Nessa modalidade, o vídeo funciona como 

uma comunicação adaptada à percepção das pibidianas acerca dos episódios da 

animação O Show da Luna e das discussões dos encontros formativos. Além disso, ao 

abrir a possibilidade de exibir esses vídeos para as crianças, os vídeo-atividades se 

tornam um potencial vídeo sensibilização, ou seja, podem ser utilizados para 

despertar a curiosidade de quem o assiste, facilitando o desejo em se aprofundar 

mais em determinado assunto. Nesse sentido Moran (2009) expõe que “um bom vídeo 

é interessantíssimo para introduzir um assunto novo e despertar a curiosidade e a 

motivação para novos temas. Isso facilita o desejo de pesquisa nos alunos para 

aprofundar o assunto do vídeo e da matéria” (MORAN, 2009, p. 47). Dessa forma, o 

encontro do dia 01/03/2021 foi dedicado à discussão sobre como seriam produzidos 

os vídeos, como seriam editados, qual a linguagem mais apropriada para se utilizar, 

tanto nas falas quanto no cenário, etc. Durante a conversa diversas ideias surgiram 

e foram debatidas pelo grupo. Algumas delas acabaram sendo escolhidas para o 

desenvolvimento dessa etapa, por exemplo, a criação de um roteiro para o vídeo de 

cada atividade, visando orientar e facilitar a gravação e a criação de uma 

personagem em forma de fantoche, com o objetivo de possibilitar uma maior 



 

83 

identificação com o público infantil. Sobre esse último ponto, vale ressaltar alguns 

aspectos sobre a personagem, que recebeu como nome de batismo, Lilica. A 

personagem fantoche apresenta não só uma possibilidade de identificação com o 

público infantil, mas também age como um elo entre os vídeos. Lilica é uma 

personagem divertida, extrovertida e um pouquinho atrapalhada. Com sua voz 

alegre, infantil e estridente Lilica configura, de certa maneira, uma apresentadora 

nos vídeos. Além de conversar diretamente com as crianças, interage com as 

pibidianas e as apresenta ao público como as professoras responsáveis pela atividade 

do dia.  Tem como companheiro de equipe o cameraman Reginaldo, um personagem 

citado pela Lilica em todos seus vídeos. Porém, Reginaldo não aparece de fato em 

nenhum momento. Aliás, Lilica quase sempre se esquece das câmeras e estabelece 

diferentes diálogos com Reginaldo, sempre ligados ao tema da atividade do vídeo em 

questão. Até que, no instante em que se dá conta que já está sendo gravada, solta 

um grito estridente com a fala: “SOLTA A VINHETAAAAA”. Fala que marca o momento 

da vinheta “Banca da Ciência - em tempos de pandemia”. E, a partir de então, o 

vídeo começa de “fato”.  

Figura 15: Personagem-fantoche Lilica. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Figura 16: Vinheta Banca da Ciência - Em tempos de pandemia. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Assim, a partir dos planejamentos dos roteiros, realizados em conjunto com 

as graduandas, foi iniciada a produção das vídeo-atividades. Onde, em todos os 

vídeos, houve a participação das pibidianas em todas as etapas do projeto. Isto é, 

cada graduanda teve a possibilidade de experienciar tanto estar na frente das 

câmeras quanto por trás delas, realizando a edição dos vídeos, por exemplo.  

A ordem dos temas na produção dos vídeos aconteceu na mesma ordem do 

planejamento das atividades, na etapa anterior. A saber, mistura de pigmentos, 

densidade e o formato das bolhas de sabão. 

 

 

3.3.1. Lilica apresenta: Uvinha, Limãozinho e Laranjão em busca de suas cores 

O primeiro vídeo, denominado “Uvinha, Limãozinho e Laranjão em busca das 

suas cores”4 abordou a temática da mistura de pigmentos e visava, por meio de uma 

situação-problema apresentada com uma contação de história, instigar as crianças a 

experienciar a mistura de cores. O vídeo começa com Lilica conversando com 

Reginaldo, sem perceber que já estava sendo gravada, até o momento em que ela 

 

4 https://www.youtube.com/watch?v=TTOWW76Hue4 
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nota que o “programa” já começou e pede para “soltar a vinheta”. Após a exibição 

da vinheta, Lilica apresenta a pibidiana que irá conduzir a atividade.  

A pibidiana Kika5, com o auxílio de palitoches, faz a contação da história 

“Uvinha, Limãozinho e Laranjão em busca de suas cores”. Resumidamente, a história 

conta a aventura de três amigos frutas pelo reino Tutti-frutti. Ao caírem no rio 

espremedor, Uvinha, Limãozinho e Laranjão perdem suas cores e precisam partir em 

busca de recuperá-las. Depois de uma longa caminhada, eis que chegam no vale das 

cores primárias. Porém, deparam-se com um problema. As únicas cores presentes 

nos rios do vale eram as cores amarelo, azul e vermelho. E agora?! Como os amigos 

vão recuperar suas cores originais: roxo, verde e laranja? Só existe uma maneira, 

mergulhando duas vezes, em rios de cores diferentes. Qual será a mistura de duas 

cores que corresponde a cor correta para cada fruta? É o que a pibidiana Kika instiga 

ao final do vídeo, convidando as crianças a descobrirem o mistério dessa questão 

através da mistura das cores primárias, além de produzirem seus próprios 

personagens por meio de desenhos. 

Figura 17, 18 e 19: Palitoches da história “Uvinha, Limãozinho e Laranjão em busca de suas cores”. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

5 Os nomes das estudantes foram preservados e iremos utilizar nomes fictícios baseados em 
personagens femininas, presentes em animações, ligadas ao universo das ciências da natureza e 
tecnologias. 
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3.3.2. Lilica apresenta: brincadeira do afunda ou flutua? 

O segundo vídeo6, explana sobre o conceito de densidade por meio de uma 

brincadeira lúdica, denominada “afunda ou flutua”. O principal objetivo do vídeo é 

contextualizar e aproximar as crianças do conceito de densidade de maneira lúdica 

e prática.  Mais uma vez, o vídeo começa com a interação do fantoche Lilica com o 

público que, após a exibição da vinheta, apresenta a pibidiana responsável pela 

proposta da atividade. Em seguida, a pibidiana Tecna conta que irá fazer uma 

brincadeira e lista quais os materiais necessários para realizar a atividade. Dessa 

forma, a pibidiana seleciona diferentes materiais em um recipiente com água e 

convida quem assiste a tentar acertar se o objeto afunda ou flutua. Para isso, a 

pibidiana Tecna, a cada item mostrado, deixa um tempo de 5 segundos para as 

hipóteses dos espectadores. Ao final do tempo estipulado, a pibidiana coloca o 

objeto na água, respondendo ao questionamento levantado. 

Figura 20, 21, 22 e 23: Brincadeira “Afunda ou flutua”. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

6 https://youtu.be/QUZ4eOZzBQk 
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Ao final da experiência, a pibidiana Tecna faz uma breve explicação acerca 

da razão pela qual alguns objetos afundam e outros não. Ao dizer que os materiais 

com densidade maior do que a da água afundam, e aqueles com menor densidade do 

que a água flutua, a pibidiana Tecna ainda ressalta que isso está relacionado a cada 

tipo de material e não devido ao tamanho do objeto.  

Figura 24: Pibidiana Tecna explicando sobre densidade. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Por fim, é proposto às crianças que também façam essa brincadeira em casa, 

com seus familiares e amigos, utilizando qualquer objeto de fácil acesso. 

 

 

3.3.3. Lilica apresenta: Lilica tentando fazer bolhas de sabão 

O terceiro e último vídeo produzido pelo grupo, intitulado “Lilica tentando 

fazer bolhas de sabão”7 apresenta uma receita e as instruções para fazer bolhas de 

sabão, além da confecção de uma “haste” de garrafa pet e a demonstração da 

realização de bolhas de sabão com hastes de diferentes formas geométricas. Dessa 

 

7 https://youtu.be/0jHU_c9GDlM 
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vez, o vídeo começa com a personagem Lilica frustrada por estar tentando brincar 

de bolhas de sabão, mas sem sucesso. Pois mesmo assoprando, suas bolhas não 

estavam saindo. Nesse momento, então aparece a pibidiana Suzan para consolar a 

personagem e lhe ensinar uma receita especial para fazer bolhas de sabão. 

Figura 25: Lilica tentando fazer bolhas de sabão. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Depois, a pibidiana Suzan começa um tutorial ensinando a receita, além de 

como fazer a haste para as bolhas, a partir de uma garrafa PET. A pibidiana Suzan 

ainda experimenta diferentes hastes para fazer suas bolhas de sabão. Ao final do 

experimento, será possível perceber que, independentemente do formato da haste 

utilizada, a bolha de sabão sempre saíra esférica. Com isso, as crianças serão 

convidadas a realizarem esse experimento nas suas casas, de acordo com a sua 

criatividade e com os materiais disponíveis. 
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Figura 26: pibidiana Suzan fazendo bolhas de sabão. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Figura 27: Bolha de sabão feita com haste em formato de estrela. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Ao final, de todo o percurso formativo, foi solicitado às graduandas que 

elaborassem um relato de experiência acerca do caminho percorrido ao longo dos 

encontros e da realização das atividades. Descrevendo quais foram as situações que 

mais as marcaram, os pontos positivos e negativos durante o percurso e se, e como, 

acreditam que isso impactou em suas trajetórias como docentes. Foi pedido apenas 

que o relato tivesse cerca de duas páginas, não havia um modelo pré-determinado, 

por isso as graduandas poderiam ter autonomia quanto à estrutura de seus relatos.  

Durante todo percurso formativo procuramos realizar uma formação que 

fugisse de um modelo de passividade e fosse ao encontro de uma formação em que 

as graduandas expandissem suas perspectivas e experiências, tanto educativas 

quanto relacionadas ao universo das ciências da natureza. Por isso, buscamos colocar 

em prática uma pedagogia participativa na formação das participantes do PIBID e, 

da mesma forma, indicar que elas a utilizassem durante o planejamento das 

atividades científicas. Pensando nas melhores maneiras de propiciar a participação, 

experimentação e autonomia das crianças durante as atividades, mas também das 

próprias graduandas enquanto futuras educadoras. 

Os dados utilizados para análise terão como base os textos dos relatos de 

experiência realizados pelas graduandas ao final do percurso formativo, sobre os 

quais será realizada uma análise de discurso. Para analisar os discursos das 

graduandas, utilizaremos a concepção de ethos apresentada por Dominique 

Maingueneau, onde o ethos é caracterizado como o “tom” do discurso, ou seja, o 

que é dito e como é dito, pois para Maingueneau (2013), por meio da enunciação se 

revela a personalidade do enunciador. Além disso, o ethos não se resume apenas a 

dimensão vocal, mas também a premissas físicas e psíquicas. Ou seja, assim, o ethos 

compreende a totalidade do enunciador. Como ele se veste, se comporta e como 

fala é levado em consideração tanto quanto o que é dito. 

Destaca-se que esta pesquisa adotou uma abordagem de natureza qualitativa, 

ou seja, uma abordagem que procura compreender a totalidade do fenômeno e do 

contexto daqueles que estão vivenciando o fenômeno (GERHARDT E SILVEIRA, 2009). 

De acordo com os autores, na pesquisa qualitativa o pesquisador procura interpretar 

a completude do fenômeno, captando as circunstâncias da situação, mais do que em 
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focalizar conceitos específicos, analisando as informações narradas de uma forma 

organizada, mas espontânea. 

Sendo assim, a pesquisa qualitativa possui um grande caráter subjetivo para 

compreender e interpretar as experiências, considerando que a caracterização dos 

resultados não é exata e numérica, mas sim, qualitativos sob contextos específicos, 

onde o pesquisador se preocupa com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social, isto é, centra-se no entendimento e explicação da dinâmica das relações 

sociais (SILVEIRA & CÓRDOVA, 2009). 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

No desenvolvimento de nossa pesquisa buscamos criar um ambiente de 

formação e estudo colaborativo e dialógico, de forma que a metodologia utilizada 

para a organização dos encontros proporcionasse, ao grupo, um sentimento de 

pertencimento e unidade. Fazendo com que, mesmo diante dos obstáculos impostos 

pela pandemia de Covid-19 e dos desafios que emergem do universo virtual, as 

participantes pudessem vivenciar experiências significativas que acrescentassem em 

suas formações, enquanto futuras docentes. Isto é, mesmo perante as dificuldades 

encontradas, procuramos criar um espaço que estimulasse as pibidianas a serem 

sujeitos colaboradores do processo, e que essa ideia se propagasse no 

desenvolvimento de suas atividades, ao pensar a criança de maneira participativa e 

com maior autonomia. Dito isso, para analisarmos os dados obtidos faz-se necessário 

entender que a pesquisadora se torna também, instrumento de pesquisa. Uma vez 

que existe um entrelaçamento entre vozes, pois ao analisar as pedagogas em 

formação, não somente suas vozes participam, mas também a da pesquisadora. Isto 

é, as experiências e transformações acontecem na formação das futuras docentes e 

em mim, tanto como pesquisadora quanto como pessoa. E isso, se torna parte dos 

resultados da pesquisa. 

Como levanta Oliveira-Formosinho (2015), tal pesquisa configura-se como uma 

pesquisa de natureza complexa, porque é preciso considerar o papel de pesquisadora 

e, nesse caso, de formadora do grupo. O que pode ser encarado como um desafio, 

dado que as crenças, valores e a visão de mundo da pesquisadora tornam-se, 

consequentemente, parte dos resultados apresentados. Consideramos, ainda, que 

toda e qualquer coleta de dados deve levar em conta a ética de pesquisa, razão pela 

qual foi solicitada a autorização das pessoas vinculadas para a utilização dos dados 

nesta pesquisa, bem como garantido seu anonimato. Assim, os nomes das estudantes 

foram preservados e iremos utilizar nomes fictícios baseados em personagens 



 

93 

femininas, presentes em animações, ligadas ao universo das ciências da natureza e 

tecnologias. 

Ao observarmos as participantes do grupo ao longo da formação, foi possível 

notar, por meio de suas falas, de que forma as pibidianas se sentiam nos 

planejamentos das atividades e gravações dos vídeos, além de outras tarefas 

relacionadas à esfera da docência, da educação infantil e das ciências da natureza. 

Nesse sentido, podemos destacar algumas falas das pibidianas que, em seus relatos, 

contam como se sentiram em relação à sua confiança para desenvolverem as 

atividades. A pibidiana Kika conta como os debates ocorridos nos encontros semanais 

a orientavam para o planejamento das atividades e dos vídeos, além de como os 

encontros para discussão dos conceitos científicos serviram como base para dar 

seguimento nas atividades. 

“As reuniões semanais orientavam bastante, algumas vezes ficamos até duas horas 

para fechar como ocorreria o vídeo e qual atividade aplicar (...)” - pibidiana Kika. 

“Uma das coisas que eu mais gostei, é que a Giselli sempre procurava explicar para 

gente algum conceito científico que não ficava claro de primeira, isso foi um grande 

apoiador para pensar em como adaptar as atividades (...)” - pibidiana Kika. 

Ainda sobre os encontros semanais, a pibidiana Suzan destaca alguns aspectos 

de maior relevância em sua visão durante o percurso formativo.   

“Dentre os pontos positivos do projeto, estão a organização dos horários, o enfoque 

no trabalho em grupo, a explanação dos conceitos científicos” - pibidiana Suzan. 

Neste breve enunciado, podemos perceber que a pibidiana Suzan evidencia, 

em sua experiência, o enfoque no trabalho coletivo como um dos aspectos positivos 

das reuniões. Isto é, a pibidiana considerou importante para a sua formação e para 

o desenvolvimento das atividades a perspectiva adotada, partindo de uma pedagogia 

participativa. Também entendemos que uma pedagogia participativa inclua dar 

autonomia para os estudantes. Por esse motivo, as pibidianas eram responsáveis pela 

elaboração das atividades e dos vídeos, bem como de sua execução, quando 

participavam de maneira ativa no sentido de sugerir, estruturar e produzir todo 

conteúdo. Além disso, é necessário que as pibidianas se entendam como sujeitos 

autônomos e capazes. Sobre esse sentimento, de se entenderem como docentes 
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capazes e autônomas, a pibidiana Mary se coloca nesse lugar, ao enxergar a 

importância dos encontros formativos para a sua autonomia como futura professora, 

ao desenvolver atividades e explicá-las para as crianças.   

“(…) as explicações mais profundas sobre o conteúdo aplicado, ao meu olhar, foram 

fundamentais para que nós, como futuras professoras, nos preparemos para sanar 

dúvidas mais complexas que podem surgir, com autonomia de respondê-las de uma 

maneira que as crianças entendam corretamente o que ocorre em cada fenômeno” - 

pibidiana Mary. 

Em relação aos diferentes recursos didáticos utilizados durante os encontros, 

para fomentar as discussões e levar a reflexão das estudantes tanto sobre as 

especificidades da educação infantil e da infância quanto sobre as ciências da 

natureza e suas representações na sociedade, também notamos que estes foram 

positivos no ponto de vista das próprias pibidianas. Podemos destacar um trecho 

escrito pela pibidiana Tecna, onde ela afirma a importância dos recursos utilizados 

durante o período do projeto.  

“Usamos diversos recursos como literatura teórica, filmes, artes e animações, a fim 

de fundamentar as discussões. Todos esses recursos foram muito importantes para 

minha experiência pessoal como futura educadora, pois proporcionaram diversas 

reflexões acerca do desenvolvimento da criança e do ensino de ciências naturais na 

educação infantil (...)” - pibidiana Tecna. 

Esses são alguns dos indicativos que alcançamos através dos dados analisados, 

tanto dos relatos de experiência, quanto dos encontros semanais. No próximo 

subcapítulo, iremos realizar uma análise coletiva dos relatos de experiência das 

quatro pibidianas, buscando focar no percurso formativo enquanto uma pedagogia 

participativa, pautado nos quatro eixos de intencionalidades educativas da 

Pedagogia em Participação de Oliveira-Formosinho e Formosinho (2013). 
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4.1. Os eixos de intencionalidades pedagógicas no percurso 

formativo 

Neste subcapítulo pretendemos, a partir dos relatos de experiência das quatro 

pibidianas, fazer uma análise de como ação formativa se caracterizou para o grupo, 

verificando como a formação pode ser entendida enquanto uma pedagogia 

participativa pautada quatro eixos de intencionalidades educativas da Pedagogia em 

Participação de Oliveira-Formosinho e Formosinho (2013). Para isso, utilizaremos os 

enunciados presentes nos relatos e como eles se enquadram dentro dos eixos de 

intencionalidades educativas.  

Conforme Oliveira-Formosinho e Formosinho (2013), as ações pedagógicas 

pautadas em uma Pedagogia em Participação devem ser orientadas em quatro eixos 

de intencionalidades educativas, a fim de que o processo de formação contribua na 

construção e desenvolvimento de identidades sócio-histórico-culturais, onde os 

indivíduos participem e se sintam pertencentes, que explorem e comuniquem, que 

revisitem a aprendizagem desenvolvida construindo a narração com seus significados 

pessoais. Com a finalidade de compreender o percurso formativo inicial de pedagogas 

para a educação científica de crianças pequenas a partir de um percurso formativo 

pautado em uma pedagogia participativa, serão analisados os enunciados das 

pibidianas que participaram dos encontros formativos. 

A manifestação da experiência das pibidianas aconteceu por meio do texto 

escrito, realizado de maneira individual por cada participante do projeto. O 

conteúdo dos relatos de experiência é realizado na forma de uma narrativa, o que 

confere a elas uma significação verbal, ou seja, é preciso interpretar o que o texto 

diz e como ele diz. Em suas narrativas, cada pibidiana mostra, por meio da escrita, 

a sua percepção sobre as próprias experiências vivenciadas durante o período em 

que participaram do projeto, bem como seu olhar sobre o projeto em si. Apesar de 

todas as estudantes participarem dos mesmos encontros formativos, terem acesso 

aos mesmos materiais, estarem em um mesmo contexto de atividades remotas e 

desenvolvendo todo o trabalho juntas, podemos perceber que cada uma delas 
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vivenciou diferentes experiências e foram mais marcadas por diferentes aspectos. 

Ou seja, mesmo diante de um grupo que desenvolveu atividades de maneira coletiva 

e participativa, cada sujeito é único e traça uma perspectiva individual acerca dos 

acontecimentos vivenciados. Por esse motivo, os relatos de experiência configuram-

se como materiais interessantes. Pois, a partir deles, podemos refletir sobre os 

diferentes olhares de um mesmo cenário. Esses olhares podem diferenciar-se pelos 

mais variados motivos, como suas vivências socioculturais, familiares, profissionais, 

escolares, religiosas, etc. “O que mostra que uma narrativa acaba sempre sendo um 

processo cultural, pois tanto depende de quem a produz como depende de para quem 

ela se destina” (CUNHA, 1997, p. 190). Assim, as palavras e os sentimentos que 

constituem as narrativas dos sujeitos, quais pontos eles optam por destacar, lembrar 

ou esquecer são a sua representação da realidade, cheias de reinterpretações e 

significados. 

O relato de experiência é escrito em primeira pessoa, de maneira narrativa e 

linear. Ou seja, o relato possui um começo, um meio e um fim em si mesmo. Além 

disso, a linguagem utilizada, na escrita, é uma linguagem que tende mais para o 

coloquial, por meio dela as autoras expressam suas percepções sobre o período 

vivenciado por elas dentro do projeto. Dentro da narrativa dos relatos, as estudantes 

de Pedagogia configuram-se como personagens principais de suas trajetórias. De 

acordo com Cunha (1997), quando um sujeito narra os acontecimentos vivenciados 

por ele mesmo, ele reconstrói o caminho percorrido e lhe atribui novos significados. 

“Assim, a narrativa não é a verdade literal dos fatos, mas, antes, é a representação 

que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser transformadora da própria 

realidade” (CUNHA, 1997, p. 186). Outro ponto trazido pelo autor é que o trabalho 

com as narrativas é profundamente formativo, pois, ao organizar suas ideias para o 

relato de experiência, a pessoa a faz de maneira reflexiva, fazendo uma autoanálise 

cria novas bases de compreensão de sua própria prática (CUNHA, 1997). 

Ao observar os relatos de experiências podemos encontrar narrativas bem 

distintas, mas com algumas características comuns. Foi possível notar alguns 

assuntos predominantes nos relatos, isto é, assuntos abordados em todas as 

narrativas, estabelecendo algumas similaridades entre eles. Como por exemplo, o 

contexto da pandemia de Covid-19; os desafios com a tecnologia; a importância das 

discussões para formação docente e confiança e autonomia com as ciências da 
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natureza.  Dito isso, partiremos para análise de como ação formativa se apresentou 

para o grupo de pibidianas, verificando como a formação pode ser entendida 

enquanto uma pedagogia participativa com base quatro eixos de intencionalidades 

educativas: Ser e estar; Pertencimento e participação; Exploração e comunicação 

com as cem linguagens e Narrativa e jornadas de aprendizagem. 

 

 

4.1.1. Eixo: Ser/estar 

O eixo de intencionalidade ser/estar, tem em vista desenvolver identidades 

plurais com semelhanças e diferenças, estimulando a diversidade. Onde as 

identidades individuais aprendam a se envolver com identidades plurais e as apoiem 

e se sintam apoiadas por elas. Acerca da relação desse eixo pedagógico com o 

processo de formação das pibidianas, podemos destacar que, durante os encontros 

houve momentos em que, as participantes tiveram perspectivas e opiniões diferentes 

no tocante ao desenvolvimento das atividades e das vídeo-atividades. Todavia, todas 

as propostas foram ouvidas e consideradas com o objetivo de que a diversidade e as 

identidades individuais fossem respeitadas. Com base no diálogo e buscando 

reconhecer quais as ações mais adequadas para as crianças em um contexto de 

pandemia de Covid-19 e com as implicações que o ambiente virtual impõe, as 

pibidianas se apoiaram enquanto grupo docente (identidades plurais).  Sobre o 

contexto de pandemia de Covid-19 e do envolvimento com identidades plurais, a 

pibidiana Kika coloca: 

“(...) algo mudou dentro da gente como profissionais, acredito que como nunca, 

pensamos muito mais nas crianças e como elas iriam receber e entender as atividades 

agora, do que quando fazemos presencialmente, aguçamos a nossa perceptibilidade” 

— Pibidiana Kika. 

Podemos perceber com a fala da Kika que houve o desenvolvimento de uma 

identidade plural no grupo onde, com semelhanças e diferenças, as participantes 

buscaram construir um ambiente de colaboração e escuta. Amparando suas práticas 

educativas na prática da criatividade, da pesquisa e do diálogo, almejando um 
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exercício profissional reflexivo. Mesmo sentido encontrado na narrativa da pibidiana 

Suzan, como podemos observar a seguir: 

“Além disso, trabalhar com esse cenário (Covid-19) nos fez pensar em intervenções 

que considerassem os diferentes contextos em que os alunos estão inseridos” — 

Pibidiana Suzan. 

Tais ponderações destacam a compreensão crítica do professor enquanto 

agente de transformação e construção das alternativas pedagógicas para oportunizar 

melhores experiências para as crianças. Com isso, podemos reconhecer a 

importância do PIBID como experiência que tem colaborado para o processo de 

construção da identidade docente. Dado que possibilita, ao futuro docente, um 

contato com a realidade da profissão já nos primeiros meses de sua formação. Ainda 

mais no momento em que a profissão docente teve sua atividade impactada pelo 

contexto de pandemia de Covid-19, como evidenciado em algumas falas: 

Com o PIBID, ter a oportunidade de viver uma parcela da experiência desafiadora 

que os profissionais da educação enfrentaram nesse período é de extrema relevância. 

— Pibidiana Tecna. 

Essa fala da pibidiana Tecna expõe a valorização dada a participação no 

programa e o reconhece como uma oportunidade de aproximação da realidade 

escolar, levando a reflexão acerca do ambiente escolar e da sua escolha profissional. 

Também coloca em evidência que compreender o cotidiano da profissão docente, 

faz com que haja uma maior identificação e sentimento de “ser” professor. 

 

 

4.1.2. Eixo: Pertencimento e participação 

O eixo pertencimento e participação tem a intenção do reconhecimento de 

pertencimento à comunidade local, à cultura, à natureza e o desenvolvimento de 

laços e relacionamentos. A participação ganha significado no contexto das relações 

que se estabelecem e o indivíduo se sente parte integrante do processo e do local, 

se sentindo respeitado e ouvido. Acerca da relação desse eixo pedagógico com o 

processo de formação das pibidianas, podemos destacar que tanto durante os 
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encontros quanto nas atividades realizadas pelas participantes e em seus relatos 

podemos perceber o sentimento de pertencimento das pibidianas. Ora como 

pertencentes ao grupo de pibidianas, ora como pertencentes à comunidade docente. 

As relações de trabalho e respeito estabelecidas entre o grupo possibilitaram que 

todas sentissem que sua participação era parte fundamental do processo de 

formação. Sobre esse sentimento de pertencimento Kika descreve: 

“Pela primeira vez, senti mais profundamente a importância do meu papel como 

professora, (...)” — Pibidiana Kika. 

Notamos aqui, o quanto a participação da Kika nos encontros de formação e 

no processo de desenvolvimento das atividades propiciaram um sentimento de 

pertencimento à comunidade docente por parte da pibidiana. Tal sentimento, 

reforça as justificativas assumidas por Nóvoa (2009), quando o autor indica a 

necessidade de a formação inicial docente acontecer não somente nas salas de aula 

da universidade, mas também dentro da profissão, uma vez que é no ambiente 

escolar e com outros professores que se aprende a profissão e a cultura profissional. 

O enunciado da pibidiana Kika também se relaciona com Felício (2014), 

quando a autora diz respeito à mudança de concepção sobre a profissão docente 

causada pelo PIBID. Para a autora, os estudantes que participam do PIBID se afastam 

do senso comum que “reduz a docência à transmissão de conteúdos, ao mesmo tempo 

que se aproximam de uma compreensão mais epistemológica da docência e de seu 

papel como ator social” (FELÍCIO, 2014, p. 430). Portanto, as ações realizadas nos 

encontros de formação favoreceram o incentivo à reflexão por parte das pibidianas, 

por meio do conhecimento da realidade escolar, promovendo uma postura 

investigativa constante, bem como um espaço de certificação da escolha 

profissional. Outro enunciado presente nas narrativas das pibidianas acerca da 

importância dos encontros para a sua formação enquanto profissional docente fica 

expresso por meio da fala da Mary, ao relatar a seguinte fala: 

“Pensando em minha formação como profissional da educação e pedagoga, creio que 

a experiência me possibilitou aprender a utilizar a ludicidade como ferramenta para 

o ensino, não apenas das ciências naturais, mas como do conteúdo programático 

como um todo. Durante os encontros praticamos a criatividade, assim como 

organização e atenção aos detalhes” — Pibidiana Mary. 
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Ou seja, por meio dos encontros de formação e da participação de Mary nas 

ações do grupo, ela pode relacionar as experiências adquiridas com outros contextos 

que ela vivencia ou pode vir a vivenciar. Mary ainda traz em seu relato a ideia de 

ludicidade, tema que foi levantado em diversos encontros e discussões. Posto que, 

assim como Silva (2021b), acreditamos que na Educação Infantil, a ludicidade está 

presente como ferramenta que potencializa as experiências, permitindo que a 

criança desenvolva habilidades cognitivas e sociais. 

Ao desenvolver atividades e vídeo-atividades pautadas em práticas lúdicas, 

buscamos estimular a criatividade e exercitar a imaginação das crianças. Além disso, 

o desenho animado O Show da Luna apresenta-se como uma alternativa com 

elementos lúdicos, como a musicalidade e a fantasia. 

Durante os encontros formativos foram utilizados diferentes recursos para 

pautar as discussões acerca da educação infantil, das concepções de infância e de 

ciências da natureza, como textos, filmes, animações e produções feitas pelas 

próprias pibidianas. Sobre a importância de tais recursos para a formação docente 

das participantes, a pibidiana Tecna traz que 

“Todos esses recursos foram muito importantes para minha experiência pessoal como 

futura educadora, pois proporcionaram diversas reflexões acerca do 

desenvolvimento da criança e do ensino de ciências naturais na educação infantil, 

além de atrelar todos esses conhecimentos à experiência de educar dentro de um 

contexto de isolamento social” — Pibidiana Tecna. 

Com base na fala acima, percebemos que o PIBID se constitui como um espaço 

importante para a formação inicial docente, tendo em vista que as atividades 

realizadas apresentam elementos que contribuem para a produção de novos sentidos 

acerca da docência, tal como o processo de reflexão sobre a escolha da docência 

como profissão. Ainda pensando no eixo de pertencimento, podemos evidenciar que 

os encontros de formação se estabeleceram como um espaço formativo que 

possibilitou enxergar outra perspectiva sobre a profissão, potencializando nas 

pibidianas o reconhecimento da importância desses para sua prática profissional. A 

fala da pibidiana Kika a seguir sustenta essas afirmações: 

“(...) é muito mais do que transmitir conhecimento de fato, é sobre mudar a 

concepção de mundos, a gente vai lendo isso nos textos da graduação, mas essa foi 

a primeira vez que eu senti na pele e fez ainda mais sentido” — Pibidiana Kika. 
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As palavras da Kika vão ao encontro do que aponta Felício (2014) ao dizer que 

o PIBID trouxe reflexos nos cursos de licenciatura, pois, a circulação antecipada dos 

estudantes entre o ambiente universitário e o ambiente escolar 

contribui para que os licenciandos problematizem nas aulas, na 
universidade, as situações de ensino e de aprendizagem vivenciadas 
no cotidiano escolar das escolas. Essa problematização, por sua vez, 
propicia momentos produtivos de reflexão crítica que contribuem 
para uma melhor formação docente (FELÍCIO, 2014, p.428). 

Tardif (2012), também enfatiza que o saber docente é um saber plural, 

formado pelos saberes da formação profissional e saberes disciplinares e 

experienciais. Corroborando com a ideia do PIBID como um momento de efetivação 

do saber experiencial na formação docente, auxiliando na reconstrução dos saberes 

disciplinares construídos na sua formação acadêmica. Dessa forma, por meio desse 

diálogo entre os saberes acadêmicos e os saberes experienciais, a profissão docente 

vai sendo tecida, costurada por um movimento contínuo de trocas e partilhas. 

Portanto, na construção do seu processo identitário, as pibidianas produzem as suas 

maneiras de serem professoras, estabelecendo sua segunda pele profissional 

(NÓVOA, 1992). 

 

 

4.1.3. Eixo: Exploração e comunicação com as cem linguagens 

O eixo exploração e comunicação com as cem linguagens tem como objetivo 

o fazer, experienciar, refletir, explorar e dialogar. Defende que o ambiente 

educativo precisa propiciar diferentes formas de exploração e comunicação por meio 

de estratégias de mediação pedagógicas, de abordagens e documentações 

pedagógicas. Acerca da relação desse eixo pedagógico com o processo de formação 

das pibidianas, podemos enfatizar as diferentes linguagens utilizadas ao longo dos 

encontros, como as artes plásticas, a música, as ciências da natureza, as 

brincadeiras, e principalmente, as linguagens das mídias e tecnologias (filmes, 

animações, vídeos-produção, etc.). Além disso, todas as experiências científicas 

presentes nos episódios e nas vídeo-atividades foram realizadas, anteriormente, 

pelas quatro pibidianas. Com a finalidade de que todas pudessem explorar as 
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potencialidades das atividades, bem como as possíveis dificuldades para realizá-las 

e refletir como minimizar tais dificuldades e compartilhar as experiências vividas 

com o restante do grupo. Ademais, os desafios com a tecnologia e o ambiente virtual, 

advindos com contexto de pandemia de Covid-19 estiveram presentes nas narrativas 

das pibidianas. Sobre os desafios encontrados pelas pibidianas quanto ao uso das 

tecnologias, Kika coloca: 

“O que mais ouvimos dizer é que estamos inseridos dentro da era tecnológica (...). 

No entanto, descobrimos que não éramos tão tecnológicos assim quando 

necessitamos desenvolver os trabalhos de forma remota” — Pibidiana Kika. 

Consequentemente, foi preciso traçar estratégias de mediação para que tais 

desafios pudessem ser superados pelo grupo, a fim de que fosse possível desenvolver 

as atividades de maneira ajustada com o projeto. Uma vez que, segundo Lucena e 

Perticarrari (2020), o uso das diversas mídias para o ambiente escolar “pode mostrar-

se imprescindível, pois com estes é possível aproximar e distanciar as linguagens 

contribuindo, assim, com a aprendizagem e apropriação de modo crítico da 

informação e do conhecimento científico” (LUCENA & PERTICARRARI, 2020, p. 125). 

Apesar do uso da tecnologia e do ambiente virtual terem sido considerados desafios 

para a realização das ações do grupo, também foi possível perceber uma superação 

desses e, em função disso, as pibidianas sentiram-se mais preparadas para fazer uso 

dessa ferramenta, como podemos observar na fala da pibidiana Mary: 

“Foi então na prática, nas tentativas, nos erros e acertos que tivemos que inserir 

consistentemente essa ferramenta (tecnologia) no planejamento das intervenções e 

ainda na mediação das atividades. Dessa forma, admito que participar deste 

momento me fez desenvolver habilidades e percepções que agregaram em minha 

bagagem pedagógica” — Pibidiana Mary. 

Nesse mesmo caminho, a pibidiana Kika traz, em sua narrativa, as 

aprendizagens que os desafios de utilizar recursos com diferentes linguagens lhe 

proporcionaram. Em suas palavras Kika coloca, 

“Batalhamos, pesquisamos e descobrimos recursos educacionais que jamais 

pensaríamos em utilizar, e que quando estivermos com nossa vida de volta, sem 

dúvidas poderemos fazer uso para facilitar o cotidiano” — Pibidiana Kika. 
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Outro ponto que está de acordo com o eixo pedagógico em questão, refere-se 

ao fato da comunicação estabelecida entre as pibidianas e o espectador das vídeo-

atividades. Pois, ao comunicar-se com o espectador dos vídeos por meio da 

personagem, fantoche Lilica, a pibidiana Kika descobre novas potencialidades do uso 

de diferentes linguagens. Tal acontecimento foi percebido também com as outras 

participantes do grupo, pois foi preciso que elas encontrassem linguagens adequadas 

para o público infantil. As experiências proporcionadas pelos encontros e pelas vídeo-

atividades fizeram com que a Kika percebesse uma mudança de comportamento em 

relação ao uso da tecnologia. Em suas palavras, 

“(...) confesso que descobri que não era tão ruim assim, passei a gostar de fazer e 

editar os vídeos para as crianças” — Pibidiana Kika. 

Dessa forma, por meio dos relatos de experiências das pibidianas, notamos 

que os encontros formativos, ainda que virtuais, proporcionaram um ambiente 

educativo com diferentes formas de exploração e comunicação, onde, pelo uso das 

mídias, as pibidianas compreenderam a linguagem do entretenimento e como esse 

pode transpor a linguagem escolar, conforme assinalam Trivelato e Silva (2011). 

 

 

4.1.4. Eixo: Narrativa e jornadas de aprendizagem 

O eixo narrativa e jornadas de aprendizagem demonstra a importância de 

vivenciar e narrar experiências para a melhor compreensão de si, da sua prática e 

aprendizagem. Ao dar, aos estudantes, acesso às suas atividades diminui-se a 

distância do estudante com ele mesmo por meio da narração. 

Acerca da relação desse eixo pedagógico com o processo de formação das 

pibidianas, podemos sublinhar diferentes situações durante o percurso formativo do 

grupo. O primeiro deles no que se refere às suas jornadas de aprendizagem, pois ao 

vivenciar novas formas de abordagem das ciências da natureza, as pibidianas 

puderam refletir em relação às suas próprias vivências escolares nessa área, bem 

como a respeito da sua prática enquanto futuras educadoras que irão apresentar, de 

maneira institucionalizada, o universo científico para as crianças. De acordo com a 
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pibidiana Suzan, antes da sua participação no grupo, o ensino de ciências era algo 

que lhe causava certa preocupação e, após o percurso, formativo ela reconhece que 

essa visão se modificou. Em suas palavras, 

“Após participar do projeto, não mais enxergo o ensino de ciências como um desafio 

incômodo, mas sim como um desafio estimulante (...)” — Pibidiana Suzan. 

Ainda sobre as reflexões das experiências escolares vivenciadas pela Suzan, a 

pibidiana continua: 

“Minha visão sobre o ensino das ciências naturais também mudou, pois, voltando-me 

para minha experiência escolar, pouco me recordo de atividades e propostas 

dinâmicas, que despertaram meu interesse por essa área de estudo” — Pibidiana 

Suzan. 

Ambos os enunciados de Suzan expõem a compreensão de si, de seus 

sentimentos e anseios em relação à educação científica e como as experiências 

vividas por ela, no período escolar, desestimularam o seu interesse pela área das 

ciências da natureza. Oliveira (2019) afirma que o desenvolvimento do gosto pela 

ciência passa pela curiosidade, pela motivação, pelo uso de experiências cotidianas 

e pela presença de conhecimentos construídos a partir da brincadeira e da fantasia. 

Dessa forma, a animação O Show da Luna e as vídeo-atividades produzidos 

pelas pibidianas se apresentam como um suporte interessante para a educação 

científica de crianças. Conforme destaca Santana, Silva e Freitas (2021), 

A animação promove vivências e aprendizagens de natureza científica 
a partir da atuação de crianças e tendo como apoio o universo 
fantasioso, próprio da infância. Assim, o desenho animado quebra o 
paradigma de que a ciência é feita unicamente com formalidade e na 
academia; mostra que o envolvimento com práticas científicas é 
possível tanto para o adulto quanto para a criança (SANTANA, SILVA 
& FREITAS, 2021, p. 8) 

As discussões acerca dos conceitos científicos presentes na animação O Show 

da Luna, realizadas com base nas músicas de cada episódio selecionado, foram 

citadas na narrativa das pibidianas como um fator que auxiliou no desenvolvimento 

das atividades elaboradas por elas. Isto também aumentou a confiança e a autonomia 

delas nos momentos de elaboração das atividades e das vídeo-atividades. Podemos 

perceber que, ao longo do percurso formativo, as pibidianas sentiram-se mais seguras 

e confiantes para debater pontos sobre alguns conceitos científicos como densidade, 
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pressão, etc., além de facilitar a adequação da linguagem e dos conceitos nas vídeo-

atividades para as crianças. Nesse sentido, a pibidiana Kika relata: 

“Uma das coisas que eu mais gostei, é que a Giselli sempre procurava explicar para 

gente algum conceito científico que não ficava claro de primeira, isso foi um grande 

apoiador para pensar em como adaptar as atividades” — Pibidiana Kika. 

Diante de tais narrativas das pibidianas, podemos inferir que a observação e a 

reflexão dos planejamentos das atividades fizeram com que elas percebessem o 

processo de transformação dos conceitos teóricos vivenciados nos encontros de 

formação, por meio da utilização de diferentes de recursos pedagógicos, e da 

transformação da própria linguagem, tornando-a compreensível para o público 

infantil, assim como apontam Oliveira e Barbosa (2013). Percepção que acabou 

gerando segurança quanto a sua própria capacidade de educar e autonomia na 

prática do exercício docente. Além disso, ao disponibilizar todas as fichas-atividades, 

os roteiros e vídeo-atividades para as pibidianas assistirem e (re)assistirem, quando 

julgarem necessário, deixamos esse espaço reflexão aberto para que elas façam essa 

jornada sempre que preciso. Ademais, também puderam revisitar seu percurso 

formativo ao escreverem suas narrativas no relato de experiência, refletindo e dando 

significado a tudo que foi vivenciado. Já que, de acordo com Azevedo e Oliveira-

Formosinho (2008), as narrativas sobre as experiências tornam os sujeitos reflexivos, 

porque “enquanto narram a aprendizagem, descobrem processos e realizações, e 

descobrem-se a si próprias e aos outros nestes processos e nessas conquistas” 

(AZEVEDO & OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2008, p. 35). 

Assim, essas vivências documentadas, tanto pelas fichas-atividades, roteiros 

e vídeo-atividades quanto pela escrita dos relatos de experiência, estão em 

consonância com o eixo Narrativa e jornadas de aprendizagem, pois, de acordo com 

Azevedo (2009), a documentação é parte essencial na Pedagogia em Participação, 

porque ela permite a exposição, a interpretação e a narração da experiência 

significando e (re)significando-a. 

Até aqui, analisamos os relatos de experiência de uma perspectiva geral com 

foco no percurso formativo. Em seguida iremos evidenciar a análise dos relatos de 

experiência a partir da concepção de ethos de Dominique Maingueneau. Serão 

analisados os relatos das pibidianas de maneira individual, ou seja, como cada 
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pibidiana apresenta em seu relato o seu ethos dito e como ele se compara ao ethos 

mostrado durante todo o percurso formativo. 
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4.2. O ethos dito e o ethos mostrado das pibidianas 

Neste subcapítulo apresentaremos a análise dos relatos de experiência 

solicitados para as participantes da pesquisa ao final de todo percurso formativo 

realizado com elas. Os relatos de experiência foram realizados de maneira escrita 

pelo fato de entendermos que as pibidianas poderiam escrever de forma mais calma 

e atenta, podendo realizar reflexões acerca de todo caminho percorrido por elas. 

Nos relatos as pibidianas escreveram acerca das suas experiências durante 

todo período em que participaram dos encontros formativos, desde as discussões dos 

materiais didáticos, dos conceitos científicos até o planejamento e execução das 

atividades e gravações dos vídeos. Foi solicitado a elas que escrevessem um relato 

com aproximadamente duas páginas contando sua experiência como pibidianas nesse 

processo. Por exemplo, como foi participar do projeto? Quais foram seus maiores 

aprendizados e desafios? Quais pontos elas destacariam como positivos e negativos? 

De que forma as experiências vivenciadas contribuíram para a formação delas 

enquanto futuras profissionais da educação? Os relatos de experiência são 

importantes para dedicarmos nossas análises neles com a finalidade de traçar um 

panorama de como as graduandas e futuras docentes se constituem enquanto 

educadoras infantis e educadoras científicas para crianças. Visto que, 

provavelmente, serão elas as primeiras a apresentar o universo científico de maneira 

formal para as crianças pequenas. Além disso, os relatos permitem verificar como as 

pibidianas apresentam um ethos dito em suas narrativas e como eles convergem ou 

não com o ethos mostrado durante o percurso formativo delas.  

Vale ainda ressaltar que, em uma perspectiva de Maingueneau, nos relatos de 

experiência realizados pelas estudantes de graduação em Pedagogia, e participantes 

do PIBID, elas são as enunciadoras, isto é, as que manifestam a enunciação. E a 

pesquisadora configura-se como co-enunciadora. Ao relatar uma enunciação, as 

futuras docentes estão externando de maneira escrita, seus pensamentos e 

experiências. Sendo válido dizer que os enunciados são elaborados em um contexto 

que os dão sentido e tornam possível condições de comunicação, tendo em mente a 

co-enunciadora. À vista disso, é imprescindível fazermos a análise desses relatos 
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considerando o contexto em que foram produzidos, a saber, no contexto de formação 

dentro do PIBID, em ambiente totalmente virtual, por meio de plataformas como o 

Google Meet e Youtube, utilizando ferramentas como Google Docs, editores de vídeos 

e câmeras de seus equipamentos particulares, e, em meio a pandemia de Covid-19. 

A seguir realizamos a análise dos relatos de experiência de forma individual, 

buscando confirmar ou contrapor o ethos dito nas narrativas com o ethos mostrado 

durante os encontros e na participação das pibidianas no projeto. 
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4.2.1. Relato de experiência - pibidiana Kika  

A pibidiana Kika (ANEXO D), no momento em que os dados foram coletados, 

encontrava-se em seu terceiro ano de graduação em Pedagogia e participou do 

projeto como bolsista PIBID durante todo período da pesquisa. Ela começa seu relato 

descrevendo o contexto vivenciado pelo cenário instaurado devido a pandemia de 

Covid-19 e como o ambiente educacional foi impactado diretamente por esse 

cenário, não sendo possível negar todas as dificuldades impostas nesse período. 

Entretanto, a pibidiana acredita que se deve tentar olhar a situação por uma outra 

perspectiva, buscando quais foram os acontecimentos positivos desse período. Em 

seguida, descreve que, antes da pandemia de Covid-19, em seu ponto de vista, a 

sociedade já se apresentava como uma sociedade inserida no mundo digital e 

tecnológico. Porém, ao se deparar com a demanda tecnológica exigida em nossos 

trabalhos pelo isolamento social, deparamo-nos com diversos novos obstáculos e foi 

preciso enfrentá-los. A pibidiana insere-se nesse, de se deparar com os obstáculos 

tecnológicos, pois, segundo ela, nunca foi uma pessoa ativa em mídias sociais e em 

suas palavras, 

 “(...) não lembrava sequer que meu celular tinha uma câmera de tão 'dinossaura' 

que eu era” - pibidiana Kika. 

Ao enfrentar seus próprios medos e desafios, a pibidiana relata que se 

reinventou e descobriu que “não era tão ruim assim” lidando com a tecnologia e 

passou a gostar de planejar, executar e editar os vídeos para as crianças.  

A personagem Lilica, que é a mediadora de cada vídeo, apresentando cada 

educadora responsável pela atividade naquele momento foi sugerida e criada pela 

pibidiana Kika. E a estudante também apresenta, em seu relato, a importância dessa 

personagem para o desenvolvimento dessa relação mais amigável com a tecnologia 

e a gravação de vídeos. Sobre isso ela diz: 

“Sempre amei contação de histórias, e para facilitar o desempenho nas câmeras criei 

uma personagem improvisada para descontrair, e me soltar mais... Dei o nome de 

Lilica, ela sem dúvida me ajudou a encontrar algum ponto de ligação com as crianças 

(...). A Lilica me fez sentir a situação de fora, tudo se concentrava na imaginação 

porque nunca tivemos a chance sequer de ver as crianças” - pibidiana Kika. 
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Como um dos pontos negativos a pibidiana destaca, justamente, a falta de 

contato com as crianças, visto que antes da pandemia, as atividades do PIBID 

aconteciam em ambiente escolar, com crianças matriculadas em instituições de 

educação infantil. Entretanto, ressalta que, mesmo diante dessa carência, pode ter 

um crescimento profissional. Pois, foi necessário um maior planejamento das 

atividades ao pensar nas diversas circunstâncias em que as vídeo-atividades, 

poderiam encontrar as crianças que os assistissem. Em seu relato a pibidiana explica 

que, 

“(...), no entanto, algo mudou dentro da gente como profissionais, acredito que 

como nunca, pensamos muito mais nas crianças e como elas iriam receber e entender 

as atividades agora, do que quando fazemos presencialmente, aguçamos a nossa 

perceptibilidade” - pibidiana Kika. 

A pibidiana continua sua narrativa sobre esse aspecto, descrevendo como, 

nesse contexto, precisou tentar entender como as crianças poderiam assistir e pensar 

sobre as atividades. Quais seriam algumas das dificuldades e/ou dúvidas que 

poderiam surgir ao longo dos vídeos? Como seria possível saná-las ou diminuir essas 

dificuldades? Ou até mesmo, extrapolando e pensando na família dessas crianças, 

quais as situações em que elas se encontravam e quais níveis de suporte que 

poderiam oferecer às crianças. Todos esses questionamentos, levantados 

anteriormente, fizeram com que a pibidiana refletisse, não somente nesse contexto 

de ambiente virtual, mas também dentro de um contexto escolar presencial, onde 

buscaria considerar mais as crianças durante o planejamento de propostas feitas em 

sala de aula. O relato de experiência é finalizado pela pibidiana comentando os 

aprendizados vivenciados nos encontros formativos com o grupo, além das 

experiências adquiridas, em relação à tecnologia, e o reconhecimento da 

importância do papel do docente dentro da esfera educacional, ultrapassando o 

simples ato de transmitir conhecimentos. Segundo ela, tais aspectos são levantados 

nos textos utilizados durante a graduação,  

“(...), mas essa foi a primeira vez que eu senti na pele e fez ainda mais sentido” - 

pibidiana Kika. 

O ethos apresentado, na narrativa do relato de experiência da estudante, é 

de uma pessoa preocupada com o social, tanto das crianças quanto de suas famílias, 
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considerando quais as suas necessidades. Pois, demonstra em seus enunciados, 

acreditar na relevância de que os sujeitos, para quem se destinam as atividades, 

recebam uma atenção digna e respeitosa. Durante a sua enunciação, também, 

notamos que a pibidiana percebe que alcança experiência e aprendizado durante o 

seu caminho formativo no projeto, não somente em relação ao uso de ferramentas 

tecnológicas, mas bem como em relação aos aspectos pedagógicos e de sua função 

como docente.  

Em sua narrativa percebemos que ela soube extrair diferentes experiências e 

aprendizados durante a sua participação no projeto e que valoriza bastante esse 

fato, uma vez que conseguiu entender e aplicar tais vivências em sua vida, nas 

esferas estudantil, profissional e pessoal. Durante o seu caminho formativo, dentro 

do PIBID, a pibidiana relata ter experienciado uma transformação como profissional 

docente, isto é, sua participação no projeto possibilitou a ela um autoconhecimento. 

Tais características traçam o caráter do ethos como de uma pessoa preocupada com 

o próximo, que buscou adquirir o máximo de conhecimento possível para as esferas 

pessoal e profissional da sua vida. Sua corporalidade pode ser imaginada com base 

nas suas características de caráter. Assim podemos deduzir que o ethos da pibidiana 

é de um sujeito prestativo, interessado, solicito, positivo e humano.  

O tom ou dimensão vocal da enunciadora apresenta o ethos de uma pessoa 

curiosa, que busca compreender mais sobre as circunstâncias em que está inserida e 

quais ações podem ser realizadas para melhorar o contexto vivido e, da mesma 

forma, um ethos empático, pois preocupa-se com aqueles que terão acesso às vídeo-

atividades, para que possam aproveitá-las da melhor forma possível. A partir da 

narrativa é possível encontrar indícios textuais que permitem ao leitor delinear a 

imagem do narrador, podemos encontrar um ethos dito na narrativa. Buscando 

confirmar, ou contrapor, a narrativa da pibidiana, iremos analisar o seu ethos 

mostrado durante todo período em que esteve no grupo, ou seja, por meio dos 

encontros formativos e da sua participação no projeto. 

Em sua narrativa, a pibidiana apresenta um caráter do ethos de pessoa 

empática, preocupada, humana e prestativa. Caráter que foi confirmado ao longo do 

seu percurso no grupo. Em sua participação, no grupo, encontramos uma pibidiana 

envolvida com o projeto, que participava de todos os encontros formativos e gostava 
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de expor a sua opinião nos mais variados aspectos. Comparecia aos encontros de 

forma pontual, realizava as discussões sobre os textos e gostava de colocar a mão na 

massa no desenvolvimento das atividades e dos vídeos.  A pibidiana também era 

atenciosa e observadora, estava sempre procurando compreender situações 

desconhecidas e tirar dúvidas, o que está em conformidade com o ethos de uma 

pessoa curiosa, no tom de sua narrativa. 

Buscando estabelecer possíveis contrapontos com a narrativa da pibidiana, 

podemos realizar uma comparação entre o relato de experiência com as observações 

feitas pela pesquisadora durante o período. Em seu relato a participante demonstra 

ser insegura quanto à tecnologia e a produção dos vídeos, dizendo que não era uma 

pessoa das mídias sociais e nunca havia gravado um vídeo antes de participar do 

projeto, configurando-se, essa atividade, como um enorme desafio. Entretanto, 

desde o primeiro momento, a pibidiana mostrou-se muito desenvolta com as 

câmeras, comunicando-se de maneira firme e clara. Sendo, até mesmo, responsável 

pela criação do fantoche da personagem Lilica e participando de todos as vídeo-

atividades. 
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4.2.2. Relato de experiência - pibidiana Tecna 

A pibidiana Tecna (ANEXO D), quando os dados foram coletados, encontrava-

se em seu terceiro ano de graduação em Pedagogia e participou do projeto, 

inicialmente de forma voluntária, sendo contemplada com uma bolsa ao longo do 

período da pesquisa. Ela inicia seu relato com uma breve introdução do que se trata 

o projeto e os objetivos buscados e como, a princípio, o PIBID, originalmente, 

desenvolveria atividades presenciais nas escolas públicas. E que com a pandemia de 

Covid-19 as atividades do PIBID precisaram ser repensadas e reestruturadas de acordo 

com o contexto vivenciado no momento.  

A pibidiana continua seu relato descrevendo os encontros online, destacando 

a importância das discussões que aconteceram sobre educação infantil, a imaginação 

na infância e assuntos ligados às ciências da natureza. Também comenta sobre a 

variedade de recursos utilizados durantes os encontros formativos e como eles a 

auxiliaram enquanto futura docente. Sobre isso, ela diz 

“Todos esses recursos foram muito importantes para minha experiência pessoal como 

futura educadora, pois proporcionaram diversas reflexões acerca do 

desenvolvimento da criança e do ensino de ciências naturais na educação infantil, 

além de atrelar todos esses conhecimentos à experiência de educar dentro de um 

contexto de isolamento social” - pibidiana Tecna. 

A pibidiana destaca que, apesar dos ajustes necessários por conta de um 

contexto de ensino remoto, ela considera ter experienciado esse formato de ensino 

como algo positivo para si. Uma vez que, com o PIBID, teve a oportunidade de 

vivenciar, mesmo que um pouco, os desafios que os profissionais da educação 

enfrentaram nesse período. Ainda sobre os pontos levantados como positivos pela 

pibidiana sobre o ensino remoto, ela diz, 

“A tecnologia tem tomado cada vez mais espaço no nosso cotidiano, e na área da 

educação isso não é diferente. Se o ensino à distância já ganhava espaço 

anteriormente, com a pandemia da Covid-19 isso só se intensificou e tem potencial 

para permanecer e se fortalecer” - pibidiana Tecna. 

Entretanto, como pontos negativos do processo, a pibidiana coloca, 

justamente, as dificuldades na relação estudante-professor e, no acesso das 
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crianças, a tecnologia. Uma vez que nem todas as crianças têm acesso às tecnologias 

mais avançadas, como aparelhos eletrônicos modernos ou uma internet de alta 

velocidade. Para ela, esses fatores acabaram dificultando a gravação de vídeo-

atividades mais elaborados com melhores recursos na edição, pois isto resultaria em 

vídeos mais pesados e ainda menos acessíveis. Ainda comenta sobre a dificuldade no 

que diz respeito a ter um maior contato com as crianças e receber devolutivas delas 

sobre as atividades. Tais dificuldades fizeram com que a pibidiana se sentisse 

desanimada no decorrer do processo. O relato de experiência é finalizado com a 

pibidiana apontando que, apesar das dificuldades encontradas, foi possível vivenciar 

diferentes estratégias educativas, explorar o papel do educador em diversos espaços 

e formatos, além de refletir sobre o processo educativo, principalmente, em um 

contexto de ensino a distância. 

Com base na narrativa apresentada pela estudante podemos perceber o ethos 

de uma pessoa crítica, que demonstra sua opinião abertamente, colocando seus 

pontos de vista de maneira clara e objetiva. Isso também é demonstrado pela 

maneira como a participante estrutura sua narrativa, de maneira objetiva. Ao utilizar 

os primeiros parágrafos para descrever o PIBID e como os encontros formativos foram 

organizados, colocando seus pontos positivos e negativos nos três últimos parágrafos. 

Em sua narrativa, a participante também demonstra certo incômodo em relação à 

falta de um contato com as crianças e com as restrições de uso de ferramentas 

tecnológicas impostas devido às dificuldades de acesso de tecnologia de alta 

qualidade para todos. Ela acredita que tais acontecimentos foram obstáculos para a 

gravação das vídeo-atividades melhores e lhe causaram desânimo durante o percurso 

formativo. Essa colocação mostra um ethos exigente e responsável, que gosta de 

ordem e incomoda-se com incertezas. Além disso, durante a sua enunciação, também 

vamos notando que a participante percebe que os encontros formativos e a produção 

das vídeo-atividades, dentro de um contexto de ambiente virtual, proporcionaram 

uma ampliação de seu repertório educativo fizeram-na refletir sobre o processo de 

ensino-aprendizagem e o papel do educador. Nesse ponto, o ethos apresentado é de 

uma pessoa que valoriza o conhecimento para a realização de uma prática docente 

que vá além do ensino tradicional. 

O tom ou dimensão vocal da enunciadora mostra o ethos de uma pessoa 

competente, responsável, determinada e crítica. Apresenta a ideia de um caráter 
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objetivo, organizado e meticuloso. A partir das suas características de caráter é 

possível pressupor a sua corporalidade. Podemos deduzir que a participante é segura, 

que não tem medo de expor a sua opinião. Portanto, aparenta ser uma pessoa 

participativa e que sempre fala o que deseja. 

Buscando confirmar, ou contrapor, a narrativa da participante, será analisado 

o seu ethos mostrado durante o período em que esteve no grupo, sua participação 

nos encontros formativos e no planejamento e elaboração das vídeo-atividades. Em 

sua narrativa, a pibidiana apresenta um caráter do ethos de pessoa objetiva, 

reflexiva e crítica, caráter que foi confirmado ao longo do seu percurso no grupo. 

Em sua participação, no grupo, encontramos uma participante que apresentava suas 

opiniões e sugestões e as defendia diante de outras ideias. Também buscava 

apresentar soluções práticas para os obstáculos encontrados. Cumpria as propostas 

solicitadas a ela, dentro das datas estabelecidas com o grupo. A participante também 

se empenhou na produção das vídeo-atividades, mostrando-se muito desenvolta em 

frente às câmeras, sendo possível perceber o cuidado que teve em gravar e editar os 

vídeos. Atitudes que estão em conformidade com o ethos de uma pessoa 

competente, responsável e determinada, apresentadas no tom de sua narrativa.  

Tendo em vista a observação da participante durante os encontros formativos, 

também é possível apresentar alguns contrapontos com a análise do ethos 

apresentado a partir da narrativa. Durante o seu percurso no grupo, a participante 

esteve ausente em alguns momentos, não participando de algumas atividades 

coletivas e reuniões. Em uma conversa particular, confessou ter dificuldade para 

trabalhar em grupo e que não ter tarefas bem estabelecidas individualmente estava 

sendo um obstáculo para uma maior participação sua. A partir disso, buscamos 

desenvolver alternativas que pudessem melhorar o envolvimento da participante nas 

atividades do grupo. Entretanto, tais observações não estão presentes ao longo da 

narrativa apresentada. 

 

 



 

116 

4.2.3. Relato de experiência - pibidiana Suzan 

A pibidiana Suzan (ANEXO D), quando os dados foram coletados, encontrava-

se em seu segundo ano de graduação em Pedagogia e participou do projeto como 

voluntária PIBID durante todo período da pesquisa. Também vale destacar que a 

aluna ingressou na graduação em 2020. Sendo assim, até aquele momento só havia 

tido aulas em formato remoto. Ela começa seu relato com uma breve introdução 

contextualizando o que irá descrever e acerca do projeto que participou. Em 

seguida, segue contando que a participação no grupo foi a primeira experiência 

vivenciada por ela no que diz respeito ao contato com planejamento de atividades, 

com tópicos de educação infantil e com a carreira docente. Para ela, essa primeira 

experiência enquanto futura pedagoga proporcionou desenvolver diferentes 

aprendizagens como, por exemplo, compreender a importância da ludicidade para 

as crianças. Não somente para a abordar assuntos ligados a ciências da natureza, 

mas também em todas as áreas do conhecimento. Além disso, a pibidiana acredita 

que o processo estimulou a sua criatividade e organização, aprendendo a ficar mais 

atenta aos detalhes. Diante disso, ela considera que  

“Acredito estar consideravelmente mais próxima aos desafios de se trabalhar com o 

ensino infantil, dentro das limitações encontradas” - pibidiana Suzan. 

Outra questão levantada pela pibidiana refere-se à mudança de visão sobre o 

ensino de ciências da natureza, uma vez que não se recorda de ter tido na escola 

propostas de atividades ou experiências que a despertassem para o interesse nessa 

área do conhecimento. Por isso, inicialmente, enxergava o ensino de ciências como 

um desafio incômodo que teria de enfrentar em sua carreira como professora. 

Entretanto, tal visão foi modificando-se ao longo do período em que participou do 

grupo e, no momento, passou a enxergar o ensino de ciências de uma outra 

perspectiva. Em suas palavras,  

“Após participar do projeto, não mais enxergo o ensino de ciências como um desafio 

incômodo, mas sim como um desafio estimulante, que possibilitará o exercício de 

minha criatividade e a prática de meus conhecimentos pedagógicos” - pibidiana 

Suzan. 
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Ainda sobre esse assunto, a pibidiana descreve que seus aprendizados 

ultrapassaram o campo pedagógico ao quebrar paradigmas sobre o universo das 

ciências na natureza e as referências que possuía quanto aos estereótipos. Até 

mesmo de gênero, no que se refere aos cientistas, a pibidiana descreve ter expandido 

seus conhecimentos enquanto cidadã. Ao apresentar os pontos positivos vivenciados 

dentro do projeto, a pibidiana destaca a organização dos horários, o enfoque no 

trabalho em grupo e a discussão dos conceitos científicos. Já como ponto negativo, 

a participante destaca somente a falta de contato presencial com as crianças, mas 

salienta que compreende que tal aspecto foi causado pela pandemia de Covid-19, e 

que tal fato estava além do controle do projeto. A pibidiana conclui seu relato, 

ressaltando que participar como voluntária no PIBID proporcionou novos 

conhecimentos e perspectivas e como esta primeira experiência no campo docente 

foi enriquecedora para sua formação. Pois, pode observar como os professores da 

educação infantil adaptaram seu trabalho diante da realidade da pandemia, além de 

ter tido a oportunidade de se aprofundar em uma área relativamente nova para ela. 

O ethos apresentado na narrativa do relato de experiência da estudante é o 

de uma pessoa dedicada que buscou assimilar o máximo de conhecimento para 

aplicar em diferentes esferas da sua vida. Em sua narrativa, podemos perceber que 

ela valoriza as experiências e aprendizagens vivenciadas durante o período em que 

esteve no grupo. Também podemos entender o caráter da participante como uma 

pessoa sociável que estima e preza pelo trabalho coletivo. Além disso, o ethos 

apresentado é de uma pessoa que foi se conhecendo ao longo de seu percurso 

formativo. A integrante ressalta como a sua participação trouxe-lhe novas 

perspectivas sobre o ensino de ciências, sobre o saber pedagógico a fez refletir 

acerca da sua futura profissão. Na enunciação vamos notando que esse 

autoconhecimento gera uma maior confiança da participante ao adentrar em uma 

área relativamente nova para ela. A sua corporalidade pode ser pressuposta a partir 

de suas características de caráter. Assim, podemos deduzir que o ethos da 

participante é de uma pessoa atenciosa, empenhada e interessada. O tom ou 

dimensão vocal da enunciadora apresenta o ethos de uma pessoa cuidadosa, que 

busca desenvolver com afinco o que se propõe a fazer e, da mesma forma, um ethos 

acessível, pois está aberta para conhecer, aprender e vivenciar novos desafios. 
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A partir da narrativa é possível encontrar indícios textuais que permitem ao 

leitor delinear a imagem do narrador, podemos encontrar um ethos dito na narrativa. 

Buscando confirmar, ou contrapor, a narrativa da participante em questão, iremos 

analisar o seu ethos mostrado durante todo período em que esteve no grupo, ou seja, 

por meio dos encontros formativos e da sua participação no projeto. Em sua 

narrativa, a pibidiana apresenta o ethos de pessoa atenciosa e interessada, caráter 

que foi confirmado ao longo do seu percurso no grupo. Isso pode ser confirmado por 

suas participações nos encontros formativos, pois a pibidiana se preocupava em ler 

os textos e acessar os materiais propostos para os encontros. Além de procurar 

compreender discussões e outros assuntos os quais não dominava.  

Buscando estabelecer possíveis contrapontos com a narrativa da participante, 

podemos realizar uma comparação entre o relato de experiência com as observações 

feitas pela pesquisadora durante o período. Apesar de trazer em seu relato as 

aprendizagens e mudanças de perspectivas sobre diferentes aspectos, a participante 

não menciona quaisquer dificuldades ou desafios encontrados por ela, ao longo do 

período em que esteve no grupo. Entretanto, observando a sua atuação no grupo, foi 

possível perceber que a participante demonstrava insegurança, participando pouco 

das reuniões e não manifestando as suas opiniões. Tal fato pode ter acontecido por 

diversos motivos, dentre eles o medo de errar ou julgar não ter bons conhecimentos 

sobre o assunto, ou ainda, não ter uma maior proximidade com as outras 

participantes do grupo, uma vez que ela era caloura e as outras três participantes 

eram da mesma turma na graduação. Dessa forma, o ethos mostrado, inicialmente, 

foi de uma pessoa que quer passar despercebida. Todavia, mesmo insegura para falar 

nos encontros formativos, demonstrou gostar de participar do projeto, mostrando-se 

interessada e participando ativamente no desenvolvimento das atividades propostas 

e, de forma voluntária, durante todo o período.  Ao longo do percurso formativo, a 

participante foi tendo uma mudança no seu comportamento, inserindo-se mais no 

grupo e expondo mais as suas opiniões. Percebemos sua insegurança diminuir a cada 

novo encontro, o que está de acordo com o que encontramos no seu relato de 

experiência, quando a participante descreve que o projeto proporcionou a ela novas 

visões, sendo enriquecedor de diferentes formas. Tais fatos confirmam seu ethos 

acessível, de uma pessoa disponível para adquirir novos conhecimentos e vivências. 
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4.2.4. Relato de experiência - pibidiana Mary 

A pibidiana Mary (ANEXO D), quando os dados foram coletados, encontrava-se 

em seu terceiro ano de graduação em Pedagogia e participou do projeto como 

bolsista PIBID durante todo período da pesquisa. Em seu relato, a participante parte 

do contexto da pandemia de Covid-19 e como todos, tanto professores quanto os 

estudantes, precisaram se adaptar à nova realidade que se instaurou no cenário 

educacional. Para ela, foi possível compreender os “dois lados da moeda”. Ou seja, 

tanto as dificuldades encontradas pelos estudantes quanto às dificuldades 

encontradas pelos docentes. Nesse sentido, a pibidiana coloca que foi preciso, 

“(...) se adaptar, de trabalhar o autoconhecimento, e além disso de enxergar tanto 

os nossos desafios e facilidades quanto as dos nossos pares, para compartilhar 

experiências e contornar as situações” - pibidiana Mary. 

Ainda sobre as dificuldades encontradas devido ao ambiente de ensino 

remoto, a pibidiana acredita que, se o uso das tecnologias estivesse mais presente 

no cotidiano dos brasileiros, essas dificuldades seriam menores. Porém, o que 

aconteceu foi a aprendizagem durante a prática, nas tentativas, nos erros e acertos 

ao realizar o uso das ferramentas no planejamento e mediação das atividades. 

Todavia, a pibidiana não coloca tal fato como de todo negativo, uma vez que entende 

que  

“(...) participar deste momento me fez desenvolver habilidades e percepções que 

agregaram em minha bagagem pedagógica” - pibidiana Mary. 

Outro ponto, trazido pela pibidiana, diz respeito aos diferentes contextos em 

que as crianças estão inseridas e na importância de se pensar nisso durante o 

planejamento das atividades. Além disso, a pibidiana coloca que levar tais atividades 

para dentro das casas de cada criança foi um desafio que a levou a refletir acerca da 

importância da contribuição da família para a educação das crianças, como escola e 

família precisam andar lado a lado e fortalecer vínculos, com o objetivo de uma 

melhor formação dessas crianças. E, entender essa perspectiva, a fez extrapolar o 

atual cenário remoto e trazer essas reflexões para a futura retomada das atividades 

presenciais. Quanto aos encontros formativos, a pibidiana relata que estes 

contribuíram na construção de um maior conhecimento científico, principalmente, 
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nos conceitos apresentados em cada uma das atividades. Em suas palavras, as 

discussões sobre os conceitos foram  

“(...) fundamentais para que nós, como futuras professoras, nos preparemos para 

sanar dúvidas mais complexas que possam surgir, com autonomia de respondê-las de 

uma maneira que as crianças entendam corretamente o que ocorre em cada 

fenômeno” - pibidiana Mary. 

A partir das discussões, e com o uso do desenho animado infantil O Show da 

Luna, a pibidiana ponderou sobre a possibilidade de utilizar tal ferramenta para 

apresentar os assuntos ligados a ciências da natureza e depois aprofundar esses 

assuntos com outras atividades. Também aponta que as discussões a fizeram pensar 

a ciência de uma maneira diferente, onde todos podem aprender. Ainda sobre os 

encontros formativos e o planejamento das atividades, a pibidiana espera que esses 

conhecimentos cheguem para um maior número de pessoas e que a divulgação de 

todo o trabalho seja feita, e coloca como possibilidade para isso, a utilização das 

ferramentas digitais. Um outro ponto positivo, levantado pela pibidiana, foi o de 

entender a importância do protagonismo das crianças no seu processo de 

aprendizagem. Entendendo a criança como um sujeito ativo, que produz e (re)produz 

cultura e essa produção deve ser valorizada e legitimada. E como pode notar tais 

aspectos na prática, ao pensar e planejar cada vídeo-atividade. Por fim, a pibidiana 

finaliza seu relato expondo que o PIBID possibilitou, a ela, diferentes experiências e 

a aproximou, não somente ao ambiente escolar, mas da educação como um todo, 

independente dos ambientes em que essa se faz. 

O ethos apresentado na narrativa do relato de experiência da estudante é de 

uma pessoa preocupada com o social, tanto das crianças quanto de suas famílias, 

considerando a todo momento quais seriam as suas necessidades. Podemos perceber 

isso em seu enunciado, ao refletir acerca dos diversos contextos que as crianças e as 

famílias podem estar vivenciando. E, como as atividades elaboradas pelo grupo as 

encontrariam. Ainda demonstra ser alguém que valoriza o protagonismo das crianças 

e como isso foi levado em consideração ao elaborar as atividades. Além disso, em 

sua narrativa, podemos notar um ethos de uma pessoa preocupada e colaboradora. 

Pois, pensou não apenas em entender e superar as suas dificuldades como, também, 

auxiliar nas dificuldades das colegas de grupo. Podemos ainda entender a estudante 

como uma pessoa amigável, que buscou compartilhar experiências com grupo.  
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Durante a sua enunciação, vamos percebendo que a participante nota que 

alcança experiência e aprendizado durante o seu percurso formativo no projeto, não 

somente em relação ao uso de ferramentas tecnológicas, mas igualmente em relação 

aos aspectos pedagógicos e de sua função como docente. Em sua narrativa 

percebemos que ela soube extrair diferentes experiências e aprendizados durante a 

sua participação no projeto e que valoriza bastante esse fato. Durante o seu caminho 

formativo, dentro do PIBID, a pibidiana relata ter desenvolvido novas habilidades que 

agregaram em sua bagagem pedagógica. Isto é, sua participação no projeto 

possibilitou a ela um crescimento profissional. Tais características traçam o caráter 

do ethos como uma pessoa cuidadosa com aqueles ao seu entorno, e dedicada na 

busca de adquirir novos conhecimentos e capacidades. Sua corporalidade pode ser 

imaginada com base nas suas características de caráter. Dessa maneira, podemos 

deduzir que o ethos da participante é de um sujeito solícito, interessado, 

compreensível, gentil e amigável. O tom ou dimensão vocal da enunciadora 

apresenta o ethos de uma pessoa empática que busca entender a todos (crianças, 

familiares e docentes), e também, um ethos flexível, pois esteve aberta para 

aprender com os erros e acertos vivenciados durante o processo. 

Com base na narrativa é possível encontrar indícios textuais que possibilitam 

ao leitor traçar a imagem do narrador, ou seja, observamos um ethos dito na 

narrativa. Procurando confirmar, ou contrapor, a narrativa da participante, iremos 

analisar o seu ethos mostrado durante os encontros formativos e na participação no 

projeto. Em sua narrativa, a pibidiana apresenta um caráter do ethos de pessoa 

cuidadosa e dedicada, caráter que foi confirmado ao longo do período em que esteve 

no grupo. Nos encontros formativos, a participante sempre se mostrou preocupada 

em como as crianças iriam receber as vídeo-atividades, se iriam precisar do auxílio 

de familiares, se os materiais utilizados eram de fácil acesso para a maioria das 

crianças e como minimizar os impactos trazidos pelo contexto remoto e de 

pandêmico de Covid-19. Além disso, também se mostrou dedicada ao pensar na 

elaboração de atividades que tivessem caráter pedagógico, onde as crianças 

pudessem experienciar as ciências da natureza com intencionalidade e ludicidade, 

dentro do que compete a etapa da educação infantil.  

Ao longo dos encontros formativos, que tivemos, a participante estava 

disposta a ouvir as opiniões das colegas e dar sugestões no desenvolvimento das 
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atividades e das vídeo-atividades, o que está em conformidade com o ethos de uma 

pessoa amigável e empática, no tom de sua narrativa. Também expunha sua opinião 

nas discussões dos textos e materiais teóricos, ainda que de forma mais tímida nos 

primeiros encontros. Não foram encontrados contrapontos entre o ethos dito na 

narrativa e o ethos mostrado pela participante durante a sua atuação no grupo.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscamos, em nossa pesquisa, investigar o processo de formação inicial de 

pedagogas participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) dentro de um percurso formativo pautado em uma pedagogia participativa 

com a utilização de mídias, no caso, a animação infantil O Show da Luna. A partir de 

conceitos teórico-metodológicos da Pedagogia em Participação (OLIVEIRA-

FORMOSINHO E FORMOSINHO, 2013) e da Análise do Discurso (MAINGUENEAU, 2013; 

2020), construímos nossas análises e apresentamos os principais resultados no 

capítulo anterior. Com base nesses resultados, podemos realizar algumas 

considerações acerca do percurso formativo para as estudantes de Pedagogia, 

participantes do PIBID e desta pesquisa.  

Para alcançar nosso objetivo principal e compreender como deu-se a formação 

inicial das pibidianas para a educação científica de crianças pequenas, a partir de 

uma pedagogia participativa, usando como disparador das discussões a animação 

infantil O Show da Luna, além de outros materiais de apoio, propusemos dois 

objetivos específicos, que envolviam analisar os encontros formativos enquanto uma 

formação baseada em uma pedagogia participativa, ao verificar como os eixos de 

intencionalidades pedagógicas se enquadram dentro do percurso formativo e analisar 

os discursos das estudantes de pedagogia, bolsistas e voluntárias do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), ao verificar como as 

graduandas constroem um ethos de educadoras de ciências da natureza. O diálogo 

com cada um destes pontos será apresentado separadamente a seguir. 

O primeiro objetivo, “verificar como os eixos de intencionalidades 

pedagógicas enquadram-se dentro do percurso formativo”, apresentava nossa 

intenção de validar os encontros de formação das pibidianas enquanto uma 

pedagogia participativa. Destacamos o que encontramos em nossos resultados acerca 

deste objetivo, principalmente a partir dos dados obtidos com os relatos de 
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experiência das pibidianas, onde por meio de seus enunciados, examinamos de que 

forma elas se enquadram dentro dos eixos de intencionalidades pedagógicas. 

A proposta de um percurso formativo pautado em uma perspectiva 

participativa, onde as vozes de cada participante fossem consideradas e as atividades 

construídas de forma coletiva, trouxe benefícios a todos envolvidos, ou seja, não só 

às participantes do PIBID, mas também à pesquisadora que coordenou o grupo 

durante o período. Observamos, em nossos dados, que o ambiente de interações 

criado, ainda que virtual, configurou-se como um espaço democrático, onde cada 

participante tinha abertura para se expressar, levantar ideias, sugerir diferentes 

ferramentas ou compartilhar tudo aquilo que achasse pertinente. Um ambiente tão 

plural mostrou-se fundamental, visto que cada participante possui seus valores, 

crenças e vivências, e para o desenvolvimento de um trabalho coletivo precisaram 

lidar com diferenças sociais, de opiniões, comportamentais, ideológicas, etc. Algo 

de suma importância dentro do ambiente escolar, mas também em diversas esferas 

da vida. O que se enquadra dentro do eixo de intencionalidade pedagógica 

“ser/estar”, pois entendemos que o ambiente de bem-estar que promoveu 

identidades plurais, quando todas se sentiram acolhidas, ouvidas e respeitadas, onde 

as diferenças não se configuraram enquanto uma barreira e sim, enquanto uma 

convivialidade que auxiliou a desenvolver limites permeáveis.  

Os resultados também mostram como as pibidianas foram descobrindo-se 

enquanto educadoras, sobretudo, enquanto educadoras capazes, críticas e 

autônomas no que diz respeito não somente à abordagem das ciências da natureza, 

mas na profissão como um todo. Podemos perceber um engajamento durante o 

projeto, isto é, as pibidianas desenvolveram um sentimento de pertencimento e 

desejo de estarem ali, de participarem do projeto e adquirem conhecimentos e 

experiências além dos vivenciados durante as aulas da graduação. Resultados que 

confirmam o segundo e o terceiro eixos de intencionalidades pedagógicas, 

pertencimento/participação e exploração/comunicação com as cem linguagens, uma 

vez que percebemos a formação proporcionou as pibidianas experimentar diferentes 

formas de explorar e dialogar por meio de estratégias de mediação e organização 

pedagógicas. Destacamos ainda, como evidência, que as graduandas abraçaram esse 

percurso formativo, gerando o empoderamento e o desejo de transmitir aquilo que, 

por elas, foi produzido e experienciado, compartilhando tais experiências com outras 
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pessoas. Experiências consolidadas por meio da participação das pibidianas em 

congressos, e pela escrita de artigos em revistas. Aqui, compreendemos, mais uma 

vez, a presença do eixo pedagógico narrativa/jornadas de aprendizagem, porque 

narrar as experiências vividas por elas não somente nos relatos de experiência, mas 

para além deles, demonstra a importância de narrar essas experiências para a melhor 

compreensão de si e da sua prática. Isso abriu caminhos para múltiplas formas delas 

(re)criarem a realidade da aprendizagem, por meio da narração das suas viagens de 

aprendizagem. 

Nosso estudo confirma que experimentar, refletir, comunicar ao longo desta 

jornada de aprendizagem permitiu a construção de significados a respeito do mundo 

e permitiu criar possibilidades de mudanças dele. Portanto, pudemos verificar que 

todo o percurso formativo vivenciado pelas participantes desta pesquisa 

proporcionou uma mudança de olhar acerca das ciências da natureza, da educação, 

principalmente a educação infantil, e da importância social que elas possuem 

enquanto profissionais da educação, gerando mudanças em suas formações nos 

âmbitos pessoal e profissional. Com isso, entendemos que a formação vivenciada 

pelas pibidianas se confirmou uma formação pautada na pedagogia em participação. 

Em um segundo sentido, em nosso segundo objetivo específico “verificar como as 

graduandas constroem um ethos de educadoras de ciências da natureza”, propomos 

uma discussão com os conceitos de ethos dito e ethos mostrado visando analisar os 

discursos individuais das estudantes de pedagogia, bolsistas e voluntárias do PIBID 

presentes nos seus relatos de experiência. Nos relatos, as pibidianas escreveram 

acerca das suas experiências durante todo período em que participaram dos 

encontros formativos, desde as discussões dos materiais didáticos, dos conceitos 

científicos até o planejamento e execução das atividades e gravações dos vídeos. 

Nossos resultados apontam que as pibidianas se depararam com os obstáculos 

tecnológicos, principalmente, os que foram postos devido ao cenário instaurado na 

educação em consequência da pandemia de Covid-19. Todavia, ao enfrentarem seus 

próprios medos e desafios, puderam se redescobrir. Quanto aos ethos ditos, nas 

narrativas dos relatos de experiências, encontramos um caráter do ethos de pessoa 

empática, preocupada, humana e prestativa, preocupada com o social, tanto das 

crianças quanto de suas famílias, considerando quais as suas necessidades, como o 

ethos dito pela pibidiana Kika. Tais apontamentos podem ser encontrados também 
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na narrativa da pibidiana Mary. O ethos dito na narrativa do relato de experiência 

da pibidiana Mary também parte de uma pessoa preocupada com o social, deduzindo 

um ethos de um sujeito solícito, interessado, compreensível, gentil, amigável e 

flexível, pois esteve aberta para aprender com os erros e acertos vivenciados durante 

o processo. 

Os dados também mostram que as pibidianas concordam que o percurso 

formativo estimulou a criatividade e organização, além de despertar o olhar e a 

escuta mais sensível. Nas narrativas vamos notando que esse autoconhecimento gera 

uma maior confiança e autonomia nas pibidianas. O ethos dito pela pibidiana Suzan 

confirma tal resultado, pois encontramos um ethos de uma pessoa atenciosa, 

empenhada e interessada, que buscou assimilar o máximo de conhecimento para 

aplicar em diferentes esferas da sua vida. Ressaltamos ainda, os indicativos que 

destacam a importância das discussões que aconteceram sobre educação infantil, a 

imaginação na infância e assuntos ligados às ciências da natureza. Além dos recursos 

utilizados durante os encontros formativos e como eles auxiliaram enquanto futuras 

docentes. Nesse ponto, o ethos dito da pibidiana Tecna expõe uma pessoa objetiva, 

reflexiva e crítica, que valoriza o conhecimento para a realização de uma prática 

docente que vá além do ensino tradicional. 

No que diz respeito aos ethos mostrados pelas pibidianas ao longo dos 

encontros formativos foi, na maioria das vezes, confirmado diante dos ethos ditos. 

Tendo convergências apenas em alguns pontos, como por exemplo, algumas 

observações notadas por mim, pesquisadora, que não apareceram nas narrativas das 

estudantes. A partir das discussões realizadas nos encontros com base do desenho 

animado infantil O Show da Luna, as pibidianas comentaram sobre a possibilidade de 

utilizar tal ferramenta para apresentar temas ligados a ciências da natureza e 

desenvolver novas atividades. Também apontaram que as discussões fizeram 

enxergar a ciência de uma maneira diferente, onde todos podem aprender. Dessa 

forma, a animação O Show da Luna pode se transfigurar como um grande artefato 

educativo, abrindo um leque de possibilidades para o docente desenvolver ações que 

envolvam múltiplos conhecimentos, principalmente sobre ciências da natureza 

(SILVA, 2021a). Todavia, é preciso levar em consideração que O Show da Luna é uma 

obra de entretenimento, por isso é preciso que os docentes estabeleçam relações 

críticas com a animação, e os conteúdos nele apresentados. 
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No decorrer das discussões realizadas com o grupo e em suas narrativas, 

questões acerca do PIBID também foram levantadas, destacando a relevância do 

programa no processo de formação docente. Tais discussões mostram-nos que as 

pibidianas puderam sair da idealização da carreira docente e conhecer a realidade 

da docência, com suas eventualidades, seus conhecimentos e experiências, desafios, 

certezas e incertezas. Com isso, entendemos que é preciso reconhecer a importância 

do PIBID enquanto uma política pública de formação inicial de professores, 

imprescindível nos cursos de licenciaturas. Pois, o PIBID compõe uma fonte de 

desenvolvimento para aqueles que têm a oportunidade de vivenciá-lo, em especial 

no que diz respeito à profissionalização docente. De acordo com Felício (2014, p. 

431), a comprovação da necessidade de se afirmar o PIBID “deve-se ao fato de que, 

na história de formação de professores neste país, não houve uma ação política que 

valorizasse a formação de professores com a destinação de recursos financeiros 

exclusivos para esse fim.” 

Baseado nos enunciados e relatos das pibidianas fica notoriamente declarado 

que a participação no PIBID é uma experiência importante para construção de 

conhecimentos da profissão docente, sendo um diferencial na trajetória das 

estudantes de Pedagogia, tanto pela aproximação do contexto escolar, quanto no 

preparo para o exercício docente. Todavia, as oportunidades de participação no 

PIBID ainda estão restritas a uma pequena parcela dos estudantes de licenciandos. É 

preciso ampliar o número de bolsas, além de consolidar o programa como política 

pública permanente. Ainda reconhecemos a necessidade de iniciativas de valorização 

e formação inicial docente fundamentadas na articulação entre teoria e prática, em 

situações da realidade escolar e docente na perspectiva da horizontalidade, sem a 

sobreposição de uma sobre a outra. Pois, ao que tudo indica, um dos principais 

problemas na formação de professores, trata-se do distanciamento do contexto de 

trabalho para o qual se está formando o licenciando. Por isso, é necessário repensar 

a maneira como a formação docente tem se configurado e pensar na formação inicial 

de professores de maneira sólida, atenta às necessidades formativas dos licenciandos 

e capaz de recompor uma escola de qualidade frente aos desafios atuais e que 

propicie a ressignificação da importância da docência por estudantes e pela 

sociedade. Dito isso, consideramos que nossa pesquisa contribui com a indicação de 

possibilidades da utilização do desenho animado O Show da Luna como recurso no 
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processo de formação docente inicial de pedagogas para educação científica com 

crianças, promovendo futuras professoras com confiança e autonomia para 

desenvolver ações nas temáticas das ciências da natureza considerando a criança 

como sujeito ativo na construção dos seus saberes. Além de compreender que a 

adoção de uma pedagogia participativa na formação inicial de pedagogas pode 

colaborar para a construção de professoras mais autônomas e reflexivas em seu 

exercício docente, possibilitando experiências que ampliem suas referências sobre a 

profissão e as relações construídas entre os sujeitos do processo educativo.  

Concluímos estas discussões entendendo que nossa pesquisa é um ponto de 

partida para novas reflexões e pesquisas que propõem a interseção entre Formação 

Docente, Educação Científica e Mídia. Diante de todas estas considerações, 

reconhecemos algumas limitações no processo de desenvolvimento de nossa pesquisa 

e em nossas análises. A impossibilidade de realizarmos os encontros formativos de 

maneira presencial ou ainda aplicar as atividades nas escolas de educação infantil, 

tendo contato mais próximo entre as pibidianas e as crianças foram algumas das 

limitações causadas pelo contexto da pandemia de Covid-19. Consideramos que 

aprofundamentos e novas discussões podem ser realizadas com base nessa pesquisa 

e indicamos caminhos possíveis que não foram examinados durante o mestrado. Em 

um sentido mais amplo, seria interessante investigar se as atividades, pautadas na 

animação O Show da Luna, podem promover para crianças da educação infantil, 

experiências de educação científica pautadas dentro de uma pedagogia 

participativa, onde elas sejam consideradas enquanto sujeitos de agência, com 

direito à participação, acolhimento e escuta. Outro caminho possível, seria estudar 

como as crianças pequenas experienciam as propostas de atividades pautadas na 

animação O Show da Luna, ou ainda as vídeo-atividades presentes nesta pesquisa. 

Isto porque, ao realizar tais atividades pode-se fortalecer a autonomia delas, 

proporcionando vivências que contribuam com o seu desenvolvimento pessoal e com 

o mundo ao seu redor. Julgamos que pesquisas nesse sentido têm potencial para 

enriquecer estudos que buscam entender as culturas infantis e os sujeitos que 

compõem parte importante das instituições de educação infantil, em cruzamento 

com a educação científica de crianças da primeira infância. Contudo, nosso principal 

foco nesta pesquisa foram as pibidianas e o seu percurso formativo enquanto futuras 

educadoras científicas. Indicamos a chance de retomarmos alguns destes caminhos 
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em estudos futuros. Pois, com base em nossas pesquisas, ainda são poucos os estudos 

brasileiros que se debruçam sobre educação científica na Educação Infantil. 

Percebemos que a maioria das pesquisas são realizadas com estudantes dos anos 

finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Também notamos um número escasso 

de pesquisas que investigam a educação científica de crianças alicerçadas nas 

contribuições da Sociologia da Infância. Podemos acrescentar ainda como, um outro 

ponto, a união de tais temas com a temática da mídia como um recurso relevante, 

em especial as animações infantis, dado que elas fazem parte das culturas infantis e 

são um dos meios que as crianças utilizam para elaborar significados sobre o mundo 

em que vivem. Essas são problemáticas que julgamos relevantes para investigar, em 

trabalhos futuros, a relação com a mídia nas culturas infantis e no desenvolvimento 

de relações com ciência.  



 

130 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVES, L. A. M. República e educação: dos princípios da Escola Nova ao Manifesto 
dos Pioneiros da Educação. História: Revista da Faculdade de Letras. Série 
de História, v. 11, p. 165-180, 2010. 

 
AMORIM, V.; VERSOLATO, M. S.; IZIDORO, E. Divulgação Científica pelo Programa 

Banca da Ciência no Contexto da Pedagogia no Campus Guarulhos da Unifesp. 
Revista do EDICC, Campinas, v. 6, p. 375-385, 2020.  

 
ANDRADE, L. L.; SCARELI, G.; ESTRELA, L. As animações no processo educativo: um 

panorama da história da animação no Brasil. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL 
EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE, 6., 2012, São Cristóvão. Anais... São 
Cristóvão: EDUCON, 2012. 

 
ARIÈS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981. 
 
ASSIS, R. Mídia e educação. In: VIVARTA, V. (Coord.). Infância & consumo: estudos 

no campo da comunicação. Brasília: ANDI; Instituto Alana, 2009. p. 119-132. 
 
AZEVEDO, A. M. L. C. Revelando as aprendizagens das crianças: a documentação 

pedagógica. 2009. Dissertação (Mestrado em Estudos da Criança) – Instituto de 
Estudos da Criança, Universidade do Minho, Braga, 2019. 

 
AZEVEDO, A.; OLIVEIRA-FORMOSINHO, J. A documentação da aprendizagem: a voz 

das crianças. In: OLIVEIRA-FORMOSINHO, J. (Org.), A escola vista pelas 
crianças. Porto: Porto Editora, 2008. p. 117‑143. 

 
BELASQUE, T. M.; GOMES, E. F. Investigando com a Luna: o ensino por investigação 

presente na animação O Show da Luna. In: CONGRESSO DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DO IFSP, 12., 2021, Cubatão. Anais... Cubatão: IFSP, 2021. 

 
BELLONI, M. L. O que é mídia-educação. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 

2009. 
 
BRASIL. Casa Civil. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Diário Oficial da União, 
1996. 

 



 

131 

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 
2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 
graduação plena. Brasília: MEC, 2002. 

 
BRASIL. Casa Civil. Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006. Autoriza a 

concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de 
formação inicial e continuada de professores para a educação básica. Brasília: 
Diário Oficial da União, 2006.  

 
BRASIL. Casa Civil. Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a 

implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela 
União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e 
Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas 
e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela 
melhoria da qualidade da educação básica. Brasília: Diário Oficial da União, 
2007a. 

 
BRASIL. Ministério da Educação. Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezembro de 

2007. Dispõe sobre o Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência 
- PIBID. Brasília: MEC, 2007b. 

 
BRASIL. Casa Civil. Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010. Dispõe sobre o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e dá outras 
providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2010. 

 
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil. Brasília: Secretaria da Educação Básica, 2010b. 
 
BRASIL. Diretoria de Educação Básica Presencial. Relatório de Gestão 2009-2011. 

Brasília: CAPES, 2012a.  
 
BRASIL. Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica. Relatório de 

Gestão 2009-2013. Brasília: CAPES, 2012b.  
 
BRASIL. Casa Civil. Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013. Altera a Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar 
outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2013a. 

 
BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Portaria nº 

096, de 18 de julho de 2013. Aprova o Regulamento do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). Brasília: CAPES, 2013b.  

 
BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015. Define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 
cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Brasília: MEC, 
2015.  

 



 

132 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: 
Secretaria da Educação Básica, 2017. 

 
BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Portaria nº 

259, de 17 de dezembro de 2019. Dispõe sobre o regulamento do Programa 
de Residência Pedagógica e do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID). Brasília: CAPES, 2019.  

 
BORBA, A. M.; LOPES, J. J. M. Novas formas de compreender a infância. Revista 

Educação, São Paulo, n. 1, p. 28-41, 2013. 
 
CANDIDA, V. P. R. O desenho Show da Luna no ensino de Ciências da Natureza - 

um memorial baseado no ensino de ciências. 2021. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Pedagogia) – Faculdade de Educação, Universidade 
Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. 

 
CORREIA, M. A. A função didático-pedagógica da linguagem musical: uma 

possibilidade na educação. Educar em Revista, Curitiba, n. 36, p. 127-145, 
2010. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-40602010000100010. 

 
CERICATO, I. L. A profissão docente em análise no Brasil: uma revisão bibliográfica. 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 97, n. 246, p. 273-289, 2016. 
DOI: https://doi.org/10.1590/S2176-6681/373714647.  

 
COSTA, L. B. A televisão na educação infantil: usos, funções e interações na 

rede municipal de ensino de Aparecida de Goiânia/GO. 2016. Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia, 2016. 

 
CUNHA, M. I. Conta-me agora!: as narrativas como alternativas pedagógicas na 

pesquisa e no ensino. Revista da Faculdade de Educação, São Paulo, v. 23, n. 
1/2, p. 185-195, 1997.  
DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-25551997000100010. 

 
DELGADO, A. A emergência da Sociologia da Infância em Portugal. Revista 

Educação. São Paulo, n. 1, p. 14-27, 2013. 
 
DINIZ-PEREIRA, J. E. O ovo ou a galinha: a crise da profissão docente e a aparente 

falta de perspectiva para a educação brasileira. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Brasília, v. 92, n. 230, p. 34-51, 2011.  
DOI: https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.92i230.541. 

 
DOMINSCHEK, D. L.; ALVES, T. C. O PIBID como estratégia pedagógica na formação 

inicial docente. Revista Internacional de Educação Superior, Campinas, v. 3, 
n. 3, p. 624–644, 2017. DOI: https://doi.org/10.22348/riesup.v3i3.7771. 

 
FARIAS, I. M. S. Inovação, Mudança e Cultura Docente. Brasília: Líber Livro, 2006. 
 
FARIAS, I. M. S.; ROCHA, C. C. T. PIBID: Uma política de formação docente 

inovadora?. Revista Cocar, Belém, v. 6, n. 11, p. 41-49, 2012. 



 

133 

 
FERREIRA, L.; REALI, A. Aprendendo a ensinar e a ser professor: contribuições e 

desafios de um programa de Iniciação à Docência para Professores de 
Educação Física. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 28., 2005, Caxambu. Anais... 
Caxambu: Anped, 2005. 

 
FELÍCIO, H. M. S. O PIBID como “terceiro espaço” de formação inicial de 

professores. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, 
2014. DOI: https://doi.org/10.7213/dialogo.educ.14.042.DS05. 

 
FISCHER, R. M. B. Mídia, máquinas de imagens e práticas pedagógicas. Revista 

Brasileira de Educação, São Paulo, v. 12, n. 35, p. 290-299, 2007.  
DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-24782007000200009. 

 
FRANCO, M. A. S. Para um currículo de formação de pedagogos: indicativos. In: 

PIMENTA, S. G. (Org.). Pedagogia e pedagogos: caminhos e perspectivas. São 
Paulo: Cortez, 2006. p. 99-128. 

 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 42. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
 
FREITAS, H. C. L.; VIEIRA, J. D.; AGUIAR, M. A. S. Verbos intransitivos para uma 

política pública. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 2, n. 2-3, p. 15-27, 
jan./dez. 2008. DOI: https://doi.org/10.22420/rde.v2i2/3.121. 

 
GATTI, B. Atratividade da carreira docente no Brasil: relatório preliminar. São 

Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2009. 
 
GATTI, B. et al. Um estudo avaliativo do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (Pibid). São Paulo: FFC/SEP. 2014. 
 
GATTI, B. et al. Professores do Brasil: Novos Cenários de Formação. Brasília: 

UNESCO, 2019. 
 
GOMES, C.; SOUZA, V. L. T. PIBID e a mediação na configuração de sentidos sobre a 

docência. Psicologia Escolar e Educacional, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 147-
156, 2016. DOI: https://doi.org/10.1590/2175-353920150201946. 

 
GUARULHOS. Secretaria de Educação de Guarulhos. Proposta Curricular: Quadro 

de Saberes Necessários (QSN). Guarulhos: SEG, 2019. 
 
HARDOIM, R. L. A.; CHAVES, I. M. B. PIBID CAPES-MEC e PIBID UFF-COLUNI – 

políticas públicas, história, trajetórias e marcas. Revista Brasileira de 
Política e Administração da Educação, v. 35, n. 3, p. 896, 2019.  
DOI: https://doi.org/10.21573/vol35n32019.96125. 

 
KRAMER, S. Infância, Cultura Contemporânea e Educação contra a Barbárie. In: 

BASÍLIO, L. C.; KRAMER, S. (Org.). Infância, Educação e Direitos Humanos. 
São Paulo: Cortez, 2003. p. 83–106. 

 



 

134 

LELES, D. G. Show da Luna: uma ferramenta didática no ensino de ciências. 
2017. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências) - Escola de Ciências, 
Educação, Letras, Artes e Humanidades, Universidade do Grande Rio, Duque 
de Caxias, 2017. 

 
LELES, D. G.; MIGUEL, J. R. Desenho Animado Como Instrumento De Ensino Das 

Ciências. Revista de Educação, Ciências e Matemática, v. 7, n. 1, 2017. 
 
LIMA, C. A. P. Representações pictóricas do desenho animado educativo “O 

Show da Luna” à luz da semiótica. 2018. Dissertação (Mestrado em Formação 
Científica, Educacional e Tecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Curitiba, 2018. 

 
LIMA, M. E. C. C.; LOUREIRO, M. B. Trilhas para ensinar Ciências para crianças. 

Belo Horizonte: Fino Traço, 2013.  
 
LUCENA, P. A. M.; PERTICARRARI, A. (Re)Significados das Ciências Biológicas: 

análise do processo de semiose do conceito de camuflagem em desenhos 
animados. Investigações em Ensino de Ciências, v. 25, n. 2, p. 122–147, 
2020. DOI: https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2020v25n2p122. 

 
MAINGUENEAU, D. Cenas da Enunciação. São Paulo: Parábola, 2008. 
 
MAINGUENEAU, D. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2013. 
 
MAINGUENEAU, D. Variações sobre o ethos. São Paulo: Parábola, 2020. 
 
MELO, M. E.; SCHMITT, M. D. Representações de Ciência no Desenho Animado "O 

Show Da Luna!": apontamentos sobre o método científico. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE ENSINO DE BIOLOGIA, 8., 2021, Fortaleza. E-book... Campina 
Grande: Realize, 2021. p. 2641-2651. 

 
MORAN, J. M. O vídeo na sala de aula. Comunicação & Educação. São Paulo, n. 2, 

p. 27-35, 1995. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2316-9125.v0i2p27-35. 
 
MORAN, J. M. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. In: 

BASTOS, E. C. (Org.). Como utilizar as tecnologias nas escolas. Campinas: 
Papirus, 2009. 
 

MOREIRA, Y. C. O show da Luna: um estudo sobre a recepção das ideias 
científicas pelas crianças. 2019. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto, 
Mariana, 2019. 

 
MORIN, E. Os sete saberes para a educação do futuro. Lisboa: Instituto Piaget, 

2007. 
 
NAPOLITANO, M. Como usar a televisão em sala de aula. 7. ed. São Paulo: 

Contexto, 2008. 
 



 

135 

NORONHA, G. N.; NORONHA, A. A.; ABREU, M. C. A. Relato de vivências no Pibid: 
aproximações com a construção docente. Práticas Educativas, Memórias e 
Oralidades, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. e233748, 2020.  
DOI: https://doi.org/10.47149/pemo.v2i3.3748. 

 
NÓVOA, A. Para o estudo sócio-histórico da gênese e desenvolvimento da profissão 

docente. Teoria & Educação, n.4, 1991. 
 
NÓVOA, A. Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. 
  
NÓVOA, A. Professores: imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 2009.  
 
OLIVEIRA, M. G. L. A profissionalização docente. In: CONGRESSO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 11., 2013, Curitiba. Anais… Curitiba: Educere, 2013. 
 
OLIVEIRA, D. C. Interagindo com personagens de "O show da Luna": a construção 

de relações com ciência por crianças de 8-9 anos de idade. 2019. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019. 

 
OLIVEIRA, A.; BARBOSA, V. S. L. Formação de professores em ciências sociais: 

desafios e possibilidades a partir do estágio e do PIBID. Revista Inter-Legere, 
v. 1, n. 13, p. 140–162, 2013.  

 
OLIVEIRA, F.; TEBET, G. G. C. Cultura da infância: brincar, desenho e pensamento. 

In: ABRAMOWICZ A.; MORUZZI, A. B. (Org.). O plural da infância: aportes da 
sociologia. São Carlos: Editora UFSCar, 2010. p. 39-55. 

 
OLIVEIRA-FORMOSINHO, J. Modelos curriculares para a educação de infância. 

Porto: Porto Editora, 1996. 
 
OLIVEIRA‐FORMOSINHO, J. O desenvolvimento profissional das educadoras de 

infância: Um estudo de caso. 1998. Tese (Doutorado em Estudos da Criança) - 
Universidade do Minho, Braga, 1998. 

 
OLIVEIRA-FORMOSINHO, J. A avaliação alternativa na educação de infância. In. 

OLIVEIRA-FORMOSINHO, J. (Org.). A supervisão na formação de professores 
I: da sala à escola. Porto: Porto Editora, 2002. p. 144-165. 

 
OLIVEIRA‐FORMOSINHO, J. Apresentação. In: OLIVEIRA‐FORMOSINHO, J.; 

KISHIMOTO, T. M.; PINAZZA, M. A. (Orgs.) Pedagogia(s) da Infância: 
dialogando com o passado construindo o futuro. Porto Alegre: Artmed. 
2007a. p. vii-ix. 

 
OLIVEIRA‐FORMOSINHO, J. Pedagogia(s) da infância: Reconstruindo uma praxis de 

participação. In: OLIVEIRA‐FORMOSINHO, J.; KISHIMOTO, T. M.; PINAZZA, M. 
A. (Orgs.) Pedagogia(s) da Infância: dialogando com o passado construindo o 
futuro. Porto Alegre: Artmed. 2007b. p. 13‐36. 

 



 

136 

OLIVEIRA-FORMOSINHO, J. A investigação praxeológica: um caminho para estudar 
as transições na Pedagogia-em-Participação. In. FORMOSINHO, J.; OLIVEIRA-
FORMOSINHO, J.; MONGE, G. (Orgs.). Transições entre ciclos educativos: 
uma investigação praxeológica. Porto: Porto Editora, 2015. 

 
OLIVEIRA‐FORMOSINHO, J.; ARAÚJO, S. B. Early education for diversity: Starting 

from birth. European Early Childhood Education Research Journal, v. 19, n. 
2, p. 223‐235, 2011. DOI: https://doi.org/10.1080/1350293X.2011.574410. 

 
OLIVEIRA‐FORMOSINHO, J.; FORMOSINHO, J. Associação Criança: um contexto de 

formação em contexto. Braga: Livraria Minho, 2001. 
 
OLIVEIRA-FORMOSINHO, J.; FORMOSINHO, J. A pedagogia-em-participação: a 

perspectiva educativa da Associação Criança. Porto: Porto Editora, 2013. 
 
OLIVEIRA‐FORMOSINHO, J.; KISHIMOTO, T. M. Formação em contexto: Uma 

estratégia de integração. São Paulo: Thompson, 2002. 
 
PAULA, L. M. et al. Ensino de Ciências para os Anos Iniciais: uma abordagem 

utilizando o desenho animado “O Show da Luna!”. In: ENCONTRO NACIONAL 
DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 11., 2017, Florianópolis. Atas... São 
Paulo: ABRAPEC, 2017. 

 
PENIN, S. T. S. Profissão docente e contemporaneidade. In: ARANTES, V. A. (Org.). 

Profissão docente. São Paulo: Summus, 2009. 
 
PIASSI, L. P. et al. A Banca da Ciência na comunicação crítica da ciência para o 

público escolar. Comunicação Pública, v. 13, n. 24, p. 1-20, 2018.  
DOI http://dx.doi.org/10.4000/cp.2255. 

 
PIASSI, L. P. et al. Science Stand: A Brazilian Activist Science & Technology 

Outreach Initiative. Journal for Activist Science & Technology Education, v. 
10, n. 1, p. 1-11, 2019. DOI http://dx.doi.org/10.33137/jaste.v10i1.32909. 

 
PIMENTA, S. G. Saberes pedagógicos e atividade docente. 8. ed. São Paulo: 

Cortez, 2012. 
 
PRESTES, L. M. O que aprendemos com o show da Luna? Mídia, divulgação científica 

e protagonismo feminino. In: SEMINÁRIO BRASILEIRO DE ESTUDOS CULTURAIS E 
EDUCAÇÃO, 7., 2017, Canoas. Anais... Canoas: PPGEDU, 2017. 

 
PRESTES, L. M.; CUNHA, V. M. Infâncias, mídia e divulgação científica: reflexões 

acerca do Show da Luna enquanto pedagogia cultura contemporânea. Revista 
Textura, Canoas, v. 21, n. 46, p. 138-151, 2019.  
DOI: https://doi.org/10.17648/textura-2358-0801-21-46-4560. 

 
REGO, T. Novas perspectivas para o estudo da infância. Revista Educação, São 

Paulo, n. 1, p. 6-13, 2013. 
 



 

137 

RIBEIRO, P. V.; ARNONI, M. E. B. A utilização do desenho animado como recurso 
tecnológico e pedagógico no ensino de conceitos científicos: a questão 
metodológica da atividade educativa. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS, 3., São Carlos, 2018. Anais... São Carlos: UFSCAR, 
2018. 

 
RODRIGUES, R. N. M. A divulgação científica e o desenho animado o Show da 

Luna!: uma possibilidade de iniciação do método de pesquisa científica na 
infância. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação) - Faculdade de 
Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2016. 

 
ROLIM, M. J. PIBID e formação do professor de história na Urca (2009-2014). 

2016. Dissertação (Mestrado em História) - Centro de Ciências Humanas, 
Letras e Artes, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. 

 
ROSA, N. S. S. Educação musical para a creche. São Paulo: Ática, 1990. 
 
ROSA, M. I. P. et al. Os cientistas nos desenhos animados e os olhares das crianças. 

In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 4., 2003, 
Bauru. Atas... São Paulo: ABRAPEC, 2003. 

 
SÁ, E. F.; BENTO, D. S.; MAUÉS, E. R. C. Investigação e Educação em Ciências: uma 

análise do desenho animado Show da Luna. Revista Interdisciplinar Sulear, 
Ibirité, ano 2, n. 1, p. 47-58, 2019.  

 
SANTANA, B. R.; SILVA, W. R.; FREITAS, M. O. O Show da Luna como Gênero 

Mediador de Educação Científica. Ciência & Educação, Bauru, v. 27, p. 
e21003, 2021. DOI: https://doi.org/10.1590/1516-731320210003. 

 
SANTOS, F. R. Práxis e ativismo formativos na divulgação científica: a mediação 

como experiência formativa profissional. 2021. Tese (Doutorado em 
Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2021. DOI: https://doi.org/10.11606/T.48.2021.tde-12072021-170327. 

 
SAVIANI, D. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no 

contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 14, n. 
40, p. 143-155, 2009.  
DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-24782009000100012. 

 
SCALFI, G. A. M.; OLIVEIRA, M. M. Ciência na TV: uma análise das representações 

veiculadas na série infantil Sid, O Cientista. In: Congresso Latino Americano 
de Investigadores da La Comunicación, 12., 2014, Lima. Actas... Lima: ALAIC, 
2014. 

 
SELLA, C. A. Retratos de um profissional em crise: os docentes em tempos de 

mudança. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Oeste 
de Santa Catarina, Joaçaba, 2006. 

 



 

138 

SILVA, W. R. Educação científica como abordagem pedagógica e investigativa de 
resistência. Trabalhos em Linguística Aplicada, Campinas, v. 59, n. 3, p. 
2278-2308, 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/01031813829221620201106. 

 
SILVA, E. S. C. O desenho animado “O Show da Luna” e os nós de aprendizagem: 

contribuições para o desenvolvimento infantil. 2021. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Pedagogia) - Centro de Educação, Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, 2021a. 

 
SILVA, A. R. Um breve estudo sobre a possibilidade e recepção de ideias 

astronômicas pelas crianças através de análise de um episódio do desenho 
“Show da Luna”. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Pedagogia) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Uberlândia, 
Uberlândia, 2021b. 

 
SILVA, F. O.; RIOS, J. A. V. P. Narrativas de si na iniciação à docência: O PIBID 

como espaço e tempo formativos. Educação & Formação, Fortaleza, v. 3, n. 
8, p. 57-74, 2018. DOI: https://doi.org/10.25053/redufor.v3i8.270. 

 
SILVA, J. L. et al. A Utilização de Vídeos Didáticos nas Aulas de Química do Ensino 

Médio para Abordagem Histórica e Contextualizada do Tema Vidros. Química 
Nova Escola, v. 34, n. 4, p. 189-200, 2012. 

 
SIQUEIRA, D. C. O. Superpoderosos, Submissos: Os cientistas na animação 

televisiva. In: MASSARANI, L. (Org.). O pequeno cientista amador: a 
divulgação científica para o público infantil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. 

 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 

2012. 
 
TRIVELATO, S. F.; SILVA, R. L. F. Ensino de ciências. São Paulo: Cengage Learning, 

2011. 
 
TV BRASIL. TV PIMGUIM. Show da Luna. Criação e direção: Celia Catunda; Kiko 

Mistrorigo. Brasil: TV Brasil, TV PimGuim, 2014a. 
 
TV BRASIL. TV PIMGUIM. O amarelo que ficou verde. Show da Luna. Criação e 

direção: Celia Catunda; Kiko Mistrorigo. Brasil: TV Brasil, TV PimGuim, 2014b. 
 
TV BRASIL. TV PIMGUIM. Afunda ou flutua. Show da Luna. Criação e direção: Celia 

Catunda; Kiko Mistrorigo. Brasil: TV Brasil, TV PimGuim, 2015a. 
 
TV BRASIL. TV PIMGUIM. Bolha, bolhinha, bolhão. Show da Luna. Criação e direção: 

Celia Catunda; Kiko Mistrorigo. Brasil: TV Brasil, TV PimGuim, 2015b. 
 
UNESCO. Declaração mundial sobre educação para todos e plano de ação para 

satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. Jomtien, Tailândia: 
UNESCO, 1990.  

 



 

139 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Livraria Martins Fontes 
Editora, 1998. 

 
WARNER BROS. O Labirinto do Fauno. Direção: Guillermo del Toro. Produção: 

Guillermo del Toro. Espanha, México, EUA: Warner Bros, 2006. 
 
WEBER, S. O professorado e o papel da educação na sociedade. Campinas: 

Papirus, 1996. 
 



ANEXOS 

ANEXO A – Músicas utilizadas nos encontros formativos 

Música: O Amarelo Que Ficou Verde - O Show da Luna 

Do abraço se mistura e misturando a gente entende 

Do abraço do azul com o amarelo nasce o verde 

Do abraço se mistura e misturando a gente esbanja 

Do abraço do vermelho com o amarelo dá laranja 

Do abraço se mistura 

Olha só para o espelho 

Pra nascer o roxo 

Basta o abraço do azul com vermelho 

Ei, amarelo, sou o azul 

Me dá um abraço aqui 

A gente mistura bonito 

E nasce o verde que eu já vi 

Ei, amarelo, sou o vermelho 

Me dá um beijinho e uma canja 

A gente mistura bonito 

E tenho certeza que nasce o laranja 

Ei, azul, eu sou o vermelho 

Me dá um abraço e um queijo 

A gente mistura bonito 

E nasce o roxo e eu te encho de beijo.  
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Música: Afunda ou Flutua - O Show da Luna 

O que flutua, o que afunda 

Agora eu vou explicar 

E pra não ficar boiando 

É melhor me acompanhar 

Flutua ou afunda? 

Afunda ou flutua? 

Um dos dois 

Sempre será! 

Um objeto para afundar ou flutuar 

Esqueça seu tamanho e peso 

Embora pareça estranho 

Nada disso vai importar 

O que importa é a densidade 

E o que conta é a densidade 

Se o objeto for mais denso que a água 

Não se iluda, ele afunda! 

E se o objeto for menos denso que a água 

Flutua, ele flutua! 

Flutua ou afunda? 

Afunda ou flutua? 

Um dos dois 

Sempre será! 
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Música: Bolha, bolhinha, bolhão - O Show da Luna 

Bão bão bão 

Somos feitas de água e sabão 

Bão bão bão 

O sabão nos dá presente 

Uma roupa transparente 

Uma película flexível e reluzente 

Pra gente nascer basta alguém nos soprar 

E nossa roupa bolha encher de ar 

Calma! espera! 

A gente é uma esfera! 

Já sei, por que somos redondas 

Você deve se perguntar? 

A gente não tem escolha 

A pressão do ar é igual em toda a bolha 

Bão bão bão 

Somos feitas de água e sabão 

Bão bão bão. 
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ANEXO B – Ficha Atividade 

Ficha-atividade: O amarelo que ficou verde 

 

 

JOANINHA 

Jogar, Observar, Aprender, Narrar - Investigações sobre a 
Natureza, Humanidades e Artes 

 

 

O amarelo que ficou verde  

A atividade busca instigar a curiosidade quanto ao tema 
proposto no Episódio 02 “O amarelo que ficou verde” da 
Primeira Temporada do desenho animado “O show da Luna”, de 
maneira que as crianças possam experienciar a mistura de cores 
com os materiais que possuem em casa. 

Objetivos 

O objetivo da intervenção é instigar a experimentação das cores e suas misturas, 
através da contação de estória, a fim de que estas compreendam de maneira 
simples e didática como cores secundárias podem ser formadas através das cores 
primárias. 

Materiais  

● Papal sulfite; 

● Giz de cera; 

● Lápis de cor; 

● Tinta. 

Implementação Passo-a-Passo 

1. O vídeo conta com uma estória, criada para instigar as crianças a 
experimentarem a mistura de cores primárias, a fim de encontrar as cores 
certas para formar as cores secundárias. 

Uvinha, Limãozinho e Laranjão em busca de suas cores 
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“Era uma vez, não faz muito tempo, 3 frutinhas aventureiras, que sempre 
procuravam desvendar os mistérios que circulavam ao redor de Frutilandia/ Tutti 
- Frutti. Uvinha era sempre a mais docinha, mas muito corajosa, já Limãozinho 
todo quietinho tinha fama de ser azedão. Laranjão era o mais trapalhão, vivia se 
metendo em confusão. 

Certo dia numa tarde cheia de raios de sol, os 3 amigos estavam andando ao redor 
de Tutti Frutti, em busca de novas aventuras e descobertas, quando de repente 
se depararam com o rio espremedor. Ninguém tinha coragem de se aproximar de 
suas redondezas. Todo mundo em Tutti Frutti conhecia sua lenda. Uvinha então 
contou aos seus colegas a história que ouviu de sua avó: 

- Minha avó me disse uma vez que esse rio era mágico e todos que entravam 
nele perdem a cor! 

Limãozinho não acreditou nem um pouco nessa história, mas laranjão ficou com 
medo de perder toda sua cor, imaginem só uma laranja sem cor? 

Laranjão, atrapalhado como sempre, perdido em seus pensamentos, tropeçou em 
um galho de árvore e -PLOFT- caiu direto dentro do rio. 

- Socorro, socorroooo…! Me ajudem... 

Desesperados com os gritos de Laranjão, Uvinha e Limãozinho pularam dentro do 
rio. Quando enfim conseguiram sair do rio, perceberam que tinham perdido suas 
cores! Só havia um jeito de solucionar o problema: indo até o vale das cores 
primárias.  

Limãozinho todo zangado, foi logo falando para o Laranjão:  

- Poxa Laranjão, você não sabe que laranjas boiam!?  

Laranjão todo chateado, olhou para o limãozinho e disse: 

- Poxa Limãozinho, eu não sabia...tava desesperado! 

Uvinha sem pensar o retrucou: 

- Ué Limãozinho? Não era você que não acreditava na história…  

- É verdade Uvinha…, mas olhe para nós, estamos sem cores!  

Uvinha pensou… pensou…e pensou mais um pouco! Até que ela se lembrou 

- O vale das cores primáriaaaaas! 

Os outros dois ficaram olhando para ela 

- O que é o vale das cores primárias!?  

- Se chegarmos até lá, conseguimos restaurar nossas cores. Cada rio tem uma 
cor diferente: azul, amarelo e vermelho! Se chegarmos até lá, podemos 
mergulhar nos rios, e nossas cores vão voltar 

- Então vamos até laaaá, gritaram eles. 

Escalaram as montanhas, passaram pelas estradas mais distantes de Tutti-frutti 
até que chegaram até o vale. Limãozinho, que era o mais apressadinho, já foi 
procurar a cor verde, olhou para um lado, olhou para o outro, e nada… retrucou! 

- Cadê Uvinha!? Eu sou verde, e não to achando! 
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Uvinha respirou fundo… 

- Eu não te falei que esse vale é das cores primárias!? A gente vai ter que 
mergulhar em mais de um rio, para conseguir nossas cores novamente! Aqui 
só tem as cores azul, amarelo e vermelho. Para achar o roxo, o verde, e o 
laranja, vamos ter que misturar! 

- E agora Uvinha!!? Gritaram Laranjão e Limãozinho.” 

2. Após a estória, é solicitado às crianças que desenhem os personagens a sua 
maneira, e experimentem as cores primárias, com os materiais de sua 
escolha (tinta, lápis de cor, etc.) para devolver as cores originais de cada 
personagem (verde, roxo e laranja). 

Tópicos para Debate 

● Quais cores precisamos misturar para formar a cor laranja? 

● E a cor verde? 

● E o roxo? 

Documentos de Apoio (se houver) 

O Amarelo que ficou Verde 🎨 | O Show da Luna! Clipe Musical 2 | Nursery Rhymes 

| Infantil | For Kids  

Jogo da mistura de cores: https://wordwall.net/play/15660/201/615  

 

  

https://youtu.be/L6CC7rw69-0
https://youtu.be/L6CC7rw69-0
https://youtu.be/L6CC7rw69-0
https://youtu.be/L6CC7rw69-0
https://wordwall.net/play/15660/201/615
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Ficha-atividade: Afunda ou flutua 

 

 

JOANINHA 

Jogar, Observar, Aprender, Narrar - Investigações sobre a 
Natureza, Humanidades e Artes 

 

 

Afunda ou flutua? 

Esta intervenção busca instigar a curiosidade em relação ao tema 
da Densidade, proposto no Episódio 26 do Show da Luna “Afunda 
ou Flutua?”. A atividade será realizada a partir de 
experimentações com diversos materiais, a fim de descobrir se 
estes afundam ou flutuam na água a partir de suas respectivas 
densidades. 

Objetivos 

O objetivo desta intervenção é observar, questionar, levantar hipóteses, fazer 
experimentações e comprovação de hipóteses a respeito de uma situação-problema 
em relação à densidade de diversos materiais com a brincadeira “afunda ou 
flutua”.  

Materiais 

● Reservatório grande e transparente com água; 

● Materiais diversos com diferentes densidades (ex: borracha, lápis, régua, 
frutas, moedas, papéis, palitos…). 

Implementação Passo-a-Passo 

1. O vídeo tem como principal objetivo contextualizar e aproximar as crianças 
ao conceito de densidade de maneira lúdica e prática. O mesmo mostra como 
a atividade deve ser realizada, abordando a densidade de diferentes objetos, 
quando inseridos dentro da água.  

Ao inserir item por item é deixado um tempo para que as crianças se 
questionem se o item afunda ou flutua, dessa forma as crianças devem 
começar a ampliar seu repertório quanto ao tema densidade. Ao final do 
experimento, será possível perceber que todos os materiais que possuem 
densidade maior que a da água afundam, e aqueles que possuem menor 
densidade flutuam; 

2. Em seguida, é proposto que as crianças também façam essa experimentação 
em casa com qualquer objeto de fácil acesso, no entanto, deve ser ressaltada 
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a importância de um responsável na escolha dos itens e também no momento 
da experimentação. 

Tópicos para Debate 

● Quais materiais afundam na água?  

● Quais materiais flutuam em contato com a água?  

● Por que isso acontece?  

Documentos de Apoio (se houver) 

Afunda ou Flutua? 🍉🍋🍎 | O Show da Luna! Episódio Completo 26 | Primeira 

Temporada | Kids  

Vídeo elaborado por integrantes do grupo LUCIA para a intervenção. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=A957b3MtX_Y
https://www.youtube.com/watch?v=A957b3MtX_Y
https://www.youtube.com/watch?v=A957b3MtX_Y
https://www.youtube.com/watch?v=A957b3MtX_Y
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Ficha-atividade: Bolha, bolhinha, bolhão 

 

 

JOANINHA 

Jogar, Observar, Aprender, Narrar - Investigações sobre a 
Natureza, Humanidades e Artes 

 

 

Bolha, Bolhinha, Bolhão 

Para esta intervenção será utilizado como base o episódio 27 da 
animação Show da Luna, intitulado: “Bolha, Bolhinha, Bolhão”. 

Objetivos 

O objetivo da intervenção é dar subsídios para que as crianças possam fazer suas 
próprias receitas de bolhas de sabão, bem como despertar sua curiosidade para o 
formato geométrico da bolha de sabão, as convidando a testar outros formatos de 
haste e observar o resultado dessa experimentação, tudo isso de maneira lúdica 
em forma de uma brincadeira.  

Materiais 

● recipiente para a mistura 

● água 

● detergente 

● açúcar 

● fermento em pó 

● garrafa PET 

● estilete e tesoura 

Implementação Passo-a-Passo 

1. O vídeo tem como principal objetivo contextualizar e aproximar as crianças 
ao conceito estrutural das bolhas de sabão de maneira lúdica e prática. O 
mesmo mostra como a atividade deve ser realizada, apresentando ideias de 
experimentos com bolhas de sabão para fazer em casa; 

2. Dar as instruções para fazer a receita das bolhas de sabão; 
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3. Ensinar a fazer a haste de garrafa PET; 

4. Fazer bolas de sabão com outras hastes, para que ao final do experimento, 
seja possível perceber que, independentemente do formato do 
aro/arame/objeto utilizado, a bolha de sabão sempre saíra redonda. 

Tópicos para Debate 

● Por que as bolhas de sabão são redondas? 

● Se usarmos objetos de diferentes formas para fazer bolhas, elas também 
sairão com uma forma diferente? 

Documentos de Apoio (se houver) 

● Bolha, Bolhinha, Bolhão 🧼 | O Show da Luna! Episódio Completo 27 | Kids 

| Infantil | Nursery Rhymes 

● Vídeo elaborado por integrantes do grupo LUCIA para a intervenção. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WIZgR0ZBViA&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=WIZgR0ZBViA&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=WIZgR0ZBViA&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=WIZgR0ZBViA&t=114s
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ANEXO C – Roteiros dos vídeos-atividade 

Roteiro: O amarelo que ficou verde  

ROTEIRO 

Uvinha, Limãozinho e Laranjão em busca de suas cores 

O objetivo desta intervenção é instigar a curiosidade das crianças por meio da 

contação de histórias e da experimentação, em relação à mistura de cores. A fim de 

que estas compreendam de maneira simples e lúdica como as cores podem se 

misturar e gerar novas cores, ou seja, como cores secundárias podem ser formadas 

através das cores primárias. 

Eu achei um vídeo no Instagram que me inspirou a contar uma historinha, na qual a 

solução seria as crianças acharem através da mistura de cores, as cores exatas dos 

personagens, pensei em 3 personagens. A uvinha, o Limãozinho e o Laranjão. Eles 

seriam 3 crianças que perderam sua cor ao passarem pelo rio espremedor quando 

estavam brincando. E agora para voltarem a ser como eram, precisam tomar um 

banho de tintas, mas para isso precisam da ajuda das crianças para fazer isso. Dessa 

forma, estaria nas mãos das crianças a solução do problema dos personagens, assim 

elas encontrariam as cores adequadas para cada um e pintariam eles com as 

respectivas. Para a ilustração dos personagens poderíamos fazer desenhos com os 

personagens, então as crianças os desenhariam em suas casas, já que não dá para 

imprimir.  

INTRODUÇÃO AO VÍDEO 

Fazer uso de uma personagem fantoche - pensei no nome Lilica, para dar uma 

introdução ao vídeo e chamar mais a atenção das crianças. Ela teria uma fala 

pequena - “Olá crianças, vamos ouvir uma história” - algo parecido.  

PERSONAGENS 

Palitoches para exemplificar quais são os personagens durante a história. 
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HISTÓRIA 

Era uma vez, não faz muito tempo, 3 frutinhas aventureiras, que sempre procuravam 

desvendar os mistérios que circulavam ao redor de Frutilandia/ Tutti - Frutti. Uvinha 

era sempre a mais docinha, mas muito corajosa, já Limãozinho todo quietinho tinha 

fama de ser azedão. Laranjão era o mais trapalhão, vivia se metendo em confusão. 

Certo dia numa tarde cheia de raios de sol, os 3 amigos estavam andando ao redor 

de Tutti Frutti, em busca de novas aventuras e descobertas, quando de repente se 

depararam com o rio espremedor. Ninguém tinha coragem de se aproximar de suas 

redondezas. Todo mundo em Tutti Frutti conhecia sua lenda. Uvinha então contou 

aos seus colegas a história que ouviu de sua avó: 

- Minha avó me disse uma vez que esse rio era mágico e todos que entravam 

nele perdem a cor! 

Limãozinho não acreditou nem um pouco nessa história, mas laranjão ficou com 

medo de perder toda sua cor, imaginem só uma laranja sem cor? 

Laranjão, atrapalhado como sempre, perdido em seus pensamentos, tropeçou em um 

galho de árvore e -PLOFT- caiu direto dentro do rio. 

- Socorro, socorroooo…! Me ajudem... 

Desesperados com os gritos de Laranjão, Uvinha e Limãozinho pularam dentro do rio. 

Quando enfim conseguiram sair do rio, perceberam que tinham perdido suas cores! 

Só havia um jeito de solucionar o problema: indo até o vale das cores primárias.  

Limãozinho todo zangado, foi logo falando para o Laranjão:  

- Poxa Laranjão, você não sabe que laranjas boiam!?  

Laranjão todo chateado, olhou para o limãozinho e disse: 

- Poxa Limãozinho, eu não sabia...tava desesperado! 

Uvinha sem pensar o retrucou: 

- Ué Limãozinho? Não era você que não acreditava na história…  

- É verdade Uvinha…, mas olhe para nós, estamos sem cores!  

Uvinha pensou… pensou…e pensou mais um pouco! Até que ela se lembrou 

- O vale das cores primáriaaaaas! 
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Os outros dois ficaram olhando para ela 

- O que é o vale das cores primárias!?  

- Se chegarmos até lá, conseguimos restaurar nossas cores. Cada rio tem uma 

cor diferente: azul, amarelo e vermelho! Se chegarmos até lá, podemos mergulhar 

nos rios, e nossas cores vão voltar! 

- Então vamos até laaaá, gritaram eles. 

Escalaram as montanhas, passaram pelas estradas mais distantes de Tutti-frutti até 

que chegaram até o vale. Limãozinho, que era o mais apressadinho, já foi procurar 

a cor verde, olhou para um lado, olhou para o outro, e nada… retrucou! 

- Cadê Uvinha!? Eu sou verde, e não to achando! 

Uvinha respirou fundo… 

- Eu não te falei que esse vale é das cores primárias!? A gente vai ter que 

mergulhar em mais de um rio, para conseguir nossas cores novamente! Aqui só tem 

as cores azul, amarelo e vermelho. Para achar o roxo, o verde, e o laranja, vamos 

ter que misturar! 

- E agora Uvinha!!? Gritaram Laranjão e Limãozinho. 

FINALIZAÇÃO DO VÍDEO: APLICANDO A ATIVIDADE 

Agora está com você a missão de ajudá-los… precisamos ajudar Limãozinho, Uvinha 

e Laranjão a achar as suas cores verdadeiras de novo, para isso você vai precisar 

misturar as cores azul, vermelho e amarelo. Para encontrar o verde, o roxo e o 

laranja… vamos ajudar nossos amigos? 
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Roteiro: Afunda ou flutua 

ROTEIRO 

Afunda ou Flutua 

O objetivo desta intervenção é observar, questionar, levantar hipóteses, fazer 

experimentações e comprovação de hipóteses a respeito de uma situação-problema 

em relação à densidade de diversos materiais com a brincadeira “afunda ou flutua”. 

Vamos experimentar e observar quais materiais afundam e quais materiais flutuam 

em contato com a água. Apresentaremos os materiais propostos com utensílios que 

possuímos em casa e que sejam comuns para as crianças. Para o experimento, as 

crianças serão levadas a testar, juntamente com o vídeo, se aqueles 

objetos/materiais afundam ou não. Gravar o vídeo com um utensílio de plástico ou 

de vidro transparente, para melhor visualização dos elementos. (Pensei em colocar 

um temporizador na tela cada vez que um novo teste fosse feito, e a criança teria 

aquele tempo para ver se os elementos afundam ou flutuam… como se fosse um jogo 

de perguntas e respostas onde as crianças teriam de responder de acordo com a sua 

experiência em casa. Não sei se seria viável a criança anotar seus acertos/erros ou 

responder num formulário do google…) 

Para a escolha dos materiais deve ser sugerido a opinião do adulto responsável, a fim 

de evitar possíveis incidentes. 

Posteriormente, vamos fazer uma breve explicação com os elementos mais 

importantes, a fim de reforçar os conceitos sobre o tema da densidade. 

Ao final do experimento, será possível perceber que todos os materiais que possuem 

densidade maior que a da água afundam, e aqueles que possuem menor densidade 

flutuam. Explicar que mesmo que o objeto seja grande, ele pode flutuar caso sua 

densidade seja menor que a da água e, mesmo que ele seja pequeno, ele pode 

afundar caso sua densidade seja maior. 
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Roteiro: Bolha, bolhinha, bolhão  

ROTEIRO 

Bolha, bolhinha, bolhão 

O objetivo da atividade é dar subsídios para que as crianças possam fazer suas 

próprias receitas de bolhas de sabão, bem como despertar sua curiosidade para o 

formato geométrico da bolha de sabão, as convidando a testar outros formatos de 

haste e observar o resultado dessa experimentação, tudo isso de maneira lúdica em 

forma de uma brincadeira. 

Organizar o vídeo no estilo art attack, que seria basicamente uma introdução, para 

depois trazer um tutorial de como fazer o artesanato.  

Como a atividade foca na receita de bolhas de sabão, e na confecção da haste, para 

brincar, imaginei fazer uma introdução com lilica. 

Lilica estaria tentando brincar de bolhas de sabão, mas não estaria conseguindo 

formar as bolhas, então a pibidiana chegaria, e lhe diria que tem uma receita 

especial para fazer bolhas de sabão. 

Depois começa um tutorial, onde a pibidiana ensina a receita e como fazer a haste 

de bolhas. E filmaria só a parte do artesanato nessa hora (incluir o áudio na edição). 

No final, a pibidiana faria as bolhas de sabão, e chamaria eles para fazerem em casa. 

Acrescentar a ideia de fazer as hastes de vários tamanhos, e formas diferentes, 

porque se a criança não tiver o de verdade, pode fazer! E ainda vai explicar que as 

bolhas saem sempre redondas por conta que o ar dentro dela se distribui da mesma 

forma. Sugestões de formatos poderiam ser o triângulo, um quadrado, e até mesmo 

uma estrela se caso for feita com arame.  

INTRODUÇÃO: 

*Lilica está tentando fazer bolhas de sabão, mas parece frustrada por não está dando 

certo* 

pibidiana: Oi Lilica, tudo bem? 

Lilica: Oi pibidiana, não está não! 
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pibidiana: Ué, o que aconteceu? 

Lilica: Eu fiquei com muita vontade de fazer bolhas de sabão, mas não está 

funcionando! Ainda não saiu nenhuma bolinha *voz de choro* 

pibidiana: Acho que posso te ajudar, conheço uma receita especial para fazer bolhas 

de sabão! 

Lilica: Eba!! Pessoal, a professora vai nos ensinar uma forma diferente de fazer 

bolhas de sabão! Vamos fazer juntos? 

CONFECÇÃO: 

Para nossa receita especial de bolha de sabão vamos precisar de: 

● 600ml de água (mais o menos 2 xícaras e meia de água) 

● 120 ml de detergente (meia xícara de detergente) 

● 3 colheres de sopa de açúcar 

● meia colher de sopa de fermento em pó 

Misture com uma colher todos os ingredientes, utilize um recipiente em que possa 

guardar sua mistura para brincar depois. Espere algumas horas antes de usar 

Para confeccionar as hastes, procure a ajuda de um adulto. Vamos precisar de:  

● 1 garrafa pet 

● tesoura e estilete 

Faça uma marcação na garrafa pet, mais ou menos em sua metade. Faça um furo 

com o estilete, e corte o restante com uma tesoura. 

Se desejar, enfeite suas hastes! 

Para formar as bolhas, mergulhe a parte aberta na mistura, e assopre no bico! 

Mas também podemos fazer bolhas com outros tipos de hastes como de arame ou 

plástico e de diferentes formas. 

Vocês sabiam que mesmo usando objetos de outras formas geométricas para fazer as 

hastes as bolhas sempre irão sair redondas? Não importa se a haste é quadrada ou 

triangular, ou até mesmo uma estrela!! Elas sempre serão bem redondinhas!! 

FINAL: 
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pibidiana: Gostou, Lilica? 

Lilica: Amei! vou fazer um monte de bolhas! 
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ANEXO D - Relatos de experiência das participantes 

Relato de experiência: pibidiana Kika 

A pandemia trouxe novas perspectivas 

 

A pandemia, o isolamento social, a crise econômica e os vários 

desdobramentos políticos que houveram durante todo o percurso até aqui sem 

dúvidas estão fazendo com que a sociedade como um todo refletir, sobre a vida que 

levamos e o mundo em que vivemos. E sem muita novidade, o que já não tinha tanta 

estrutura se fragilizou um pouco mais com a chegada de covid-19, sendo um destes 

ambientes o mundo educacional. De fato, não há dificuldades em criticar todo o 

processo de tentativa de “restabilização” do que chamávamos de normal, negar todo 

o caos que a pandemia trouxe é impossível, mas apesar das duras observações que 

os intelectuais e as pessoas como um todo possuem, acredito que podemos tentar 

olhar para uma perspectiva positiva do que antes não conseguíamos ver e estava o 

tempo todo ao nosso derredor. 

O que mais ouvimos dizer é que estamos inseridos dentro da era tecnológica, 

onde tudo é muito rápido e aparentemente as coisas são melhores se estiverem 

automatizadas. No entanto, descobrimos que não éramos tão tecnológicos assim 

quando necessitamos desenvolver os trabalhos de forma remota. Batalhamos, 

pesquisamos e descobrimos recursos educacionais que jamais pensaríamos em 

utilizar, e que quando estivermos com nossa vida de volta, sem dúvidas poderemos 

fazer uso para facilitar o cotidiano. 

Particularmente, nunca fui uma pessoa das mídias, acredito que antes dessa 

pandemia nunca gravei um vídeo meu na minha vida, foi um desafio muito grande 

continuar as atividades do PIBID remotamente, principalmente quando eu soube que 

teríamos as intervenções substituídas por vídeos, não lembrava sequer que meu 
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celular tinha uma câmera de tão “dinossaura” que eu era. Mas depois que os 

planejamentos de retorno parcial em 2021 foram frustrados, nossas alternativas 

mudaram, e reinventamos novos meios de aplicar o que não era possível 

presencialmente, e confesso que descobri que não era tão ruim assim, passei a gostar 

de fazer e editar os vídeos para as crianças. 

Sempre amei contação de histórias, e para facilitar o desempenho nas câmeras 

criei uma personagem improvisada para descontrair, e me soltar mais... Dei o nome 

de Lilica, ela sem dúvida me ajudou a encontrar algum ponto de ligação com as 

crianças, era muito difícil apenas imaginar como elas poderiam assistir e receber 

cada atividade. Depois da primeira gravação, as outras pibidianas gostaram e 

passamos a inserir ela em cada vídeo com devolutivas, nunca pensei que algo tão 

improvisado poderia dar tão certo! E acredito que muitas vezes em nossos caminhos 

como profissionais da educação, subestimamos pequenas ideias que temos, pois 

achamos que não pode dar certo. A Lilica me fez sentir a situação de fora, tudo se 

concentrava na imaginação porque nunca tivemos a chance sequer de ver as crianças, 

ou de saber quem assistia ou não, era como brincar de cobra-cega, mas sem saber 

se realmente se tinha alguém para procurar do outro lado e sair tateando na 

esperança de encontrar uma pessoa. Pela primeira vez, senti mais profundamente a 

importância do meu papel como professora, não basta apenas ter planejamento, não 

basta apenas ter didática, não basta apenas ter recursos, se para além de tudo isso 

não tivermos humanidade, a gente acredita que podemos ensinar e que ter uma boa 

formação e um bom amparo científico vai garantir que sejamos professores de 

sucesso, mas e quando não dá para usar nada disso devido às circunstâncias, e falta 

de possibilidades? Principalmente quando pensamos em crianças da educação 

infantil, que todo o desenvolvimento é através da interação com o outro. 

Continuo sem saber ao certo quantas crianças assistiram aos vídeos, se sequer 

tiveram acesso à internet, no entanto, algo mudou dentro da gente como 

profissionais, acredito que como nunca, pensamos muito mais nas crianças e como 

elas iriam receber e entender as atividades agora, do que quando fazemos 

presencialmente, aguçamos a nossa perceptibilidade. Antes elaborávamos as 

intervenções sem pensar tanto nisso porque estaríamos presentes para sanar 

qualquer dúvida, tínhamos os materiais para garantir que ninguém ficasse de fora, e 

ao decorrer íamos observando o desenrolar e a partir disso, conduzir as situações e 
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indagações que pudessem surgir. Mas nessa situação, a gente escavou um pouco mais 

e passamos a pensar como elas pensariam, como elas veriam, se colocando no lugar 

de uma maneira mais aprofundada e inclusive, pensando na família, se eles poderiam 

aplicar e ajudar as crianças a executarem as atividades. 

Nada jamais vai substituir a interação com os alunos, pensar nessa relação 

professor-aluno é um tanto desafiador, sem dúvidas ao propor uma atividade em sala 

de aula, pensarei muito mais em como realizar, às vezes o que é encantador para 

gente, não é para as crianças, pensar em como conduzir na prática é sempre mais 

difícil. 

As reuniões semanais orientavam bastante, algumas vezes ficamos até duas 

horas para fechar como ocorreria o vídeo e qual atividade aplicar para que o conceito 

trabalhado fosse nem que minimamente aprendido pelas crianças. Uma das coisas 

que eu mais gostei, é que a Giselli sempre procurava explicar para gente algum 

conceito científico que não ficava claro de primeira, isso foi um grande apoiador 

para pensar em como adaptar as atividades, mas apesar de tudo isso, só consigo 

imaginar como teria sido incrível as crianças fazendo as próprias experiências em 

sala de aula. 

Com satisfação podemos dizer que sairemos dessa situação com noções muito 

boas de edição de vídeo, e principalmente, reconhecendo o nosso papel e 

importância no que tange a educação, com noções claras de que um professor, é 

professor até debaixo d ́água, e que nada é sobre a gente, mas sobre como podemos 

mudar o universo de um aluno ou criança através das nossas aulas e atitudes diárias, 

é muito mais do que transmitir conhecimento de fato, é sobre mudar a concepção 

de mundos, a gente vai lendo isso nos textos da graduação, mas essa foi a primeira 

vez que eu senti na pele e fez ainda mais sentido. Por fim, só tenho a agradecer, 

sem dúvidas eu sou super fã do PIBID e da Banca da Ciência, que sorte a minha poder 

fazer parte disso, ainda que minimamente. 
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Relato de experiência: pibidiana Tecna 

Este projeto, realizado por estudantes de Educação e Pedagogia da 

Universidade Federal de São Paulo, participantes do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID), buscou elaborar atividades para alunos de estágio II 

da escola municipal de Guarulhos EPG Walter Efigênio. Para que isso fosse possível, 

diversos encontros se realizaram com o intuito de analisar, discutir, estudar e 

planejar as atividades que seriam propostas para o projeto. 

A princípio, este contava com intervenções presenciais na escola em questão, 

com modelos de didática diversos. Entretanto, com a chegada da pandemia de Covid-

19, em março de 2020, tais propostas foram repensadas e reestruturadas, a fim de 

que as novas demandas da educação fossem atendidas. As reuniões se adaptaram ao 

modelo remoto e conseguimos prosseguir com a estrutura do projeto. 

Alguns encontros online eram destinados a importantes discussões que 

trilhavam desde assuntos como o que é ciência e qual o seu papel na educação 

infantil e a importância da imaginação no contexto da infância, até abordagens mais 

teóricas a respeito de assuntos ligados às ciências da natureza. 

Para tanto, usamos diversos recursos como literatura teórica, filmes, artes e 

animações, a fim de fundamentar as discussões. Todos esses recursos foram muito 

importantes para minha experiência pessoal como futura educadora, pois 

proporcionaram diversas reflexões acerca do desenvolvimento da criança e do ensino 

de ciências naturais na educação infantil, além de atrelar todos esses conhecimentos 

à experiência de educar dentro de um contexto de isolamento social. 

As intervenções foram pensadas para que fossem aplicadas, posteriormente, 

no modelo de ensino presencial. Contudo, com o decorrer da pandemia, tivemos que 

reinventar o formato de ensino que iríamos ministrar. Já não seria mais possível 

planejar atividades esperando a volta das aulas presenciais. Portanto, todas as 

atividades foram reelaboradas para o modelo remoto de ensino. Embora o tema base 

das intervenções não tenha se alterado, a maneira como o conteúdo foi passado 

sofreu reajustes, e as atividades lúdicas foram gravadas e editadas em formato de 

vídeo. 
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Olhando pelos pontos positivos, foi bom para o nosso repertório ter esta 

experiência com o ensino remoto/virtual. A tecnologia tem tomado cada vez mais 

espaço no nosso cotidiano, e na área da educação isso não é diferente. Se o ensino 

à distância já ganhava espaço anteriormente, com a pandemia de Covid-19 isso só se 

intensificou e tem potencial para permanecer e se fortalecer. Com o PIBID, ter a 

oportunidade de viver uma parcela da experiência desafiadora que os profissionais 

da educação enfrentaram nesse período é de extrema relevância. 

Porém, como pontos negativos desse processo, desejo destacar a relação 

aluno-professor e o acesso tecnológico restrito. Foi difícil receber uma devolutiva 

eficaz por parte dos alunos, tendo em vista que nem todos participavam/interagiam 

com as atividades elaboradas. A dificuldade de observar se os mesmos haviam 

assimilado o conteúdo - ou até mesmo gostado do que fora apresentado - foi presente 

e um pouco desanimadora. Além disso, a tecnologia de alta qualidade não é acessível 

para todos, dificultando a gravação e edição das atividades em vídeo por parte das 

educadoras, bem como o acesso dos alunos ao material elaborado. 

Apesar dos pontos supracitados, a possibilidade de vivenciar diferentes 

estratégias da educação não-formal foi importante para aumentar o repertório 

educativo, além de nos fazer refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem, 

especialmente no contexto de ensino à distância, onde pude explorar as inúmeras 

repercussões acerca do papel do educador em diversos espaços e formatos, para 

além do ensino tradicional. 
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Relato de experiência: pibidiana Suzan 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: VOLUNTARIADO PIBID - LINHA SHOW DA LUNA 

 

INTRODUÇÃO 

Este relato de experiência se destina a descrever a experiência individual que 

obtive ao ser voluntária do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), mais especificamente da linha de pesquisa intitulada “Show da Luna” parte 

do subprojeto J.O.A.N.I.N.H.A. (Jogar, Observar, Aprender, Narrar: Investigações 

Sobre Natureza, Humanidades e Artes). 

EXPERIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO 

Ao participar da linha de pesquisa “Show da Luna”, contribuindo para a 

elaboração de atividades lúdicas, pensadas no formato presencial e remoto, voltadas 

a aproximação da infância as ciências naturais, obtive meu primeiro contato com 

planejamento de atividades voltadas ao ensino infantil, e experiência prévia 

docente, ainda que esta tenha se dado no formato online. 

Pensando em minha formação como profissional da educação e pedagoga, 

creio que a experiência me possibilitou aprender a utilizar a ludicidade como 

ferramenta para o ensino, não apenas das ciências naturais, mas como do conteúdo 

programático como um todo. Durante os encontros praticamos a criatividade, assim 

como organização e atenção aos detalhes. Acredito estar consideravelmente mais 

próxima aos desafios de se trabalhar com o ensino infantil, dentro das limitações 

encontradas. 

Minha visão sobre o ensino das ciências naturais também mudou, pois 

voltando-me para minha experiência escolar, pouco me recordo de atividades e 

propostas dinâmicas, que despertam meu interesse por essa área de estudo, salvo 

poucas exceções. Após participar do projeto, não mais enxergo o ensino de ciências 

como um desafio incômodo, mas sim como um desafio estimulante, que possibilitará 

o exercício de minha criatividade e a prática de meus conhecimentos pedagógicos. 

Acredito que como cidadã, aprendi sobre a quebra de paradigmas e estereótipos de 

gênero dentro do universo acadêmico das ciências naturais. 
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Dentre os pontos positivos do projeto, estão a organização dos horários, o 

enfoque no trabalho em grupo, a explanação dos conceitos científicos. Entre pontos 

negativos, destaco apenas a impossibilidade de atuar em contato presencial com os 

alunos, devido a covid-19, embora, gostaria de salientar que compreendo que este 

foi um aspecto extraordinário, além de controle do Programa. 

CONCLUSÃO 

Participar voluntariamente do PIBID, atuando na linha de pesquisa “Show da 

Luna”, me proporcionou novas visões sobre didática e sobre o ensino de ciências para 

o ensino infantil. Obtive minha primeira experiência no campo docente, e embora 

tenha se dado de maneira remota, foi enriquecedor de diferentes formas, pude 

observar de perto a forma como os professores do ensino infantil adaptaram seu 

trabalho a realidade da pandemia, e me aprofundar em uma área relativamente nova 

para mim. 
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Relato de experiência: pibidiana Mary 

Grupo: LÚCIA – O Show da Luna 

 

Partindo do contexto de pandemia que ainda estamos inseridos, nós como 

alunos e futuros professores tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, sendo 

assim ainda mais compreensível entender os dois lados da moeda. De forma instintiva 

é perceptível a necessidade de se adaptar, de trabalhar o autoconhecimento, e além 

disso de enxergar tanto os nossos desafios e facilidades quanto as dos nossos pares, 

para compartilhar experiências e contornar as situações. 

Durante esse período os métodos utilizados no processo de ensino- 

aprendizagem precisaram ser aplicados e entendidos de outra forma. No entanto, 

acredito que se o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação - TICs 

posteriormente estivesse mais efetivo no país as dificuldades seriam menores, visto 

que a mesma vem de encontro com uma das maiores barreiras encontradas hoje, a 

motivação e o engajamento dos alunos. Esse objetivo só é alcançado quando as TICs 

são integradas da forma correta, foi então na prática, nas tentativas, nos erros e 

acertos que tivemos que inserir consistentemente essa ferramenta no planejamento 

das intervenções e ainda na mediação das atividades. Dessa forma, admito que 

participar deste momento me fez desenvolver habilidades e percepções que 

agregaram em minha bagagem pedagógica. 

Além disso, trabalhar com esse cenário nos fez pensar em intervenções que 

considerassem os diferentes contextos em que os alunos estão inseridos. Levar a 

educação formal, para o lar de cada criança, foi um desafio que me fez compreender 

ainda mais a importância dessas duas instituições socializadoras andarem lado a lado, 

fortalecer esse vínculo é fornecer subsídios ainda mais profícuos para a formação dos 

nossos alunos. Trabalhar com essa perspectiva é contribuir para que na retomada às 

atividades presenciais essas lacunas sejam preenchidas. 

Ademais, as reuniões realizadas além de contribuir na construção das 

perspectivas já apresentadas trouxe mais conhecimento científico aos assuntos 

pautados nas intervenções, as explicações mais profundas sobre o conteúdo aplicado, 
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ao meu olhar, foram fundamentais para que nós, como futuras professoras, nos 

preparámos para sanar dúvidas mais complexas que podem surgir, com autonomia 

de respondê-las de uma maneira que as crianças entendam corretamente o que 

ocorre em cada fenômeno. Com o desenho “O Show da Luna” é interessante ver como 

podemos introduzir e depois aprofundar, com as intervenções, assuntos que 

anteriormente não faziam parte do cotidiano das crianças, esse processo de 

alfabetização científica me fez pensar a ciência de uma outra maneira, acessível, na 

qual todos podem aprender. No entanto, para que a informação chegue para o maior 

número de pessoas precisamos ainda que a divulgação de todo esse trabalho seja 

feita, e utilizar as ferramentas digitais é uma das melhores formas para que isso 

aconteça. 

Outrossim, não podemos esquecer a importância do protagonismo pensado 

para cada intervenção, ter a criança protagonista aprendizagem, é considerar que a 

mesma produz e reproduz uma cultura, que deve ser evidenciada e valorizada, é 

entender a criança como um sujeito ativo. Dessa forma fui capaz de entender na 

prática a concepção interacionista e uma diferente forma de mediação. 

Participar do PIBID nessa etapa, possibilitou experiências diferentes das quais 

já estávamos habituados, dessa forma acredito que o programa vem de encontro 

justamente para nos aproximar não apenas do ambiente escolar, mas da educação 

como um todo, independentemente dos ambientes em que essa se faz. 


