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PIBID PUC Minas:                                                                                                                 

espaço de aprendizagem e construção de novas práticas pedagógicas 

 

 

PIBID PUC Minas: 

learning space and construction of new pedagogical practices 

 

Carla Ferretti Santiago
1
 

 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), nos seus três 

primeiros anos, destinado apenas às universidades públicas, a partir de 2010 é ampliado e acolhe as 

universidades comunitárias e, posteriormente, as particulares. É neste ano de 2010, sob o escopo do 

Comitê Gestor de Formação Docente da PUC Minas, vinculado à Pró-reitoria de Graduação 

(PROGRAD), que as ações deste Programa se iniciam nesta universidade.  

Dada a estrutura nacional do Programa, naquele momento foram envolvidos os cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, Português, Matemática, Física e Filosofia, áreas então 

consideradas prioritárias pelo Ministério da Educação. Com a ampliação do programa, a partir de 

2013, as 10 licenciaturas
2
 da PUC Minas passaram a atuar no PIBID, algumas com dois 

subprojetos, e em uma perspectiva multicampi, pois envolvia as unidades Coração Eucarístico e 

Betim, além da unidade de Poços de Caldas (curso de Pedagogia).  

Esses cursos, na PUC Minas, já possuíam um histórico de integração e confluência de 

princípios e ações visando à formação de professores da Educação Básica.
3
 A experiência do 

PIBID, desde seus momentos iniciais, contribuiu ainda mais no fortalecimento dos vínculos entre 

docentes e discentes dos vários cursos, no intuito de se solidarizarem no interesse comum da 

formação de professores num patamar crescente de qualidade. Assim demonstram os eventos de 

                                                      
1
 Professora do Departamento de História. Diretora do Instituto de Ciências Humanas da PUC Minas.  E-mail: 

carlasan@pucminas.br  
2
 Foram envolvidas as licenciaturas de Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, 

Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia. 
3 

Em 2004, a PUC Minas elaborou as Diretrizes para a Formação Inicial de Professores nas Licenciaturas da PUC 

Minas que, por seu caráter norteador dos projetos pedagógicos, tem contribuído para a construção de componentes 

curriculares comuns e/ou semelhantes nos cursos de Licenciatura da Universidade. Esse processo se aprofundou em 

2013, quando foi elaborado o Plano Estratégico de Referência para a Formação de Professores da Educação 

Básica na PUC Minas que, desde então, tem orientado as ações de articulação visando à formação dos professores da 

Educação Básica, tanto nos cursos de Licenciatura quanto nos cursos e programas de pós-graduação. 
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formação (as Manhãs de Formação e os Seminários de Socialização), oportunidades de congregar 

esses atores e interesses comuns.  

Sob o escopo definido pelos dois primeiros editais do PIBID, até início de 2018, o número 

de bolsistas (superior a 250) fazia com que o Programa gradualmente se fizesse notar, construísse 

uma identidade que se reiterava no lema presente nas camisas dos pibidianos: “Eu escolho ser 

professor” – não só nas escolas parceiras, mas também nos cursos dos quais se originavam os 

graduandos. Diferenças em termos de autonomia e amadurecimento dos participantes também eram 

algo relatado e observado – a inserção na escola básica deixa marcas, constrói identidades, sem 

dúvida.  

No entanto, a trajetória que se constitui com o PIBID  de 2007 aos dias atuais não é, de 

forma alguma, algo linear, tranquilo e ascendente. A despeito de sua grande relevância para a 

formação docente, vimos avanços e retrocessos, ampliação e contração do tamanho do Programa. A 

partir do segundo semestre de 2018, quando um novo Edital reconfigura nacionalmente o programa, 

o PIBID passa a abranger alunos dos primeiros períodos dos cursos de licenciatura. Neste momento, 

10 licenciaturas continuam a ser envolvidas, em 7 subprojetos – os de História, Pedagogia, Letras, 

Matemática, Física, Sociologia e o Multidisciplinar (englobando alunos de Geografia, Educação 

Física, Ciências Biológicas e Filosofia). Internamente, o programa permanece vinculado à Pró-

reitoria de Graduação, contando ainda com o apoio acadêmico da Comissão Permanente das 

Licenciaturas da PUC Minas. 

Reduzido o número de bolsas em relação ao Edital anterior (começamos com 168, 24 

bolsistas por subprojeto, além dos 21 professores supervisores e os 7 coordenadores de área e 1 

coordenador institucional – além, é claro, dos graduandos e coordenadores voluntários, figuras 

importantes que aparecem neste formato vigente), vimos no decurso destes 18 meses o gradual 

enxugamento do Programa – bolsistas que deixaram os projetos não puderam ser substituídos) – e 

chegamos a este momento, prestes a encerrarmos as ações previstas, com um número menor de 

participantes, porém com grandes resultados obtidos.  

Os percalços do Programa, como política pública, certamente afetam o grau de engajamento 

dos atores – inclusive as escolas parceiras, que precisam saber dos desdobramentos das ações 

iniciadas nos subprojetos, precisam saber se haverá ou não continuidade das intervenções. No 

entanto, os trabalhos compilados neste livro mostram que não faltaram o interesse, a dedicação, a 

seriedade e o compromisso dos pibidianos da PUC Minas para que os objetivos dos subprojetos – e, 

portanto, do projeto institucional – fossem alcançados. 

 



10 
 

PIBID PUC Minas 

Experiências, saberes e fazeres da formação docente 

 
 

 

 

 

 

É com a certeza dessa seriedade da equipe em prol da melhoria da formação docente (inicial 

e dos professores em exercício) e, consequentemente, da educação básica, que convido a todos a 

que leiam os trabalhos produzidos. E, igualmente, com a esperança de que o PIBID continue, como 

política pública, a aprimorar-se e a produzir bons professores, engajados com a escola pública e 

com a realidade brasileira.  
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PIBID PUC Minas:                                                                                                     

um programa, muitas realidades; um projeto, muitas realizações 

 

 

PIBID PUC Minas:                                                                                                           

one Program, many realities; one Project, many achievements 

 

Ev’Ângela Batista Rodrigues de Barros
1
 

 

 

Salientei em trabalho anterior minha crença na formação docente como um dos pilares 

fundamentais para a promoção da melhoria da qualidade da educação básica, e, em decorrência, no 

nível subsequente, em que se inscreve a formação nas licenciaturas, conduzindo a um “círculo 

virtuoso”: 

Assim como se pode falar em diferentes infâncias e adolescências, a partir dos diversos 

contextos socio-históricos em que estes sujeitos se inserem, também a docência deve ser 

compreendida no plural, o que implica a elaboração de processos de formação docente que 

considerem essa realidade multifacetada. Toda política pública de formação docente 

precisa, portanto, ser suficientemente abrangente e engendrar uma gama variada de 

processos formativos que se pautem pelo reconhecimento dessa diversidade e por um 

investimento em estratégias capazes de dialogar com as múltiplas realidades que compõem 

a profissão docente em nosso país. (BARROS, 2014, p. 3851-3852). 

 

Nesse cenário, é inegável que o Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência 

(PIBID) surgiu, em 2007 – e vem se consolidando, a despeito dos obstáculos – como uma das 

principais políticas públicas de valorização da carreira do magistério, no âmbito da formação inicial 

e continuada. Naquele momento, essa se constituiu numa das frentes em que investiu a Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), por meio da criação de um 

Departamento de Educação Básica (DEB), com foco nas licenciaturas. Tradicionalmente, incumbia 

à Capes o atento acompanhamento da formação em nível superior, especialmente nos programas de 

pós-graduação, a cuja avaliação quadrienal esta fundação sempre se dedicou.  

 

 

                                                      
1
 Professora do Departamento de Letras; colaboradora do Programa de Pós-graduação em Letras; Coordenadora 

Institucional do PIBID PUC Minas (2018/2019); Coordenadora de Produções Acadêmicas e Publicações da Proex PUC 

Minas. Editora de Conecte-se! Revista Interdisciplinar de Extensão e da Revista do Instituto de Ciências Humanas. E-

mail: evangela@pucminas.br  
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Não é trivial, portanto, que o cenário desfavorável em que se via inscrita a formação de 

professores para a educação básica – como atestam inúmeros trabalhos e pesquisas, mas ressalto os 

de Gatti; Barreto (2009) e Zeichner (2010) – tenha levado esta agência a voltar esforços e 

investimentos de alta monta visando à busca de um melhor patamar de formação docente, o que 

envolvia (e envolve) a relação próxima entre universidade (agência formadora) e escola básica 

(lócus de atuação dos egressos), por meio da triangulação entre pibidiano (graduando ou bolsista 

ID, isto é, de iniciação à docência), professor supervisor (profissional experiente, em exercício, que 

atua como coformador dos licenciandos) e o coordenador de área (referência na universidade para 

os dois primeiros, o qual se responsabiliza por mediar a interlocução escola / universidade). 

A coformação como processo constitutivo das estratégias de formação inicial (bolsistas ID) 

e continuada (para os professores em efetivo exercício), já consta dos Referenciais de Formação de 

Professores (MEC, 2002), em parte premidos pela legislação precedente (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional 9394/96, Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998), e repercute nas 

regulamentações posteriores (como as Diretrizes Curriculares de Formação dos Profissionais do 

Magistério – DCNFPM, 2015; Plano Nacional de Educação – PNE 2014/2024).  

Nas Diretrizes Curriculares (2015), no Art. 3º, depois de mencionado o escopo do que se 

entende por “formação inicial e continuada” como preparação para as funções docentes em todas as 

modalidades do ensino básico (o que abarca a educação nas áreas urbanas e rurais, para todo o 

espectro etário e sociocultural), destacam-se os parágrafos 5º (sobretudo os incisos V a XI) e 6º 

(incisos I a IV), que transcrevo a seguir: 

 

§ 6º O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da articulação entre 

a instituição de educação superior e o sistema de educação básica, envolvendo a 

consolidação de fóruns estaduais e distrital permanentes de apoio à formação docente, em 

regime de colaboração, e deve contemplar: I - sólida formação teórica e interdisciplinar dos 

profissionais; II - a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação 

básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente; III - o contexto 

educacional da região onde será desenvolvido; IV - as atividades de socialização e a 

avaliação de seus impactos nesses contextos. (Grifos nossos). 

 

Estudos recentes (de que se originam inúmeras dissertações, teses e livros) feitos a partir de 

diferentes metodologias (qualitativas e/ou quantitativas) vêm mostrando o quanto esse Programa 

tem obtido resultados relevantes do ponto de vista acadêmico e social. Para os graduandos, 

inúmeros são os aspectos em que participar, precocemente (alguns, logo no 1º período da 

graduação), permite a gradual construção de uma identidade docente, ampliando um necessário 

atributo de "resiliência" que se vai explicitar, muitas vezes, quando este, já egresso, formado, 
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começa a atuar profissionalmente na rede pública. O fato de os licenciandos partilharem de 

vivências corriqueiras da ambiência escolar – algumas boas e positivas, outras nem tanto – vai 

constituindo, neste estudante que vê reiterado seu desejo de ser professor uma espécie de "couraça" 

que o ajudará a evitar ou atenuar o futuro "choque de realidade", que leva muitos docentes, 

inclusive concursados, a desistirem da profissão. Essa maior adesão à carreira, certamente, não 

ocorre  com  todos  os  que  participam do Programa – alguns  aí constatam  exatamente  o oposto, o 

desejo de não investir(-se) na docência), a ausência de perfil para o magistério –, mas é registrada 

na avaliação da maioria dos participantes. Muitos são os relatos
2
 que nos evidenciam essa 

(trans)formação, como os dois seguintes, a título de exemplificação: 

 

“E a licenciatura quando a gente entra, a gente tem sessenta pessoas, sei lá setenta por cento 

delas não querem entrar nesse curso, querem trocar e aí vão mascarando a licenciatura de 

uma forma que assim tipo, é um monstro saber dar aula, e estar em uma profissão que não 

vai te valorizar, não sei o que é tal. O meu terceiro período eu ia começar, o quinto né eu ia 

começar a passagem no terceiro eu comecei a pensar já o que eu vou decidir, o que eu 

quero, porque eu também não gosto de estágio, odeio eu acho que estágio não é uma coisa 

boa, pelo menos pra mim porque o nosso estágio é obrigatório, e nada que eu faço 

obrigatório eu valorizo assim tanto. Mais para frente eu vou aprender a valorizar mais, mas 

hoje eu tenho certeza que eu não vou valorizar. Aí eu falei: “Olha então eu vou entrar no 

PIBID” porque o PIBID assim, lógico que a bolsa incentiva, mas assim o PIBID era uma 

coisa que eu estaria buscando, eu almejava uma experiência que o estágio não iria me dar. 

Comecei a conversar com alguns veteranos saber como que era, como eles estavam lá 

dentro saber como eles viam e tal, passei no processo e eu fui para o PIBID. As primeiras 

semanas foram assim observando, e tal. A gente foi para uma escola periférica bem difícil 

aqui, difícil assim no sentido que os meninos são bem agitados e eu não estava acostumada 

com isso. E aí eu falei: “Beleza, vamos continuar acompanhando.” [...] Então eu me 

descobri dentro da profissão de acordo com os trabalhos que eu desenvolvi no PIBID. Eu 

acho que o PIBID foi assim primordial para a minha escolha, é isso, obrigada.” (Bolsista ID 

do PIBID de História, Grupo focal da UNIFAL, dezembro 2016. Grifos nossos.). 

 

(...) E aí assim, igual algumas pessoas já falaram, é muito diferente do estágio obrigatório, 

porque o obrigatório é muito observação, você está lá para seguir realmente algum roteiro 

de observação, de uma prática, dar uma aula prática, mesmo assim, em cima do que o 

professor tá trabalhando, você não tem nenhuma autonomia para... (...) E assim... você 

planejar junto com o professor, você ter a oportunidade de falar o que você pensa, de dar as 

suas opiniões, de atuar em conjunto com ele, porque a nossa aula, tanto nossa de Bolsistas 

graduando, quanto do professor, e essa troca é muito enriquecedora. (Bolsista ID do PIBID 

de Educação Física da PUC Minas, novembro 2016. Grifos nossos.). 

 

 

                                                      
2
 Transcritos de trabalho anterior, fruto de pesquisa interinstitucional envolvendo 5 instituições de ensino superior 

mineiras, no período 2015/2018 – PUC Minas, UFMG, UEMG, PUC Minas, UNIFAL e UFSJ, com desdobramentos 

ainda em curso -, sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Lorene dos Santos (PUC Minas).  
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Se a realidade de cada graduando, o modo com que chega à universidade é diferente (o 

(des)interesse pela docência, o (des)preparo em termos de competências importantes que deveriam 

ter sido construídas na educação básica, as condições socioeconômicas (grande número vê na bolsa 

do PIBID uma importante ajuda para se manter na universidade), também o é a realidade do 

professor supervisor que o acolhe na escola parceira (alguns com mais tempo de docência e outros 

com menos experiência), mas (é o que tentamos selecionar, para inserção das equipes) ainda com o 

firme propósito de aprimorar práticas pedagógicas, de aprender (e ensinar) metodologias, de agregar 

valor à própria e à dos pibidianos que lhe são confiados.  

Vale destacar, também, que as realidades das escolas são muito diferentes (aliás, há muitas 

discrepâncias na realidade de uma mesma escola, se considerados os dois ou três turnos de 

funcionamento; novo grupo de professores, novo corpo discente, nova realidade), perpassadas por 

injunções externas (o embasamento legal, as legislações que concernem à sua organização e ao seu 

funcionamento) e internas (demandas dos atores que a constituem.  

Não é difícil constatar, portanto, que a docência é um ofício complexo, detentor de 

especificidades que a tornam difícil de dimensionar quer no que tange a considerá-la objeto de 

estudo (no caso, de analisar o processo de formação), quer como objeto de ensino (a metacognição 

necessária à formação dos novos docentes). Para Roldão (2007),  

 

A função de ensinar, nas sociedades actuais, e retomando uma outra linha de interpretação 

do conceito, é antes caracterizada, na nossa perspectiva, pela figura da dupla transitividade 

e pelo lugar de mediação. Ensinar configura-se assim, nesta leitura, essencialmente como a 

especialidade de fazer aprender alguma coisa (a que chamamos currículo, seja de que 

natureza for aquilo que se quer ver aprendido) a alguém (o acto de ensinar só se actualiza 

nesta segunda transitividade corporizada no destinatário da acção, sob pena de ser 

inexistente ou gratuita a alegada acção de ensinar). (ROLDÃO, 2007, p.95).  

 

Nota-se claramente que a forma de “inserção tutelada” na ambiência escolar produz, para 

muitos, uma verdadeira reviravolta, visto que a docência, seja nos projetos de intervenção, seja na 

docência compartilhada, vai sendo ressignificada: 

 

“Só que assim, o que me cativou mesmo foi quando um aluno chegou em uma dessas aulas 

e me agradeceu por ele ter aprendido aquilo que a gente passou, e assim ele não falou da 

boca para fora, porque para frente ele mostrava que ele tinha pegado aquilo que a gente 

falou, porque ele buscou mais coisas sobre aquilo, mostrou pra gente o que ele tinha feito. 

Então essa gratificação do aluno aprender pelo que a gente passou isso me motivou muito. 

E se não fosse no estágio, porque no estágio a gente senta e fica quietinha participa muito 

pouco, se não fosse o PIBID por isso no estágio eu já tinha largado de mão a licenciatura, 

não tinha levado a frente. Então assim a participação, eu participar do PIBID deu aquele 

tchã para eu terminar a licenciatura, e querer seguir essa área.” (Bolsista ID do PIBID de 

Física da UNIFAL, dezembro 2016. Grifos nossos.). 



15 
 

PIBID PUC Minas 

Experiências, saberes e fazeres da formação docente 

 
 

 

 

 

  
Nesse cenário, não é incoerente dizer que lidamos, neste Programa de formação, com o 

processo, com a transição, com “o acontecendo”, assim no gerúndio. E uma das aprendizagens do 

PIBID (por exemplo, com os Seminários semestrais de socialização dos trabalhos que materializam 

os subprojetos) é exatamente que o PIBID é processo, que o ensino é processo, que a aprendizagem 

é processo; outra aprendizagem é que a ânsia (ou a pressão sobre os atores da escola) de transformar 

isso em produto nos consome a todos e não produz bom frutos.  

Uma prática pedagógica inovadora, de cunho coletivo e interdisciplinar, que demanda tempo 

e energia para ser planejada (a partir de um diagnóstico, com instrumental qualitativo ou 

quantitativo) pode ser estrondoso sucesso para uma turma e redundante fracasso no momento 

seguinte, se aplicada a uma outra turma, com outra configuração, com outros indivíduos e distintos 

processos de aprendizagem. Como belamente nos lembra Guimarães Rosa, 

 

“O senhor...mire, veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não 

estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. 

Afinam ou desafinam, verdade maior. É o que vida me ensinou. Isso que me alegra 

montão.” (ROSA, 1994). 

 

O PIBID nos ajuda a perceber de forma muito concreta essa incompletude, essa necessidade 

de aceitar a transição, as variações, a diversidade – e com elas lidar; isso é o que faz o cotidiano 

escolar algo profundamente desafiante. Depois de vivenciar situações extremas numa manhã na 

escola – por exemplo, uma cena de violência gratuita, de bullying, etc. – os graduandos (alguns, às 

vezes, apenas 1 ou 2 anos mais velhos do que aqueles sujeitos envolvidos) chegam à universidade e 

demandam uma explicação – não apenas teórica, mas também uma partilha, concreta, viva daquilo 

que o tocou, que o moveu, que o incomodou, que o impulsionou a seguir se aperfeiçoando (como 

indivíduo, cidadão e como profissional).  

Para os pibidianos, estar envolvido numa realidade escolar é uma experiência significativa, 

no sentido que Larrosa Bondia (2002) empresta a essa palavra: o de se expor a um perigo, de sair da 

zona de conforto e alçar novos voos, e de, em consequência, vivenciar, experienciar, algo novo e 

formativo. Como nos explicita um graduando de Matemática (Márcio Junior Braga dos Santos), em 

relato que abre esta obra),  

 

Descrevo o programa como uma quebra de paradigmas, pois essa parceria entre 

Universidade e escolas de Educação Básica traz uma experiência prática daquilo que 

estudamos diariamente nos cursos de licenciatura. E essa quebra foi essencial para que eu 

pudesse ter ainda mais certeza da profissão que quero para a vida. (SANTOS, 2019, p. 27). 
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Neste volume, fruto do trabalho de vários dos atores que integraram os diferentes 

subprojetos, no período de agosto de 2018 a janeiro de 2020, o(a) leitor(a) encontrará artigos e 

relatos reflexivos de experiência que trazem, de forma singela e despretensiosa, mas com grande 

seriedade,  parte do que se construiu nesse percurso, nas diferentes áreas e realidades encontradas 

pelos pibidianos, narradas e analisadas sob diferentes óticas – começando pelo relato individual de 

um graduando da Matemática – que fala criticamente sobre as diversas fases do trabalho docente 

(diagnóstico, planejamento, execução e avaliação), passamos ao trabalho de um grupo da Física, e, 

na sequência, pelas áreas de História, Letras, Matemática
3
, Multidisciplinar, Pedagogia, chegando à 

Sociologia, percurso com que vão se descortinando diversas vozes e se revelando instigantes 

práticas, que arejaram um pouco do dia a dia nas escolas públicas e conseguiram atrair a atenção 

dos alunos da educação básica, propiciando-lhes novas oportunidades de aprendizagens e, ainda, 

que foram “laboratório”, para cada graduando(a) – devidamente orientado(a)  pelo(a) professor(a) 

supervisor(a) a que estava confiado e também pelo(a) coordenador(a) de área –,  em que foi 

possível aprender verdadeiramente o valor da relação próxima entre teoria e prática, perceber o 

lugar da escuta, desenvolver novas estratégias de ensino e de aprendizagem,  trazer para o ambiente 

acadêmico interpelações da realidade sempre desafiante da escola pública – e, ao fazê-lo, 

concretizar a indissociabilidade de que se revestem as ações de ensino, pesquisa e extensão, eixos 

visceralmente ligados em nossas práticas na Universidade.   

É assim que vejo (acredito que posso colocar no plural, “que vemos”) o PIBID PUC Minas – 

como um acontecimento em curso que altera, profundamente – num sentido positivo – os percursos 

daqueles que dele participam. Um espaço – que não é físico, mas que apresenta materialidade ao se 

instituir nas relações entre escolas básicas públicas e universidade – de diagnóstico, de análise, de 

interpretação, de diálogo, de produção de saberes, de construção de sujeitos – profissionais e 

cidadãos...  

Para constatar um pouco disso que antecipei, convido-o(a) a ler os artigos e relatos de 

experiência aqui compilados. Melhor do que guiados por minhas crenças, o(a) leitor(a) poderá 

verificar – com tons e cores peculiares que ressoam das diferentes vozes e atores – o quão relevante 

é essa  prática  pedagógica que  se (re)faz e reverbera  em um grande  número de  aprendizes – os da  

 

                                                      
3
 Há maior  número de textos da Matemática, neste volume, pois, no grupo de estudos desta área, os participantes, além 

de estudos teóricos e planejamentos, dedicaram-se à compreensão do que seja produzir trabalhos acadêmicos e, em 

decorrência, muitos foram produzidos, individualmente, em trios, em grupos maiores, numa demonstração de mais 

algumas aprendizagens do PIBID – a negociação, a argumentação e o trabalho coletivo. Optamos por iniciar a obra com 

o relato deste graduando porque, apesar do olhar inscrito numa área – a Matemática –, as reflexões dele iluminam vários 

aspectos do Programa no que tange a sua concepção e a seus objetivos, na ótica dos licenciandos.  
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educação básica, os da educação superior, e nós, os professores – supervisores da escola básica ou  

coordenadores, da universidade – que aí temos oportunidade de rever nossas concepções e ampliar 

nossos horizontes.  

Ótima leitura, dialogada e crítica, é o que desejo a todos.  
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O PIBID e a formação docente: o olhar de um licenciando sobre os objetivos 

gerais do programa e o relato de sua experiência prática 

 

Márcio Junior Braga dos Santos
1
 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho é o relato da experiência de um graduando do curso de Matemática, com ênfase em Licenciatura, 

que visa comparar alguns dos objetivos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, com sua 

experiência prática. Também se propõe a fazer uma breve análise sobre quais são, na visão do autor, os principais 

objetivos do programa, referente ao edital proposto pela CAPES
2
, no ano de 2018, e ainda enunciar algumas 

experiências vivenciadas dentro da Escola Estadual Cristiano Machado, que foi seguida e orientada pela coordenação do 

subprojeto da Matemática PUC Minas. Dentre os fatos relatados, se destacam a importância que o graduando / autor  vê 

no programa para a formação e algumas atribuições que mais chamaram sua atenção no processo. Este relato de 

experiência pode ajudar as pessoas que tenham a intenção de conhecer o PIBID, na perspectiva de um bolsista.  
 

Palavras-chave: PIBID. Experiência. Formação Docente. Objetivos.  

 

PIBID and teaching training: a graduate’s view at the Program overall 

objectives and the reporting of his practical experience 

 

ABSTRACT 

 

This report is an account of the experience of a graduate student in Mathematical Degree, which aims to compare some 

of the objectives of the Institutional Program for Teaching Initiation Scholarship - PIBID, with his practical experience. 

This report aims to make a brief analysis of what are, in the author's view, the main objectives of the program, 

concerning the announcement proposed by CAPES in 2018 and also to enunciate some experiences lived within the 

Cristiano Machado State School, which was followed and guided by coordination of the PUC - MG Mathematics 

subproject. Among these reported facts, stand out the importance that the student sees in the program for training and 

some attributions that drew more attention in the process. This experience report can help people who want to know 

PIBID from the perspective of a fellow. 
 
Keywords: PIBID. Experience. Teacher training. Goals. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1
Licenciando em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E-mail: 

marciosantosbds@gmail.com.  
2
 CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) é a fundação nacional vinculado ao 

Ministério da Educação que fomenta ações de formação na graduação e na pós-graduação. É a responsável pelo PIBID 

e a Residência Pedagógica, ambos  programas voltados para a formação docente. 

mailto:marciosantosbds@gmail.com
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa que visa 

inserir licenciandos no cotidiano escolar. Neste relato, será apresentada a minha experiência no 

programa,  alcançando  objetivos  citados pelo EDITAL Nº 7/2018, publicado  pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com a intenção de ligar o referencial 

teórico sobre alguns objetivos que chamaram mais a atenção no edital,  com a prática vivenciada 

nesse período de projeto.  

Uma das intenções implícitas é discorrer, também, sobre as diversas atribuições docentes, 

que, muitas vezes, são desconhecidas pelos próprios alunos de licenciatura (como era o meu caso), 

ampliando a compreensão de que ser professor é uma tarefa que vai muito além de ministrar aulas 

sobre conteúdos científicos.  

Consciente da importância do projeto em todas as áreas de atuação,  pretendo salientar, 

também, algumas das experiências estudadas e elaboradas pelo subprojeto do curso de Licenciatura 

em Matemática da PUC Minas, que propicia  uma experiência enriquecedora, não apenas para a 

formação de professores em geral, mas para a atuação no processo específico de ensino-

aprendizagem de matemática.  

 

2 O QUE É? 

 

O PIBID, apesar de ser chamado Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, 

oferece também a possibilidade de que voluntários atuem, caso assim desejarem. Esse programa de 

formação foi criado pelo Ministério da Educação (MEC), e o Edital Nº 7/2018 tem a intenção de 

proporcionar aos estudantes de licenciatura, na primeira metade do curso, um primeiro contato com 

o ambiente escolar, desenvolvendo projetos que criem uma aproximação prática com as realidades 

das escolas de educação básica:  

 

Os projetos devem promover a iniciação do licenciando no ambiente escolar ainda na 

primeira metade do curso, visando estimular, desde o início de sua formação, a observação 

e a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano das escolas públicas de educação 

básica. Os discentes serão acompanhados por um professor da escola e por um docente de 

uma das instituições de educação superior participantes do programa. (CAPES, 2018). 
 

O programa oferece vagas como bolsistas ou voluntários para estudantes dos cursos de 

licenciatura, que sejam aprovados em processo seletivo para participar dos projetos, em parceria 
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com as escolas públicas de educação básica, e devem cumprir a carga horária mínima de 8 (oito) 

horas semanais. Seguindo o Edital Nº 7/2018, cada Universidade e suas áreas de atuação têm a 

possibilidade de desenvolver os projetos de acordo com suas respectivas realidades.  Logo, é muito 

importante salientar que nem todos os projetos do PIBID seguem o mesmo padrão, pois são as mais 

diversas áreas e cursos. Seguindo orientações do Edital Nº 7/2018, a Coordenação do PIBID da 

PUC Minas promove, mensalmente, encontros gerais com todos os cursos de licenciatura 

participantes do programa na Universidade, em que são abordados temas pertinentes à formação 

docente (as Manhãs de Formação). Além disso, são promovidos encontros semanais por área de 

atuação, nos quais cada curso tem autonomia para desenvolver seus respectivos projetos à luz das 

orientações da CAPES. 

 

3 OBJETIVOS: VISÃO TEÓRICA E PRÁTICA  

 

Um dos principais objetivos do PIBID é incentivar a formação docente. O programa traz a 

possibilidade de estudantes universitários atuarem na educação básica, estabelecendo um primeiro 

contato com algumas das atribuições de um docente. Como o projeto é desenvolvido na primeira 

metade do curso, entende-se que os licenciandos não necessariamente atuarão diretamente como 

docentes, pois terão a possibilidade de fazê-lo em projetos futuros e na vivência do estágio 

obrigatório. Mas é, sem dúvidas, uma experiência muito enriquecedora, pois esses estudantes 

deixam de ver o ambiente escolar como alunos, enxergando a escola sob um ângulo diferente do 

usado enquanto cursaram o ensino básico.  

Muitos licenciandos sabem o quão desafiadora é a carreira docente e o programa representa 

justamente a possibilidade de que conheçam um pouco mais sobre alguns desses desafios. Uma das 

dificuldades observadas por este autor é a questão da pluralidade de realidades dentro do ambiente 

escolar. Em uma mesma sala de aula, encontram-se realidades as mais diversas possíveis, com 

pessoas vindas de lugares diferentes, com condições sociais e culturais muito distintas. E o 

professor, por sua vez, deve saber atuar com esse universo plural de forma profissional, visando o 

melhor aproveitamento de todos os envolvidos.  

Um dos principais pontos a se desmistificar, no que diz respeito à função do um professor, é 

a crença de que para lecionar é necessário apenas o domínio pleno do conteúdo que será ensinado 

ao aluno. É muito importante que o professor saiba o que, de fato, é o ato de ensinar, que esse ato 

exige um pensamento crítico, que é desenvolvido por perguntas, curiosidades e pesquisa. Para Paulo 

Freire,  
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A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, 

como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção 

que sugere alerta, faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criticidade sem a 

curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que 

não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. (FREIRE, 1996, p. 33) 
 

Tendo em vista que, ao estar em um curso de licenciatura, o destino futuro dos estudantes 

será necessariamente a docência ou algum cargo no ambiente escolar, é de fundamental importância 

que eles tenham clareza do caminho que estão percorrendo. Diante disso, o papel do PIBID é 

fundamental. Ao sermos inseridos nas escolas começamos a desenvolver essa “criticidade”, da qual 

Freire (1996) fala em seu livro Pedagogia da Autonomia. Afinal, como ele mesmo escreveu, 

ensinar exige um pensamento crítico, principalmente nos tempos atuais, em que a sociedade 

enfrenta uma mudança constante de suas gerações, em curtos intervalos de tempo. Então, como já 

foi falado, para ensinar não basta ter o domínio do conteúdo, sendo esse certamente um critério 

importante. Com o apoio do PIBID, conseguimos enxergar quão importante é entender isso ainda na 

graduação, pois conhecemos muitos profissionais que não entenderam e se frustraram com a 

carreira de professor, desistindo ou executando suas tarefas sem o devido empenho e, 

consequentemente, sem êxito.  

Os estudantes de licenciatura escutam com alguma frequência a indagação, “por que ser 

professor?”. Acredito que boa parte desses estudantes realmente sabe os desafios que os esperam, 

mas, assim como eu, existem outros estudantes que mesmo sabendo dessas dificuldades, acreditam 

que por meio da educação é possível desenvolver uma nação mais justa e desenvolvida. E, talvez, 

seja esse o ponto de partida para nossa motivação diária.  

Outra atribuição muito importante a ser citada é como o professor aborda os conteúdos em 

sala. Vivemos tempos nos quais apenas o giz e um quadro não são suficientes para desenvolver no 

aluno o interesse pela aula, cabendo esse desafio (a motivação) ao docente. É importante esclarecer 

que o PIBID nos auxilia imensamente nessa questão. Como atuamos em projetos desenvolvidos por 

área, temos um tempo dedicado a estudar as principais demandas do professor, ao ministrar uma 

aula, de acordo com cada conteúdo.  

Com o auxílio do professor supervisor, tive a possibilidade de identificar questões nas quais 

o docente sente mais dificuldade no processo de ensino, como conteúdos que são muito abstratos. 

Este é certamente um fator muito importante na nossa formação, pois somos incentivados ainda na 

primeira metade do curso a buscar caminhos para ensinar de forma mais prática e lúdica, tentando 

esclarecer os conteúdos de maneira diferente dos métodos tradicionais.  
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Outra questão importante que precisa ser desenvolvida pelo professor, e que muitas vezes 

causa grande angústia entre os licenciandos é a avaliação. Quando estamos cursando a graduação, 

não temos muitas certezas sobre o ato de avaliar, não sabemos quais os métodos mais JUSTOS, e 

essa palavra está destacada, pois devemos refletir sobre o que é ser justo.  

O ato de avaliar vai além de apenas dar certo ou errado em uma questão de prova. Isso faz 

com que muitos professores avaliem de forma apenas quantitativa, sem buscar entender o que de 

fato está por trás daquela resposta (errada ou certa). Conversando com os professores supervisores 

sobre isso, e participando  das  avaliações das atividades planejadas pelos pibidianos e realizadas 

pelos  alunos, alguns  paradigmas  foram  quebrados  sobre  o  ato  de  avaliar. A conclusão a que se 

chega é que dificilmente teremos certezas sobre a avaliação, mas encontramos consolo no fato de 

que essa é uma questão em estudo constante feita por profissionais que buscam construir uma 

educação justa.  

Na minha visão, o objetivo de inserir o licenciando no ambiente escolar para que esse tenha 

uma visão ampliada do que é uma escola (seu contexto e os sujeitos nela inseridos) foi alcançado 

com êxito. Posso afirmar inclusive que, mesmo não tendo total acesso às atribuições de professor, o 

licenciando adquire uma visão mais clara e realista de suas futuras atividades. E sim, atividades - no 

plural –, pois ser professor vai muito além de ensinar um conteúdo. 

 

4  SUBPROJETO MATEMÁTICA 

 

Como já mencionado, o PIBID em cada Universidade parceira é composto de subprojetos, 

nos quais cada curso participante tem autonomia para desenvolver seu cronograma próprio de 

atividades ou projetos. Sou licenciando em Matemática na PUC Minas e atuei em um grupo com 

dez “pibidianos” e uma professora supervisora (experiente e atuante na escola), sob a coordenação 

de dois professores da Universidade. Esse mesmo subprojeto da Matemática esteve presente em três 

escolas distintas com essa mesma configuração.  

No princípio, nosso projeto geral (para todas as escolas nas quais a Matemática atuava) era 

elaborar um diagnóstico com a finalidade de conhecer um pouco mais sobre a escola na qual 

iríamos atuar – seu contexto, espaço físico, corpos discente e docente, Projeto Político Pedagógico.  

Para isso, os primeiros passos foram uma pesquisa em sites oficiais, seguida do primeiro 

contato com a escola, para que em seguida pudéssemos ter clareza sobre o que deveria ser abordado 

no  questionário (parte do diagnóstico escolar). Esse questionário foi aplicado em todas as turmas da  
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escola e a análise dos resultados obtidos tornou possível ter dados e informações relevantes para 

fundamentar a escolha e o planejamento de projetos que posteriormente foram propostos pelo 

grupo, com a intenção de contribuir no processo de ensino-aprendizagem da escola em questão.  

 

Imagem 1 – Aplicação do questionário para diagnóstico inicial 

 
Fonte: Acervo particular do autor, 2018. 

 

Tendo em mãos os dados coletados, foi possível entender um pouco mais sobre as visões 

dos alunos a respeito do espaço escolar. Isso certamente contribuiu muito para o embasamento das 

nossas propostas. A primeira intervenção realizada foi a construção de um mural, cujo objetivo 

inicial seria divulgar as ações do PIBID dentro da escola, bem como colocar algumas curiosidades 

matemáticas, que poderiam fazer com que os alunos tivessem uma nova maneira de reconhecer a 

Matemática no meio em que vivem. Esse projeto foi realizado, no entanto, não teve o resultado 

esperado. Mais um aprendizado para nós: um professor deve persistir nos seus objetivos. 

 

Imagem 2 – Mural feito na Escola 

 
Fonte: Acervo particular do autor, 2018. 
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No processo de reconhecimento do espaço escolar, foi encontrada uma sala anteriormente 

utilizada como biblioteca, e foi identificado que ali existiam diversos materiais pedagógicos que 

poderiam ser utilizados para colaborar com uma educação mais prática e lúdica. Ao conversar com 

a coordenação da escola, foi proposta e realizada uma catalogação para tornar visível esse material 

para os professores e funcionários, com a intenção de que passassem a ser utilizados.  

Alguns desses materiais motivaram pesquisas, que fundamentaram a elaboração de um 

catálogo, no qual foram listadas e detalhadas algumas possibilidades de uso para os materiais 

escolhidos. Esses materiais, juntamente com o catálogo, estão disponíveis para consulta e uso, em 

um ambiente reservado na atual biblioteca. 

 

Imagem 3 – Local de armazenamento do material encontrado na antiga biblioteca. 

 
Fonte: Acervo particular do autor, 2018. 

 

Voltando ainda os olhares para a análise dos resultados do questionário, duas informações 

causaram mais impacto nos pibidianos e motivaram propostas de intervenção: o lugar ao qual os 

alunos mais se sentiam pertencentes dentro da escola e as disciplinas de que mais gostavam, como é 

possível ver nos gráficos abaixo. 
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Gráfico 1: Sensação de pertencimento por espaço 

 
Fonte: Análise do diagnóstico escolar, 2018. 

 

Gráfico 2: Disciplinas de preferência 

 
Fonte: Análise do diagnóstico escolar, 2018. 

 

Como pôde ser visto a partir do diagnóstico, as disciplinas de que os estudantes da escola 

mais gostavam eram Educação Física, Ciências e Matemática. O espaço ao qual eles mais se 

sentiam pertencentes eram a quadra e o espaço esportivo da escola (que até então era um espaço 

com piso de concreto que os estudantes utilizavam para jogar vôlei, peteca, queimada etc.).  

A pedido do professor de Educação Física, o grupo começou a pensar sobre o que poderia 

ser feito nesse espaço (utilizando conhecimentos matemáticos), já que era um espaço ao qual os 

estudantes se sentiam pertencentes. Então o grupo levou os alunos para este espaço e realizou uma 

atividade na qual os estudantes descreveram a necessidade de uma demarcação para jogarem vôlei 

ou queimada. A partir daí, decidimos fazer essa demarcação com a participação dos alunos.  

 



27 27 
 

PIBID PUC Minas 

Experiências, saberes e fazeres da formação docente 
27 27 

 

PIBID PUC Minas 

Experiências, saberes e fazeres da formação docente 

    
 

 

 

 

 

Foi elaborado um projeto (e posteriormente apresentado para a coordenação da escola) que 

contemplava atividades direcionadas para que os alunos pudessem entender que, com a Matemática, 

poderiam fazer a demarcação da quadra de forma correta e eficiente. Feito isso, os próprios alunos 

(com orientações dos pibidianos) realizaram a demarcação da nova quadra da escola. 

 

Imagem 4 – Quadra de vôlei demarcada 

 
Fonte: Acervo particular do autor, 2018. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise de todos os momentos vivenciados desde que fui inserido no Subprojeto 

Matemática do PIBID PUC Minas, posso concluir que essa participação foi de suma importância 

para minha formação. Muitas foram as questões respondidas e muitas foram as questões que 

surgiram. Sinto que isso é muito positivo, pois é principalmente refletindo sobre a escola, 

vivenciando e estando próximo de sua realidade que é possível fazer uma análise crítica do que 

realmente é a profissão docente.  

A escola é, sem dúvida, um espaço físico que presencia o desenvolvimento da sociedade, é 

por lá que passa (e se forma) a grande maioria dos cidadãos. E essa vivência que o PIBID permite 

aos seus envolvidos é uma oportunidade única na formação de qualquer pessoa que sonha com a 

carreira de professor.  

Descrevo o programa como uma quebra de paradigmas, pois essa parceria entre 

Universidade e escolas de Educação Básica traz uma experiência prática daquilo que estudamos 

diariamente nos cursos de licenciatura. E essa quebra foi essencial para que eu pudesse ter ainda 

mais certeza da profissão que quero para a vida. 
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RESUMO 

 

O presente artigo trata-se de um relato de experiência da atuação de bolsistas e voluntários da área de Física no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID - da PUC Minas. Procurou-se, a partir de um marco 

teórico-metodológico determinado, aproximar os licenciandos bolsistas e voluntários do cotidiano das escolas públicas 

de Belo Horizonte e Contagem, em Minas Gerais. Em uma via de mão dupla, professores dessas escolas, também 

bolsistas do programa, tiveram a oportunidade de reaproximação da universidade e da pesquisa na área de ensino. O 

programa, além de preparar melhor nossos licenciandos para a docência, incentiva jovens alunos, como demonstramos 

nesse trabalho, para o estudo da Física, preparando-os para exercerem a criatividade na resolução de problemas no que 

diz respeito a essa ciência.  

 

Palavras-chave: PIBID. Física. Educação. Práxis e Docência. 

 

Physics Project at PIBID PUC Minas: reflections on a                                     

meaningful experience 

 

ABSTRACT 

 

This article is an experience report from scholarship holders and volunteers from the area of Physics in the Institutional 

Program for Teaching Initiation Scholarships - PIBID - PUC Minas University. The program was intended to bring 

undergraduates and volunteers closer of the daily life of public schools in Belo Horizonte and Contagem, Minas Gerais, 

Brazil, starting from a determined theoretical-methodological framework. In a two-way viewing, teachers from these 

schools, also scholarship  holders in the program had a new opportunity to get university and research closer of teaching  
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area. The program in question, as we show in the present work, beyond better preparing our undergraduates for 

teaching, also encourages our young students in his daily studies of physics, making them able to use their creativity in 

the solution of problems relacted to this science. 

 

Keywords: PIBID. Physics. Education. Praxis and Teaching. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por objetivo expor a experiência do subprojeto da área de Física no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) PUC Minas, em seu primeiro 

ano sob a coordenação da Professora Dr.ª Lídia M. L. P. Ribeiro de Oliveira (período compreendido 

entre o segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019). O subprojeto da área de Física 

teve, neste ano, como principal objetivo contribuir para alcance do objetivo do PIBID, de 

valorização do magistério, incentivando a formação de professores de Física em nível superior para 

a Educação Básica e promovendo uma metodologia mais adequada para inserção dos licenciandos 

da PUC Minas no cotidiano de escolas da rede pública de educação básica. Procurou-se, portanto, a 

aproximação prática do licenciando com a realidade dessas escolas, proporcionando a integração do 

ensino, da pesquisa e da extensão realizados na Universidade com a questão do 

ensino/aprendizagem na Escola Pública. 

Por meio deste projeto de Iniciação à Docência, o licenciando tem a oportunidade de 

vivenciar a escola não mais como um aluno, compreendendo melhor as contingências da sala de 

aula para a prática docente. Em uma via de mão dupla, o professor supervisor, aquele que é o 

professor de Física na escola, tem a oportunidade de (re)aproximar-se da Universidade, 

enriquecendo sua prática e, dessa forma, promovendo sua formação continuada. 

A formação de nossos professores e das novas gerações brasileiras, em que o sistema 

institucional de ensino é aparato de crescente centralidade, defronta-se com desafios cuja magnitude 

é inequívoca. Um deles, talvez o mais significativo, é combinar a habilitação para o ingresso num 

mundo onde o saber técnico-científico se converteu em força produtiva potencial e a qualificação 

para o exercício da cidadania, vale dizer: criar condições para que a educação formal, institucional, 

acessando a racionalidade científica própria da contemporaneidade, viabilize impulsões 

emancipadoras (OLIVEIRA, 2002). Este autor afirma: 

 

Ora, este desafio (que condensa a imperativa necessidade de engendrar quadros 

profissionais aptos a promover novos padrões de desenvolvimento econômico e cidadãos 

decididos a inventar novos marcos civilizatórios) parece exigir a superação de velhas 

dicotomias, não só presentes, como renovadas, nas instituições educativas: 
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razão/sensibilidade, ciência/vida, teoria/prática... Exige, sobretudo, que sejam ultrapassados 

os dois escolhos que marcam basicamente os processos educativos; seja a reificação da 

racionalidade, seja a validação do irracionalismo.  (OLIVEIRA, 2002, p. 3). 

 

É com uma preocupação ética em relação ao trato das ciências, principalmente da Física, 

como ciência particular (combatendo a visão que muitas vezes a considera como absolutamente 

desvinculada de seu contexto histórico-social) que nossa proposta, de maneira própria, moveu-se na 

direção da práxis – unindo teoria e prática –, oferecendo, portanto, um ensino de qualidade e 

conferindo um significado importante aos jovens do Ensino Médio das Escolas Estaduais com as 

quais trabalhamos.  

Com efeito, as ações a que nos propusemos durante este ano, no PIBID, tiveram como pano 

de fundo uma concepção teórico-metodológica que procurou relacionar as questões da Física e de 

seu ensino com as demandas das escolas parceiras, dos professores supervisores e de seus 

estudantes. 

Este subprojeto teve como atores vinte e quatro alunos bolsistas e seis alunos voluntários do 

Curso de Licenciatura em Física da PUC Minas – Campus Coração Eucarístico, em Belo Horizonte 

–, três professores supervisores de Física
6
 que lecionam em Escolas Estaduais (sendo duas em Belo 

Horizonte e uma em Contagem), além de, como público-alvo, os estudantes do Ensino Médio 

dessas Escolas Estaduais com as quais trabalhamos, em parceria.  

A coordenação deste subprojeto promoveu reuniões periódicas com os licenciandos e 

supervisores para que fosse incentivada a reflexão sobre a prática docente nas escolas e a busca de 

alternativas para superação dos problemas que foram surgindo na construção da prática pedagógica, 

objeto de reflexão sobre o valor desta experiência, no presente artigo. Simultaneamente, a 

coordenadora desse subprojeto, participou das reuniões periódicas com coordenadores das outras 

áreas do PIBID da PUC Minas, para que nossas ações fossem harmônicas como um todo, sob a 

batuta competente da coordenadora institucional do programa na PUC Minas, Prof.ª Drª Ev’Ângela 

Batista Rodrigues de Barros, que promoveu também encontros de formação (as Manhãs de 

Formação, mensais)  envolvendo bolsistas, voluntários e coordenadores de todos subprojetos do 

PIBID PUC Minas. 

 

 

 

                                                      
6
 Professora Fernanda Lana Mayrink (Instituto de Educação de Minas Gerais – IEMG BH) 

Professora Marília Pereira de Macedo (Escola Estadual Governador Milton Campos – Estadual Central BH) 

Professor Wellington Moreira Santos (Escola Estadual Padre Camargos, em Contagem). 
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Com as intervenções realizadas nas Escolas Estaduais parceiras – Colégio Estadual 

Governador Milton Campos (Estadual Central, em Belo Horizonte), Instituto de Educação de Minas 

Gerais (IEMG, em Belo Horizonte) e Escola Estadual Padre Camargos (em Contagem), obtivemos 

resultados muito interessantes que se consubstanciaram em uma experiência enriquecedora para 

todos que se envolveram de alguma forma. 

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O estudo da Física é um grande desafio, tanto nas Universidades, quanto na Escola Básica. 

Seu ensino, de forma didática, é um desafio maior ainda, por isso programas como o PIBID são 

essenciais para futuros professores de Física. A utilização de conceitos muitas vezes abstratos e de 

refinada linguagem matemática pode se tornar uma dificuldade para os alunos na compreensão da 

matéria, fazendo com que a maioria acabe por se desinteressar pelo estudo desta ciência. Há 

décadas, inúmeros professores e pesquisadores vêm pensando numa maneira de tornar o ensino de 

tal ciência mais atrativo para os estudantes. No Brasil, as primeiras dissertações e teses na área de 

Ensino de Física datam de 1972
7
, quando já podemos identificar essa preocupação. 

Partindo de reflexões teóricas e metodológicas sobre o Ensino da Física e também do 

diagnóstico inicial realizado pelos licenciandos nas escolas parceiras, decidiu-se que o melhor 

caminho a se tomar seria aumentar a frequência de aulas experimentais, na tentativa de elevar o 

interesse dos alunos pelo estudo da Física, unindo teoria e prática. Decidiu-se também pela 

utilização da tecnologia disponível para prender a atenção dos estudantes. Portanto, durante o 

segundo semestre de 2018, nos dedicamos às reflexões, estudos e diagnósticos (tanto dos alunos, 

quanto das escolas parceiras).  

Ainda no segundo semestre de 2018, os licenciandos chegaram a fazer algumas 

apresentações de experimentos de Física no horário do recreio, supervisionadas pelos professores 

supervisores, das escolas parceiras, como: lançamento de foguetes, observações do céu (turmas do 

horário noturno) utilizando um telescópio, dentre outros experimentos, facilitando a aproximação 

dos licenciandos do cotidiano das escolas e, em uma via de mão dupla, despertando o interesse dos 

alunos para o estudo da Física. 

 

 

                                                      
7
 Cf. Catálogo publicado pela Universidade de São Paulo (USP) – Instituto de Física, 1992, quando já podemos 

identificar essa preocupação. 
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Figura 1: Lançamento de foguete no pátio do Instituto de Educação – IEMG 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

Reflexões realizadas semanalmente, em reuniões dos licenciandos e supervisores, 

coordenados pela coordenadora Lídia, proporcionaram um maior conhecimento dos problemas que 

enfrentaríamos, fazendo com que o estudo diagnóstico dessas escolas garantisse, posteriormente, 

ações de intervenções mais eficazes, que relataremos em seguida.  

O resultado da metodologia Ação-Problema-Reflexão-Ação (SAVIANI, 1996), a partir de 

uma concepção teórico-metodológica bem precisa e adequada, foi muito rico; conseguimos, além de 

tudo, atrair a atenção dos alunos do Ensino Médio das escolas parceiras para o estudo da Física, de 

modo que, no semestre seguinte, a ação de intervenções em sala de aula se tornaram mais naturais 

tanto para os alunos, quanto para nossos futuros professores. 

Começamos, no primeiro semestre de 2019, as intervenções em sala de aula sob supervisão 

dos professores de Física das escolas parceiras, quando os licenciandos já se encontravam mais 

ambientados com as escolas. Com o diagnóstico das escolas em mãos, tínhamos também alguma 

ideia daquilo que deveríamos enfrentar para melhorar o ensino/aprendizagem especificamente 

voltado para os problemas detectados, em um trabalho de verdadeira parceria com os professores 

supervisores.  

No Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) e na Escola Estadual Padre Camargos 

(Contagem – MG), os licenciandos passaram por uma experiência muito interessante com os 

alunos, optando pela utilização de uma poderosa ferramenta de Ensino denominada Plickers
8
, que 

auxiliou de maneira significativa durante as aulas ministradas naqueles dias. O Plickers é um 

aplicativo muito simples de ser utilizado e ao mesmo tempo atrativo, quando o objetivo é a 

resolução de questões de Física pelos alunos.  

                                                      
8
 O site de acesso dessa ferramenta: plickers.com. 



34 34 
 

PIBID PUC Minas 

Experiências, saberes e fazeres da formação docente 
34 34 

 

PIBID PUC Minas 

Experiências, saberes e fazeres da formação docente 

    
 

 

 

 

 

Trata-se de uma plataforma on-line e gratuita, em cujo ambiente virtual qualquer professor 

pode criar um banco de dados de perguntas e respostas relacionadas ao tema escolhido para 

“aplicar” em suas turmas. A dinâmica do aplicativo é bem intuitiva. O professor precisa imprimir, 

anteriormente, alguns QR codes em cartões quadrados, que são entregues aos alunos para que estes 

os usem para responder as questões propostas. Esses códigos impressos vão servir para que o 

professor consiga colher as respostas por meio do aplicativo usando a câmera de seu celular. 

Usando um mesmo QR code, o aluno tem a possibilidade de escolher uma dentre até quatro opções 

de respostas, dependendo da maneira como posiciona seu código (cada lado do quadrado 

corresponde a uma letra; a, b, c ou d). O aluno levantará o cartão com a letra escolhida no lado do 

cartão voltado para cima.  

Outra função interessante desse aplicativo é o fato de que ele gera, em tempo real, um 

gráfico, que relaciona o número de acertos e erros levando em consideração cada questão. 

Utilizando essa ferramenta, os licenciandos adicionaram questões para revisar alguns 

conteúdos de Física ministrados pelo professor supervisor às turmas do Ensino Médio. Os 

resultados obtidos foram muito significativos. Ficou claro o fato de que esse tipo de aula faz com 

que haja um interesse muito maior em relação aos estudos, por parte dos alunos. Eles discutiam o 

tempo todo sobre o assunto abordado em cada questão. Cada aluno defendia de maneira incansável 

seu ponto de vista com argumentos e explicações daquilo que lhe parecia ser correto, a partir do 

gráfico do número de alunos por opção de resposta, já que a escolha feita pelo maior número de 

alunos não garante a escolha correta.  

Foi nítido o quanto os alunos puderam aprender uns com os outros e com seus próprios 

erros, ao responder algumas questões e vivenciar a leitura dos gráficos gerados pelo aplicativo. 

Além da questão do ensino/aprendizagem propriamente em questão, foi muito gratificante perceber 

que o objeto de discussão desses estudantes, que antes poderia ser qualquer um (muitas vezes 

irrelevante), com essa intervenção passa a ser o conteúdo da matéria ministrado pelo professor. 

Ainda pensando no quão valiosa pode ser uma aula em que os alunos possam interagir e 

trocar conhecimentos uns com os outros, foi realizada uma segunda intervenção no IEMG, em que 

os licenciandos puderam ajudar os alunos do segundo ano do Ensino Médio a construir uma câmara 

escura (experimento de ótica) artesanalmente – os alunos assumiram a responsabilidade de levar o 

material necessário para sua construção, dividindo a tarefa entre eles. Além da confecção da 

câmara, ao final de tudo, fizeram  uma competição  para  eleger a câmara capaz de formar a  melhor  
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imagem dentre todas as que foram construídas por cada grupo, o que proporcionou um estímulo 

ainda maior ao estudo prévio para construção de tal instrumento e consequente empenho por parte 

da maioria em aprender a disciplina.  

Em uma terceira intervenção no IEMG, realizamos uma monitoria relacionada a uma lista de 

questões de Física – tarefa de preparação para as provas. Os licenciandos auxiliaram os alunos na 

realização desses exercícios, ajudando-lhes tanto no entendimento de conceitos físicos quanto na 

matemática necessária para a resolução das questões. A prática e o conhecimento de resoluções de 

questões teóricas da Física, que envolvem conceitos e operações matemáticas mais abstratas, são 

necessários para enriquecer a criatividade dos alunos. A partir do conhecimento legado por 

cientistas e filósofos, podemos viabilizar a criatividade necessária para que jovens aprendizes 

ofereçam à humanidade soluções para novos problemas para os quais ainda não se encontraram 

respostas. 

Na quarta intervenção no Instituto de Educação, acabamos por realizar uma avaliação de 

alguns experimentos feitos pelos alunos, referentes ao eletroscópio, em que os próprios alunos 

tinham a função de explicar-nos os conceitos envolvidos naqueles experimentos de Física Elétrica. 

Nesse caso, também foi possível perceber e se ater a detalhes do processo docente como, por 

exemplo, quais as melhores abordagens para se lidar com as dúvidas e dificuldades mais frequentes 

ou pertinentes dos alunos. 

 

Figura 2: Experimento de eletrostática no Instituto de Educação – IEMG 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
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Na Escola Estadual Padre Camargos, duas intervenções que aconteceram nas turmas do 

noturno versaram sobre Astronomia. Primeiramente, no auditório da escola, os licenciandos 

apresentaram o software Stellarium utilizando o Datashow. O céu, diurno e noturno, foi simulado 

nos moldes de um planetário e os licenciandos orientaram os alunos na localização de constelações 

e planetas. 

 

Figura 3: Apresentação do Stellarium na Escola Estadual Padre Camargos, em Contagem 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

Posteriormente, os alunos tiveram uma aula no pátio da escola, onde puderam observar o céu 

utilizando um telescópio newtoniano com o auxílio dos licenciandos. Nesse dia, a Lua estava em 

fase crescente e algumas constelações estavam visíveis. Também foi possível observar Júpiter.  

Os alunos da Escola Padre Camargos demonstraram gostar muito das exposições de 

Astronomia com a utilização do Stellarium e da prática com a utilização do telescópio. A 

Astronomia, embora não seja tema muito trabalhado na Educação Básica, é objeto de crescente 

interesse nas pesquisas de pós-graduação em Ensino de Física (BRETONES; MEGID NETO, 2003) 

e assunto que sempre impressiona bem a maior parte dos estudantes. 

 

 

 



37 37 
 

PIBID PUC Minas 

Experiências, saberes e fazeres da formação docente 
37 37 

 

PIBID PUC Minas 

Experiências, saberes e fazeres da formação docente 

    
 

 

 

 

 

Figura 4: Aula prática de Astronomia no pátio da Escola Estadual Padre Camargos 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

Outra intervenção importante ocorrida na Escola Padre Camargos teve como tema a 

Eletricidade. O professor supervisor levou os experimentos sobre corrente alternada – circuitos em 

série e em paralelo – e alertou os alunos sobre a questão da segurança ao manusear circuitos e 

aparelhos elétricos. Os licenciandos então trabalharam com os alunos utilizando um alicate 

amperímetro, para medir, nos circuitos, e calcular: corrente elétrica, tensão, resistência e potência 

elétrica. Os alunos conseguiram relacionar o brilho da lâmpada do circuito com a medida de 

potência elétrica, trabalharam com questões relacionadas ao consumo de energia elétrica e choque 

elétrico; dessa forma, tiveram a oportunidade de visualizar, na prática, essa parte da Física, que 

muitas vezes é trabalhada somente na teoria. 

Na Escola Estadual Governador Milton Campos (comumente chamada de “Estadual 

Central”), procurou-se realizar intervenções que fossem auxiliar os alunos na compreensão do 

conteúdo dado pela professora supervisora. No terceiro ano, a matéria que estava sendo trabalhada 

era relacionada aos conceitos de Eletrostática (Cargas elétricas, Força de atração e repulsão, 

Métodos de eletrização, Lei de Coulomb, Campo elétrico, Materiais  condutores e isolantes). 

Depois de estudarmos o conteúdo que iria ser trabalhado, pensamos nos experimentos que melhor 

demonstrariam esses conceitos. Desenvolvemos, a partir desse estudo, quatro práticas que merecem 

destaque: Fogão Solar; a exploração do Pêndulo Eletrostático através do Plickers; a utilização do 

PhET
9
 para o auxílio na explicação de campos elétricos e, por fim, o Gerador de Van de Graaff.  

 

                                                      
9
 O PhET é uma plataforma que disponibiliza diversas simulações sobre física e outras disciplinas. A simulação aqui 

utilizada foi https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_pt_BR.ht 
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Para a prática do pêndulo eletrostático, a partir do conteúdo trabalhado pela professora 

supervisora, os alunos do terceiro ano foram levados para a sala de vídeo e lá discutiram questões 

sobre separação de cargas, apresentadas pelos licenciandos. Com o uso do aplicativo Plickers, as 

questões foram trabalhadas, discutindo-se com os alunos cada uma das quatro alternativas possíveis 

como resposta, para que eles pudessem, ao final do processo, chegar à resposta correta.  

Para a viabilização da união teoria e prática, reproduziu-se o experimento relacionado ao 

exercício sobre o pêndulo. Então, foi-se demonstrando os fenômenos que o experimento acarretava, 

destacando a força de repulsão entre a barra e a esfera igualmente carregadas e o movimento de 

repulsão entre esses corpos. Por se tratar de um experimento de realização muito simples, explicou-

se aos alunos o melhor roteiro para realizá-lo, de modo que eles pudessem, conforme o interesse, 

reproduzi-lo em casa. 

Essa intervenção foi o primeiro contato direto dos licenciandos com as turmas do Ensino 

Médio, efetivamente em sala de aula, no “Colégio Estadual Central”. Uma observação válida sobre 

essa intervenção diz respeito à dificuldade de se explicar conceitos físicos utilizando uma 

linguagem menos técnica ou mais próxima daquela utilizada pelos alunos. É fundamental que 

pensemos em analogias corretas, para que o ensino, utilizando uma linguagem que o aluno 

compreenda de maneira mais fácil, viabilize a verdadeira aprendizagem dos conceitos da Física
10

. 

 

Figura 5: Pêndulo eletrostático:                                                                                                            

aula prática na Escola Estadual Governador Milton Campos – Estadual Central 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

                                                      
10

 Cf. Trabalhos sobre a utilização de analogias e metáforas no Ensino de Física. 
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Para o experimento do Fogão Solar
11

, parte dos licenciandos, sob os cuidados da professora 

supervisora, realizou uma prática que consistia em esquentar marshmallows com o fogão. Com esse 

experimento, pode-se explicar a configuração dos espelhos côncavos e convexos e a geometria no 

processo; o foco e o vértice da parábola; o porquê de os raios solares baterem em qualquer parte da 

superfície e refletirem em direção ao foco do espelho; por fim, como isso tudo culminava no 

aquecimento controlado dos marshmallows.  

As imagens abaixo foram registradas no momento do experimento e mostram o trabalho 

desenvolvido pelos licenciandos: 

 

Figura 6: Apresentação do fogão solar na Escola Estadual. Governador Milton Campos: 

funcionamento, conceitos físicos envolvidos e objetivos da prática 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

Figura 7: Uso de termômetro digital para medir aumento de temperatura do marshmallow 

(até o valor máximo atingido, próximo de 75° Celsius) 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018 

                                                      
11

 Espelho côncavo previamente montado utilizando-se uma calota de antena antiga coberta com pedacinhos de espelho. 
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Para o desenvolvimento do estudo de Campo Elétrico, a primeira ideia era elaborar um 

experimento para explicar esse conceito, entretanto chegou-se à conclusão de que tal estratégia 

poderia não elucidá-lo completamente. Optou-se por fazer uma simulação do experimento 

utilizando a plataforma PhET,  que se mostrou mais eficiente, pelo fato de conseguirmos mostrar, de 

maneira visual, o que é o campo elétrico. Com essa simulação foi possível mostrar o campo gerado 

por cada carga (positiva e negativa) e como se comportam as linhas de campo de cada carga. 

Aproveitando a simulação, foi possível explicar mais a fundo o porquê de cargas com sinais iguais 

se atrairem e as de sinais diferentes se repelirem. Também foi possível mostrar como o campo 

elétrico varia com a distância entre a carga geradora e o local medido.  

A intervenção foi feita da seguinte maneira: primeiro aplicamos quatro questões de múltipla 

escolha e demos três minutos por questão para que pensassem na alternativa correta. Uma 

observação a ser feita é que os alunos não tinham conhecimento prévio sobre o conteúdo. Após eles 

responderem, explicou-se o conceito de campo elétrico com o auxílio da simulação Plataforma 

PhET, e depois voltamos às perguntas e discutimos alternativa por alternativa, avaliando quais 

estavam certas e por que estavam certas – e da mesma forma, com as erradas. 

 

Figura 8: Simulação de Campo Elétrico na sala de vídeo da Escola Estadual Governador 

Milton Campos – Colégio Estadual Central 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
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Em nossa última intervenção, o gerador de Van de Graaff foi utilizado para consolidação 

dos conceitos antes já trabalhados. Aproveitamos para explicar um pouco sobre corrente elétrica e 

diferença de potencial. A explicação desses conceitos se fez necessária, pois os alunos não sabiam o 

que causava o choque elétrico e nem por que não tomavam choque quando encostavam as mãos na 

cúpula do gerador estando em cima de um material isolante. 

A intervenção foi feita da seguinte maneira: primeiramente desmontou-se o gerador e 

explicou-se passo a passo o que acontecia. Durante a explicação, foram feitas algumas perguntas 

aos alunos, tendo em vista que já haviam aprendido esses conceitos anteriormente. Em seguida, o 

gerador foi ligado e foram observadas as centelhas que eram visíveis por causa da diferença de 

potencial entre a cúpula do gerador carregada com cargas positivas e a outra cúpula neutra. 

Finalmente convidamos os alunos para tocarem na cúpula, sendo possível a observação dos cabelos 

“arrepiados”. 

 

Figura 9: Aluna encostando no gerador de Van de Graaff 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

A partir da experiência do suprojeto da Física – PUC Minas, durante o segundo semestre de 

2018 e primeiro semestre de 2019, com as escolas parceiras, procurou-se fazer uma avaliação junto 

aos alunos dessas escolas para obtermos uma direção de como proceder nas intervenções seguintes.  
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3 COLETA DE DADOS DA EXPERIÊNCIA DO SUBPROJETO DA FÍSICA NO PIBID 

PUC MINAS 

 

3.1 Metodologia empregada 

 

O Google Forms foi a ferramenta escolhida para coleta de dados que fizemos da experiência 

neste artigo relatada. Tendo em vista sua praticidade na coleta de dados em massa, pois qualquer 

pessoa, com um smartphone e acesso à internet, consegue participar da pesquisa.  Para tanto, foi 

usado o Google Drive, que “abriga o Google Forms, e mais um leque de aplicativos de 

produtividade, que oferece a edição de documentos, folhas de cálculo, apresentações, e muito 

mais.” (MATHIAS; SAKI, 2013, p. 5). 

Partimos de um questionário previamente pensado, em nossas reuniões semanais com a 

coordenação do subprojeto da Física, que teve como objetivo principal receber um feedback dos 

alunos com relação às intervenções realizadas nas escolas.  Primeiramente, reproduzimos o 

questionário no Google Forms. Para tal, foi utilizado um smartphone.  

O questionário continha cinco perguntas abertas (questionário disponível no Anexo 1), pois 

julgamos que, com perguntas abertas, estaríamos dando mais liberdade para o aluno se expressar 

sobre o que estava sendo perguntado. Após finalizada a inserção das perguntas no Google Forms, 

um link foi gerado com o respectivo questionário. Em seguida, esse link foi divulgado para os 

alunos em cada uma das escolas em que o PIBID da Física estava atuando. Escrevemos o link no 

quadro e orientamos para que os alunos acessassem o questionário e respondessem às perguntas.  

Com os dados coletados, geramos gráficos, utilizando o Google Planilhas. Como as perguntas eram 

abertas, agrupamos as respostas dos alunos em parâmetros para poder facilitar a análise dos dados 

obtidos. Geramos gráficos apenas de duas perguntas, pois as demais tinham como objetivo balizar o 

PIBID para o semestre seguinte. 

Utilizamos os seguintes parâmetros: “sim”, “não” e “mais ou menos”. O parâmetro “mais ou 

menos” foi utilizado para expressar a opinião de alunos que ainda estavam mudando sua opinião 

sobre a Física, mas ainda se queixavam de alguma dificuldade.  

O terceiro gráfico apresentado refere-se aos dados colhidos em relação à pergunta feita, 

utilizando a mesma metodologia adotada no início desse subprojeto do PIBID da Física, no início 

do segundo semestre de 2018. A ideia é que poderíamos, posteriormente, comparar a mudança de 

postura do aluno frente ao estudo da Física.  
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Como podemos observar, o questionário do final do semestre de 2019 trouxe uma pergunta 

similar com respostas dos alunos representadas no segundo gráfico, proporcionando, a partir 

também de dados empíricos, uma avaliação de comparação entre o momento antes e depois das 

atuações apresentadas neste trabalho. Pode-se verificar uma melhora significativa na opinião dos 

alunos em relação ao gosto pela Física, coadunando com o que vínhamos observando 

qualitativamente durante o processo. 

 

Gráfico 01 (pesquisa de 2019) 

 
Fonte: Dados de questionário, 2019. 

 

 

Gráfico 02 (pesquisa de 2019) 

 
Fonte: Dados de questionário, 2019. 
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Gráfico 03 (Pesquisa de 2018) 

Você gosta de Física? 

 
Fonte: Dados de questionário, 2019. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O PIBID, como se pode facilmente perceber pela análise da experiência aqui apresentada, é 

um programa que proporciona uma prática docente extremamente gratificante para futuros 

educadores, pois oferece ao licenciando meios de familiarizar-se à realidade da escola como 

professor, fornecendo conhecimento crítico para questionar expectativas fantasiosas ou 

preconceituosas relacionadas à escola, além de fortificar ideias que incentivam o caminho da 

docência.  

A experiência no PIBID
12

, por conciliar a teoria estudada em disciplinas didático-

pedagógicas com a prática docente em sala de aula faz com que esses futuros professores tenham 

verdadeira consciência da importância do professor e da escola na formação de cidadãos criativos, 

portanto aptos a desenvolver novos marcos educacionais e civilizatórios; além disso, de incentivar o 

professor a se tornar um pesquisador, em suma, um eterno estudante. 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 Cf. Filme de alguns momentos do relato de experiência, objeto desse trabalho. 

https://drive.google.com/file/d/1JID1nHD0VJeSXyZ24V3PBCcrHvPa1YUe/view?usp=sharing  
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ANEXO 1 

 

Questionário aplicado nas turmas das escolas parceiras: 

 

1. As intervenções do PIBID contribuíram para seu aprendizado da Física? Por quê?  

2. Qual foi a intervenção que mais o impactou?  

3. Quais são as sugestões (expectativas e críticas) para as futuras intervenções do PIBID da Física? 

4. Você mudou sua opinião em relação ao gosto pela Física?  

5. Você acha importantes programas de Educação como o PIBID, que trazem novas formas de 

ensino-aprendizagem? 
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RESUMO 

 

Ao longo do tempo, a educação adquiriu diferentes significados e funções, buscando integrar diversos indivíduos à 

sociedade. No Brasil, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, garantido pela Constituição Federal 

de 1988. Nesse sentido, o ambiente escolar deve ser acessível a todos, a fim de que esse direito seja garantido. 

Entretanto, os currículos escolares nem sempre, contemplam a pluralidade cultural existente no país. Essa situação tem 

sido mudada por meio das leis 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história e cultura africanas e afro-brasileiras 

no Ensino Básico; e a lei 11.645/08, que acrescenta o ensino da história e cultura da população indígena. Desse modo, a 

atuação do PIBID vem como um auxílio para que essas questões sejam contempladas no ensino de História, na 

educação básica. 

Palavras-chave: PIBID. Ensino de História. Diversidade. 

 

PIBID in public schools:                                                                                                 

social diversity through History teaching 

 

ABSTRACT 

 

Over time, education has acquired different meanings and functions, seeking to integrate diverse individuals into 

society. In Brazil, education is a right for all and the duty of the State and of the family, guaranteed by the Federal 

Constitution of 1988. In this sense, the school environment must be accessible to all, in order for this right to be 

sustained. However, school curricula do not always contemplate the cultural plurality existing in the country. This 

situation  has been  changed by Laws 10.639 / 03, which makes the teaching of African  and Afro-Brazilian  history and  
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culture compulsory in Basic Education; and 11.645 / 08, which adds the teaching of the history and culture of the 

indigenous population. Thus, the action of PIBID, comes as an aid for these issues to be addressed in the teaching of 

history, in basic education. 

 

Keywords: PIBID. History Teaching. Diversity 

 

 

1 INTRODUÇAO 

 

Ao longo do tempo, a educação adquiriu diferentes significados e funções, buscando integrar 

diversos indivíduos à sociedade. No que diz respeito à educação brasileira, é direito de todos e 

dever do Estado e da família, garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, tendo 

como objetivo o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 

 Sendo assim, o ambiente escolar deve ser acessível a todos, a fim de que esse direito seja 

garantido. No entanto, de acordo com o antropólogo Márcio Ferreira da Silva (1994), a escola se 

mostra individualista, “e mesmo que essa promova um encontro das massas, que são diversificadas, 

resultadas da formação histórica nacional, ela não faz com que todos os indivíduos presentes nela se 

identifiquem enquanto atuantes dessa formação” (SILVA, 1994, p. 48). Nessa perspectiva, “a escola 

é vista como uma instituição única, com os mesmos sentidos e objetivos, tendo como função 

garantir a todos o acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente acumulados pela sociedade.” 

(DAYRELL, 2001, p. 139). 

Nos dizeres de Vera Maria Candau (2003), os currículos escolares são uma forma 

perceptível de discriminação na educação, uma vez que não contemplam, em diversos casos, a 

pluralidade cultural existente no país. Na tentativa de abarcar temáticas referentes à pluralidade 

cultural, foram elaboradas duas leis posteriores à promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN – Lei 9.394/96, em 20 de dezembro de 1996. São elas: a lei 

10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história e cultura africanas e afro-brasileiras no Ensino 

Básico; e a lei 11.645/08, que se trata de uma alteração da lei mencionada anteriormente, agora 

acrescentando o ensino da História e cultura da população indígena.  

Tais temáticas, têm sido silenciadas e negadas nos currículos escolares. Nesse sentido, as 

reflexões acerca desses temas constituem mecanismos relevantes, no que diz respeito ao combate às 

desigualdades historicamente perpetuadas na sociedade. Apesar de a diversidade cultural e étnico-

racial estar presente no cotidiano da escola, por meio do público que a frequenta, a diversidade bem 

como  a  desigualdade  são  temas  pouco  contemplados  nos  currículos  escolares, desse  modo, “a  
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escola está sendo chamada a lidar com a pluralidade de culturas, reconhecer os diferentes sujeitos 

socioculturais presentes em seu contexto, abrir espaços para a manifestação e valorização das 

diferenças[...]”. (MOREIRA; CANDAU, 2003, p. 54). 

Por meio da implementação da Lei 10639/03, que torna obrigatório o ensino da História e 

cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas – públicas e particulares, do ensino 

fundamental até o ensino médio – , o ensino de História tem a responsabilidade de internalizar 

significados e sentidos através do entendimento e, de se fazer perceber muitas Áfricas de outras 

versões e olhares. Uma África da qual todos nós fazemos parte. 

O ensino de História da África nas escolas carrega, desde muito cedo, um silêncio incógnito 

diante de um imaginário coletivo preconceituoso apresentado por um modelo de ensino positivista, 

que a rotulou com muitas críticas e poucos elogios, como sendo a única versão de uma história. A 

versão única de história cria estereótipos, e essa desqualificação enfatiza um olhar para o outro 

carregado de etnocentrismo, ao invés de semelhanças. Falamos nas mídias sobre uma África em 

agonia, de fome, de guerras violentas e sem sentido, de fauna e flora exóticos e de Aids, e nos 

limitamos a conhecer uma África sem protagonismo nas experiências sociais e culturais. 

Durante os trezentos anos de regime escravocrata que permearam o Brasil e a antiga 

América Portuguesa, a presença da mordaça foi comum. A impactante obra, Castigo de Escravos, 

obra de Jacques Ettienne Arago, de 1839, retrata Anastasia, uma mulher escravizada e amordaçada.  

 

Imagem 1 – Castigo de Escravos 

 
Fonte: Acervo de Museu Afro Brasil SP. 
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A princípio o açamo tinha como finalidade impedir que os sujeitos escravizados comessem a 

cana-de-açúcar e o cacau enquanto trabalhavam nas plantações, mas sua finalidade principal era 

implementar a mudez. Uma máscara para silenciar toda luta e resistência desses sujeitos, além de 

ser uma tentativa de desumanizar essa população. A mordaça é símbolo da dominação, da tortura e 

do colonialismo que reinou durante três séculos. Mas o silenciamento da população negra não teve 

fim no Império, nem mesmo no começo de nossa vida Republicana, as políticas de silenciamento se 

renovam e surgem quase que imperceptíveis, exceto para os silenciados. 

O epistemicídio
5
 foi prática comum desde a época colonial, e fora mantida no começo de 

nossa história republicana. Sueli Carneiro, ativista do movimento negro, definirá o termo em sua 

tese: 

 

O epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos povos 

subjugados, um processo persistente de produção da indigência cultural: pela negação ao 

acesso à educação, sobretudo de qualidade; pela produção da inferiorização intelectual; 

pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de 

conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo 

comprometimento da auto-estima pelos processos de discriminação correntes no processo 

educativo. Isto porque não é possível desqualificar as formas de conhecimento dos povos 

dominados sem desqualificá-los também, individual e coletivamente, como sujeitos 

cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe a razão, a condição para alcançar o conhecimento 

“legítimo” ou legitimado. Por isso o epistemicídio fere de morte a racionalidade do 

subjugado ou a sequestra, mutila a capacidade de aprender etc. É uma forma de sequestro 

da razão em duplo sentido: pela negação da racionalidade do outro ou pela assimilação 

cultural que em outros casos lhe é imposta. (CARNEIRO, 2005, p.97). 

 

Toda forma de deslegitimação e recusa da produção intelectual, cultural e acadêmica da 

população negra, deve ser considerada política de silenciamento. Afinal, como essas permanências 

são representadas hoje?  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2018, mostram que, em 2016, a 

taxa de analfabetismo de brancos chegava a 4,2%, enquanto se apresentava em dobro em relação à 

população parda ou preta, registrando, 9,9%. Quando o assunto é ensino superior, mesmo com as 

conquistas alcançadas pelo ativismo negro, em específico a lei N.º 12.711, que torna constitucional 

as cotas nas Universidades, apenas 9,3% da população parda e preta alcançou o diploma de ensino 

superior; o número sobe quando é relacionado à população branca, atingindo 22,9%. E essas 

estatísticas são só as relacionadas à educação, mas é de conhecimento público que a população 

negra é a que sofre mais batidas policiais, e é também a mais marginalizada.  

 

                                                      
5
 Termo usado por Boaventura de Souza Santos para caracterizar a destruição de conhecimentos, saberes e culturas não 

aceitas pela cultura branca/ocidental. 
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A historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz vai afirmar em sua mais recente obra, Sobre o 

Autoritarismo Brasileiro: 

 

Com a entrada do século XX, e diferentemente do que a propaganda republicana divulgou, 

a exclusão social voltou a crescer no Brasil; os negros sendo sistematicamente apartados 

das políticas e das benesses do Estado. Essa longa história também explica como, 

paradoxalmente, o racismo é filho da liberdade, pairando ainda hoje, um grande interdito no 

que se refere à expansão de direitos para tais populações, que são as mais vitimizadas no 

país com relação aos direitos à saúde, educação, trabalho, moradia, transporte e segurança. 

(SCHWARCZ, 2019, p.31-32). 

 

2 A IMPORTÂNCIA DO PIBID NAS ESCOLAS 

 

A iniciação à docência tem se revelado uma etapa importante de aprendizado e pesquisa, 

para percepção do tipo de professor que queremos ser, mas também do que não queremos ser. A 

descoberta da realidade escolar traz autonomia, à medida que o sentimento de pertencimento 

perpetua a vivência dos graduandos. 

É tarefa urgente e complexa estreitar os vínculos do licenciando com a educação básica, 

tendo em vista que a aprendizagem da docência é um processo gradual, garantido pela prática. 

Dessa forma, torna-se possível a proposta do filósofo alemão Ulrich Von Wilamowitz, para quem a 

escola é criadora de saberes próprios e pode influenciar o saber erudito, no que ficou denominado 

de “efeito Wilamowitz”, ou seja, a estreita articulação entre escola e universidade propõe um 

movimento dinâmico, capaz de trazer do cotidiano escolar propostas interessantes a serem debatidas 

como tarefa significativa no meio acadêmico.  

A escola imprime transformações imensas na cultura, de forma que essa cultura escolar 

forma uma memória e uma identidade coletiva de um determinado grupo. Logo, a necessidade de 

uma via de mão dupla entre escola e saber acadêmico, fundamenta um processo natural de criação 

do conhecimento histórico. 

Apoiado nesse princípio, o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência) tem como norte uma troca de vivências entre alunos, professores e futuros professores. 

Como resultado, sua finalidade educativa assegura efeitos na ação da escola e no campo de pesquisa 

do licenciado e, consequentemente, em suas transformações sociais e profissionais. 

No ano de 2018, três escolas foram contempladas com o PIBID de História, sendo duas 

belorizontinas e uma do município de Contagem. O Projeto “Viver e conviver: o ensino da História 

e a diversidade social” teve início, portanto, no segundo semestre de 2018 e se desenvolveu ao 

longo de 2019. 
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As escolas divergem em público frequentador, modalidade de ensino (fundamental, médio, 

etc.), investimento recebido, região, situação étnico-cultural e socioeconômica. Apesar de toda a 

diferença, as três escolas receberam o mesmo projeto, que foi trabalhado de forma distinta entre 

elas, a fim de sanar cada necessidade e especificidade presente nas instituições de ensino. 

 

2.1 Escola Estadual Professora Lígia Maria de Magalhães 

 

Com o intuito de transformar os alunos em agentes de criação e dar fala a suas aspirações, 

medos e dúvidas, iniciamos o projeto “Viver e conviver: o ensino da História e a diversidade social” 

na Escola Estadual Professora Ligia Maria de Magalhães, com duas turmas de alunos que hoje estão 

no terceiro ano do ensino médio. A escola fica localizada em um bairro periférico de Contagem. 

Uma das nossas primeiras iniciativas foi realizar uma pesquisa quantitativa com os alunos para 

observar como eles se identificavam em relação a cor de pele, religião e situação socioeconômica; 

para nossa surpresa, de 60 alunos entrevistados apenas 8 se declararam negros. Nosso objetivo, a 

partir do resultado desse questionário, foi fazer com que os alunos se identificassem, a fim de 

construir uma autoafirmação racial.  

Nossa primeira atividade foi trabalhar com conceitos relevantes para entender a cultura. 

Trabalhamos os conceitos de: etnocentrismo, aculturação, apropriação cultural, genocídio e 

etnocídio. Para a realização da atividade, nós, pibidianos, imprimimos os termos e seus significados 

e misturamos ambos. Os alunos tinham que montar os pares, sempre conciliando o conceito e seu 

significado. As turmas se mostraram bastante empenhadas e mesmo sem conhecer os termos se 

saíram muito bem.  

Com intuito de trabalhar com algo do cotidiano dos alunos, levamos três raps para abordar o 

racismo: uma música do grupo Racionais, “Capítulo 3 versículo 4”, que levanta estatísticas 

relevantes sobre o racismo, e uma segunda chamada, “Voz do mineiro Djonga”, que fala sobre o 

racismo estrutural, violência policial e resistência do movimento negro. E passamos o filme 

“Pantera Negra”, para ilustrar como poderia ser  

um país africano sem a chegada do colonialismo, do imperialismo e da escravidão. O objetivo das 

atividades foi fazer aflorar a representatividade negra e trazê-los como protagonistas. 

Observamos também que no diagnóstico aplicado nenhum aluno se declarou pertencente a 

alguma religião de matriz africana: de 60 alunos, 33 se declararam evangélicos e 19 afirmaram ser 

católicos. Religiões cristãs somaram 87% na pesquisa. Decidimos trabalhar as religiões de matriz 

africana, já que são importantíssimas para uma melhor compreensão da história dos 
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afrodescendentes, a resistência das pessoas que foram escravizadas e a conexão com o continente 

africano, a chamada ancestralidade e a fim, também, de evitar atitudes intolerantes, já que o 

desconhecimento ou o (pré)conceito são algumas causas dessas atitudes discriminatórias. 

 

Imagem 2 – Atividade sobre as músicas 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2018. 

 

Os alunos foram muito participativos e se mostraram interessados pela temática, fizeram 

muitas perguntas e trouxeram frases de senso comum, que foram importantes na hora de 

desmistificar achismos e mitos relacionados à Umbanda e ao Candomblé. 

Decidimos também trabalhar outras versões sobre o continente africano, buscando combater 

essa “história única” sobre a África, que aborda apenas guerras, fome, doenças e escravidão, como 

se ela fosse “um país homogêneo” e não um continente com 54 países, como se nada de positivo 

nascesse no solo arenoso do continente, ignorando a produção intelectual, cultural e todos os pontos 

grandiosos dos países pertencentes à África. 

Como estamos trabalhando em uma escola periférica, que recebe poucos investimentos e 

cuidados, surgiu uma demanda externa ao projeto que também necessitava da nossa atenção. A 

maioria dos alunos não sabia do que se tratava e como funcionava o Exame Nacional do Ensino 

Médio, o ENEM, e alguns programas como o PROUNI, SISU e FIES.  

Dedicamos alguns dias do projeto para explicar como funcionam os programas e a prova do 

ENEM, além de realizarmos também um teste de aptidão para incentivar os alunos a ingressarem 

nas universidades. Auxiliamos os alunos na hora da inscrição para a prova do ENEM, os testes e as 

inscrições foram feitas em um laboratório de informática da escola, espaço que eles nunca tinham 

frequentado e muitos nem sabiam da existência; com essa estratégia, o número de alunos que vão 

realizar a prova quase dobrou. 
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Imagem 3 – Oficina sobre Enem – Teste Vocacional 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

 

No decorrer do projeto, pedimos aos alunos que realizassem algum produto baseado nas 

atividades. Eles fizeram desenhos, poemas, levaram também fotografias impactantes com o intuito 

de realizarem um mural. Todo o material produzido pelos alunos foi exposto na Semana da 

Consciência Negra, em novembro, numa feira cuja organização ficou a cargo dos próprios alunos. 

Na imagem a seguir, um exemplo da produção dos estudantes. 

 

Imagem 3 – Arte produzida por alunos do Ensino Médio 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 
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2.2 Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti (EMPEP) 

 

2.2.1 Turmas do 6º ano de 2018 

  

A fim de problematizar o dia da Consciência Negra, comemorado na escola, procuramos 

analisar com os alunos do sexto ano do ensino fundamental, no ano de 2018, povos africanos e seus 

aspectos culturais, sociais, econômicos e geográficos até então desconhecidos por eles. Esses se 

surpreenderam, ao se encontrarem com uma história da África repleta de pluralidade e sentidos.  

Os alunos foram divididos em grupos, dos quais os seis sextos anos presentes na escola 

contemplavam cinco etnias previamente escolhidas (O Reino de kush, as Savanas, os povos das 

Florestas, os povos do deserto e o Reino da Etiópia). Essas foram subdivididas em temas a serem 

pesquisados (economia, lendas, território, religião, cultura e alimentação), que por sua vez, foram 

distribuídos de forma que cada turma estudasse sobre os povos, analisando aspectos diferentes. 

Com essa estratégia, o projeto de pesquisa, intitulado Feira dos Povos, exposto e apoiado 

pela escola, juntamente com a comunidade, manifestou os conhecimentos adquiridos, de forma 

lúdica e criativa. Foram apresentados peças teatrais, maquetes, comidas típicas, danças e objetos 

representativos relacionados aos temas.  

A desconstrução de uma África dificultada pela ignorância cultural e intelectual, expôs 

singularidades silenciadas pelos (pré)conceitos das mídias, da literatura e, por muito tempo, também 

da educação. Preocupados com uma inovação dos saberes sobre uma África múltipla, foram 

confeccionados materiais didáticos embasados em recortes de livros didáticos que traziam as 

civilizações trabalhadas. Dessa forma, os olhares para uma nova África possibilitaram percepções 

sobre proximidades e pertencimento, até então ignoradas. 

 

Imagem 4 – Apresentação de fotografias e confecção de máscara pelos alunos sobre o 

respectivo trabalho. Feira dos Povos – EMPEP 11|2018 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 
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Imagem 5 – Confecção de bonecos de EVA. Feira dos Povos 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2018. 

 

Imagem 6 – Exposição de desenhos de características culturais. Feira dos Povos 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2018. 

 

Imagem 7 – Apresentação dos trabalhos dos alunos. Feira dos Povos 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2018. 
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Imagem 6 – Pesquisas em sala sobre o respectivo tema do grupo. Feira dos Povos 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2018. 

 

2.2.2 Turmas do 6º ano de 2019 

  

Para trabalharmos com a questão da memória e identidade e, consequentemente, com as 

noções de diversidade cultural e étnica, foi aplicado aos alunos um pequeno diagnóstico com 

perguntas para análise tanto quantitativa como qualitativa, tais como idade, reconhecimento da 

cor/raça, as percepções sobre o ensino na escola, entre outras – sendo pouquíssimos a se 

considerarem pretos. Nosso objetivo era coletar dados, a fim de organizarmos um projeto de 

intervenção que assumisse o papel de contar diversas histórias. Dessa maneira, desenvolvemos, 

juntamente com a professora de geografia, um trabalho em que deveria ser considerada a história de 

vida e a relação com os espaços dos alunos.  

Com base nessa pesquisa, propusemos-nos a construir um Museu da Pessoa dos Sextos anos 

da EMPEP de 2019.  

Voluntariamente e com a autorização dos pais, alguns alunos foram entrevistados, 

amparados por um questionário previamente pensado pelos integrantes do PIBID. Foram destacadas 

perguntas com relação à escola, ao ensino de História e à relação dos alunos com os bolsistas do 

PIBID dentro da sala de aula, além de perguntas sobre o tipo de profissional que desejavam ser e 

alguns sonhos para o futuro. 

Com os materiais disponíveis, pretendíamos elaborar um vlog da escola com os vídeos 

individuais dos alunos participantes e um pequeno curta, desenrolando uma sequência de roteiro de 

respostas. Além disso,, era objetivo do grupo desenvolver um pequeno artigo para a revista da 

escola relatando a experiência e o aprendizado.  

 



57 57 
 

PIBID PUC Minas 

Experiências, saberes e fazeres da formação docente 
57 57 

 

PIBID PUC Minas 

Experiências, saberes e fazeres da formação docente 

    
 

 

 

 

 

As muitas histórias afirmaram afinidades e ofereceram a consciência de quem somos. O 

processo de formação da identidade é lento e progressivo, mas as partes mais importantes dele 

podem ser desenvolvidas dentro da escola. Essa possibilidade permite compreender o diverso. A 

afirmação das diversidades na educação desconstrói a manutenção da desigualdade em nosso país. 

Sendo assim, a análise do outro, reafirma uma pluralidade social e racial dentro do cotidiano e das 

relações.  

O papel da História nesse contexto é fazer lembrar das entranhas de nossas origens e, de 

como somos influenciados e formados por elas. 

 

2.2.2.1 Mudanças no Projeto: Relato de comparação 

 

Por causa da incompatibilidade de horários para se apresentar às reuniões semanais do 

PIBID, o professor orientador da Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti – Herbert 

Timóteo – renunciou a seu posto no Projeto, a partir do segundo semestre de 2019, deixando-nos 

com experiências extraordinárias para a construção de nossa estrutura profissional. 

Logo, uma segunda equipe do PIBID foi transferida também para a Escola Estadual 

Professora Lígia Maria de Magalhães, sendo contemplados o sexto e o sétimo ano. Para iniciarmos 

a temática africana e afro-brasileira, foi elaborado um plano de aula que tem como objetivo 

inaugurar, desmistificar e elaborar visões de uma África vasta de riquezas em cultura, em história e 

em referências.  

Foram confeccionadas duas aulas, uma para expor elementos culturais, econômicos, 

políticos e geográficos de diferentes povos africanos (tais como Kush, Axum e Etiópia) e a segunda 

aula para desconstruir os estereótipos que a história da África carrega na contemporaneidade. 

Introduzimos imagens, pesquisas e oralidade através de contação de histórias de lendas africanas. A 

fim de elaborar um produto dos alunos, uma terceira aula foi composta no plano de aula; essa 

apresenta uma produção de história em quadrinhos. A história precisa conter no mínimo doze 

quadrinhos e um título escolhido pelo grupo (de no máximo quatro pessoas).   

Para além do conhecimento, nosso intuito foi o de reunir vivências sobre a história da África 

de maneira a possibilitar (re)significados. Estudos sobre um passado remoto e recente das regiões, 

do processo de formação da África atual, do entendimento da diversidade de suas culturas e povos. 

Dessa forma, não apenas as representações sobre o continente africano serão provocadas, assim 

como o olhar para o Outro não mais estará impregnado de diferenças; antes, será uma reelaboração 

da própria identidade.  
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Imagem 9 – Leitura e debate sobre o livro Canções da África (setembro 2019) 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

 

Imagem 10 – Apresentação dos alunos do PIBID sobre a temática 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

 

Imagem 11 - Entrevista e apresentação dos alunos sobre o tema 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 
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2.3 Escola Estadual Madre Carmelita 

 

Na Escola Estadual Madre Carmelita, que se encontra no bairro Bandeirantes, região da 

Pampulha, em Belo Horizonte, a aplicação do projeto e começo de atividades se deu em um 

processo de extrema cautela por parte dos bolsistas, uma vez que é uma escola dita “referência” e de 

cunho tradicionalista. 

Uma característica importante a ser levada em consideração, a respeito dessa escola, é que 

boa parte dos alunos não residem na região da Pampulha, uma região nobre de Belo Horizonte, ou 

seja, os alunos possuem médio ou baixo poder aquisitivo. Foi realizado, em um primeiro momento, 

um levantamento sobre as características da escola e do corpo docente, seu ambiente e seus 

diferentes espaços de acesso aos educandos e um dos objetivos foi elucidar a ideia de sujeitos 

históricos aos alunos da escola, auxiliando-os a se reconhecerem como pertencentes à sociedade. 

As atividades realizadas se deram pela aplicação da temática já assinalada, referência do 

subprojeto de História, do PIBID e, com isso, foi possível notar uma carência por parte dos alunos a 

respeito de temas que vão desde a história dos grandes reinos africanos, perpassam pela abolição da 

escravatura, até a questão das ações afirmativas, como lei de cotas e criminalização do racismo no 

Brasil, além de outras diversas facetas do ensino de História que estão direta ou indiretamente 

relacionados com esses temas, como as representações históricas, o trabalho com fontes e a 

concepção da consciência histórica. 

Com isso, o projeto do PIBID na escola vem se mostrando como uma inovação nas 

discussões acerca da temática da lei 11.645/08, pois, pelo que foi informado pelo professor 

supervisor, a escola carecia de discussões acerca das temáticas culturais e históricas africanas, afro-

brasileiras e indígenas. Assim, o PIBID na área da História nesta escola tem tido o potencial de se 

mostrar como algo novo e extremamente renovador. 

No que tange à organização dos pibidianos, é necessário citar que houve diversas mudanças 

quanto ao manejo das turmas – seja por mudança nos horários da escola, seja por mudança no dia 

de presença dos universitários – e, também, devido à desistência de alguns dos integrantes do 

projeto, que saíram por diversos motivos. O grupo se constitui de aproximadamente 8 indivíduos, 

mas já chegou a ter 15, em seu início. A distribuição por salas foi feita mediante análise dos 

próprios Pibidianos, que escolheram, na medida do possível, as turmas com que iriam trabalhar.  

Os trabalhos foram realizados por meio de intervenções periódicas, mediante  autorização  

do professor  responsável,  tendo  aproximadamente 2 ou  3  aulas  de  duração e  estando  direta  ou  
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indiretamente ligadas ao currículo nos respectivos bimestres escolares. Os pibidianos frequentam 

turmas do segundo e terceiro ano do Ensino Médio. 

Foram elaborados trabalhos com diversas temáticas e variadas metodologias, tais como, 

história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, feminismo e relações de gênero, a crise das 

instituições de incentivo à pesquisa, o pensamento liberal e conservador aplicado à política, 

estatísticas à luz do projeto, reflexões sobre o processo histórico vivenciado por minorias e a 

desconstrução de estereótipos construídos historicamente. Todos estes projetos serão detalhados a 

seguir.  

 

2.3.1 História e cultura africana, afro-brasileira e indígena  

 

O planejamento das aulas se deu com o objetivo de abordar a história da escravidão no 

Brasil, além dos movimentos de resistência e a forma como este sistema escravista se constituiu no 

período colonial e imperial, até sua abolição em 1888. Um dos objetivos dessas aulas foi o de 

utilizar, principalmente, bibliografias que pudessem ser encontradas na biblioteca da escola, 

permitindo assim um fácil acesso dos alunos aos materiais utilizados de fonte. Ao tratar da 

escravidão, foi necessária uma devida atenção em ressaltar o protagonismo de resistência dos 

sujeitos escravizados.  

Houve grande dificuldade durante o planejamento das duas aulas, mas os alunos se 

mostraram interessados acerca da temática. Um grande problema percebido foi a dificuldade dos 

alunos de compreenderem o contexto africano, não concebendo assim a ideia de que existiam 

diferentes povos e reinos neste continente, reiterando a afirmação de que os alunos possuem grande 

carência de informação acerca de tais temáticas. Esta intervenção acabou por demonstrar uma 

necessidade de futuramente planejar uma aula que aborde especificamente esta história dos diversos 

povos da África anteriores à colonização. 

 

2.3.2 Feminismo e relações de gênero em sala de aula 

 

Procurando aproximar o conteúdo de História à realidade e ao interesse da turma do 2º ano 

do ensino médio, o tema foi escolhido por eles: relações de gênero, tendo como um dos recortes de 

maior interesse, citado por algumas alunas, a rivalidade feminina. Para tanto, procurou-se 

estabelecer a análise de revistas  direcionadas a adolescentes, como a Capricho, por exemplo, com o  
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objetivo de desenvolver as capacidades de visualização e debate sobre as ramificações dos discursos 

apresentados nas capas e a forma como são modificados pela demanda do contexto histórico 

refletidas na sociedade. 

Os temas foram trabalhados na seguinte ordem: 1º) Estruturação das relações de gênero de 

forma geral e algumas particularidades no caso do Brasil. 2º) Análise do discurso vinculado ao 

público feminino adolescente em revistas; as formas como este discurso são reflexos da ideologia o 

seu período de publicação; realização de um panorama do posicionamento da mulher perante a 

sociedade nos contextos que seguem, interpretando as permanências e rupturas e suas respectivas 

razões. 

Houve grande envolvimento de toda a turma nas aulas, as atividades ocorreram de forma 

dinâmica e prazerosa. Os fatores que obtiveram maior atenção foram mudança de mentalidade entre 

as décadas e a da contraposição de ideias presentes numa mesma época. 

 

2.3.3 A crise das instituições de incentivo à pesquisa 

 

Tendo em vista as relações que se estabeleceram entre os alunos e os pibidianos, foi 

realizada uma reunião para que pudéssemos pensar em como iríamos agir neste momento de crise 

das instituições de incentivo à pesquisa – a partir de medidas anunciadas pelo Ministério da 

Educação. Para isso, fizemos uma consulta aos alunos da escola, para que fosse possível entender os 

desdobramentos de nossas intervenções no cotidiano da escola e deles. 

Não foi uma ideia unilateralmente pensada pelos alunos do curso de História, mas um 

convite para uma ação em parceria com os bolsistas da Física e de seu professor supervisor, 

transformando-se em uma atividade interdisciplinar, tendo como expectativa a construção de um 

projeto para questionar este novo panorama governamental e legitimar a importância da 

permanência do PIBID. 

Surpreendentemente, os alunos trouxeram um turbilhão de informações, que partiram desde 

o papel do pibidiano como um agente aproximador do conteúdo ministrado e as diversas linguagens 

utilizadas por eles. Nessa perspectiva, os pibidianos são vistos como facilitadores e mais, como 

filtros que canalizam os conteúdos e catalisam para o entendimento deles. No entanto, o mais 

impressionante foi a percepção de que esses universitários, para além de um suporte do ensino, são 

também agentes mediadores de conflitos entre os alunos e a instituição, e também agentes 

conciliadores do sujeito aluno com as demandas que estes trazem de fora. 
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Outro aspecto que chamou atenção foi a falta de abertura que os alunos disseram ter para 

debaterem, com a instituição em si, sobre seus anseios e angústias. Percebem um distanciamento 

entre os direitos e os deveres como sujeitos no ambiente escolar. Nesse sentido, iniciou-se o 

desenvolvimento de uma atividade na qual vamos construir uma comissão da diversidade, na qual 

traçaremos metas e ações para que nossas discussões não sejam apenas em sala ou em uma 

atividade que ficaria engavetada tanto pelo pibidiano quanto pelos alunos. Nessa comissão da 

diversidade, elaborada nos moldes de uma “mini ONU”, criaram-se as diretrizes para que o assunto 

seja não apenas debatido, mas seja assegurado que todos possam viver sua diversidade de forma 

plena e saudável em parceria com o ambiente escolar e suas normatizações. 

 

2.3.4 O pensamento liberal e conservador aplicado à política 

 

O tema escolhido teve como objetivo proporcionar aos alunos um esclarecimento maior a 

respeito de decisões políticas e como elas interferem no cotidiano da sociedade brasileira, 

principalmente relacionado às classes com menor poder aquisitivo.  

A atividade foi pensada e organizada da seguinte maneira: foram destinadas duas aulas para 

expormos o conteúdo a ser trabalhado, bem como orientar a respeito da apresentação que seria 

resultado desse todo. Ao longo dessas duas aulas, aprofundamos com os alunos nos conceitos que 

fundamentam teorias políticas, a saber, liberalismo e conservadorismo. As aulas se basearam nos 

livros clássicos a respeito do assunto, em especial o Segundo Tratado do Governo Civil, de John 

Locke e A Riqueza das Nações, de Adam Smith. 

A esse respeito, foi feita uma atividade na qual foram retirados da História acontecimentos 

políticos de modo geral. Após serem devidamente contextualizados pelos pibidianos, os alunos 

deveriam apresentar argumentos afirmando qual o caráter ideológico dos acontecimentos em 

questão. A atividade foi extremamente produtiva, foram esclarecidas diversas dúvidas em relação 

ao aparato teórico, demonstrando envolvimento por parte da turma. Em suma, percebeu se que os 

alunos aplicaram esforço em realizar a atividade e se apresentaram entusiasmados com o teor da 

temática proposta. Infelizmente, a leitura por parte dos alunos é algo que precisa ser trabalhado, 

pois não realizavam as leituras propostas, tanto livros, quanto os textos preparados pelos pibidianos. 

Contudo, os alunos mostraram boa capacidade de distinguir aspectos referentes às diferentes 

ideologias. 
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2.3.5 Estatísticas à luz do projeto 

 

 Foram feitas intervenções semanalmente, nas aulas, com dados estatísticos relativos à 

proposta do projeto, como informações sobre indígenas, afrodescendentes, racismo e preconceitos. 

Propusemos aos alunos, após apresentarmos as informações, dados e informações por diversos 

meios (na sala de vídeos, em sala de aula, conversas em grupo, etc.) que fizessem pesquisas e, após 

levantarem as informações e conhecimentos, apresentassem em forma de trabalho, com impressos, 

audiovisuais, teatros, músicas e outras formas que acrescentassem o trabalho e elucidassem o tema 

com qualidade e didática para a turma.  

O referido semestre trouxe resultados singulares, trabalhos de bastante qualidade que 

versaram e compilaram informações sobre os temas propostos, com caráter crítico e interdisciplinar 

envolvendo também os contextos políticos, sociais, econômicos e ambientais. 

 

2.3.6 Reflexões sobre o processo histórico vivenciado por minorias 

 

As intervenções realizadas nas turmas do Ensino Médio estavam voltadas para a reflexão 

sobre a parte do processo histórico vivenciado por minorias em nossa sociedade – negros e 

indígenas – e os impactos no conhecimento e compreensão que se tem construído desses povos na 

atualidade. Ao propor discussões em sala, sobre algumas ideias equivocadas que se tem dos 

indígenas, por exemplo, o objetivo era tentar desconstruir certos tipos de discursos e de 

preconceitos relacionados não somente a esses grupos, como também a outras minorias. O objetivo 

principal era permitir o acesso a discussões mais profundas com algum embasamento teórico e 

comprometidas com dados oficiais. 

No entanto, percebe-se que, devido ao contexto político atual e a ideia que se tem construído 

acerca dos professores de História – que são em sua essência estereotipados sobre vários aspectos –, 

a atividade foi comprometida, as discussões muitas vezes foram desconsideradas por conta desses 

estereótipos. Com isso, em vários momentos a proposta de uma discussão mais aprofundada sobre 

determinado assunto foi obstruída por visões preexistentes e reflexos, em alguns casos errôneos, 

que circulam no imaginário social. Por exemplo, ao trazer para a sala de aula um debate sobre o 

preconceito racial, é perceptível que vários alunos lidam com essa questão relacionando-a com um 

aspecto de “vitimismo” social, fechando-se para novas interpretações. 
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2.3.7 A desconstrução de estereótipos construídos historicamente 

 

Utilizando do período histórico denominado Era Vargas, a atividade realizada teve por 

objetivo desconstruir representações históricas, bem como promover por parte do aluno o 

desenvolvimento de um raciocínio analítico capaz de identificar e interpretar essas representações e 

como elas influenciam a atualidade. 

A atividade foi elaborada usando-se imagens, principalmente pinturas, que remetiam 

diretamente à ideia do branqueamento racial promovido pelo governo de Getúlio Vargas. Foram 

utilizadas duas aulas, ambas expositivas, com auxílio de projetor para visualização das referidas 

imagens. Após discorrer sobre as principais ideologias por trás dessas pinturas, como A Redenção 

de Cam, sugeriu-se que os alunos elaborassem um trabalho que consistiria em 2 etapas, a primeira 

sendo a análise não crítica de imagens que fizessem referência a esses modelos sociais racistas, e a 

segunda baseada em uma análise crítica destas mesmas imagens, baseando-se no que foi explorado 

e explicitado pelos pibidianos na sala de aula. No entanto, o trabalho falhou em promover o 

desenvolvimento de novas categorias analíticas, boa parte dos alunos retiraram todo conteúdo da 

internet e não se dispuseram a pensar criticamente sobre as imagens. Ademais, no que tange ao 

desenrolar da atividade, os discentes pareciam interessados e entusiasmados com a desconstrução 

de pensamentos que, a princípio, eram inerentes ao ambiente social e psicológico. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS: PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

 

As aulas e seus planejamentos não se propunham a ir além das fronteiras da sala de aula, 

coisa que se mostra problemática e foi levada em consideração nos próximos planejamentos (para o 

segundo semestre de 2019). Tendo em vista essas críticas, o terceiro semestre do projeto se propôs a 

melhor utilizar os espaços escolares, além de inovar em sua metodologia e ampliar o debate em 

vista de diferentes demandas.  

Algumas intervenções foram pensadas para o futuro, algumas delas serão expostas 

brevemente a seguir: uma delas propõe a parceria interdisciplinar com a Educação Física, com a 

proposta de abordar a realidade das paraolimpíadas. Este projeto foi idealizado com a proposta de se 

debater a realidade dos indivíduos com deficiência, suas dificuldades e superações e devido a 

existência de diferentes alunos com deficiências nas turmas do ensino médio. 

Outra se propõe a abordar o período pré-colonial da América latina, sendo um momento não 

apenas para discutir a histórias dos diferentes povos indígenas no Brasil e as civilizações Astecas, 
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Maia e Inca, mas também um momento para se problematizar conceitos como: civilização; 

colonização; tecnologia. 

Por último, foi pensada uma intervenção que discorra sobre a Conjuração Mineira e a 

Baiana, no sentido de inverter a pirâmide de interpretação, dando protagonismo aos pobres, sujeitos 

escravizados e demais minorias que participaram ativamente dessas revoltas. No entanto, este 

planejamento é, de certa forma, especulativo. Não se sabe se será possível a aplicação desses 

projetos na integra e tampouco se serão modificados ou até descartados em função de outros que 

podem surgir. 

Embora a maioria das atividades tenha ocorrido de maneira tranquila e os alunos tenham 

respondido aos estímulos promovidos, é necessário tentar, na medida do possível, promover 

transformações no que tange à participação dos alunos do ambiente escolar e, principalmente, nas 

decisões que interferem diretamente em suas vidas, isto é, embora a escola conte com um corpo 

administrativo que é responsável por manter o funcionamento, noticia-se, por parte dos alunos, a 

necessidade de serem ouvidos.  

A escola é formada por alunos, professores e diversos tipos de funcionários, há uma 

diversidade gigantesca de pessoas, áreas de atuação, religião, cor e outros demais aspectos que não 

pode ser ignorada. A diversidade é viva e precisa ser ouvida para fazer sentido. Pode-se considerar 

que esse  foi, e está sendo, o papel dos pibidianos nas escolas. Após abordarem temáticas que foram 

esquecidas por pressões bilaterais, os futuros docentes conseguem observar as dificuldades e 

desafios no que concerne à atuação na sala de aula e à promoção de projetos escolares que 

promovam transformações sociais profundas.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objeto a experiência vivenciada por graduandos de iniciação à docência do programa 

PIBID e tem como objetivo relatar os processos de elaboração e desenvolvimento do “Projeto de Leitura e Escrita” 

realizado em uma escola estadual de Minas Gerais, analisar os resultados dessa prática e refletir sobre as dificuldades 

enfrentadas por alunos de iniciação à docência, no decorrer da execução. O projeto foi desenvolvido com alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio, os quais representam uma parcela daqueles que estão no início 

de um novo ciclo e no final do ciclo escolar, respectivamente. Partindo do pressuposto de que é preciso ter clareza das 

habilidades de leitura e escrita que os alunos já dominam e que conhecimentos ainda precisam construir, inicialmente 

foi planejada uma atividade diagnóstica para identificarmos a situação inicial de cada aluno. A partir desse diagnóstico, 

juntamente com o Plano de ensino e o cronograma da professora de português, responsável pela turma, planejamos um 

conjunto de atividades de leitura e escrita, voltadas para trabalhar com os gêneros conto e WhatsApp, no 6º ano do 

Ensino Fundamental, e os gêneros debate e texto dissertativo-argumentativo, no 3º ano do Ensino Médio. Notamos que, 

quando se cria uma situação discursiva, a escrita se torna mais significativa para os alunos, isso conduz a resultados 

mais satisfatórios, porque os alunos têm mais clareza e facilidade no cumprimento das tarefas. Diante dos objetivos e 

resultados alcançados, consideramos que ser professor é uma via de mão dupla, pois cabe a ele ter um olhar de cuidado 

para com os alunos, de modo que estes possam ser vistos como seres humanos, antes de serem estudantes; além disso, 

deve-se buscar, por meio de metodologias diversas, instigar o jovem para que veja o aprender como um lugar de poder, 

lutas e transformações. 

 

 

Palavras-chave: PIBID. Leitura. Escrita. Gêneros discursivos. Educação Pública. 
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Experience Report by Undergraduate Students:                                                       

Reading and Writing Project at Cristiano Machado State School 

 
ABSTRACT 

 

The present work has as its object the experience lived by teaching initiation students of the PIBID program and aims to 

report the processes of elaboration and development of the “Reading and Writing Project” carried out in a Minas Gerais 

State School, as well as to analyze the results of this practice and reflect on the difficulties faced by us, students of 

initiation to teaching, during the project. The project was developed with students from 6th grade of elementary school 

and 3rd year of high school, who represent a portion of those who are at the beginning of a new cycle - 6th grade of 

elementary school - and those who are at the end of the school cycle - 3rd year of high school. Assuming that it is 

necessary to be clear about the reading and writing skills that students already master and what knowledge they still 

need to build, a diagnostic activity was initially designed to identify each student's reading and writing skills. From this 

diagnosis, together with the schedule of the Portuguese teacher responsible for the class, we planned a set of reading 

and writing activities, aimed at working with the genres tale and WhatsApp, in the 6th grade of Elementary School, and 

the genres debate and text Dissertative-argumentative, in the 3rd year of high school. We note that when a discursive 

situation is created, writing becomes more meaningful for the students, thus the results are more satisfactory and the 

students are easier to perform. Given all the goals and results achieved, we consider that being a teacher is a two-way 

street, it is up to the teacher to take a careful look at the students, so that they can be seen and seen as human beings 

before students. In addition, through different methodologies, the student is encouraged to see learning as a place of 

power, struggle and transformation. 

 

Keywords: Pibid. Reading. Writing. Discursive genres. Public. education. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

“A escrita e a leitura sempre foram, e continuam sendo, instrumento fundamental de poder 

e, nesse sentido, sempre estiveram, e continuam estando, articuladas aos processos sociais de 

produção de conhecimento e apropriação dos bens econômicos” (BRITO, 1999, p.90). 

Considerando essa importância, a escolha do tema a ser trabalhado se deu pelo fato de que poder ler 

e escrever (no sentido não de decodificação, mas de processo de construção de sentidos) são direitos 

de cidadania e fazem parte da construção dos indivíduos na posição de sujeitos no mundo.  

Sabendo disso, procuramos desenvolver um projeto de ensino voltado para o 

desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita pelos envolvidos na prática pedagógica. Para 

isso, o primeiro passo para o planejamento da ação foi produzir uma avaliação diagnóstica que 

permitisse detectar o desempenho desses alunos nessas áreas. Assim, a partir do diagnóstico e das 

observações feitas em sala de aula, pudemos perceber que, não só a prática de leitura compreensiva 

estava muito aquém do esperado, mas também a prática de produção de textos escritos. E esse é um 

problema que envolvia tanto os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental (E.F) quanto os do 3º ano 

do Ensino Médio (E. M.), sendo que, com estes, a defasagem era ainda maior, pois é esperado que, 

ao concluírem o E.M., esses estudantes já devam ter condições de participar de forma significativa 
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de diversas práticas sociais que envolvem a linguagem. Dito de outra forma, cabe ao E. M. propiciar 

ao aluno o refinamento de habilidades de leitura e de escrita, de fala e de escuta, para que ele possa 

agir nas mais diversas situações cotidianas, isto é, em casa, no trabalho, numa entrevista de 

emprego, com os amigos, etc., como orienta a Base Nacional Comum Curricular: 

 

Cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as linguagens e seus funcionamentos, 

intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e produção de textos 

verbais e multissemióticos, e alargar as referências estéticas, éticas e políticas que cercam a 

produção e recepção de discursos, ampliando as possibilidades de fruição, de construção e 

produção de conhecimentos, de compreensão crítica e intervenção na realidade e de 

participação social dos jovens, nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos estudos. 

(BRASIL, 2018, p.498).  

 

Nesse contexto, nosso propósito, neste texto, é relatar os processos de elaboração e 

desenvolvimento do “Projeto de Leitura e Escrita” desenvolvido em uma escola estadual de Minas 

Gerais, parceira do PIBID
8
 PUC Minas. Pretendemos analisar os resultados dessa prática e refletir 

sobre as dificuldades enfrentadas por nós, alunos de iniciação à docência, para compreender os 

resultados apresentados pelos alunos na avaliação diagnóstica e para elaborar intervenções 

adequadas em razão das necessidades do educando. Para sermos mais específicos, nossos objetivos 

visam a apontar a importância da proposta de um projeto de leitura e escrita para a formação de 

sujeitos leitores; descrever o processo de elaboração das atividades desenvolvidas no projeto, à luz 

de uma base teórica; relatar a aplicação das atividades constantes do projeto, os resultados 

alcançados e as dificuldades enfrentadas pelos estudantes. Além disso, pretendemos apresentar os 

desafios enfrentados por nós, pibidianos, na elaboração e aplicação dessa prática e ainda, refletir 

sobre as contribuições que a participação no Programa proporciona para a formação de alunos de 

licenciatura do Curso de Letras.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

As atividades aqui descritas fazem parte de nossa experiência enquanto alunos de 

licenciatura do Curso de Letras, em um programa de iniciação à docência do PIBID. Tais atividades 

foram desenvolvidas no período de dois semestres, sendo eles, o segundo semestre de 2018 e o 

primeiro semestre de 2019. Devido à necessidade de se fazer um recorte metodológico, aqui 

falaremos  especificamente do “Projeto de Leitura e Escrita” desenvolvido no primeiro  semestre de  

 

                                                      
8
 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, programa de incentivo à formação inicial e continuada, 

implementado pela CAPES MEC em 2007. 
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2019  na Escola Estadual Cristiano Machado (E.E.C.M), em Belo Horizonte. Como já explicitado, a 

ação envolveu alunos do 6º ano do E.F. e 3º ano do E. M., os quais representam de certa forma, uma 

parcela daqueles que estão no início de um novo ciclo- 6º ano do Ensino Fundamental- e aqueles 

que estão no final do ciclo escolar- 3º ano do Ensino Médio.  

 

2.1 Metodologia 

 

Partindo do pressuposto de que é preciso ter clareza das habilidades de leitura e escrita que 

os alunos já dominam e dos conhecimentos que ainda precisam construir, inicialmente foi planejada 

uma avaliação diagnóstica. Compreendemos que esse modelo de avaliação destoa de uma proposta 

pautada na aferição final de resultados, baseados em julgamentos de erros e acertos e padrões de 

desempenho consagrados. Ao contrário, entendemos a avaliação como parte do processo de 

aprendizagem, como elemento norteador das práticas pedagógicas, indicativo da aprendizagem do 

aluno, necessária para a realizar e ressignificar o planejamento. Com esse entendimento, a avaliação 

diagnóstica realizada pelos alunos serviu para identificarmos o desempenho de cada um em relação 

ao processo de leitura e de escrita, conforme Hoffmann (2004). A partir desses resultados, 

juntamente com o Plano de ensino e o cronograma da professora de português responsável pela 

turma, planejamos um conjunto de atividades de leitura e de escrita, voltadas para trabalhar com os 

gêneros conto e mensagens que circulam no WhatsApp, no 6º ano E.F, e os gêneros debate e texto 

dissertativo-argumentativo - artigo de opinião, no 3º ano E.M. A estratégia adotada para o 

desenvolvimento das atividades foi a realização de oficinas, cada uma delas com a duração de 60 

minutos.  

Cabe-nos ressaltar que todos os gêneros textuais foram trabalhados a partir de situações 

discursivas geradas em classe para, posteriormente, inserirmos atividades de escrita desses gêneros. 

Também é importante salientar, que aqui, não falaremos de todas as atividades desenvolvidas no 

semestre, mas aquelas que julgamos serem as de maior relevância para este relato reflexivo.  

 

2.2 Atividades desenvolvidas 

 

Como relatado, inicialmente foi aplicada uma atividade diagnóstica com o objetivo de 

identificar as habilidades e/ou dificuldades de leitura e de escrita por parte dos alunos como ponto 

de partida para traçar um planejamento que desenvolvesse essas habilidades. A atividade 

diagnóstica consistiu na leitura e na escrita do gênero conto, o qual faz parte da Unidade I do plano 
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de ensino da professora regente. Os alunos deveriam ler um conto adaptado de Mário Quintana e, 

após a leitura, dar continuidade à história, que estava incompleta, criando, dessa forma, um final 

para ela. Para a realização dessa atividade, os alunos deveriam demonstrar ter compreendido 

globalmente o texto, o seu contexto de produção, conhecer elementos da narrativa, como a 

construção de enredo, estabelecer fato, causa e consequência, entre outras habilidades de leitura, 

além de compreender o que estava sendo solicitado na tarefa para, assim, escreverem a continuidade 

do texto, de acordo com o gênero em questão.  

Após a aplicação e correção da atividade diagnóstica, identificamos que alguns alunos não 

conseguiram entender o que havia sido solicitado na tarefa, não cumprindo o propósito que era dar 

continuidade a história, o que nos aponta para uma dificuldade na leitura e compreensão do texto 

e/ou do enunciado. Identificamos também um déficit recorrente na escrita deles no que diz respeito 

à utilização da variedade linguística de acordo com o gênero, ortografia, estruturação de período, 

considerando o desdobramento das informações no texto. Além disso, identificamos, na produção 

dos alunos, certa repetição de expressões comuns ao gênero conto maravilhoso, o que nos mostra a 

familiarização dos alunos com tal gênero. 

Feito o levantamento dos aspectos que precisariam ser trabalhados, a primeira atividade 

desenvolvida com os alunos do 6 º ano E.F. teve como objetivo possibilitar o desenvolvimento de 

habilidades de leitura e de escrita por parte dos alunos. Para essa ação, trabalhamos com o conto 

maravilhoso, em uma perspectiva discursiva - gênero com o qual os alunos estavam mais 

familiarizados. Para tanto, foi realizada com eles, a leitura de duas versões do conto “Os Três 

Porquinhos”. Exploramos todos os aspectos da narrativa, a forma estrutural do conto, a relação 

intertextual com outras histórias, os aspectos linguísticos dos modos de organização do discurso ou 

das sequências narrativas e descritivas. Após esse trabalho, foi proposta uma situação discursiva na 

qual os alunos deveriam produzir uma versão do conto lido. O objetivo para a escrita levou em 

conta a seleção de um conto para ser publicado no caderno especial de literatura do jornal da escola. 

Cabe-nos ressaltar que, para a elaboração dessa atividade, tomamos como referência uma 

das habilidades das práticas de linguagem do campo artístico-literário, descrita na BNCC, no que 

diz respeito aos anos finais do Ensino Fundamental, a qual diz que o aluno deve:  

 

(EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão/ 

edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos 

textos pretendidos e as configurações da situação de produção – o leitor pretendido, o 

suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. – e considerando a 

imaginação, a estesia e a verossimilhança próprias ao texto literário. (BNCC, 2017, p. 159). 
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Após a realização dessa atividade, notamos que, em relação à atividade diagnóstica, os 

alunos se sentiram mais confiantes para escrever e criar uma nova versão para a história dos “Três 

Porquinhos”. Acreditamos que isso tenha acontecido devido à familiaridade que eles têm com o 

gênero conto maravilhoso e, especialmente, com essa história. Também notamos que, quando se 

cria uma situação discursiva, a escrita se torna mais significativa para os alunos, pois eles sabiam 

que se tratava de um conto que seria publicado no jornal da escola. Além disso, foi realizado um 

trabalho voltado para explorar todas as dimensões do gênero tomado em estudo. Notamos que, 

dessa vez, o propósito da tarefa foi cumprido com maior facilidade, havendo um resultado mais 

satisfatório do que a atividade diagnóstica. Em comparação com a atividade diagnóstica, algo que 

continua recorrente na escrita dos alunos é a transferência da oralidade para a escrita, acarretando 

muitos desvios gramaticais. 

A segunda atividade proposta aos alunos do 6º ano teve como intuito levar os alunos a 

compreenderem o funcionamento discursivo de gêneros que circulam no WhatsApp. Explorando o 

propósito comunicativo, criamos situações para que identificassem o tipo de linguagem (formal e 

informal) mais adequada para cada situação de uso da língua. Para a realização da atividade, 

distribuímos para os alunos cinco situações discursivas previamente criadas e dividimos a sala em 

duplas, trios ou grupos, de acordo com cada situação. Para atingir o propósito daquela determinada 

situação, os alunos deveriam criar mensagens direcionadas a uma ou mais pessoas específicas e 

com determinado objetivo comunicativo.  

Essas orientações se apoiam no entendimento de um ensino de produção textual baseado no 

gênero, conforme SCHNEUWLY; DOLZ (2004), COSTA VAL (2004), marcado por propósitos 

comunicativos, condições de produção e de circulação específicos desses gêneros. Nesse sentido, as 

condições de produção de um texto se constituem não propriamente pela situação física, material, 

mas sim por aquilo que o sujeito autor pensa sobre a situação de escrita e de leitura de seu texto, ou 

seja, pela interpretação da situação de comunicação proposta: os objetivos que deve cumprir com 

seu texto, as expectativas do leitor a quem ele se destina, o suporte em que o texto será veiculado. É 

a partir desses fatores que o autor define o conteúdo do texto, o modo de organização das 

informações e o tipo de linguagem mais adequado para a situação.  

Isso no conduz à noção de gêneros discursivos ou textuais, aqui entendidos como todas as 

produções de  linguagem – faladas  ou  escritas – que  se  realizam  em  condições e com finalidades 

específicas nas diferentes  situações  de interação social. Os gêneros surgem para atender 

necessidades  comunicativas  de uma  esfera  social  específica  e  apresentam  certas  formas típicas  
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estrutura composicional e estilo– que as caracterizam de forma que podem ser reconhecidas e 

nomeadas pelos participantes da situação de interação, (LOPES-ROSSI, 2012, p. 227). 

Outro estudo tomado como referência para a realização da prática pedagógica que ora se 

apresenta é Marcuschi (2010), o qual defende que: “Na sociedade atual, tanto a oralidade quanto a 

escrita são imprescindíveis. Trata-se, pois, de não confundir seus papéis e seus contextos de uso, e 

de não discriminar seus usuários.” (MARCUSCHI, 2010, p.22). Isso implica que a forma com que o 

sujeito fala e escreve depende da situação de uso de determinadas práticas sociais, pois não falamos 

e escrevemos sempre da mesma maneira. Além disso, tanto a fala quanto a escrita são importantes e 

nenhuma é superior a outra.  

A seguir, a título de exemplificação, apresentamos um dos diálogos produzidos pelos alunos 

do 6º ano:  

 

Imagem 1: Conversa de WhatsApp produzida por alunas do 6º ano a partir  

de uma proposta discursiva 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

 

O diálogo acima se refere à situação discursiva 1, na qual os alunos deveriam combinar, 

através de uma conversa no WhatsApp, um dia e um horário para fazerem um trabalho da 

professora de português. Ao analisarmos o texto, podemos constatar a informalidade no uso da 

linguagem bastante recorrente nesse tipo de interação. Notamos que os alunos em questão 

cumpriram o propósito comunicativo, pois indicam todas as informações necessárias, considerando 

os objetivos para a interação: dia, local e horário para a realização do trabalho.  
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O resultado foi, na maioria dos grupos, satisfatório. Os erros mais recorrentes foram 

gramaticais e a ausência de uma informação ou outra. Após a entrega da atividade, foi realizada a 

socialização das conversas e eles próprios foram apontando os erros/desvios. Nesses momentos, os 

esclarecimentos iam sendo realizados e as dúvidas sanadas. Além disso, outro aspecto relevante, 

nessas reflexões com os estudantes foi compreensão que tiveram de que o grau de formalidade de 

um texto dependerá da situação discursiva em que ele acontece e não pelo fato de ser um texto 

escrito. 

Para o desenvolvimento das atividades com a turma do 3º ano do E. M., apoiamo-nos nos 

estudos de Costa Val (2004). A autora, falando apenas de texto verbal, defende que qualquer 

produção linguística, falada ou escrita, de qualquer tamanho, que faça sentido em uma situação de 

comunicação humana, pode ser entendida como texto. Com esse entendimento, ela define 

textualidade “como um princípio geral que faz parte do conhecimento textual dos falantes e que os 

leva a aplicar a todas as produções linguísticas que falam, escrevem, ouvem ou lêem um conjunto 

de fatores capazes de textualizar essas produções.” (COSTA VAL, 2004, p. 3).  

Com esse entendimento, iniciamos os trabalhos levantando assuntos atuais e polêmicos para 

serem discutidos, como “legalização do aborto” e “liberação do porte e posse de armas” no Brasil. 

O objetivo da atividade era propiciar situações para o posicionamento crítico dos alunos diante de 

determinados temas sociais e desenvolver argumentos em prol da defesa de posicionamentos 

assumidos por eles, já que a argumentação é uma necessidade cotidiana. Além disso, essa fase do 

trabalho objetivou provocar reflexão sobre a importância de planejar estratégias discursivas para a 

elaboração de textos dissertativo-argumentativos, adequados à situação discursiva, na abordagem de 

temas discutidos em sala de aula.  

Foram apresentados aos alunos reportagens, crônicas e vídeos relatando experiências e 

informações a respeito dos temas propostos no Brasil e na América do Sul. Utilizando exemplares 

de diversos gêneros analisamos a forma composicional dos textos, a organização temática 

(apresentação de tese e argumentos), além de refletir sobre a estruturação linguística dos textos, 

aspectos de coesão, adequação do vocabulário, entre outros. Também propusemos a realização de 

debate de ideias entre os alunos, sempre mediado por nós, pibidianos. Após esse trabalho, 

solicitamos a produção de um texto dissertativo-argumentativo, com o propósito de que 

defendessem um ponto de vista sobre determinado tema, com base nos estudos feitos, para que 

pudéssemos avaliar o desenvolvimento das atividades propostas. Esclarecemos que, após a correção 

e reescrita, os textos seriam publicados em um painel em sala de aula.  

 



75 75 
 

PIBID PUC Minas 

Experiências, saberes e fazeres da formação docente 
75 75 

 

PIBID PUC Minas 

Experiências, saberes e fazeres da formação docente 

    
 

 

 

 

 

O módulo para o desenvolvimento deste trabalho teve a duração de 5 encontros para o 

debate de ideias e discussão dos temas e produção dos textos. Pudemos observar, entretanto, que o 

resultado não foi completamente satisfatório, já que poucos alunos fizeram a segunda parte da 

atividade proposta. Houve grande participação nos debates, mas na hora da escrita não se 

envolveram em realizar a produção escrita. Somente 6 alunos dos 25 da turma produziram o texto 

solicitado. Pela correção dos textos, observamos o desenvolvimento de habilidades para produzir 

textos argumentativos, o que demonstrou compreensão do conteúdo desenvolvido em sala de aula. 

A seguir, a título de exemplificação, apresentamos um texto produzido e a correção efetuada. 

 

Imagem 2: Texto dissertativo-argumentativo produzido por aluno do 3º ano Ensino Médio 

após debate sobre um dos temas propostos 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

 

Esclarecemos que as atividades estão em continuidade com a rescrita dos textos produzidos. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do objetivo de relatar os processos de elaboração e desenvolvimento do “Projeto de 

Leitura e Escrita” desenvolvido na E.E. C. M., em Belo Horizonte / Minas Gerais, assim como 

analisar os resultados dessa prática e refletir sobre as dificuldades enfrentadas por nós, alunos de 

iniciação à docência, no decorrer do projeto, consideramos que ser professor é uma via de mão 

dupla. Buscamos, por meio de metodologias diversas, instigar o interesse dos alunos em aprender, 

uma vez que o conhecimento construído pela aprendizagem é um lugar de poder, de lutas e 

transformações, pois, como afirma Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você 

pode usar para mudar o mundo. Por isso, cabe ao aluno estar disposto e aberto ao aprendizado, a 

querer não somente aprender, mas também ensinar, e enxergar o estudo como um meio e não como 

fim. Assim, o PIBID nos tem nos oferecido bagagem para trabalhar esse processo. 

No desenvolvimento das atividades em sala de aula, tivemos muitas dificuldades para lidar 

com conversas paralelas, nem todos os alunos participavam ou demonstravam interesse pelas 

atividades apresentadas. Percebemos, também, que havia alguns alunos com dificuldade de 

acompanhar as atividades propostas, uma vez que não dominavam habilidades básicas de leitura e 

escrita. Em razão disso, alcançar os objetivos de aprendizagem propostas para a turma foi um grande 

desafio para nós. Além das dificuldades encontradas e enfrentadas no campo da docência, 

encontramos também dificuldades estruturais na escola.  

Apesar disso, vale ressaltar que o PIBID tem sido uma ótima oportunidade para nosso 

processo de formação, uma vez que, foi por meio desse programa que tivemos nosso primeiro 

contato com a prática docente. Para nós, esse programa é essencial, visto que, com ele, foi possível 

exercer um dos ensinamentos do professor Paulo Freire: “Não é no silêncio que os homens se fazem, 

mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 1987, p. 78). Portanto, assim como na fala 

de Freire, acreditamos que o programa fornece trabalho na ação- reflexão, construindo valores em 

nossa formação docente, nos tornando com ricas experiências.  
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A inserção do PIBID na escola pública: impactos e desafios 
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RESUMO 

 
Este artigo pretende demonstrar a importância do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência - PIBID - 

para a escola pública, evidenciando os impactos na formação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, bem como mostrar sua contribuição para a melhoria da educação básica pública. Tendo em vista os 

diversos campos de atuação desse Programa pela PUC Minas, foram pontuadas experiências e observações na 

concretização desse Programa nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática na Escola Estadual Elpídio Aristides de 

Freitas. Este estudo fundamentou-se em uma revisão da literatura sobre formação contínua na vida profissional do 

docente, utilizou-se para isso o método qualitativo, com levantamento bibliográfico, para embasamento teórico. Nesse 

processo, foi perceptível que o Programa é um instrumento indispensável para proporcionar aos licenciandos melhor 

formação acadêmica, além de contribuir para melhoria da educação básica, bem como contribui para a formação 

contínua dos envolvidos no desenvolvimento dos subprojetos vinculados às áreas contempladas. 

 

Palavras-chave: Educação. Programa. Formação. Práticas. Inovação. 

 

The importance of PIBID insertion in public school: impacts and challenges 

 

ABSTRACT 
 

This article demonstrates the importance of the Institutional Teaching Initiation Scholarship Program (PIBID) for the 

public school, highlighting the impacts on the formation of the subjects involved in the teaching-learning process, as 

well as showing its contribution to the improvement of public basic education. In view of the various fields of action of 

this Program by PUC Minas, experiences and observations in the implementation of this Program in the areas of 

Portuguese Language and Mathematics at the Elpídio Aristides de Freitas State School were punctuated. This study was 

based on a literature review about continued education in the teacher's professional life, using the qualitative method, 

with bibliographic survey, for theoretical basis. In this process, it was noticeable that the Program is an indispensable 

instrument to provide graduates with better academic education, as well as contributing to the improvement of basic 

education, as well as contributing to the continuing education of those involved in the development of subprojects 

linked to the contemplated areas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo versa sobre a importância da inserção do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência - PIBID - na escola pública. A escolha desse tema se deu por compreendê-lo 

como algo indispensável para a formação acadêmica dos licenciandos e por impactar positivamente 

a qualidade do processo de ensino-aprendizagem no contexto escolar. Este estudo objetivou a 

compreensão geral do PIBID enquanto instrumento de formação, bem como sua atuação dentro do 

cotidiano da escola pública. 

No desenvolvimento desta pesquisa, considerou-se importante uma breve reflexão sobre a 

evolução da educação básica no Brasil, de modo a mostrar o que motivou a implementação desse 

programa; logo após, buscou-se também demonstrar o seu impacto na formação contínua entre os 

sujeitos envolvidos; e, posteriormente, foi exposta parte das atividades concretizadas na escola, 

visando uma aprendizagem significativa para os alunos. 

Na atualidade, um dos maiores desafios da educação básica no Brasil é a melhoria da 

qualidade do ensino público. Portanto, ações como esse programa são iniciativas que proporcionam 

avanços nesse setor, uma vez que alcança tanto a formação inicial e continuada dos docentes 

envolvidos nos subprojetos, como também promove melhorias no processo de aprendizagem no 

cotidiano escolar. 

 

2 A EDUCAÇÃO PÚBLICA E O PIBID 

 

A educação brasileira, historicamente, é composta tanto por avanços como por retrocessos 

que vieram ocorrendo no decorrer dos tempos. Por longo período, a educação atendeu a questões 

religiosas e, em vários outros momentos, a distintas políticas, visando sempre atender a essas 

necessidades, mas poucos eram os interesses de fato no desenvolvimento educacional. Iniciou-se 

em 1549, com a chegada dos padres jesuítas, início de uma fase que deixou marcas profundas na 

cultura e na civilização do país. Motivados por grande sentimentalismo religioso, objetivando a 

disseminação da fé cristã, por mais de dois séculos os padres jesuítas foram praticamente os únicos 

educadores do país. Após esse momento, a educação foi perpassada, de época em época, por 

interesses políticos. Até o período republicano, não houve praticamente mudanças significativas no 

modelo educacional adotado no Brasil. 

 

 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/tag/desenvolvimento
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Apesar de a evolução educacional vir se dando em passos lentos, a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/1996 – 

são avanços legalmente alcançados e vigentes. Baseadas no princípio do direito universal à 

educação para todos, essa legislação trouxe diversas mudanças em relação às leis anteriores, como a 

inclusão da educação infantil como primeira etapa da educação básica, o ensino fundamental 

obrigatório e gratuito, a formação de docentes em curso de nível superior para atuar na educação 

básica, a gestão democrática do ensino público e a progressiva autonomia pedagógica e 

administrativa das unidades escolares, entre outras conquistas, mas a qualidade do ensino público 

ainda se constitui em um grande desafio. 

É antiga a mobilização pública no sentido de ofertar uma educação básica de melhor 

qualidade, com objetivo de alcançar e respeitar as diversidades presentes no ambiente escolar em 

todo o país. Todavia a educação pública ainda sofre com poucas políticas eficientes, que 

proporcionem mudanças significativas na área educacional, tanto em termos pedagógicos, como 

estruturais.  

Nas últimas décadas, paralelamente a uma desvalorização do setor educacional, dos 

profissionais da educação, consequentemente, teve-se também pouca (ou nenhuma) valorização das 

licenciaturas. Isso veio a impulsionar diversas ações de órgãos competentes, visando não só a 

promover condições de os licenciandos serem motivados por meio de programas de formação 

inicial, como o PIBID, mas também a contribuir para uma melhor preparação por meio de suas 

experiências e vivências no cotidiano escolar, juntamente a um professor experiente – o que 

contribui para que o licenciado ao assumir uma sala de aula saiba lidar com a diversidade de 

situações encontradas. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID – constitui-se em uma 

iniciativa federal, idealizado no ano de 2007, gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES – do Ministério da Educação. Ao longo de sua existência, 

houve três editais. No último, o formato em relação ao planejamento foi diferenciado, tendo como 

público-alvo licenciandos que estejam na primeira metade do curso, enquanto que, nos demais, 

priorizavam-se alunos mais próximos da conclusão da graduação. 

O PIBID tem como um de seus objetivos a função de estreitar a ligação entre o ensino 

superior e a educação básica, por meio da valorização do trabalho dos docentes e da inserção no 

cotidiano escolar. Em sua concretização, esse programa vem se constituindo em ações que 

proporcionam diversos avanços. Alcança não apenas o processo formativo de alunos dos cursos de 

licenciatura, mas também dá protagonismo aos professores supervisores das escolas como 
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coformadores que, juntamente com os docentes das instituições de ensino superior, planejam, 

organizam, orientam e executam atividades que têm como foco principal novos aprendizados tanto 

para a formação dos licenciandos que participam do programa, como para a promoção uma 

aprendizagem significativa para os alunos da escola pública. 

O programa visa também incentivar a formação de docentes, de modo a contribuir para a 

inserção no magistério e para a elevação da qualidade da formação inicial de professores nos cursos 

de licenciatura. Nesse processo, os graduandos são inseridos no cotidiano e na prática pedagógica  

em escolas da rede pública da educação básica, de modo a que lhes sejam proporcionadas 

oportunidades de criação e 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; nesse aspecto, colabora para a articulação entre 

teoria e prática, necessária à formação dos docentes, de maneira a elevar a qualidade das ações 

acadêmicas nos cursos de licenciatura (CAPES, 2012). 

Essa iniciação à docência logo na primeira metade do curso de licenciatura, conforme a 

última reestruturação do programa, visa proporcionar aos discentes, logo no início da formação, 

uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto 

em que estas instituições estão inseridas. 

Ao debater a importância do PIBID na escola Pública, Barros (2013) traz contribuições 

importantes, afirmando que: 

 

[...] analisando sobre a atuação do PIBID dentro do espaço escolar que se torna um 

programa propiciador de saberes e práticas de ensino voltadas para reflexão-ação-reflexão 

que tem como objetivo principal o aluno e sua aprendizagem. Portanto a contribuição do 

programa de iniciação a docência trás (sic) consigo uma contribuição significativa na 

aprendizagem e no dia a dia dos alunos da escola. (BARROS, 2013, p. 10). 

 

Em consonância com o exposto, cabe afirmar que as contribuições do programa são bastante 

significativas, uma vez que promove novos conhecimentos, novos saberes e novas práticas para os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, de maneira a refletir tanto na formação do 

licenciando, quanto na do professor que já atua no cotidiano da escola, bem como promovendo 

melhorias no processo de ensino aprendizagem. 
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3 FORMAÇÃO CONTÍNUA ENTRE OS SUJEITOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM POR MEIO DO PIBID 

 

O PIBID tem um papel fundamental na formação inicial e continuada dos sujeitos 

envolvidos no projeto. A presença dos voluntários e bolsistas acadêmicos na escola possibilita que, 

juntamente com os professores regentes, sejam planejadas e adotadas múltiplas metodologias que 

atendam à heterogeneidade presente na sala de aula. A efetividade desse programa se apresenta 

como uma excelente propulsora de novas ferramentas de aprendizado, aperfeiçoamento e formação, 

o que vai ao encontro das ideias de Gadotti (2003, p.31), “quando os professores aprendem juntos, 

cada um pode aprender com o outro. Isso os leva a compartilhar evidências, informação e a buscar 

soluções”. Sob essa ótica, esse programa proporciona troca de experiências entre esses 

profissionais, o que contribui consideravelmente para a formação de ambos – licenciandos e 

também professores supervisores –, além de promover intervenções positivas no processo de 

ensino-aprendizagem na educação pública. 

O professor supervisor possui o papel de mediar o trabalho dos pibidianos e alunos da escola 

pública. Esse papel de mediador se dá na perspectiva da transformação mútua, uma vez que o 

supervisor considera o saber, as experiências, os interesses e o modo de trabalhar do licenciando, 

bem como cria condições de interagir com as ideias inovadoras do bolsista. Ao mesmo tempo o 

supervisor precisa estar atento às práticas cotidianas e intervir quando necessário, prevendo ações 

que possam garantir o bom andamento do processo de ensino-aprendizagem. Essa mediação 

pedagógica visa auxiliar o licenciando na visão das dimensões de sua ação, para a manutenção ou 

transformação das suas práticas. 

Vygotsky (1998), psicólogo e pioneiro da psicologia histórico-cultural, conceitua mediação 

como o processo que caracteriza a relação do homem com o mundo e com os outros homens. Essa 

relação pode ser evidenciada também no acompanhamento do coordenador geral e de área do 

PIBID junto aos professores regentes, bolsistas e voluntários, uma vez que isso contribui 

consideravelmente para a formação contínua dos sujeitos envolvidos nesse programa. Esse 

acompanhamento se efetiva nos diversos encontros: geral e por área, além das manhãs de formação, 

com seminários que sempre trazem temas atuais da educação, promovendo novos aprendizados para 

os participantes. 

Todos esses momentos possibilitam o desencadeamento de um processo de reflexão sobre a 

ação, o qual o professor  normalmente  vivencia, de maneira a perceber  um novo modo de ensinar e  
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aprender e, diante da nova experiência, cabe o pensar e repensar sua maneira de ser e fazer, 

permitindo ressignificarem seus conhecimentos. 

Esse programa, visto como instrumento de formação, oportuniza novas experiências, de 

modo a levar à reconstrução da prática pedagógica profissional, uma vez que o educador, como 

sujeito de sua própria aprendizagem, ciente de suas competências, de seu papel na sociedade, 

poderá modificar a realidade através de suas práticas, por meio de pesquisas, tendo-as como uma de 

suas formas de aprendizagem, o que vai ao encontro da concepção de Paulo Freire, em sua obra 

Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa, quando mostra que pesquisar 

é essencial para formação de professor: 

 

Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 

porque indago e me indago. Pesquiso para contatar, constatando, intervenho, intervindo 

educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade. (FREIRE, 2006, p.29). 

 

Essas questões pontuadas convergem com o vínculo entre os termos discência e docência, 

utilizados de forma crítica também por Freire (1997), revelando a impossibilidade de dicotomizar 

ensino-aprendizagem: 

 

[...] Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das 

diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 1997, p. 23). 

 

Essa concepção freireana de conhecimento está estritamente vinculada à ideia de 

inacabamento do ser humano. É nessa visão que a educação, fenômeno tipicamente humano, torna-

se possível. Aprende-se e educa-se uma vez que são seres inacabados e incompletos. Ainda segundo 

esse autor, a consciência desse inacabamento dá abertura infinita ao aprimoramento, ao ser mais. 

Diante disso, o ser humano se aventura na curiosidade do conhecimento de si mesmo e do mundo.  

A busca constante por uma prática diferenciada e inovadora na docência, conforme a que 

vem sendo viabilizada pelo PIBID, é coerente com os princípios da pedagogia freireana, de modo a 

estar sempre atento à cultura e ao saber dos educandos, produzindo um conhecimento crítico-

transformador, de maneira dialógica e coletiva, sem dicotomizar ensino e pesquisa, teoria e prática. 

Nesse processo de formação, a articulação entre teoria e prática pedagógica constitui-se 

como uma alternativa eficaz para a formação inicial dos licenciandos. O conhecimento das teorias 

educacionais é imprescindível, sem dúvida, mas vivenciar  o cotidiano  de  uma  sala  de aula, poder   
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perceber as suas necessidades e desafios desta profissão são atuações necessárias para uma boa 

formação de docentes, uma vez que os saberes construídos na universidade se entrelaçam com os 

produzidos cotidianamente nas instituições escolares.  

Essa inserção do licenciando na prática docente traz múltipla significação para a educação 

básica da rede pública. Além de ser uma alternativa promissora para enriquecer a formação inicial e 

profissional dos voluntários e bolsistas do programa, possibilita aumentar a motivação dos 

estudantes em trabalhar com projetos no dia a dia escolar, em parceria com uma universidade, local 

em que eles visam estudar futuramente; trata-se do novo, da novidade inserida no contexto escolar. 

Muitos alunos aguardam com expectativa positiva o dia em que os pibidianos vêm atuar na escola, 

normalmente, eles se sentem mais interessados, se envolvem mais com as temáticas trabalhadas, 

alcançando-se, assim, uma aprendizagem significativa. 

 

4 A ATUAÇÃO DO PIBID NA ESCOLA ESTADUAL ELPÍDIO ARISTIDES DE FREITAS 

COM FOCO NAS ÁREAS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 

 

O PIBID da PUC Minas tem como um dos campos de trabalho, desde 2016, a Escola 

Estadual Elpídio Aristides de Freitas, localizada na Rua Antônia Frágola, bairro Camargos, Belo 

Horizonte – MG. Atualmente esta  instituição  funciona  nos  turnos  matutino e  vespertino, com 18 

turmas, atendendo aos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio. Ela está 

contemplada nesse programa nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Iniciou-se com apenas 

uma disciplina e, em 2017, a escola foi incluída também na área de Português. 

 

4.1 PIBID  na área de Língua Portuguesa 

 

A efetivação desse programa nesta escola, na área de Licenciatura em Letras, com foco na 

Língua Portuguesa ocorreu em 2017 e prosseguiu até 2019. No primeiro ano, os pibidianos atuaram 

em turmas de alunos de 8º e 9º ano de escolaridade do ensino fundamental. Já nesse ano, vem se 

concretizando em turmas de alunos do 2º e 3º do ensino médio. Em ambas as situações, o objetivo 

principal é aprimorar o desenvolvimento das habilidades de leitura e, principalmente, de escrita de 

gêneros textuais diversos, de acordo com os subprojetos. 

De acordo com o PCN (1998), os princípios de práticas de linguagem no espaço escolar 

devem se fundamentar tanto no eixo de práticas de uso que dizem respeito aos aspectos 

caracterizadores do processo de interlocução (como contexto de produção, representações de mundo 
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e interações sociais, implicações do contexto de produção na organização dos discursos, entre 

outros aspectos do gênero, etc.), como no eixo de práticas de reflexão sobre a língua e a linguagem, 

ou seja,  

 

[...] as práticas de linguagem que ocorrem no espaço escolar diferem das demais porque 

devem, necessariamente, tomar as dimensões discursiva e pragmática da linguagem como 

objeto de reflexão, de maneira explícita e organizada, de modo a construir, 

progressivamente, categorias explicativas de seu funcionamento.         Ainda que a reflexão 

seja constitutiva da atividade discursiva, no espaço escolar reveste-se de maior importância, 

pois é na prática de reflexão sobre a língua e a linguagem que pode se dar a construção de 

instrumentos que permitirão ao sujeito o desenvolvimento da competência discursiva para 

falar, escutar, ler e escrever nas diversas situações de interação. (PCN.1998, p.34). 

 

Pensar sob essa perspectiva é fundamental para que seja possível promover o 

desenvolvimento das habilidades e competências básicas de leitura e escrita. O texto é visto como 

unidade de ensino, os gêneros textuais como objetos de ensino e sob esse olhar foi estruturado o 

subprojeto Revista eletrônica Elpídio – uma prática de letramento nos anos finais do ensino 

fundamental, conforme imagem e endereço digital abaixo: 

 

Imagem 1 – Revista Eletrônica da Escola Estadual Elpídio Aristides de Freitas 

 
Fonte: https://revistaelpidio.wordpress.com/ 

 

https://revistaelpidio.wordpress.com/
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No decorrer da atuação dos pibidianos junto às turmas, foram desenvolvidas práticas 

pedagógicas diferenciadas, que permitiram aos alunos ampliar competências e habilidades para o 

desenvolvimento do senso crítico e para conhecer e consolidar os recursos linguísticos adequados a 

cada circunstância comunicativa. Os gêneros estão inscritos em nossas práticas sociais e permeiam 

nossas ações do cotidiano. É por meio deles que se pretendeu desenvolver nos alunos um olhar 

crítico e habilidades comunicativas para atuação social. 

Os espaços de aprendizagem no interior da escola também foram bem diversificados, como 

sala de informática, sala de TV, biblioteca e sala de aula. Isso foi importante para motivar o aluno a 

se envolver mais com as atividades propostas. Outro fator de motivação foi o suporte de circulação 

dos gêneros textuais que eles produziram: a revista eletrônica. Para muitos, o fato de poder acessar 

sua produção on-line de sua casa ou de qualquer outro lugar é algo novo, vai ao encontro do mundo 

digital de que eles tanto gostam e com que se envolvem. 

No desenvolvimento desse subprojeto, foram priorizados gêneros textuais informativos da 

esfera jornalística: notícia, reportagem, entrevista, resenha crítica, artigo de opinião, editorial e 

campanha publicitária, tendo em vista a esfera de circulação dos gêneros textuais a serem estudados 

e produzidos, de acordo com o que afirma Bakhtin (1997): 

 

Cada esfera conhece seus gêneros, apropriados à sua especificidade, aos quais 

correspondem determinados estilos. Uma dada função (científica, técnica, ideológica, 

oficial, cotidiana) e dadas condições, específicas para cada uma das esferas da comunicação 

verbal, geram um dado gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado, relativamente estável 

do ponto de vista temático, composicional e estilístico. (BAKHTIN, 1997, p. 284). 

 

Além de considerar a esfera de circulação dos gêneros textuais, foram criadas situações de 

aprendizagem diversificadas, por meio de atividades lúdicas, leitura de diferentes gêneros, com 

diversos temas e posicionamentos, a fim de que os alunos percebessem a estrutura comum dos 

gêneros, bem como sua função social e os aspectos linguísticos.  

Parte da produção textual, na página da revista reproduzida em seguida, é produto de uma 

das atividades trabalhadas com os alunos.  Refere-se a um curta-metragem que os alunos do 8º ano 

de escolaridade do ensino fundamental viram, analisaram, debateram sobre a temática e, 

posteriormente, produziram coletivamente uma resenha crítica:  
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Imagem 2 – Atividade de leitura e escrita – 8º ano                                                                          

Escola Estadual Elpídio Aristides. de Freitas 

 
Fonte: https://revistaelpidio.wordpress.com/ 

 

Assim como essa atividade, houve a concretização de várias outras e ações foram 

redirecionadas para que os objetivos fossem alcançados. Cabe enfatizar também que foram 

planejadas sequências didáticas focando os gêneros textuais a serem trabalhados no decorrer do 

subprojeto. Elas objetivaram fazer com que o aluno tanto conhecesse o gênero, como conseguisse 

apontar suas características, consolidando conhecimentos a respeito deste, de maneira a capacitá-lo 

não só para sua identificação em situações práticas e reais do cotidiano na sociedade, como também 

para produzir esses gêneros, diante de alguma demanda social.  

Segundo Marcuschi (2005) os gêneros textuais compreendem “formas verbais de ação social 

relativamente estáveis realizadas em textos situados em comunidades de práticas sociais e em 

domínios discursivos específicos” (MARCUSCHI, 2005, p.25).    

Para ocorrer a promoção do desenvolvimento das competências e habilidades em relação aos 

gêneros, bem como o despertar de um senso crítico nos alunos, para uma melhor atuação no meio 

em que vivem, foi fundamental o envolvimento e a integração das bolsistas, do professor supervisor 

e do coordenador de área no planejamento constante, para se chegar ao alcance dos objetivos 

propostos.  

Tanto a organização do grupo, como as ações / atividades individuais, como: correção de 

textos,  orientação  para  reescrita  dos  alunos e postagem  destes no site da Revista  Elpídio,  entre 

outras pertinentes ao projeto, foram executados dentro do previsto, permitindo que a revista 

https://revistaelpidio.wordpress.com/
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eletrônica estivesse sempre atualizada, para que os alunos pudessem consultá-la e viessem a se 

sentir mais motivados para continuarem escrevendo. 

Já neste ano, 2019, vem se concretizando o PIBID em turmas de alunos do 2º e 3º do ensino 

médio. O foco principal continua sendo aprimorar o desenvolvimento das habilidades de leitura e 

escrita de gêneros textuais. Com os alunos do 2º ano, no primeiro semestre foi trabalhado, de 

maneira bastante aprofundada, a poesia marginal, associando-a à poesia da 3ª fase do romantismo 

brasileiro. Houve exposição de vídeos, produção de poesias em grupo e, como produto final, a 

gravação de vídeo.  

Com os alunos do 3º ano, no primeiro semestre, o objetivo principal foi trabalhar com o 

funcionamento discursivo do texto argumentativo, de modo a focalizar tanto os aspectos estruturais 

desses textos, de sua materialidade textual, de coerência temática, como os de natureza discursiva. 

As ações foram direcionadas para que os alunos pudessem desenvolver competências e habilidades 

para ler e produzir esse tipo de discurso, voltado para os moldes do ENEM, uma vez que mais de 

noventa por cento irão prestar esse exame Para isso, foram abordados temas da atualidade, 

planejadas oficinas de análise de textos-base, sessões de vídeos, acompanhados de debates, para 

provocar reflexões sobre o uso de estratégias discursivas na seleção de argumentação. 

Além disso, todas as produções foram corrigidas objetivando o trabalho com a reescrita dos 

textos, uma vez que se compreende a escrita como um processo – escrever e reescrever. Para isso, 

entre muitas outras atividades, foram feitas pequenas rodas de conversa para orientação em grupos e 

análise dos textos produzidos com propostas para a reescrita.  

Por meio da atuação do PIBID na área de Língua Portuguesa, é possível perceber o despertar 

da formação crítica, leitora e produtora dos alunos diante do mundo, e cientes de que não se 

compreende como produto acabado, mas se trata de parte de um processo de constante 

aprendizagem que dever perdurar para toda a vida.  

 

4.2 PIBID na área de Matemática 

 

As atividades do PIBID na área da Matemática, nesta escola, iniciaram se em 2016. Desde 

esse primeiro ano até a atualidade, os pibidianos vêm atuando em turmas do 1º, 2º e 3º anos do 

ensino médio, no turno da manhã. Nessa atuação, os licenciandos tanto acompanham a professora 

supervisora em sala de aula, auxiliando sempre que necessário nas atividades e ajudando aos alunos 

na solução de exercícios, como também ministram oficinas matemáticas sob a orientação do 

docente que já atua cotidianamente. Nessas diversas situações, há sempre o objetivo principal de 
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ajudar os alunos a buscarem o pensamento numérico, para desenvolverem habilidades de raciocínio 

lógico, utilizando processos e ferramentas matemáticas, de modo a contribuir para a resolução de 

problemas e de situações cotidianas que envolvam os cálculos. 

Diante do desafio de motivar os alunos da escola no estudo da Matemática, considerando-se 

que, muitas vezes, essa disciplina é vista como uma ciência difícil de ser compreendida, os 

licenciandos do PIBID vêm contribuindo significativamente nesse processo de motivação. Em todos 

os subprojetos desenvolvidos, houve sequências didáticas executadas de modo a permitir o alcance 

dos objetivos propostos. Dentre as várias atividades trabalhadas em sala de aula, elegemos para 

reflexão neste artigo: a Prancha Trigonométrica e a confecção de jogos de origem africana. 

No subprojeto “Prancha Trigonométrica”, desenvolvido entre os anos de 2017 e 2019, com 

alunos de turmas do 2º e 3º ano do ensino médio, foram construídas várias pranchas com a ajuda 

dos bolsistas e voluntários do PIBID. Esses instrumentos foram distribuídos aos alunos, objetivando 

compreenderem o funcionamento do ciclo trigonométrico, seus elementos, a localização dos arcos e 

suas projeções, conforme se observa na imagem abaixo: 

 

Imagem 3 – Prancha Trigonométrica 

 
Fonte: Acervo da professora supervisora de Matemática, 2019. 

 

Outra atividade inovadora e interdisciplinar, dentre as várias outras que vêm sendo 

desenvolvidas durante o período da efetivação do programa, foi a construção do jogo africano 

Mancala. Houve pesquisas pelos alunos do ensino médio, juntamente com os graduandos 

beneficiados pelo programa, e decidiram coletivamente a construção desse jogo, a partir de pente de 

ovos, ou seja, de material reciclável, conforme ilustrado na imagem abaixo:  
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Imagem 4 – Jogo Africano Mancala – Material para ensino de Matemática 

 
Fonte: Acervo da professora supervisora de Matemática, 2019. 

 

Segundo Alves (2007, p.26), “o jogo tem a finalidade de desenvolver habilidades de 

resolução de problemas,” constituindo-se em situação em que o educando tem a oportunidade de 

aprender os conteúdos matemáticos e, ao mesmo tempo, construir instrumentos necessários à ação 

de aprender. Dentro desta mesma perspectiva, ressaltam os PCN que: 

 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes 

sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de 

estratégias de resolução e busca de soluções. Propiciam a simulação de situações-problema 

que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das ações; 

possibilitam a construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações 

sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer da ação, sem 

deixar marcas negativas. (BRASIL, 1998, p.46). 

 

Além disso, os jogos proporcionam uma forma lúdica de aprendizagem, o que contribui 

consideravelmente para a motivação dos alunos, de forma a aguçar a criatividade, bem como 

proporcionar prazer durante o ensino. Considerando esses aspectos, outras atividades com jogos 

também têm sido utilizadas para promover a aprendizagem dos alunos.  

Atualmente, os bolsistas e voluntários participam da execução e criação de estratégias que 

resgatam conteúdos matemáticos, ajudam na solução de atividades, além de elaborarem e aplicarem 

oficinas para os alunos do ensino médio. Eles sempre visam à inserção de ações que aprimorem o 

ensino-aprendizagem e aumentem o interesse e a compreensão dos alunos.  

Diante do que foi exposto, é visível que o PIBID contribui consideravelmente para elevar a 

qualidade da educação básica pública, desafio tão clamado pela sociedade atualmente. Essa 

contribuição se dá não só porque promove uma melhor formação acadêmica aos graduandos que 
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futuramente serão os professores, mas também porque impacta na formação de todos os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, além de demonstrar contribuição significativa 

para uma melhor aprendizagem dos alunos. 

Nesse programa, a articulação entre teoria e prática, tão necessária à formação dos docentes, 

é um dos objetivos principais. Os licenciandos ganham a oportunidade de vivenciar a rotina de uma 

sala de aula, não apenas como observadores, mas também como atores do processo educacional. 

Eles interagem com a turma, fazendo desta interação um diferencial para os alunos, o professor 

titular e os acadêmicos envolvidos no programa. Isso permite enfatizar que os processos de 

ensino/aprendizagem são dinâmicos, pois se ensina aprendendo e aprende-se ensinando (cf. 

FREIRE, 2001). 

Os conhecimentos adquiridos na universidade permitem essa articulação com a prática ao 

estarem inseridos no contexto escolar. Tenha-se em vista que os pibidianos, atuando na docência, 

percebendo a realidade e lidando com os desafios do cotidiano das escolas, têm potencializada a sua 

atitude reflexiva, crítica e criativa, visando a área da educação como campo de pesquisa contínua.  

Essa efetivação da atuação dos pibidianos também promove motivação aos alunos da escola 

pública em adquirir novos conhecimentos.  A parceria com universidades já os atrai, uma vez que 

muitos anseiam ingressar nesse universo acadêmico, refere-se a algo novo, trata-se da novidade 

imersa no contexto da escola, o que contribui para uma melhor aprendizagem, mais significativa 

para os alunos. 

Na área de Língua Portuguesa, esse programa vem estimulando um maior envolvimento dos 

alunos com as atividades de leitura e escrita.  Isso vai ao encontro da proposta de trabalho da escola, 

uma vez que traz em sua essência uma metodologia de trabalho fundamentada na perspectiva dos 

gêneros textuais como objeto de ensino, sabendo-se que estes são ferramentas indispensáveis para a 

construção de conhecimentos relativos às manifestações reais da linguagem nas relações e 

atividades sociais. Isso possibilita o desenvolvimento das habilidades e competências enquanto 

leitores, para uma melhor atuação no meio em que estão inseridos socialmente.  

Também na área de Matemática as contribuições desse programa são bastante significativas. 

Nota-se que o PIBID tem o potencial de contribuir para aulas inovadoras, interdisciplinares, de 

modo a ajudarem no desenvolvimento de conhecimentos matemáticos de forma prazerosa, o que 

proporciona maior interesse e participação dos alunos do ensino médio no próprio processo 

educacional. Cabe reiterar também como enriquecedora é a oportunidade do professor supervisor 

compartilhar novas experiências metodológicas e tecnológicas com os alunos bolsistas e voluntários 

do projeto, uma vez que foi possível perceber ações significativas desse projeto dentro da escola. 
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O resultado da implementação desse programa nesta escola trouxe repercussão positiva 

também para outros docentes desta instituição. Muitos professores sentiram-se motivados a 

participar da seleção em 2018, tendo em vista os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo PIBID 

em 2017. Com isso, houve a inclusão das áreas de Geografia e Matemática no Programa Residência 

Pedagógica, a partir de 2019. 

Portanto, o PIBID contribui de forma significativa e positiva, tanto para melhoria no 

processo de formação contínua dos participantes do programa como na qualidade do ensino público. 

A educação é um dos fatores imprescindíveis no desenvolvimento de uma nação, pois é através dela 

que um país atinge melhores desempenhos, tanto em áreas como saúde, tecnologia e outras, 

portanto evoluir no aspecto educacional implica também evoluir social e economicamente, 

objetivando uma sociedade mais preparada e capacitada para atuar e viver neste mundo 

contemporâneo. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é apresentar e discutir um projeto interdisciplinar desenvolvido por um grupo de alunos de 

licenciatura em Matemática da PUC Minas inseridos no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) em uma escola da rede pública de Belo Horizonte. São apresentadas, de forma descritiva, todas as etapas 

(diagnóstico, planejamento, execução) do projeto, que culminou com a pintura da demarcação de uma quadra de vôlei 

nas medidas oficiais. São discutidos também os impactos do projeto na formação dos sujeitos envolvidos. 

 

Palavras-chave: PIBID. Ensino de Matemática. Projeto interdisciplinar. Educação Física. 

 

PIBID Mahematics – interdisciplinarity as a fator of changes in teaching 

practice: demarcation of a volleyball court 

 

ABSTRACT  

 

The aim of this paper is to report and to discuss an interdisciplinary project developed by a group of undergraduate 

student in Mathematics at PUC Minas, engaged with the Institutional Program for Teaching Initiation Scholarship 

(PIBID), in a public school in Belo Horizonte. It will be presented, in a descriptive manner, all the steps (diagnostics, 

planning, execution) involved with the project, which led to painting of the demarcation of a volleyball field following 

its official measures. It is also going to be discussed the impacts of the project on the participants’ academic growth. 

 
Keywords: PIBID. Maths teaching. Interdisciplinary Project. Physical Education.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo informa a Plataforma Capes, “o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da 

Educação (MEC) que visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura 

uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto 

em que elas estão inseridas.”
7
 

O presente trabalho apresentará o relato de um – dentre os vários – projetos desenvolvidos 

pelos pibidianos
8
 do curso de Matemática da PUC Minas que atuaram na Escola Estadual Cristiano 

Machado (EECM), visando à aproximação entre a prática, o conteúdo matemático, o cotidiano da 

escola e o contexto em que está inserida. 

Os projetos desenvolvidos foram motivados pela análise dos dados obtidos a partir de um 

diagnóstico do espaço escolar realizado no segundo semestre de 2018. O diagnóstico foi realizado 

com o intuito de conhecer um pouco mais da escola, dos professores, dos funcionários e dos alunos, 

além de dar subsídios para trabalhos que seriam desenvolvidos ao longo do ano de 2019. Dentre os 

elementos que compuseram o diagnóstico, o questionário aplicado foi fundamental para o 

desenvolvimento dos projetos que serão relatados neste artigo.  

Segundo Freire (1996, p. 19), “quanto mais [o indivíduo] refletir sobre a realidade, sobre 

sua situação concreta, mais emerge, plenamente consciente, comprometido, pronto a intervir na 

realidade para mudá-la” – assim, trabalhar com o cotidiano do aluno no ambiente escolar onde ele 

está inserido, o levará a uma reflexão sobre sua realidade de forma que possa contribuir com 

mudanças efetivas. 

O projeto Pintura da Quadra foi motivado a partir das respostas obtidas para as seguintes 

perguntas: “De qual(is) disciplina(s) você mais gosta?” e “Qual espaço da escola faz com que você 

se sinta parte dela?”. 

Este artigo discute a atuação dos pibidianos na EECM (bem como os impactos das ações 

desenvolvidas na escola) e possibilita uma reflexão sobre os efeitos da presença de estudantes de 

licenciatura nas escolas de ensino básico e da sua atuação no desenvolvimento de projetos para 

intervenção em áreas com déficit de aprendizagem, bem como evidenciar a contribuição destes na 

formação dos futuros professores. 

 

 

                                                      
7
 https://capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid. 

8
 Pibidianos - Palavra usada para referenciar os universitários participantes do PIBID. 

https://capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLOGIA  

 

De acordo com Lakatos e Marconi (2002, p.88), “a observação é uma técnica de coleta de 

dados para conseguir informações e utilizar os sentidos na obtenção de determinados aspectos da 

realidade.” Inicialmente, o grupo realizou uma pesquisa sobre a escola onde atuaria, seguida de uma 

visita in loco para observação. A partir de então, realizou-se, no segundo semestre de 2018, na 

EECM, um diagnóstico amplo do espaço escolar que teve como componente um questionário com o 

objetivo de se ter uma percepção da realidade vivida pelos alunos da escola.  

As duas disciplinas das quais os discentes mais disseram gostar foram Matemática e 

Educação Física. As disciplinas mais citadas foram:  

 

Tabela 01 - Respostas para o item                                                                                                        

“De qual(is) disciplina(s) você mais gosta?” 

DISCIPLINAS PORCENTAGEM 

Educação Física 30,5 % 

Matemática 22,9 % 

Ciências 20,6 % 

Geografia 19,1 % 

Língua Portuguesa 18,3 % 

História 18,3 % 

Língua Estrangeira 12,2 % 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O questionário permitiu também identificar que o principal espaço físico responsável pelo 

sentimento de pertencimento dos alunos à escola era a quadra. 

 

Tabela 02 - Respostas para o item                                                                                                       

“Qual espaço da escola faz com que você se sinta parte dela?” 

ESPAÇOS PORCENTAGEM 

Quadra 50,8 % 

Sala de aula 25,4 % 

Lab. de Informática 17,5 % 

Outros 6,3 % 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  
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A partir da análise dos dados obtidos no diagnóstico, viu-se a oportunidade de se trabalhar 

com a interdisciplinaridade entre conhecimentos Matemáticos e as aulas de Educação Física, visto 

que “ela [a interdisciplinaridade] deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e 

alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e 

atrai a atenção de mais de um olhar.” (Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio. Brasília: 

MEC, 2002, p. 88 e 89). 

Tínhamos então, diante de nós, a seguinte conjuntura: Matemática e Educação Física como 

disciplinas preferidas e a quadra como o local com o qual os alunos mais se identificavam. Assim, 

os pibidianos, a professora supervisora e o professor de Educação Física discutiram as 

possibilidades de um trabalho conjunto e decidiram pela realização de um projeto que culminaria na 

pintura de uma quadra de vôlei ― o que permitiria trabalhar com os conteúdos matemáticos fora da 

sala de aula, sair da tradicionalidade e fazer do aluno o sujeito ativo da sua aprendizagem.  

Temos como suporte o Decreto n° 7.219/2010, que preza pela docência e incentiva os 

estudantes dos cursos de licenciatura. Dessa maneira, o PIBID na EECM propiciou o contato com 

metodologias que contribuem para a formação tanto dos estudantes da educação básica quanto para 

os universitários, possibilitando para esses últimos o contato com desafios encontrados no ambiente 

escolar.  

 

3 PROJETO  DA QUADRA  

 

3.1 O reconhecimento da quadra pelos pibidianos 

 

O primeiro passo para o planejamento das atividades associadas à pintura da demarcação 

da quadra de vôlei foi o reconhecimento do espaço destinado a ela: conhecer a quadra da escola e 

seu entorno e identificar como se dava sua utilização. A escola contava com uma quadra coberta e 

com demarcações para futebol, basquete, tênis e vôlei e um espaço descoberto, com piso de 

concreto e sem nenhum tipo de demarcação.  

O espaço descoberto, com demarcação improvisada, era utilizado pelos alunos para a 

prática de vários esportes, tomando, como referencial para o limite da área de jogo, a arquibancada 

e cones. Além disso, também não havia a linha central que dividia a quadra ao meio, o que no jogo 

de vôlei  impossibilitava  saber se houve  invasão  do campo  adversário. A pedido  do professor  de  
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Educação Física, optou-se pela demarcação de uma quadra de vôlei por tratar-se de um esporte 

apreciado pelos alunos e pelo fato de que as demarcações para o vôlei na quadra coberta não 

condizem com o tamanho de uma quadra oficial. 

Após o reconhecimento do espaço, foram realizadas as medidas das dimensões de 

comprimento e largura e identificou-se que seria possível que as demarcações fossem de uma 

quadra de vôlei nas medidas oficiais, com 18 metros de comprimento e 9 metros de largura. Foi 

constatado também que o espaço já contava com os postes para fixação da rede, que seriam 

utilizados como referência para a pintura, não só da linha central da quadra, mas dela como um 

todo. 

 

3.2 O reconhecimento da quadra pelos alunos 

 

Uma vez que o espaço para a pintura da demarcação de uma quadra de vôlei havia sido 

reconhecido e medido pelos pibidianos, era a vez de os alunos da E.E.C.M. reconhecerem o espaço 

em que as atividades seriam desenvolvidas. Com isso, foi possível a realização de atividades que 

extrapolaram o ambiente da sala de aula, além de fugir da tradicionalidade das aulas expositivas de 

Matemática e permitiu que o projeto fosse apresentado aos alunos com mais clareza. Essa etapa 

iniciou o ciclo de atividades realizadas pelos estudantes até a conclusão da pintura da demarcação 

da quadra de vôlei.  

Todas as turmas da escola participaram da realização do projeto e, consequentemente, 

todas participaram da etapa de reconhecimento do espaço destinado à pintura das demarcações da 

quadra, ocorrida durante as aulas de Matemática.  

Durante a atividade de reconhecimento, os pibidianos apresentaram aos estudantes os 

objetivos do projeto proposto e quais as ações previstas para aquele dia. Foi destacada a importância 

da colaboração e da participação de todos nas atividades que seriam desenvolvidas ali, bem como 

para a realização do projeto como um todo. 

Levados para a área em que seria realizada a pintura das demarcações de uma quadra, os 

alunos foram direcionados para a arquibancada, onde se dividiram em grupos para a realização das 

atividades previstas. 

Uma vez acomodados, alunos e pibidianos tiveram uma conversa para direcionarem as 

ações que seriam desenvolvidas ali. O diálogo foi iniciado a partir de uma série de perguntas 

apresentadas pelos pibidianos, que pretendiam conduzir  o  projeto a ser realizado. Dentre as 

perguntas, destacamos “O que vocês acham que poderia ser feito neste espaço?”. As respostas 
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apresentadas foram: piscina, churrasqueira, mesas para jogos de xadrez, bebedouros, quadra de 

basquete, quadra de queimada e quadra de vôlei; a maioria dos alunos respondeu uma quadra de 

vôlei, seguindo a preferência já apontada pelo professor de Educação Física. 

Identificada a preferência da maioria por uma quadra de vôlei naquele espaço, seguiram-se 

as perguntas “Qual o formato de uma quadra de vôlei para vocês?” e “Quanto medem seu 

comprimento e sua largura?”. Todos tinham  conhecimento do formato da quadra de vôlei, mas não 

chegaram a um consenso sobre as dimensões oficiais. Muitos responderam não ter noção das 

dimensões da quadra oficial e alguns forneceram conjecturas, respondendo 28mx16m, 6mx3m, 

100mx60m, 25mx14m e 18mx9m (a última delas as medidas oficiais de uma quadra oficial). 

Conhecendo as medidas oficiais da demarcação de uma quadra de vôlei, a pergunta seguinte 

foi “vocês acham que seria possível a construção desta quadra neste espaço?”. Enquanto os alunos 

do Ensino Médio afirmaram que sim, os do Ensino Fundamental acreditavam não ser possível. Para 

que as respostas não se baseassem apenas em especulações, os estudantes foram instruídos a 

realizar a medição do espaço disponível.  

Para isso, as turmas se dividiram em grupos de aproximadamente cinco alunos, e cada grupo 

poderia optar por utilizar uma trena ou uma fita métrica. Mesmo contando com os instrumentos para 

medição, alguns alunos utilizaram a estratégia de contagem de passos ou comprimento dos pés para 

a estimativa dos comprimentos (estabelecendo para isso uma unidade padrão de medida). A 

medição permitiu um envolvimento maior dos alunos na atividade e desenvolveu a empatia ao 

trabalharem em grupos. Durante essa atividade, os alunos aprimoraram seus conhecimentos sobre 

estratégias para medição.  

Finalizadas as medições, os alunos retornaram à arquibancada para que se desse 

continuidade à discussão, quando foi retomada a pergunta anterior. De posse das medidas, foi 

possível afirmar que o espaço disponível permitia a pintura das demarcações de uma quadra oficial 

de vôlei.  

Foi apresentada aos alunos a proposta da pintura demarcatória naquele espaço, projeto que 

envolveria todas as turmas da escola. Alguns afirmaram que o este não seria concluído, pois “várias 

pessoas que passaram na escola com o objetivo de fazer melhorias não concluíram suas propostas”. 

Ainda assim, a maioria sentiu-se interessada em participar. 

Terminada a discussão, os alunos foram informados de que as atividades do projeto seriam 

retomadas na aula de Matemática, quando seriam desenvolvidas ações que lhes preparariam para a 

pintura das demarcações da quadra de vôlei. 
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3.3 Atividade em sala de aula  

 

A etapa seguinte foi a identificação de estratégias que permitissem avaliar/identificar se os 

alunos dominavam os conteúdos matemáticos necessários para o planejamento e execução da 

pintura da demarcação da quadra. 

Para que os alunos relacionassem elementos estudados na aula de Matemática com a 

estrutura de uma quadra de vôlei, foram elaboradas, pelos pibidianos, sequências didáticas
9
 que 

abordavam os conceitos de segmento de reta, segmentos paralelos ou perpendiculares, ângulo, 

quadrado, retângulo, área, perímetro, e matemática financeira. As sequências permitiram a 

identificação dos elementos geométricos envolvidos no traçado da quadra, bem como a definição do 

custo envolvido na pintura. As sequências propostas foram aplicadas pelos pibidianos juntamente 

com o professor supervisor.  

Em seguida, foi realizada a seguinte divisão de tarefas: os alunos do Ensino Fundamental 

ficaram responsáveis pelo esboço do projeto da pintura, enquanto os alunos do Ensino Médio 

ficaram responsáveis pela análise dos materiais necessários e pelo orçamento.  

Em sala de aula, foram realizadas atividades para a definição de equipes e distribuição de 

tarefas, bem como para a avaliação dos conteúdos estudados previamente e sua associação com o 

projeto em andamento. A partir daí, cada equipe prosseguiu desenvolvendo sua parte do projeto. 

Finalizadas as etapas de projetos e de orçamentos, os materiais necessários foram adquiridos para a 

efetiva realização da pintura.  

 

3.4 Pintura das demarcações da quadra de vôlei 

 

Conforme previsto inicialmente, todas as turmas da escola participaram da pintura das 

demarcações da quadra de vôlei. Essa etapa foi realizada nas aulas de Matemática e Educação 

Física.  

Ao longo de todas as etapas (planejamento e execução), foram utilizados os seguintes 

materiais: transferidor, esquadro, tesoura, pincéis, barbante, giz, luvas, tinta para piso, trena, 

removedor de tinta e fita crepe. 

Seguindo o projeto elaborado previamente, a pintura das demarcações teve como 

referencial os limites da arquibancada e os encaixes dos postes de rede. As etapas de trabalho foram  

 

                                                      
9
 “Sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um 

gênero textual oral ou escrito.” (DOLZ; NOVERRAZ;SCHNEUWLY, 2004, p. 97). 
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desenvolvidas seguindo um roteiro, elaborado pelos pibidianos, fundamentado pelas discussões e 

esboços realizados em sala.  

Os pibidianos conduziram o desenvolvimento da pintura da quadra em conjunto com a 

professora supervisora. Cada turma ficou responsável por uma etapa da atividade, definida em 

função dos conceitos matemáticos já estudados.  

Ao perceber que certos alunos tinham dificuldade para efetuar alguns dos procedimentos, 

as orientações foram adaptadas de forma que o trabalho a ser feito fosse mais bem compreendido 

por eles. Durante a atividade prática, os alunos tiveram a liberdade de serem autônomos e tomarem 

decisões de forma criativa, o que contribuiu para a formação de um ambiente escolar mais 

participativo. 

A atividade desenvolveu-se de forma integrada, e atendeu ao que Lück (1995) aponta 

como interdisciplinaridade: 

 
Integração e engajamento de educadores num trabalho conjunto, de interação das 

disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade de modo a superar a 

fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos alunos, a fim de que possam 

exercer criticamente a cidadania mediante uma visão global de mundo e serem capazes de 

enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da realidade atual. (LÜCK, 1995, p 

64). 

 

Os procedimentos para realização do projeto foram elaborados de forma conjunta entre os 

pibidianos, a professora supervisora e o professor de Educação Física. A atividade foi pensada 

dentro da realidade educacional da E.E.C.M. Os alunos foram incentivados a participar, de forma 

não obrigatória.  

 

Imagem 1 - Alunos demarcando e pintando a quadra (cont.) 
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Imagem 1 - Alunos demarcando e pintando a quadra 

  
 

 

Fonte: Acervo da equipe de Pibidianos da E.E.C.M, 2019. 

 

A pintura foi realizada com sucesso e foi notória a participação dos estudantes. O projeto 

ofereceu aos alunos a oportunidade de vivenciar uma aplicação prática da Matemática, contribuiu 

para a fixação e para o aprofundamento de conceitos de Geometria Plana através de uma 

metodologia mais atrativa, além de permitir a criação de um vínculo entre duas disciplinas 

apreciadas pelos estudantes, Matemática e Educação Física. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Em virtude dos fatos relatados e analisados, conclui-se que as ações do PIBID constituíram 

resultados positivos para diversos beneficiários. De forma direta, contribuíram para a formação dos 

pibidianos, permitindo que conhecessem mais sobre a realidade escolar e vivenciassem experiências 

enriquecedoras nos âmbitos profissional e pessoal.  

O desenvolvimento do projeto gerou reflexões sobre a divergência entre o que é planejado e 

organizado para situações esperadas e os múltiplos cenários com os quais o professor pode se 

deparar durante a realização de uma atividade (como a necessidade de respeitar o tempo em que se 

dá o processo de construção de conhecimento para cada aluno) que o levarão a fazer adaptações na 

intervenção proposta.  

A hospitalidade com a qual os pibidianos foram recebidos na escola, tanto pela equipe 

administrativa quanto pelos corpos docente e discente, foi de suma importância para a sua formação 

e representou outro objetivo alcançado neste trabalho ― a inserção dos licenciandos no ambiente 

escolar em uma posição transitória, entre aluno e professor.  

Constatou-se também, durante a demarcação da quadra, que os alunos conseguiram enxergar 

conceitos matemáticos (além de números) fora da sala de aula, pois boa parte dos educandos 

envolvidos formularam perguntas e afirmações sobre o conteúdo em questão.  
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Ademais, a escola possui agora um espaço para vôlei com marcações de medidas oficiais. 

Esse espaço, onde, segundo o diagnóstico aplicado, o sentimento de pertencimento dos alunos é 

maior, hoje tem, para eles, referências a conceitos matemáticos. 

Outro resultado importante foi propiciar uma mudança na visão de alguns alunos, que antes 

não acreditavam na conclusão de projetos de melhorias na escola. 

Todos esses fatos fazem parte da marca deixada pelo PIBID Matemática PUC Minas na 

escola, e contribuem para o crescimento dos alunos e dos licenciados, para formação continuada dos 

professores envolvidos e para a história da escola.   
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RESUMO 

 

O presente trabalho traz uma descrição do projeto realizado por discentes do curso de Licenciatura em Matemática da 

PUC Minas inseridos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na Escola Estadual Elpídio 

Aristides de Freitas com o objetivo de suprir o déficit de conhecimentos relacionados à matemática. Os seguintes 

aspectos foram trabalhados pelo grupo: identificação de um conteúdo com déficit de aprendizagem, pesquisa e 

montagem de material concreto e aula expositiva com realização de exercícios. 

 

Palavras-chave: PIBID. Ensino de Matemática. Docência. Material concreto.  

 

PIBID as a possibility to fill gaps in between                                                           

university and basic schools 

 

ABSTRACT 

 

The following essay introduces the project description done by undergraduates from the Mathematics Departament of  

PUC Minas enrolled in PIBID (Institucional Program of Scholarship for Teaching Initiation) at the State School  

Elpidio Aristides de Freitas aiming to fill the gap of knowledge in math. The aspects addressed by the group were: 

identifing a school subject with a learning gap, research and assembly of the material and the realization of a lecture and 

exercises in class. 

 

Keywords: PIBID. Math knowledge. Teaching. Concrete material. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A aprendizagem de Matemática tem se mostrado um desafio para os professores que atuam 

na educação, sobretudo na rede pública de ensino, diante do conhecimento limitado sobre recursos 

ou metodologias fora das tradicionais, também como consequência de defasagens acumuladas ao 

longo dos anos pelos estudantes. Em meio a esse cenário desfavorável descrito, o projeto de 

iniciação à docência que também se reveste do caráter de pesquisa extensionista denominado 

PIBID, fomentado pelo Governo Federal, faz-se necessário aos licenciandos e ao corpo docente e 

discente das escolas nele inseridas, pois possibilita um estreitamento entre a faculdade e o ambiente 

escolar, além de proporcionar uma formação mais sólida a todos os envolvidos. 

O presente trabalho descreve a experiência dos pibidianos na Escola Estadual Elpídio 

Aristides de Freitas, localizada na região metropolitana da cidade de Belo Horizonte. O trabalho foi 

desenvolvido sob a supervisão da professora Priscila Carla da Costa Gomes, licenciada em 

Matemática, com o objetivo de contribuir para o ensino desta disciplina. 

Como ponto de partida para os trabalhos da equipe do PIBID PUC Minas - subprojeto 

Matemática - na escola, um diagnóstico abrangente foi realizado para identificar, dentre outras 

questões, as principais necessidades dos alunos e detectar qual metodologia de ensino poderia ser 

mais eficaz para intervenções futuras. 

Os resultados do diagnóstico e a experiência da professora supervisora foram considerados 

cruciais para nortear o planejamento e a execução da sequência didática proposta. A elaboração e a 

execução da intervenção (considerados pelos pibidianos como momentos ápices do projeto) 

reuniram as metodologias identificadas a partir da sondagem, o conteúdo matemático, a sequência 

didática desenvolvida e a construção do material concreto. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Como parte do diagnóstico escolar, foi aplicado, para 186 alunos do turno da manhã, um 

questionário com 22 perguntas que contemplavam aspectos distintos da realidade escolar. 

Prioritariamente, as respostas obtidas em 3 das perguntas aplicadas motivaram o planejamento e a 

realização da intervenção realizada.  
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Segue um fragmento do questionário aplicado: 

 

Quadro 1 – Excerto do questionário aplicado para diagnóstico 

12- Você gosta de Matemática? 
Sim 96 51,61% 

Não 90 48,39% 

13- Você tem interesse em aprender Matemática? 
Sim 156 83,87% 

Não 30 16,13% 

22 – Você tem alguma ideia de algo diferente que possa ser feito na aula de Matemática? 

Fonte: Dados do diagnóstico – Subprojeto de Matemática do PIBID. 

 

Dentre as respostas apresentadas na questão aberta, destacamos: “uso de materiais 

interessantes que prendam a atenção dos alunos”, “aulas com figuras geométricas”, “materiais 

sólidos” e “aula em grupo”. Buscando cumprir com os objetivos traçados pelo PIBID Matemática 

PUC Minas, o grupo iniciou pesquisas no campo da didática, e optou pela utilização de material 

concreto para facilitar a apropriação do conteúdo pelos alunos. 

Segundo Mendes, Moço, Machado e Novello (2009),  

 

A aprendizagem matemática tem sido destaque de inúmeras pesquisas, contudo o 

desinteresse dos estudantes é um dos temas abordado por elas. A percepção de que a 

Matemática possui uma ampla aplicação prática constitui uma nova metodologia capaz de 

despertar o interesse dos estudantes tornando as aulas mais atrativas utilizando, por 

exemplo, situações problemas, material concreto, jogos, recursos tecnológicos, entre outras 

possibilidades. (MENDES; MOÇO; MACHADO; NOVELLO, 2009, p. 4706). 

 

Baseado nesses autores, fica claro como o emprego do material concreto encaixa-se na 

situação percebida como uma possível solução para as rupturas examinadas. 

A escolha da Trigonometria como conteúdo matemático a ser trabalhado foi realizada 

considerando-se dois aspectos: o planejamento anual de trabalho da professora supervisora (que 

determinou a ocasião da intervenção) e sua experiência no ensino desse conteúdo – em que ela 

relata o baixo desempenho dos alunos.  

Para subsidiar a escolha deste tema, encontramos apoio na fala de Feijó, segundo o qual 

 

a trigonometria é um tópico que carece de atenção por parte dos professores de matemática, 

tanto do ensino básico como do ensino superior, dos pesquisadores em educação 

matemática, dos autores dos livros didáticos, dos idealizadores do currículo escolar e, 

consequentemente, dos alunos. (FEIJÓ, 2018, p. 21). 
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2.1 Ciclo Trigonométrico – Montagem 

 

Acreditamos, como Fiorentini e Miorim (2011), que  

 

ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um “aprender” mecânico, repetitivo, de 

fazer sem saber o que faz e porque faz. Muito menos um “aprender” que se esvazia em 

brincadeiras. Mas um aprender significativo, do qual o aluno participe raciocinando, 

compreendendo, reelaborando o saber historicamente produzido e superando, assim, sua 

visão ingênua, fragmentada e parcial da realidade. O material ou o jogo pode ser 

fundamental para que isso ocorra. Nesse sentido, o material mais adequado, nem sempre, 

será o visualmente mais bonito e nem o já construído (FIORENTINI; MIORIM, 2011, s/p.) 

 

Diante dessa perspectiva, iniciou-se a busca por opções de baixo custo para construir um 

material concreto, interativo e manipulável para o ensino de Trigonometria. Tratando-se desse tema, 

uma importante estrutura (entidade abstrata) que fundamenta os conhecimentos desse campo é o 

Ciclo Trigonométrico, importante apoio para a construção cognitiva de significados e para o 

aprimoramento de habilidades algébricas e geométricas desenvolvidas a partir dessa área da 

Matemática.  

Foram utilizados para o projeto: papelão, cartolina, régua, compasso, pincel atômico, 

tesoura, cola, tachinhas, borracha, parafuso e porca. Com o papelão, foram construídos um círculo 

de raio igual a 40 centímetros (para utilização pelo mediador), e círculos de raio igual a 10 

centímetros (para manipulação pelos alunos). Esses círculos foram revestidos com cartolina para 

que fosse possível desenhar os eixos coordenados e escrever medidas, relações e identificar 

segmentos cujas medidas correspondessem aos valores das funções trigonométricas para ângulos 

específicos (por exemplo, para representar o eixo das tangentes). Foram também marcados os 

ângulos notáveis (30°, 45°, 60°) e seus múltiplos (em graus e em radianos). 

 

Imagem 1 - Ciclo Trigonométrico 

 
Fonte: Acervo da equipe de pibidianos, 2019. 
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Seguimos o pensamento de Vasconcellos (2000), segundo o qual, 

 

planejar é elaborar o plano de intervenção na realidade, aliando as exigências de 

intencionalidade de colocação em ação, é um processo mental, de reflexão, de decisão, por 

sua vez, não uma reflexão qualquer, mas grávida de intenções na realidade 

(VASCONCELLOS, 2000, s/p.) 

 

Assim, uma sequência didática que envolvesse a realização de uma aula expositiva e 

dialogada com o uso do material concreto construído passou a ser construída pelos pibidianos. 

 

2.2 Sequência Didática – Planejamento e Aplicação 

 

Diversos foram os modelos de sequências didáticas encontrados, porém nenhum contemplou 

inteiramente todos os aspectos que deveriam ser abordados, segundo as intenções do grupo para a 

intervenção pretendida. Extraindo o de melhor que cada modelo encontrado tinha a oferecer, foi 

desenvolvida a seguinte sequência didática visando ampliar a compreensão dos conceitos básicos do 

ensino da trigonometria:  

 

 Duração: dois encontros de 50 minutos cada.  

 Estruturação da turma: sala dividida em grupos.  

 Desenvolvimento: Inicia-se com a apresentação do material concreto (esta aplicação 

usou dois tamanhos de ciclos trigonométricos, um grande para a visualização de 

todos, e 6 pequenos para a manipulação de cada grupo).  

 

Na primeira aula devem ser abordados os seguintes conteúdos: a) Ciclo trigonométrico no 

plano cartesiano e seus principais elementos; b) Unidades de medida de ângulos e a relação entre 

elas; c) Razões trigonométricas no triângulo retângulo; d) Ângulos notáveis e seus múltiplos no 

Ciclo Trigonométrico; 

No segundo encontro, deve ser realizada uma atividade de fixação, que propõe a 

identificação de arcos, ângulos e seus respectivos seno, cosseno e tangente. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a aprendizagem da trigonometria no 

triângulo retângulo está prevista para o 1º ano do Ensino Médio, e a trigonometria no ciclo 

trigonométrico é prevista para o 2º ano do Ensino Médio. Tendo em vista as especificações dos 

PCN e as potencialidades da atividade planejada, os pibidianos optaram pela aplicação da sequência 

didática para o 2º ano do Ensino Médio.  
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Até a definição da versão final da sequência didática, foram realizadas aplicações entre os 

pibidianos, visando identificar possíveis melhorias, organização do tempo e diagnóstico de 

possíveis erros ou imprevistos. 

 

2.3 Aplicação 

 

A intervenção foi realizada em duas turmas do 2º ano do Ensino Médio, no turno da manhã. 

Inicialmente foi observada grande dificuldade de compreensão do conteúdo, expressa através de 

inúmeras dúvidas apresentadas à equipe, que também realizou perguntas provocativas durante o uso 

do material concreto. A troca de perguntas foi ao encontro das ideias de Freire (2002 p. 27), 

segundo o qual “O conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo [...]” o 

que deixa claro que o conhecimento parte da dúvida.  

Consideramos que o material concreto usado assumiu de fato um papel fundamental na 

eficácia da prática docente, visto que sua utilização permitiu que os alunos significassem o ciclo 

trigonométrico e seus elementos. Na segunda aula, foi aplicada a atividade de fixação, que 

contemplava os conteúdos discutidos durante o primeiro momento. Com apoio dos pibidianos, os 

grupos foram monitorados, o que permitiu um esclarecimento direcionado e individualizado das 

dúvidas, possibilitando aprofundamento e maior compreensão no conteúdo.  

 

Imagem 2 – Aplicação da sequência didática 

 
Fonte: Acervo dos pibidianos, 2019. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Diante da experiência docente possibilitada pelo PIBID, consideramos que a intervenção 

aplicada  foi  positiva,  uma  vez  que apresenta os aspectos necessários para contribuir para o 

ensino de  Trigonometria. Para os pibidianos, o planejamento  e  a  aplicação  da sequência  didática  

 

representaram uma rica experiência dentro e fora da sala de aula, contato efetivo com a docência, 

observação da escola sob outro ponto de vista, a expansão dos limites e das possibilidades 

oferecidas pelo curso de licenciatura.  

O contato com a rotina escolar possibilitou uma expansão da visão dos pibidianos acerca do 

campo de atuação do professor de Matemática. Segundo (PCN - Ciências Naturais, MEC/SE, 

1998),  

 

Dizer que o aluno é sujeito de sua aprendizagem significa afirmar que é dele o movimento 

de ressignificar o mundo, isto é, de construir explicações, mediado pela interação com o 

professor e outros estudantes e pelos instrumentos culturais próprios do conhecimento 

científico. Mas esse movimento não é espontâneo; é construído com a intervenção 

fundamental do professor. (BRASIL, 1998, p.28). 

 

Ficam evidenciados, com base nesta citação dos PCN, os papeis assumidos durante a 

intervenção: aos pibidianos coube a função de direcionar a capacidade cognitiva lógico- 

matemática, focando na Trigonometria e em suas relações fundamentais. Aos alunos, coube o papel 

de principal engrenagem do sistema, sendo protagonistas e ponto central de todo o processo de 

aprendizagem. A eficácia da aplicação pode ser justificada pelo desempenho na atividade de fixação 

aplicada e avaliada pela professora supervisora. 

Avaliando objetivos, estratégia, metodologia e conteúdos abordados, a sequência didática 

proposta propicia a conexão de 3 aspectos: o desejo de  contribuição para o ensino da trigonometria 

criado a partir da demanda apresentada pela professora supervisora, a expectativa por parte dos 

alunos pela inovação nas aulas de matemática (constatada no questionário) e a confecção e 

utilização de material concreto.   
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RESUMO 

 

Este relato tem como objetivo discutir a importância de projetos interdisciplinares e contextualizados para o ensino de 

Matemática, visto que a contextualização potencializa a iniciativa dos alunos a serem ativos da sua própria construção 

de conhecimento. Através do desenvolvimento de um projeto que culminou com a pintura da demarcação da quadra de 

vôlei foi possível contextualizar diversas áreas da Matemática. O artigo conta também com a análise comparativa de 

questionários aplicados antes e após a realização do projeto, no intuito de avaliar seus impactos no ambiente escolar e 

sua apropriação pelos alunos. 
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Mathematic teaching                                                                                                    

through practice outside the class room 

 

ABSTRACT 

 

This report aims to discuss the importance of interdisciplinary and contextualized projects for mathematics teaching, as 

contextualization enhances students’ initiative to be active in their own knowledge construction. Through the 

development of a project that culminated with the painting of the demarcation of a volleyball court, it was possible to 

contextualize several areas of mathematics. The article also has a comparative analysis of questionnaires applied before 

and after the project, in order to evaluate their impacts on the school environment and their appropriation by students. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido ao tratamento que vem sofrendo ao longo dos anos, a Matemática causa desconforto 

crescente  tanto nos alunos que buscam  seu  aprendizado, quanto nos professores que cada vez mais 

percebem diversas dificuldades no processo de ensino. Segundo Bessa (2007), essas dificuldades 

podem estar relacionadas: 

 

[...] ao professor (metodologias e práticas pedagógicas), ao aluno (desinteresse pela 

disciplina), à escola (por não apresentar projetos que estimulem o aprendizado do aluno ou 

porque as condições físicas são insuficientes) ou à família (por não dar suporte e/ou não ter 

condições de ajudar o aluno). (BESSA, 2007, p.4). 

 

Para reduzir essas dificuldades tão recorrentes no cenário escolar, há uma grande busca por 

novos métodos que facilitem o aprendizado e motivem uma atitude autônoma do aluno no sentido 

de buscar conhecimento, transformando-o em um sujeito ativo, curioso e crítico. 

Além do mais, a escola enquanto instituição de ensino precisa garantir a formação de 

indivíduos capazes de participar ativamente da sociedade, que se encontra em constante mudança. 

Para isso, é preciso que o aluno desenvolva habilidades que o tornem sujeito crítico e ético diante de 

fatos do seu cotidiano. Diante dessa característica dinâmica da sociedade, o educando não precisa 

somente saber executar procedimentos que permitam, por exemplo, efetuar operações básicas ou 

resolver equações. Necessita também de se comunicar, de se expressar e fazer ligações com o 

mundo em que vive e com outras áreas do conhecimento, pois, no mundo em que vivemos, cada vez 

mais, tudo está conectado; como destaca Ubiratan D’Ambrósio, em Sociedade, cultura, 

matemática e seu ensino (2005), 

 

Contextualizar a matemática é essencial para todos. Afinal, como deixar de relacionar os 

Elementos de Euclides com o panorama cultural da Grécia antiga? Ou a aquisição da 

numeração indo-arábica com o florescimento do mercantilismo europeu nos séculos XIV e 

XV? E não se pode entender Newton descontextualizado. (D’AMBROSIO, 2005, p. 102). 

 

Diante desse contexto, uma atividade prática foi realizada como parte de um projeto 

interdisciplinar desenvolvido em uma escola estadual na região de Belo Horizonte, no bojo das 

intervenções pelos pibidianos da área de Matemática do PIBID PUC Minas. O projeto propôs 

inserir, de forma significativa e contextualizada, a Matemática na realidade da instituição escolar. 

Toda a proposta (projeto e atividades que o compõe) foi elaborada a partir de demandas 

identificadas em um diagnóstico escolar realizado na instituição de ensino. O projeto contou com a 

participação de 150 alunos, desde o 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. 
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2 A CONTEXTUALIZAÇÃO NA MATEMÁTICA 

 

A cada dia fica mais evidente que, na sociedade atual, tudo e todos estão conectados, tanto 

as pessoas quanto o conhecimento. Para acompanhar esse movimento, o docente precisa sair de um 

ensino fragmentado para uma atuação que coloque a realidade do aluno em pauta, fazendo dele 

parte  importante em  seu universo de  trabalho. Quando  se fala de  Matemática, o sentimento não é 

diferente, assim é preciso que haja uma correlação entre a vida do aluno e o que é visto em sala, 

como citado por (D’AMBRÓSIO, 1996, p.13), “há necessidade de uma Matemática interessante, 

exploratória, divertida e desafiadora, eliminando-se a matemática formalizada, bitolada, 

castradora”. 

Esse tipo de preocupação tem sido comum, pois a sociedade, à medida que evolui, exige 

novas habilidades que somente um ensino libertador pode fornecer. Isso também fica evidente 

quando recorremos, por exemplo, à Constituição Brasileira (1988) que em seu artigo 205 destaca o 

preparo da cidadania como realização da educação e da sociedade. 

Para se alcançar esse e outros objetivos, o professor tem um papel fundamental para a 

realização dessas atividades que transcendem o simples domínio da disciplina. O professor precisa 

não só repensar sua prática, mas também junto dos alunos buscar novas possibilidades, pois, como 

afirma Monteiro (2001), “A matemática se manifesta na ação do homem sobre a realidade. Ao 

propiciar que o educando reflita, analise, sistematize, torna-se uma das formas de leitura do 

mundo”. (MONTEIRO, 2001, p. 38). 

Na busca constante por um ensino mais integrado, é necessário buscar novas práticas, 

relacionando o conhecimento de forma que ele se torne uma ferramenta do aluno para transformar 

seu mundo.  

 

2.1 Pedagogia de projetos 

 

Diante das necessidades dessa sociedade conectada e cada vez mais exigente, buscou-se 

durante a aplicação do projeto estabelecer uma ponte entre o saber e o fazer. As atividades práticas 

inseriram na vivência dos alunos experiências que os ajudaram a perceber a importância do 

conhecimento matemático para além da sala de aula, também  no âmbito social. Portanto, a 

pedagogia de projetos não foi aplicada com a intenção de contribuir para que o discente decorasse 

fórmulas ou métodos matemáticos, e sim para fazer com que ele buscasse compreender através da 

prática o que foi discutido na teoria, como afirma Moura (2010): 
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Aprender deixa de ser um simples ato de memorização e ensinar não significa mais repassar 

conteúdos prontos. O aluno deixa de ser um sujeito passivo, sempre a mercê das ordens do 

professor, lidando com um conteúdo completamente alienado de sua realidade e em 

situações artificiais de ensino-aprendizagem. Aprender passa então a ser um processo 

global e complexo, onde conhecer e intervir na realidade não se dissocia. O aluno é visto 

como sujeito ativo que usa sua experiência e conhecimento para resolver problemas. 

(MOURA, 2010, p.4).  

 

Com essa abordagem, o projeto buscou contextualizar o conhecimento formal adquirido 

durante as aulas tradicionais. E, durante seu desenvolvimento, o objetivo principal era deixar que 

ele próprio construísse propostas de solução, e fosse assim sujeito da sua própria aprendizagem. 

 

2.2 O Projeto 

 

A pintura das demarcações da quadra de vôlei foi uma demanda apontada pelo professor de 

Educação Física, em consonância com o desejo dos próprios alunos. A quadra foi o espaço mais 

citado no diagnóstico escolar, diante da pergunta “Qual espaço da escola faz com que você se sinta 

parte dela?”. Para a efetivação do projeto, as atividades foram divididas em etapas desenvolvidas 

em sala de aula, e posteriormente na quadra.  

Com o projeto em mente, separamos os conteúdos que deveriam ser trabalhados com cada 

série. O objetivo era tratar as capacidades já previstas na BNCC, de modo que o aluno desenvolva o 

raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, 

recorrendo assim aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. (BNCC). 

Por meio disso, a aplicação serviu também para rever e fixar alguns conceitos matemáticos.  

Foram aplicados questionários com foco nos conteúdos matemáticos envolvidos, dentre eles 

Geometria Plana (Ensino Fundamental I e II) e Matemática Financeira (Ensino Médio). No Ensino 

Fundamental, foram realizados questionamentos sobre as figuras geométricas que seriam 

necessárias para a demarcação da quadra. Em seguida, foram revisitados conceitos como perímetro, 

medidas de comprimento, ângulos e retas, dentre outros.  

Inicialmente os alunos mediram o local e descobriram que era possível demarcar o espaço 

disponível com as medidas oficiais de uma quadra de vôlei. Posteriormente, esboçaram uma 

demarcação com o auxílio de barbante, fita métrica e giz. O objetivo era ampliar a capacidade do 

aluno de ver sobre diferentes perspectivas e entender o espaço à sua volta, trabalhar noções 

espaciais e de proporção. 

No Ensino Médio, foi trabalhada a Matemática Financeira: foi aplicada em sala uma 

atividade que propunha a realização de orçamentos para a realização da pintura da quadra. O 
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trabalho foi desenvolvido de maneira que todos os alunos, independentemente da série, pudessem 

participar de forma efetiva.  

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

Antes de começar a parte prática, trabalhamos com os alunos algumas questões em sala de 

aula (algumas dessas questões foram retomadas já na quadra para uma nova e breve discussão). 

Uma dessas questões que nós percebemos que os alunos ficaram bastantes interessados é sobre 

unidades de medidas. 

Quando questionamos os alunos sobre qual a medida do espaço a ser pintado a quadra foram 

dados variados palpites, alguns muito perto do que havíamos medidos e outros nem tanto. Foi nesse 

momento que decidimos usar diversas unidades de medidas, as quais definimos junto com os 

alunos. 

Uma delas foi o pé. Alguns alunos foram medindo o comprimento da quadra em pés (cada 

um baseando no próprio tamanho de seu pé). Quando chegaram ao fim da quadra, questionamos 

sobre quantos pés tinham encontrado. Repetimos esse processo para diferentes unidades de medidas 

definidas com os alunos.  

Ao fim do momento das medições, fomos discutindo com os alunos sobre as medidas 

encontradas, as certezas envolvidas e, dando um contexto histórico, falamos consequentemente da 

importância da criação de uma unidade métrica que seja padrão. A partir daí, definimos qual seria a 

medida em metros da quadra baseando na medida de uma quadra oficial de vôlei e, então, foi 

possível começar a demarcação da quadra. 

Utilizamos barbante, fita métrica e giz para demarcar os traços no chão de forma a otimizar 

a pintura. Logo após a marcação foi iniciada a pintura. 

 

Figura 1 – Etapas de demarcação e pintura da quadra pelos alunos  

  
Fonte: Acervo dos pibidianos, 2019. 
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Com essa intervenção, tínhamos como objetivo que, ao fim da atividade, os alunos não só 

conseguissem entender de que forma a Matemática está contextualizada na quadra, mas também, 

que conseguissem levar alguns conceitos para o seu dia a dia e, de forma mais ampla, entender que 

estão imersos em uma sociedade repleta de Matemática. 

 

Figura 2 – Atividade concluída - Quadra pintada 

 
Fonte: Acervo dos pibidianos, 2019. 

 

4 O QUESTIONÁRIO 

 

Os dados foram coletados durante um diagnóstico escolar realizado no primeiro semestre de 

2018, cujo intuito era conhecer o perfil dos alunos, da escola e dos profissionais que ali atuam. 

Foi aplicado um formulário virtual, ao qual os alunos tiveram acesso no próprio laboratório 

da escola. As questões elaboradas foram separadas em tópicos, de acordo com os objetivos e a 

função de cada pessoa. O questionário foi respondido por todos os estudantes, do 6º ano do Ensino 

Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 

Foram identificadas algumas respostas em comum, o que motivou a escolha do tema / 

projeto. Os alunos relataram sentir a necessidade de articular a Matemática aprendida em sala com a 

sua realidade.  

Quando questionados sobre as disciplinas pelas quais mais se interessavam, 57,8% (74) dos 

alunos entrevistados disseram gostar mais de Educação Física, e 41,4% (53) disseram preferir 

Matemática. Além disso 92,2% dos entrevistados disseram saber que a Matemática é aplicada no 
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seu cotidiano, embora sejam poucas as vezes em que eles conseguem vê-la no seu dia a dia, 

conforme questionário aplicado pelos pibidianos. 

 

Diante do apreço demonstrado pela Educação Física, foi elaborado um projeto 

interdisciplinar.  

A pedagogia de projetos foi considerada como respaldo teórico, devido à possibilidade de 

trabalhar os temas e conceitos matemáticos de áreas distintas, de maneira relacionada. Assim, a 

pintura, após as demarcações da quadra de vôlei, teve como objetivos contribuir para que o aluno se 

sentisse mais pertencente à escola, e que percebesse a presença da Matemática e suas diversas áreas 

em contextos não formais de ensino.  

 

4.1 Análise de dados 

 

Para avaliar os impactos dessa atividade, foram aplicados questionários para alunos do 

ensino Fundamental e Médio que participaram do Projeto. 

A partir da análise dos resultados, identificamos que os alunos já conheciam as formas 

geométricas presentes em uma quadra de vôlei. Com relação ao esboço da quadra, a maior parte dos 

alunos (66,7%) descreve ter aprendido o conceito de perpendicularidade entre retas durante a 

atividade. Além disso, 20%  disseram ter compreendido o conceito de ângulo.  

Segundo Santos (2016, s/p.), “a falta de contextualização no ensino da matemática pode 

acarretar o desestímulo pela disciplina”. Para confirmar essa hipótese, perguntamos aos alunos se a 

participação no projeto e o ato de sair da sala de aula para contextualizar o conteúdo aprendido, 

foram experiências que realmente agregaram e ajudaram no processo de aprendizado. Destacamos 

abaixo algumas das respostas coletadas: 

 “Foi bom para aprender coisas novas, me diverti e conheci pessoas novas”. 

 “Eu pintei e coloquei barbante, me trouxe alegria, me distraí um pouco, poderia ter mais 

vezes”. 

 “Foi bem interessante aprendermos e nos divertimos muito” 

 “Foi muito bom, eu aprendi várias coisas que eu não sabia”. 

 

Portanto, podemos concluir que para vários alunos a atividade da quadra foi algo divertido, 

que despertou interesse pelo aprendizado. Trouxe também uma diversificação no âmbito do ensino 

e um estímulo para tentar tornar o processo mais eficiente. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Para que o processo de ensino / aprendizagem tenha melhores resultados na construção do 

conhecimento e na compreensão da aplicabilidade de conteúdos matemáticos no cotidiano do aluno, 

é preciso repensar a importância de novas práticas que possam facilitar o ensino. 

Sendo assim, o projeto de demarcação da quadra foi aplicado objetivando que os alunos 

entendessem como a Matemática está inserida no seu cotidiano. De acordo com Tabile e Jacometo, 

quando o educando entra em contato com o meio que o cerca, ele compreende melhor a realidade e 

assim pode apropriar-se melhor do conhecimento: 

 

Entende-se a aprendizagem como um processo dinâmico e interativo da criança com o 

mundo que a cerca, garantindo-lhe a apropriação de conhecimentos e estratégias 

adaptativas a partir de suas iniciativas e interesses e dos estímulos que recebe de seu meio 

social. (TABILE; JACOMETO, 2017, p. 75). 

 

Com a aplicação do questionário de avaliação, foi possível observar que, além de os alunos 

aprenderem conceitos de geometria plana, o projeto serviu também como uma forma de revisão de 

outros conteúdos da Matemática. Portanto, o objetivo de interligar as informações que foram vistas 

em sala de aula com o “mundo real” dos alunos foi atingido. Também foi possível perceber que 

outras inteligências e habilidades foram desenvolvidas, tais como: compreender a distribuição das 

coisas no meio no qual se está; a inteligência interpessoal, praticada por meio da interação entre os 

alunos e o trabalho em equipe que fez com que o projeto saísse do papel e fosse realizado. 

Portanto, pode-se concluir fazer uso de diferentes metodologias de ensino é algo muito 

importante, pois as pessoas aprendem de formas distintas. Sendo assim, com estas modificações um  

 

público maior é atingido, aumentando o número de indivíduos que possivelmente terão um processo 

de aprendizagem mais satisfatório e eficiente.  

Entendemos ser muito importante salientar que os processos de ensino aprendizado podem 

ser melhorados por meio de aplicações de projetos e diversificações metodológicas, mas 

concordamos com Lück (2015) de que existem outros fatores como evasão em massa, exclusões 

ocorridas na escola, um ambiente insalubre e com falta de recursos, uma má gestão escolar entre 

outros aspectos que precisão ser mudados para só assim o processo educacional ser de melhor 

qualidade e eficiência. 
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RESUMO 

 

O presente texto visa analisar como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) contribui na 

formação inicial de professores do curso de Matemática da Pontifícia Universidade Católica de Minas gerais. O 

programa permite aos sujeitos envolvidos um contato mais intenso com o ambiente de aprendizagem e as 

complexidades inerentes ao meio criando oportunidades para uma formação mais rica. Para tanto foi realizada uma 

revisão bibliográfica sobre a formação na área de educação co autores como Freire (2002 e 2005), Martins e Peixoto 

Filho (2009) e Tardif (2010), e leitura do edital da Capes vinculado ao PIBID. Foi possível verificar que o Programa é 

uma ação programa importante no diálogo entre escola e universidade, para a formação de futuros professores, e 

também, na formação continuada de professores supervisores, o que contribui para a melhor formação de professores no 

Brasil e fortalece os programas das instituições de ensino superior. 

 

Palavras-chave: Formação de professores de Matemática. Ambiente de aprendizagem. Formação de professores. 

 

PIBID Mathematics of the Pontifical Catholic University of Minas Gerais: 

perspectives and contributions 

 

ABSTRACT 

 

This text aims to analyze how the Institutional Program for Teaching Initiation Scholarship (PIBID) contributes to the 

initial formation of teachers of the Mathematics course of the Pontifical Catholic University of Minas Gerais. The 

program allows the subjects involved a more intense contact with the learning environment and the inherent 

complexities of the environment, creating opportunities for a richer formation. To this end, a literature review on the 

field of education was carried out by authors such as Freire (2002 and 2005), Martins and Peixoto Filho (2009) and 

Tardif (2010), and reading of the Capes edict linked to PIBID. It was possible to verify that the Program is an important  

action in the dialogue between school and university, for the formation of future teachers, and also, in the continuous 

formation of supervising teachers, which contributes to the better formation of teachers in Brazil and strengthens the 

programs of higher education institutions. 

 

Keywords: Mathematics teacher formation. Learning environment. Teacher formation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O debate acerca da formação do professor não é recente, sempre se discutiu a transição do 

estudante à prática docente. O objetivo central dos debates é melhorar esta formação, de modo a que 

a inserção do formando se dê de forma tranquila no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), através da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) criou, em 2007, o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) para que alunos integrantes do projeto se familiarizem 

com o ambiente de aprendizagem das escolas públicas. 

Um ponto importante do PIBID é a oportunidade que ele abre aos estudantes, a partir do 

primeiro ano de estudos acadêmicos, a vivência diária da observação da prática docente; outro 

ponto é a possibilidade de que, ao supervisionar os estagiários, no contato com a instituição 

superior, o professor em exercício possa ter acesso a uma formação continuada, que se dará por 

meio do contato com novas modalidades de ensino, tecnologias diferenciadas, bem como da 

participação em seminários e palestras com temas atuais da educação. 

Dito isso, busca-se nesse texto apresentar ações do PIBID nas escolas públicas parceiras do 

PIBID Matemática da PUC Minas, com suas perspectivas e contribuições para a formação do 

licenciando em Matemática e para a formação continuada dos professores supervisores. As leituras 

ligadas à formação na educação foram amparadas nos autores: Freire (2002, 2005), Martins e 

Peixoto Filho (2009) e Tardif (2010).  Buscou-se organizar o texto apresentando primeiro o 

referencial teórico, e em seguida os procedimentos metodológicos, e as etapas de procedimentos: a 

formação continuada dos professores supervisores e a formação inicial de professores (licenciando). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A educação tem como objetivo contribuir para libertar os homens da opressão em que 

vivem, de forma que, assim o fazendo, possam juntos, também construir sua aprendizagem. Sendo  

assim,  o  PIBID, uma ação da Política  Nacional de Formação de 

Professores proposta pelo MEC, tem a intenção de proporcionar aos discentes desde a primeira 

metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de 

educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas. 
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Para o MEC, os projetos devem promover a iniciação do licenciando no ambiente escolar 

visando  a estimular, desde o início de sua formação, a observação e  a reflexão sobre a prática 

profissional no cotidiano das escolas públicas de educação básica, sendo que os discentes deverão 

ser acompanhados por um professor da escola pública e por um docente de uma das instituições de 

educação superior participantes do PIBID, o coordenador de área. 

São objetivos do PIBID: incentivar a formação de docentes em nível superior para a 

educação básica; contribuir para a valorização do magistério; promover a integração entre educação 

superior e a educação básica, elevando a qualidade da formação inicial de professores dos cursos de 

licenciatura; inserir os licenciados no cotidiano das escolas para que busquem a superação de 

problemas identificados no processo de ensino / aprendizagem; mobilizar escolas públicas de 

educação básica, com seus professores como conformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; contribuir para a articulação 

entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações 

acadêmicas nos cursos de licenciatura (BRASIL, 2018, p. 1). 

É importante a presença do licenciando nas escolas, assumindo que o ser humano produz e é 

capaz de sistematizar e de organizar o pensamento a partir do mundo do trabalho, tornando 

essencial a vivência dos problemas no exercício da função de professor e como tal, pesquisador 

também do ambiente de aprendizagem. Como nos lembra Freire “Faz parte da natureza da prática 

docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação permanente, o 

professor se perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador”. (FREIRE, 2002, p. 14). 

Para que a vivência do licenciando seja mais rica neste ambiente, 

 

(...) é preciso que os professores conheçam os vários métodos e possibilidades de trabalho 

em sala de aula, para que possam reconstruir a sua prática. Dentre estas possibilidades 

acessíveis aos professores, pode-se citar as tendências estudadas ao longo deste trabalho: 

resolução de problemas, história da matemática, modelagem matemática, uso de 

tecnologias da informação, como a calculadora e softwares educacionais, os jogos e a 

etnomatemática. (MARTINS; PEIXOTO FILHO, 2009, p. 406). 

 

A observação sistemática, a orientação voltada para o ensino/aprendizagem permite uma 

troca de saberes entre supervisores e estagiários, possibilitando, por um lado uma formação 

continuada dos supervisores, e de outro lado a vivência dos estagiários, pressupondo que são seres 

em formação permanente. Para Freire (2005), 

 

Os homens se sabem inacabados. Têm a consciência  de  sua  inconclusão. Aí  se  

encontram as  raízes  da  educação  mesma,  como  manifestação  exclusivamente  humana.   

Istoé,  na inconclusão dos homens e na consciência que dela têm. Daí que seja a educação 

um quefazer permanente. (FREIRE, 2005, p. 84). 
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Esse quefazer permanente citado pelo autor e o inacabamento do homem são o que torna 

essa relação, do professor  supervisor e do estagiário, tão rica. Não existem fórmulas, mas formas de 

ensino e estão sempre em evolução, e a aprendizagem se dá nessa interação, ensinar e aprender são 

partes da mesma ação. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Fundamentado nas perspectivas teóricas indicadas, o presente trabalho refere-se a uma 

pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, realizada no ambiente de aprendizagem com 

alunos dos ensinos fundamental II e médio, em três escolas públicas no estado de Minas Gerais, no 

segundo semestre de 2018 e no primeiro semestre de 2019. O que motivou as ações foi a 

necessidade da interação dos estagiários do curso de matemática da PUC Minas com o ambiente de 

aprendizagem das escolas públicas. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa; entre os autores que discutem esta perspectiva 

metodológica, Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999) afirmam que seguir a tradição 

compreensiva ou interpretativa é a característica que mais se destaca neste tipo de pesquisa, por que 

 

Isto significa que essas pesquisas partem do pressuposto de que as pessoas agem em função 

de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre 

um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser 

desvelado. (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER,1999, p. 131). 

 

As ações roam tais, na interação dos estagiários com o ambiente de aprendizagem, que isso 

proporcionou uma experiência rica.  Para Tardif (2010), a interação entre professor supervisor e 

estagiário, além de permitir ao estudante um saudável contato com a realidade das escolas, também 

permite a formação continuada dos profissionais envolvidos, pois 

 

A experiência provoca, assim, um efeito de retomada crítica (retroalimentação) dos saberes 

adquiridos antes ou fora da prática profissional. Ela filtra e seleciona os outros saberes, 

permitindo assim aos professores reverem seus saberes, julgá-los e avaliá-los e, portanto, 

objetivar um saber formado de todos os saberes retraduzidos e submetidos ao processo de 

validação constituído pela prática cotidiana. (TARDIF, 2010, p. 53). 

 

Sendo assim, a participação no PIBID oportuniza ao professor supervisor uma reflexão 

sobre o quefazer diário, sobre a melhor forma de atuação – o que se evidencia em nossa reflexão, 

aqui apresentada. 
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3. 1 Etapas dos procedimentos 

 

3.1.1 Formação continuada de professores supervisores das escolas públicas 

 

Desde o primeiro momento da implantação do programa, nas escolas em que atuamos, 

observou-se que gestores e alunos tiveram boa aceitação e adesão ao PIBID. Isso porque o 

Programa proporciona ao professor, ao supervisor e aos outros professores de matemática da escola 

a ampliação dos conhecimentos, o aprofundamento das suas habilidades, possibilitando o exercício 

da autonomia e da criatividade na sua formação. 

O Programa cria oportunidades para o(a) professor(a) supervisor(a) de Matemática ter novas 

experiências, enriquecendo ainda mais sua prática diária, o que vem contribuindo muito para o seu 

desenvolvimento profissional.  

O PIBID possibilitou novas vivências e práticas pedagógicas e metodológicas, além da troca 

de experiências com outros professores e a participação em palestras e fóruns na área da educação. 

Ele permite experiências novas e é sempre interessante uma oportunidade de formação continuada, 

quando o objetivo é o de pensar no desenvolvimento da educação pública, através da formação 

docente. 

Nas atividades desenvolvidas, ficou evidenciado que a teoria e a prática precisam ser 

reestruturadas a todo momento, a cada ação na docência. 

 

3.1.2. Formação inicial de professores de Matemática e o PIBID 

 

Diante do desafio de motivar os alunos da escola, no estudo da Matemática, disciplina que 

muitas vezes é vista como uma ciência difícil de ser compreendida, o PIBID vem contribuindo de 

forma significativa e positiva, tanto para uma melhoria na qualidade de ensino como no processo de 

formação inicial dos estagiários e voluntários do projeto 

O principal objetivo do PIBID é o de aproximar a formação inicial de professores e a prática 

profissional em escolas públicas, para que esta formação vá além da teoria, alcançando também o 

fazer diário de um profissional da educação. Sendo assim, o PIBID consegue proporcionar uma 

troca significativa de experiências entre a escola e a universidade.  

Dessa  forma, constata-se  que  esse Programa valoriza muito o magistério, inserindo futuros 

professores  no  cotidiano  das  escolas  públicas,  dando  autonomia  para  participarem  ativamente 

do processo ensino e aprendizagem, oportunizando - lhes  novas experiências metodológicas, 
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tecnológicas e novas práticas docentes na educação básica. Coopera-se assim, para a articulação 

entre teoria e prática, tão necessária à formação dos futuros docentes. 

Os pibidianos realizaram diagnósticos, mostrando uma visão de fora da escola, o que 

permitiu outro olhar do professor supervisor, mais rico, sobre a própria escola, permitindo acesso a 

novas tecnologias, jogos e formas de abordagem diferenciada dos conteúdos, causando uma 

oxigenação das aulas. As intervenções propostas em sala de aula, para o ensino fundamental II, 

trouxeram mais motivação para os alunos com relação à matemática. 

Observou-se que tais experiências trouxeram uma visão de sala de aula bem ampla para os 

estagiários, e entre a intervenção de um e outro dia, no diálogo e reflexão sobre as ações, ganharam 

experiência no manejo das turmas, adquiriram mais segurança nas apresentações, no monitoramento 

e na readequação das ações propostas. 

A presença do PIBID na escola promove uma aproximação dos universitários, que, no caso 

ora discutido, se deu de uma forma oportuna e que permitiu uma vivência autônoma e essencial 

para uma reflexão mais aprofundada sobre o ensino e sobre a aprendizagem.  

Outra ação relevante dos pibidianos foi a proposta de reestruturação do Grêmio Estudantil, 

processo que se realizou com autonomia, e trouxe de volta a perspectiva de um aluno da Educação 

Básica mais crítico e consciente, o incentivo ao protagonismo juvenil. A falta de ocupação dos 

espaços pelos alunos da escola pública chamou a atenção dos licenciandos de Matemática, portanto 

se tornou um dos focos de suas intervenções: a intenção é que o Grêmio Estudantil se torne 

autossuficiente e que isso permita ao aluno assumir um papel político e organizado. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O PIBID, como vimos, tem como objetivo proporcionar aos discentes, desde a primeira 

metade do curso de licenciatura, uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de 

educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas – e isso vem sendo conquistado de 

forma notável e positiva. 

O programa possibilitou aos participantes uma aproximação da prática docente, uma boa 

relação entre teoria e prática, o que fomentou novos olhares e ganhos reais, como o manejo de 

turma, por exemplo. Os benefícios do PIBID vão além dos que relatam seus bolsistas, pois ele 

alcança toda a comunidade escolar (alunos, professores, direção), com seus inúmeros projetos e 

suas novas perspectivas de práticas pedagógicas.  
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Trata-se de um programa importante para o desenvolvimento do magistério e para o avanço 

da educação básica. Observou-se que o programa possibilita melhoria na qualidade do ensino, onde 

os professores supervisores das escolas têm a oportunidade de repensar e aprimorar suas práticas 

pedagógicas. 

O PIBID, enquanto programa, resolveu, de forma objetiva, um anseio antigo de escolas 

pesquisadas, para além do senso utilitarista, que é o de aproximar universidade e escola, a teoria e a 

prática, de forma que o benefício gerado foi de mão dupla: ao mesmo tempo em que criou 

oportunidade aos estudantes do ensino superior de vivenciarem a prática, também permitiu ao 

professor supervisor o acesso a novas metodologias de ensino e aprendizagem. 
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A roda de conversa como metodologia de ensino 
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RESUMO 

 
Este trabalho traz o relato de uma experiência vivida por um grupo de dez jovens licenciandos em Matemática na PUC 

Minas inseridos no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Durante sua atuação em uma 

escola da Rede Estadual de Ensino, o grupo de pibidianos utilizou a Roda de Conversa como uma possibilidade 

metodológica de aprendizado coletivo, com a qual buscou minimizar o déficit de conhecimento dos alunos do 3° ano do 

Ensino Médio da escola parceira acerca dos programas do Governo que possibilitam ingresso ou permanência no 

Ensino Superior (Enem, ProUni, Sisu e Fies). Essa demanda foi identificada a partir de um diagnóstico escolar amplo, 

aplicado pelos pibidianos inseridos na escola em questão com o intuito de conhecer os diferentes sujeitos inseridos 

naquele espaço, suas dificuldades, suas percepções e anseios. Este artigo trata da roda de conversa (bem como sua 

proposta e a análise dos dados) como uma possibilidade metodológica com a finalidade de informar e motivar os 

alunos, tendo como apoio teórico Moura e Lima (2014), Locatelli e Nunes (2016) e Warschauer (2002), entre outros. 

 

Palavras-chaves: Pibid. Roda de Conversa. Aprendizado coletivo. 

 

Talking group as a teaching methodology 

 

ABSTRACT 

 
This article reports the experience lived by a group of 10 (ten) young graduates in Mathematics and participants of the 

Pibid project, in which they used the Wheel of Conversation as a methodological possibility of collective learning, 

which sought to solve and soften the knowledge deficit in relation to the Government's Higher Education programs 

(Enem, ProUni, Sisu and Fies). This problem was identified through a diagnosis applied by them in order to know the 

physical space and the school community. The experience was developed with the students of the 3rd year of high 

school in a public school in the city of Belo Horizonte-MG. This article deals with the conversation wheel as a 

methodological possibility in order to inform and motivate the students, as well as their proposal and data analysis. 

Having as theoretical support Moura and Lima (2014), Locatelli and Nunes (2016) and Warschauer (2002), among 

others. 

 

Keywords: Pibid. Chat Wheel. Coletive learning.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O PIBID, atualmente na versão prevista no Edital CAPES nº 7/2018 (BRASIL, 2018), visa 

incentivar a formação docente proporcionando aos discentes dos cursos de licenciatura uma 

aproximação com a realidade, os desafios e as possibilidades das escolas públicas de educação 

básica e com o contexto em que elas estão inseridas. Segundo o Edital, 

 

Os projetos devem promover a iniciação do licenciando no ambiente escolar ainda na 

primeira metade do curso, visando estimular, desde o início de sua formação, a observação 

e a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano das escolas públicas de educação 

básica. (CAPES, 2018). 

 

No segundo semestre de 2018, 10 estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da 

PUC Minas foram selecionados para atuar no turno da manhã na Escola Estadual Elpídio Aristides 

de Freitas (localizada no bairro Camargos na cidade de Belo Horizonte, MG), parceira do 

Subprojeto da área de Matemática do PIBID na universidade, sob a supervisão de uma professora 

atuante da escola e sob a coordenação de dois professores da Universidade, todos vinculados ao 

PIBID.  

Um dos principais objetivos escola, além de transmitir conhecimentos técnicos e teóricos, é 

inserir o indivíduo na sociedade. Portanto, para que se compreenda verdadeiramente uma escola, é 

necessário que se conheça, além de sua proposta pedagógica, o espaço físico e a comunidade 

escolar que a constitui. Os coordenadores do Subprojeto de Matemática solicitaram então que se 

elaborasse um diagnóstico escolar amplo. 

Em um primeiro momento, foi realizada uma pesquisa sobre a história da escola e o 

levantamento de informações oficiais disponíveis sobre o número de alunos, professores, 

funcionários e sobre o espaço físico. Em seguida, foi realizada uma visita in loco para o 

reconhecimento do espaço escolar, a confirmação dos dados obtidos na primeira pesquisa e para a 

observação de outros aspectos potencialmente relevantes a serem contemplados pelo diagnóstico. 

Depois de realizada a visita, foram elaborados três questionários: um destinado aos professores, 

outro aos funcionários e um último pensado para os alunos (com algumas questões diferentes para 

cada série). Os questionários contaram com 14, 6 e 22 questões respectivamente, que objetivaram 

conhecer seu sentimento em relação à escola, a seus pares, identificar suas dificuldades e seus 

desejos de mudança. Foram quatro dias destinados à aplicação, em uma sala de aula reservada, com 

cada aluno, professor, funcionário, de forma individual.  
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As perguntas do questionário para os alunos, cujas respostas motivaram a Roda de 

Conversa, relacionavam-se principalmente ao sentimento de pertencimento destes em relação à 

escola e às suas expectativas para o futuro. Para os pibidianos, o resultado mais notório identificado 

nas respostas foi a contradição entre a falta de conhecimento dos alunos do 3º ano do Ensino Médio 

sobre os programas do governo voltados para o ingresso no ensino superior e a intenção daqueles 

estudantes em seguir a vida acadêmica.  

Seguem os gráficos que resumem os resultados destacados acima, nos quais se evidenciaram 

aspectos  preocupantes,  como  a  falta de  conhecimento  em  relação ao Exame Nacional do Ensino  

Médio (ENEM), Programa Universidade para Todos (ProUni), Sistema de Seleção Unificada 

(SISU) e o Financiamento Estudantil (FIES).  

Em relação aos programas citados acima, salientamos que o ProUni oferece bolsas integrais 

e parciais, o SISU oferece bolsas integrais, enquanto o Fies apenas ajuda no financiamento do 

curso. 

 

Figura 1: Conhecimento dos alunos sobre programas públicos de ingresso ao Ensino Superior. 

 
Fonte: Pesquisa de campo – questionário, 2018. 

 

A partir do gráfico acima, pôde-se perceber que 100% dos alunos conhecem o ENEM, no 

entanto desconhecem as possibilidades de uso de resultados que o exame oferece (ProUni e Sisu). 

Além disso, foi possível perceber que o conhecimento sobre o FIES é superior em relação às outras 

formas de ingresso (ProUni e Sisu). 
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Figura 2: Perspectiva sobre o futuro profissional e acadêmico dos discentes. 

 
Fonte: Pesquisa de campo – questionário, 2018. 

 

Em comparação com a análise anterior, pode-se constatar que, apesar de 92% dos alunos 

terem interesse em prosseguir com a vida acadêmica, em média 60% deles desconhecem o ProUni e 

o Sisu. 

Diante da análise feita, o grupo decidiu realizar uma intervenção com intuito de alertar os 

discentes sobre a importância de realizar o ENEM e orientá-los a respeito das possibilidades de 

utilização da nota obtida para o ingresso em uma faculdade. Foram realizadas discussões entre os 

pibidianos sobre os resultados obtidos no questionário, durante as quais foi identificado que os 

pibidianos também não tiveram orientações durante o Ensino Médio sobre os programas de ingresso 

no ensino superior, como consta no relato de um dos integrantes do subprojeto: 

 

“Após a análise dos dados coletados no questionário, percebemos que a maioria dos alunos 

queria estudar e trabalhar, mas não conheciam os programas do governo que oferecem 

bolsas integrais ou parciais, somente sobre o FIES. A partir daí, o grupo começou a pensar 

em uma forma de ajudar os alunos do terceiro ano, e nos recordamos que durante nossa 

trajetória no Ensino Médio não nos informaram sobre como participar dos programas do 

governo. Sabíamos apenas que tínhamos que fazer o ENEM, mas não tínhamos noção de 

como usar o resultado obtido.” (Lídia, pibidiana da Matemática). 

 

Por meio dos dados analisados, percebeu-se a necessidade de informar aos alunos sobre a 

existência e funcionamento dos programas de ingresso ao ensino superior. Sendo assim, a proposta 

de intervenção foi uma roda de conversa, com a intenção apontada por Locatelli e Nunes (2016, 

p.07) “[...] o propósito da roda é um convite ao estudo coletivo com amplitude e profundidade ativa 

por parte dos envolvidos”. 
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Somou-se a esse resultado a informação fornecida pela professora supervisora de que 

aproximadamente um terço (apenas) dos estudantes das turmas de 3º ano do E.M. tinha feito 

inscrição para o ENEM. Essa discrepância motivou a escolha do tema da intervenção a ser proposta, 

mas ainda era necessário escolher a metodologia a ser aplicada.  

Essa escolha foi norteada pela seguinte problemática: como informar e motivar esses 

estudantes, a fim de que conheçam os meios de ingresso ao ensino superior para que possam dar 

continuidade à sua vida acadêmica? 

Nesse contexto, o grupo inicialmente se propôs a ter uma conversa com os alunos com o 

principal objetivo de informar sobre as possibilidades de prosseguirem com a vida acadêmica. 

Conversar, nessa concepção, implica partilhar, interagir e, sobretudo, compreender o momento do 

diálogo de saber falar e o de ouvir. Trata-se de uma técnica que, como Freire e Shor (1987) 

destacam, “[…] ele tem limites e contradições que condicionam o que podemos fazer…Para 

alcançar os objetivos de transformação, o diálogo implica em responsabilidade, direcionamento, 

determinação, disciplina, objetivos […]” (FREIRE; SHOR, 1987, s/p.). 

Como resultado de pesquisas realizadas, os pibidianos encontraram na roda de conversa uma 

possibilidade metodológica motivadora de aprendizado coletivo. O planejamento adequado seria 

essencial para que a intervenção proposta contribuísse de forma significativa para a redução da 

ocorrência da contradição identificada.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A roda de conversa é uma possibilidade metodológica para uma comunicação dinâmica e 

produtiva entre alunos e professores. Essa técnica apresenta-se como um rico instrumento para ser 

utilizado como prática de aproximação entre os sujeitos no cotidiano pedagógico: “A roda de 

conversa é uma técnica de estudo que inclui pesquisa, discussão e debate” (LOCATELLI; NUNES, 

2016, p.07). 

Em um primeiro momento, quando se pensa em roda de conversa, imagina-se uma conversa 

informal entre amigos, familiares e conhecidos, com diálogos que surgem espontaneamente. De 

forma similar, isso também ocorre com as rodas de conversa utilizadas como metodologias de 

ensino, onde são propostos algum tema a ser abordado e de forma que todos se sintam à vontade 

para se expressar e partilhar suas reflexões e dúvidas. 

Sendo assim, segundo Adriana e Maria Glória (2014, p.101.) “[…] as rodas de conversa 

promovem a ressonância coletiva, a construção e a reconstrução de conceitos e de argumentos 
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através da escuta e do diálogo com os pares e consigo mesmo.” A partir disso com o objetivo de 

informar e motivar foi proposta esta metodologia, com o intuito de suprir o déficit do conhecimento 

dos alunos em relação aos programas de ingresso do governo. 

 

2.1 Roda de conversa 

 

Na tentativa de solucionar ou amenizar o problema encontrado nos resultados do 

questionário aplicado em 2018, na qual se evidenciava que 64%, 56% e 40% dos alunos não 

conheciam os programas do governo de ingresso ao Ensino Superior, foi preparada uma roda de 

conversa com as turmas do 3° ano, uma vez que foi verificada uma urgência em fazê-la, pois estes 

já haviam efetuado a inscrição no ENEM, entretanto, não sabiam como utilizar a nota obtida. Para a 

realização da roda de conversa, os pibidianos dividiram-se em subgrupos, cada um responsável por 

um tópico: ENEM, ProUni, SISU e FIES. Com base nessa divisão, foi realizada uma pesquisa sobre 

cada item, baseada em informações oficiais, fornecidas pelo site do Ministério da Educação (MEC). 

No ano de 2018, a escola tinha apenas uma turma de 3º ano. Buscando uma maior 

aproximação com os alunos, o grupo propôs a realização de um lanche compartilhado e na 

sequência deu início à roda de conversa. Após o momento introdutório de apresentações, os 

pibidianos articularam sobre o ENEM e os programas do governo para ingresso no ensino superior. 

No decorrer da conversa, surgiram e foram esclarecidos vários questionamentos dos alunos. 

O grupo decidiu que deveria continuar com a proposta da roda de conversa no primeiro 

semestre de 2019. Como neste ano a escola tem duas turmas de 3° ano, foi necessário realizar duas 

rodas de conversa. Na primeira turma, a dinâmica realizada foi um pouco distinta, pois após uma 

breve apresentação dos pibidianos, os alunos também se apresentaram, falando nome e o que 

pretendiam estudar depois de concluírem o Ensino Médio. Logo na sequência, deu-se início à 

conversa sobre o tema proposto, que contou novamente com perguntas e esclarecimentos 

importantes. Por contar com um tempo menor de duração, a intervenção na segunda turma seguiu 

os moldes da turma do ano anterior, sem a fala dos alunos. Após a apresentação dos pibidianos, 

deu-se início à conversa, que seguiu de forma esclarecedora, porém com menos perguntas por parte 

dos alunos. 

Conforme exposto, o grupo percebeu que na primeira roda houve interesse e participação 

efetiva dos alunos, o que ocorreu de forma menos intensa na segunda turma. A hipótese levantada 

foi de que um motivador de interesse na atividade estaria diretamente relacionado com a 

apresentação inicial das intenções dos alunos para o futuro, descrita anteriormente. No 
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desenvolvimento  dos diálogos,  confirmou-se,  como  dito por Warschauer (2002, p. 47), que a roda 

de conversa  “[...] é uma construção própria de cada grupo. [...] Constitui-se em um momento de 

diálogo, por excelência, em que ocorre a interação entre os participantes do grupo, sob a 

organização do coordenador [...].”. 

 

3 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

 

Com a intenção de medir o impacto da roda de conversa para os alunos, foi realizada uma 

nova aplicação do questionário utilizado no ano anterior, para diagnóstico. Foram 35 alunos 

respondentes, e as respostas nas quais se obteve a seguinte resposta sobre o conhecimento dos 

alunos em relação aos programas do governo de ingresso ao nível superior: 

 

Figura 3: Conhecimento dos alunos sobre programas públicos de ingresso ao Ensino Superior. 

 
Fonte: Pesquisa de campo – questionário, 2019. 

 

A partir do gráfico acima, pode-se perceber que houve um crescimento de 38,3% dos alunos 

no conhecimento a respeito do ProUni em relação ao ano de 2018 (Figura 1). Observa-se também 

aumento no conhecimento sobre o Sisu (16%) e o Fies (17,1%).  

A partir de discussões feitas com os alunos durante a realização da Roda de Conversa, ficou 

evidente o interesse da maioria em conhecer os programas, pois felizmente aqueles estudantes têm a 

intenção de trabalhar e continuar a vida acadêmica. Esta última afirmação foi confirmada pelo 

questionário, que mostrou que 77,1% dos alunos pretendem trabalhar e estudar (Figura 4). 
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Figura 4: Perspectiva sobre o futuro profissional e acadêmico dos discentes. 

 
Fonte: Pesquisa de campo – questionário, 2019. 

 

Observa-se, a partir desse gráfico, que a maioria expressiva dos estudantes continua 

pretendendo estudar e trabalhar. E agora, com os novos conhecimentos adquiridos, poderão fazê-lo.  

Procedendo à análise dos dados, dentre as perguntas do questionário mencionadas 

anteriormente, constava a seguinte questão aberta:  

Sobre os programas de ingresso ao Ensino Superior (Sisu, ProUni e Fies), como a roda de 

conversa te ajudou a entendê-los? As respostas apresentadas foram: 

 

- Explicando seus propósitos e requisitos. 

- Explicou sobre cada um deles. 

- Explicando de forma mais detalhada sobre cada programa. 

- Sim, pois todas as minhas dúvidas foram esclarecidas. 

- Não participei da roda de conversa. 

- Ficaram bem claras com as explicações. 

- Me deu a definição de cada um e me ajudou a escolher o programa que vou usar. 

- Não entendi muito bem. 

- Eu sei mais ou menos o que é, mas eu ainda confundo. 

- Eu conheci os programas, aprendi seus significados e também suas funções. 

- Ajudou a entendermos a função e como eles atuam. 

- Ainda fiquei com algumas dúvidas. 

- Ajudou a entender como funciona e para que serve. 
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- Mais ou menos. 

-Não participei, faltei no dia. 

- Sim me ajudou a saber quais as maneiras e o que pretendo. 

- Nas explicações deles. 

 

É importante ressaltar que a comparação foi feita entre os questionários aplicados nos anos 

de 2018 e 2019, nas turmas de 3° ano do Ensino Médio. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir deste projeto, percebemos o quanto é importante conhecer o público com o qual 

vamos trabalhar, bem como seus anseios e suas necessidades. Isso nos exigiu comprometimento e 

pesquisas sobre o público-alvo e sobre possíveis metodologias para alcançar nosso objetivo. 

A partir da reaplicação do questionário de 2019, concluímos que tivemos êxito quanto ao 

objetivo da roda de conversa, que era de motivar e informar aos alunos sobre as possibilidades de 

ingresso no ensino superior. Neste ano de 2019, tivemos 82,9% de inscritos no ENEM, e grande 

parte dos alunos agora conhece os programas do governo de ingresso ao Ensino Superior. 

Destacamos, dentre as respostas obtidas: 

 

“Eu conheci os programas, aprendi seus significados e também suas funções” 

(QUESTIONÁRIO, 2019). 

 

Por fim, como futuros docentes, concluímos que precisamos buscar por metodologias 

diferentes para atender o máximo de pessoas possíveis. Além disso, ao utilizar a roda de conversa 

como uma metodologia coletiva, percebemos a importância da troca de experiências, o que não 

seria possível se tivéssemos feito um cartaz, um panfleto ou só informado sobre o que é cada 

programa.  
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Não 16 64% 

19 – Você sabe o que é o 

SISU? 
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FIES? 
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21 – Depois de se formar 
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20 80% 

Apenas 

trabalhar 
1 4% 

Não soube 
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RESUMO 

 

Este artigo aborda o vínculo professor-aluno no cotidiano da sala de aula, que, ao ser rompido, acarreta perdas de cunho 

escolar e social. Neste artigo, procuramos explicitar os prejuízos causados e as intervenções adotadas pela escola para 

prevenção e solução do problema, bem como os obstáculos enfrentados pelo futuro docente ao assumir uma turma 

“órfã”. 
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Teacher rotativity and the consequences over the students in the view                   

of the participants of the Institutional Program of Teaching Initiation          

Scholarships (PIBID) 

 

ABSTRACT 

 

This article covers the bond between teacher and students on the daily routine, which, when being broke, accumulates in 

losses of school and social nature. In this article, we search to explain the losses caused, and the interventions adopted 

by the school to prevent and to solve the problem, as well as the obstacles faced by the future teacher when assuming an 

orphaned class. 

 

Keywords: Bond. Routine. Autonomy. Orphaned Class. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo Paulo Freire (1997, p. 18), a tentativa de reduzir a professora à condição de tia é 

uma “inocente” armadilha ideológica em que, tentando-se dar a ilusão de adocicar a vida da 

professora, o que se tenta é amaciar a sua capacidade de luta ou entretê-la no exercício de tarefas 

fundamentais. Entre elas, por exemplo, encontra-se a de desafiar seus alunos, desde a mais tenra e 

adequada idade, através de jogos, de estórias, de leituras para compreender a necessidade da 

coerência entre discurso e prática; um discurso sobre a defesa dos fracos, dos pobres, dos 

descamisados e a prática em favor dos cambados e contra os descamisados, um discurso que nega a 

existência das classes sociais, seus conflitos, e a prática política em favor exatamente dos 

poderosos. Nesse sentido, a prática docente perpassa a práxis, pois os alunos criam um elo de 

sentimento durante a sua trajetória escolar com os seus respectivos professores, os quais demarcam 

um território único e intransponível, que não permite a introdução de outros autores, para que haja a 

socialização e a prática de futuras relações. 

A ideia de uma personalidade que se forma isolada da sociedade é inconcebível para a 

perspectiva walloniana, segundo a qual é na interação e no confronto com o outro que se forma o 

indivíduo. Wallon considera que a educação deve, obrigatoriamente, integrar, à sua prática e aos 

seus objetivos, essas duas dimensões, a social e a individual: deve, portanto, atender 

simultaneamente à formação do indivíduo e à da sociedade (WALLON, 1995, p. 64). Em razão 

disso, a escola precisa criar mecanismos que resultem em intervenções apropriadas, ao ocorrerem 

demandas relativas à saída de docentes.  
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Nos documentos oficiais do município, expõe-se o seguinte: 

 

para garantir a qualidade dos serviços educacionais, o município preza pelo diálogo 

constante com as escolas e pela autonomia das unidades, respeitando as particularidades de 

cada instituição, o que impacta positivamente nos resultados alcançados pela Rede 

Municipal de Educação (SMED PBH, 2015, s./p.). 

 

Portanto, somente especificam as mediações que são adotadas pela direção da escola nessa 

transição, porém os mesmos não abrangem os alunos, que são os mais prejudicados por essa 

ruptura. Ademais, esses aprendizes, além de sofrerem com a ausência do professor que foi 

desvinculado de suas atribuições legais, são ignorados em relação a tal saída, desconsiderando o 

papel da escola no que tange ao campo da afetividade. 

 

2 JUSTIFICATIVA  

 

A experiência no PIBID marca nossas vidas todas as quintas-feiras, pois todas as vezes que 

estamos na sala 1 da Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri, somos surpreendidos por algo, às 

vezes comportamentos desafiadores, outras vezes, debates e trocas muito interessantes. No início do 

ano, sofremos com a ruptura da professora regente, que teve a aposentadoria publicada e não pôde 

mais atuar como docente, e este fato aconteceu no dia em que estávamos presentes na sala. Foi uma 

situação assustadora e traumatizante, tanto para a professora, quanto para os alunos. E é sobre isso 

que pretendemos discorrer neste trabalho. 

Para situarmos melhor o caso, estamos falando de uma escola pública, localizada na 

comunidade Vila Cemig, região do Barreiro, uma comunidade com incidências constantes de 

violência em decorrência da guerra ao tráfico de drogas e entre as gangues que o controlam. 

Sabendo um pouco sobre o contexto do bairro e a realidade social desses alunos, é possível entender 

a complexidade da atuação dos docentes e o grande desafio de promover um espaço saudável de 

interação e aprendizado. 

 

3 PROBLEMA 

 

Após o desligamento da professora regente, percebemos uma mudança negativa no 

comportamento dos alunos, e entendemos que eles perderam a referência e demonstraram 

dificuldade   para  estabelecer   vínculo com  a  nova   professora . Com  isso,  dar   continuidade  ao  
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conteúdo e manter a harmonia da sala tem sido muito difícil. Comportamentos agressivos são 

rotineiros, desinteresse pelas aulas e toda essa problemática influenciam diretamente no 

aprendizado dos alunos e na postura da professora diante disso. 

Outra coisa que deve ser levada em consideração é o fato de estes alunos estarem no início 

da adolescência, um período de mudanças hormonais, físicas, psicológicas, sendo assim uma das 

fases mais conturbadas do desenvolvimento humano. É tudo muito novo, pois não são aceitos como 

adultos, nem tampouco se enquadram como crianças. Eles estão se enxergando como sujeitos, com 

opiniões e visões de mundo diferentes e também querem ser ouvidos e não apenas cobrados. 

 

4 INTERVENÇÕES 

 

Acreditamos que o papel do coordenador pedagógico é de extrema importância nesse 

momento da chegada de um novo professor. É imprescindível o acompanhamento desse professor, 

no intuito de situá-lo em relação ao funcionamento  da escola e das aulas. Trocas de materiais, 

apresentação ao corpo docente, discussões sobre a rotina e as regras da escola, bem como 

apresentação das turmas e do ponto onde a antiga professora parou são fundamentais para subsidiar 

a construção de um novo planejamento. 

A primeira abordagem com os alunos também deve ser cativante, para que haja uma 

construção do vínculo que deve ser desenvolvido.  

Sabendo do objetivo da escola, assim como do dever de o professor auxiliar os alunos na 

construção de um eu crítico, que possa aprender e transformar o meio no qual estão inseridos, a todo 

instante, nós, pibidianos, buscamos com os discentes trabalhar a autonomia e a criticidade, pois 

acreditamos nas palavras de Freire (1975): “a libertação [...] é um parto. E um parto doloroso. O 

homem que nasce deste parto é um homem novo que só é viável na e pela superação da condição 

opressores-oprimido, que é a libertação de todos”. 

E essas palavras, na nossa experiência, têm se mostrado mais que verdadeiras e atuais. A 

dificuldade de trabalhar a autonomia com os alunos do PIBID tem sido um desafio constante. 

Começando pela diferenciação deturpada do conceito de liberdade e desrespeito, uma linha tênue na 

sala de aula, pois a imaturidade que ainda cerca o ambiente se confunde com a pouca autonomia 

que lhes é oferecida. 
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4.1 Intervenções dos  Pibidianos 

 

Ao observarmos as dificuldades no contexto escolar, dentro e fora da sala de aula e nas 

atividades propostas por nós, pibidianos, resolvemos fazer algumas intervenções para que 

melhorassem  a harmonia  e  participação dos  alunos. Essas  atividades, de uma  forma mais ampla, 

têm o objetivo de promover a integração e a coletividade da turma, de desenvolver a reflexão e uma 

visão crítica dos alunos em relação ao contexto social e escolar, de propiciar o respeito e o olhar 

para o outro. 

Dentre as atividades, podemos destacar “O feitiço da bruxa” em que os alunos propunham 

alguns desafios a serem feitos pelos outros colegas, mas, na verdade, quem tinha escrito o desafio 

seria a pessoa a cumpri-lo, fazendo, assim, com que os alunos compreendessem o sentido de 

empatia, que é se colocar no lugar do outro, não desejando ao outro o que ele não quer que aconteça 

com ele mesmo. Realizamos debates coletivos sobre a violência, a importância da educação, o 

respeito ao próximo, e a confecção de um cartaz no qual os alunos colocaram suas expectativas e 

desejos. 

Assistimos juntos a alguns filmes e, posteriormente, debatemos acerca da temática, como, 

por exemplo, “Treino Para a Vida”, “Homem-Aranha no Aranhaverso”, “Os boxtrolls” que 

envolviam temáticas sobre educação, conhecimento, respeito, disciplina, trabalho em equipe, 

preconceito, privilégios, entre outros. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A troca de professores de forma abrupta causou uma falta de referência na sala de aula, 

acarretando num embate de territorialidade, pois era a professora nova versus a “turma órfã”. E essa 

troca foi e é sentida até hoje. A escola não conseguiu suavizar essa transição e isso afetou, 

negativamente, a turma como um todo. As especificidades da turma se realçaram e os alunos tidos 

como "alunos-problema" abraçaram o título e fizeram questão de demonstrar, pela corporeidade ou 

na fala, o seu descontentamento. 

Segundo Wallon, a afetividade é um dos conjuntos funcionais da pessoa e atua, juntamente 

com a cognição e o ato motor, no processo de desenvolvimento e construção do conhecimento. O 

termo se refere à capacidade do ser humano de ser afetado positiva ou negativamente tanto por 

sensações internas como externas. 
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Como dito anteriormente, a situação na comunidade também é uma das maiores 

problemáticas da escola, que escolhe não levantar o tema e nos aconselhou a fazer o mesmo. Cria-se 

uma barreira física e social, entre os muros da escola e a comunidade, estabelecendo uma 

desconexão do que ocorre na instituição e no bairro, fazendo com que a assimilação do 

conhecimento construído e debatido na escola seja dificultada. 

A troca de professores foi um grande baque para os alunos e certamente foi sentida tanto por 

eles, quanto pela professora substituta e por nós. A desconsideração da afetividade  durante essa 

transição gera consequências  até  os  dias de hoje, atrelada aos problemas da comunidade e a falta 

de dialogicidade da educação tradicional presente na escola, e constitui uma receita para o baixo 

rendimento escolar. Receita essa que nós, juntamente com a nova professora, temos tentado 

reverter.  
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de uma equipe multidisciplinar de graduandos dos cursos de 

Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia e Geografia IES PUC Minas na Escola Estadual Sagrada Família II, por 

meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), fomentado pela Capes. A partir das 

diretrizes institucionais do Programa e da demanda identificada em um diagnóstico escolar realizado pela equipe, foram 

desenvolvidos dois subprojetos: a implantação de um grêmio estudantil e a realização de um comitê simulado intitulado 

MINIONU Sagrada. Ambas as iniciativas foram conduzidas de forma participativa envolvendo direção, corpo docente e 

discente da escola. A realização desses projetos contribuiu para fortalecer instrumentos e argumentos que favorecem a 

construção da cidadania por meio da participação democrática e responsável nos processos escolares e da utilização de 

metodologias de ensino que promovem o protagonismo juvenil. A experiência exitosa revelou-se enriquecedora para 

alunos, professores e futuros professore envolvidos no Programa.  

 

Palavras-chave: Multidisciplinar. Grêmio estudantil. Comitê simulado. Pibid. MiniONU. 

 

Between Actions and Reflections: an experience of Multidisciplinary PIBID 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to report the experience of a multidisciplinary team of undergraduate students of the courses of 

Biological Sciences, Physical Education, Philosophy and Geography of PUC Minas at the Sagrada Familia State School 

II, through the Institutional Program for Teaching Initiation Scholarships (PIBID), supported by Capes. From the 

institutional guidelines of the Program and the demand identified in a school diagnosis made by the team, two 

subprojects were developed: the implementation of a student union and the creation of a simulated committee entitled 

MINIONU Sagrada. Both initiatives were conducted in a participatory manner  involving school management,  teachers  
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and students. The realization of these projects contributed to strengthen instruments and arguments that favor the 

construction of citizenship through democratic and responsible participation in school processes and the use of teaching 

methodologies that promote youth protagonism. The successful experience has been enriching for students, teachers and 

future teachers involved in the Program.. 

 

Keywords: Multidisciplinary. Student aggregation. Simulated committee. Pibid. MiniONU. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O PIBID Multidisciplinar na PUC Minas reúne docentes e discentes de quatro cursos de 

licenciatura – Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia e Geografia – e tem como referência 

o projeto intitulado: “De janelas abertas: construção da cidadania, apropriação e valorização dos 

espaços públicos”. Este projeto multidisciplinar aponta como eixos do trabalho de formação 

docente no âmbito do PIBID PUC Minas: 

 

i. ênfase em temas que valorizem o reconhecimento, apropriação e preservação dos espaços 

públicos na construção da cidadania;  

ii. promoção de práticas no campo da Educação Ambiental e para o lazer e sociabilidades, com 

destaque para o conhecimento  e reflexão sobre os usos culturais comunitários desses 

espaços, levando em conta a necessidade de reconhecimento e reafirmação das identidades 

culturais e  

iii. produção de materiais didáticos e de práticas pedagógicas voltadas ao trabalho dedicado à 

reflexão e à construção da cidadania.  

 

A equipe multidisciplinar foi inicialmente composta por vinte e quatro graduandos que 

atuam em três escolas estaduais. O presente relato refere-se à experiência da equipe que atuou na 

Escola Estadual Sagrada Família II, de agosto de 2018 até dezembro de 2019. 

A E.E. Sagrada Família II fica localizada na região leste do munícipio de Belo Horizonte. 

Atende à comunidade local, do entorno e dentro e fora SR Metropolitana A. Possui 18 (dezoito) 

turmas do ensino médio, sendo 7 turmas de primeiro ano, 6 turmas de segundo ano  e 5 turmas de 

terceiro ano, com público pulverizado e diverso. As salas de aulas tendem a completar a instrução 

da legislação relacionada a 40 (quarenta) alunos por série no ensino médio. O percentual de evasão 

é baixo, o que pode ser observado pela assiduidade e comparecimento da maioria dos alunos. A 

escola é tradição no bairro em que está inserida e há muita demanda por vaga nessa Instituição, cujo 

IDEB é 5,2. 
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A construção de projetos multidisciplinares e a ampliação do diálogo entre as diversas áreas 

de saber apresentaram-se como desafios desde o início da proposta do PIBID na PUC Minas. 

Num primeiro momento, torna-se necessário entender o conceito central da questão da 

multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. Ademais, cabe salientar que, os 

conceitos de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade possuem diferenças 

enquanto referenciais teórico-filosóficos.  

Segundo Petraglia (1993), quando buscamos um entendimento aprofundado acerca desta 

temática, percebe-se que o conceito de multidisciplinaridade vem sendo amplamente utilizado e 

praticado. Em se tratando da multidisciplinaridade, observam-se investidas no trabalho em 

conjunto, por parte dos membros inseridos em um dado projeto, com uma certa articulação  entre 

referências bibliográficas, técnicas de ensino, e em alguns casos, processo de avaliação (PIRES, 

1998).  Dessa forma, de acordo com Almeida Filho (1997, p.11) “na multidisciplinaridade as 

pessoas, no caso as disciplinas do currículo escolar, estudam perto mas não juntas. A ideia aqui é de 

justaposição de disciplinas”. (apud PIRES, 1998, p.176.)  

Ainda, atribui-se à multidisciplinaridade o caráter de uma “Organização de conteúdos mais 

tradicional. Os conteúdos escolares apresentam-se por matérias independentes umas das outras. As 

cadeiras ou disciplinas são propostas simultaneamente sem que se manifestem explicitamente as 

relações que possam existir entre elas.” (ZABALA, 2002, p. 33). 

No campo da transdisciplinaridade, Nicolescu (1999), adota a seguinte perspectiva: 

 

Como o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as 

disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a 

compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do 

conhecimento. (NICOLESCU, 1999, p.2)  

 

Ademais, Nicolescu discorre sobre o desenvolvimento do conceito da transdisciplinaridade 

em uma abordagem filosófica. Segundo esse autor, a pesquisa de caráter disciplinar, perpassa 

apenas por um estágio da realidade: “A estrutura descontínua dos níveis de realidade determina a 

estrutura descontínua do espaço transdisciplinar, que, por sua vez, explica por que a pesquisa 

transdisciplinar é radicalmente distinta da pesquisa disciplinar[...]” (NICOLESCU, 1999, p.2).  

Sendo assim, a transdisciplinaridade aproxima-se mais da dinâmica concebida pela atuação 

de vários níveis da realidade em um mesmo momento; porém, esse desenvolvimento da 

transdisciplinaridade só se mostrou possível quando inserido no conceito disciplinar. Nesse sentido, 

as pesquisas disciplinares e transdisciplinares não são antagonistas mas complementares. 

(NICOLESCU, 1999).  
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Fomentando a discussão acerca da transdisciplinaridade, Pires (1998) considera que esse 

conceito vem sendo tratado como uma forma de gerar uma nova abordagem na ciência da educação, 

em específico. Nessa visão, o referencial teórico está pautado no holismo e a teoria da 

complexidade, ainda pouco elaborado (GRÜN, 1995).  

Desenvolvendo essa nova abordagem no campo da ciência da educação, Almeida Filho 

(1997)  discorre que a transdisciplinaridade coloca o indivíduo, ou seja, o sujeito dessa prática 

cotidiana, no caso, da prática pedagógica, como eixo das interações. Através dessa interação à que a 

prática da transdisciplinaridade coloca, faz-se necessário compreender a relação histórica dos 

sujeitos. Portanto, Pires, (1998) entende que:  

 

Assim, a superação do caráter fragmentado da organização do ensino exige que se 

considere as relações sociais fragmentadas da organização capitalistas. Um vale tudo neste 

sentido é preocupante por correr o risco de não ir às últimas conseqüências na necessidade 

de transformação social para e pela construção de um projeto de ensino que tenha o 

processo de humanização do indivíduo como meta, humanização só possível na perspectiva 

de transformação da sociedade atual.  (PIRES, 1998, p.176)  

 

No que concerne à abordagem interdisciplinar, podemos caracterizar inicialmente o conceito 

postulado por Japiassu, (1991), que considera a interdisciplinaridade “como um método de pesquisa 

e de ensino suscetível de fazer com que duas ou mais disciplinas interajam entre si”. (JAPIASSU, 

1991, p.106).  

Na interdisciplinaridade, a relação entre os sujeitos acontece sob diversos aspectos: troca de 

ideias, integração dos conceitos chaves, conceitos epistemológicos, metodologias, procedimentos e 

a organização da pesquisa são fatores que a interdisciplinaridade abarca. Ainda, no campo do 

ensino, especificamente, temos a seguinte concepção:  

 

A interdisciplinaridade é a interação de duas ou mais disciplinas. Essas interações podem 

implicar transferência de leis de uma disciplina a outra, originando, em alguns casos, um 

novo corpo disciplinar, como, por exemplo, a bioquímica ou a psicolingüística. (ZABALA, 

2002, p. 33). 
 

Essa interação pode  ir da simples comunicação das ideias até a integração mútua dos 

conceitos, da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da 

organização da pesquisa. Para tanto, tem-se a colocação de Leff, (2000), que observa o termo 

“interdisciplinaridade” sendo utilizado como “sinônimo e metáfora de toda interconexão e 

‘colaboração’ entre diversos campos do conhecimento e do saber dentro de projetos que envolvem 

tanto as diferentes disciplinas acadêmicas, como práticas não científicas que incluem as instituições 

e atores sociais diversos.” (LEFF, 2000, p.311). 
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Diante do exposto, o presente trabalho evidencia a compreensão da importância de adotar 

metodologias que buscassem desenvolver atividades que contemplassem todos esses conceitos; 

multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. Dessa forma, seguindo uma 

proposta que abarcasse uma educação dialógica, capaz de romper com o modelo positivista vigente 

(ROCHA, 2013), foram desenvolvidas duas atividades principais ao longo do período de atuação: a 

instalação de um grêmio estudantil e a realização de comitês simulados nos moldes da ONU, 

intitulado Minionu Sagrada.  

A iniciativa para o desdobramento dessas atividades se deu a partir da demanda dos próprios 

alunos, que foi identificada por meio da realização de um  diagnóstico escolar no primeiro semestre 

de atuação do programa de iniciação à docência. O diagnóstico escolar teve como objetivo 

compreender a dinâmica escolar do ponto de vista dos diversos atores que compõem a escola.  

De acordo com Godoy (1995, p. 58), “a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares 

e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, faz-se 

compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo.”.  

O diagnóstico realizado e que subsidiou o presente trabalho construiu-se a partir da 

aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas com alunos e professores,  observações 

sistemáticas e registros fotográficos. Alguns destaques podem ser feitos. Dentre os resultados 

obtidos, identificou-se o desejo dos alunos de terem uma maior representatividade dentro da escola, 

uma vez que consideravam baixo ou nulo o envolvimento do alunado nas tomadas de decisão. A 

criação de um Grêmio Estudantil mostrou-se como caminho para que os alunos pudessem se 

articular, desenvolver atividades em prol dos alunos e expor suas demandas de forma organizada.  

Observa-se aqui, um conceito proposto por Paulo Freire, que menciona o diálogo enquanto 

ferramenta emancipatória do homem. “[...] dizendo a palavra com que pronunciando o mundo os 

homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham 

significação enquanto homens” (FREIRE, 1987, p.79). 

Além disso, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - SEEMG - prevê em seu 

modelo de gestão democrática por parte das escolas, a valorização das iniciativas dos seus alunos e 

dos grêmios estudantis, que incentivam a democracia participativa e o protagonismo juvenil. Há 

fundamentos legais que garantem aos estudantes e à escola o direito à criação e funcionamento do 

Grêmio Estudantil em todas as instituições de ensino. 

Ainda, no mesmo questionário aplicado no diagnóstico escolar, foram feitas as seguintes 

perguntas aos alunos:  
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“Vocês gostariam de dar sugestões de iniciativas ou projetos para serem desenvolvidos em 

parceria com o PIBID?  

 

Pensando no que vocês consideram prioridade para os alunos e para a escola? Como 

podemos contribuir?”. 

 

As sugestões mais recorrentes foram de atividades interativas que os incentivassem a estudar 

mais. O espaço físico da escola também foi objeto de investigação. Foi possível identificar a baixa 

frequência dos alunos  na biblioteca, sendo este um espaço com uma ótima infraestrutura e muito 

bem equipada. Articulando estas demandas percebidas no diagnóstico, os objetivos do Projeto que 

orientava a ação do PIBID Multidisciplinar, demandas dos professores, em especial de Filosofia e 

Geografia, a equipe do PIBID propôs a realização na escola um comitê simulado inspirado no 

Projeto MINIONU.  

O MINIONU é um projeto de extensão da PUC Minas  que se insere no conjunto de 

simulações das Nações Unidas realizadas em todo mundo. Trata-se de um projeto pedagógico com 

concepção abrangente de aprendizado que tem como objetivo levar temas globais aos alunos do 

ensino médio, possibilitando aos estudantes desenvolverem suas capacidades de percepção e 

compreensão de questões que fazem parte de agendas mundiais. O MINIONU Sagrada surgiu como 

proposta de atividade interativa e multidisciplinar, que incentivasse o estudo, a leitura e o debate 

sobre diversos temas importantes na sociedade, auxiliando na construção da cidadania.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 MÉTODOLOGIA 

 

2.1.1 Grêmio Estudantil 

 

Para a implantação do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Sagrada Família, o primeiro 

passo foi a criação de uma Comissão Pró-grêmio, composta pelos pibidianos do PIBID 

Multidisciplinar e por três alunos do Ensino Médio engajados na proposta, que conduziriam sua 

formação. Em seguida, foi  feito  estudo do estatuto do Grêmio pela  comissão para  o entendimento  
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de dúvidas e para uma melhor compreensão de sua importância. Este documento normatizador 

estava disponível na secretaria da escola. Posteriormente, a Comissão Pró-grêmio agendou uma 

Assembleia Geral na sala de multimídia da escola.  

Foram convidados todos os alunos do ensino médio e do 9º ano do Ensino Fundamental  que 

tivessem interesse, dúvidas e curiosidade sobre o que é um grêmio e qual a sua finalidade. Na 

oportunidade os alunos do PIBID apresentaram um Power point com as informações relevantes 

para o processo: concito, finalidades e estatuto do grêmio bem como os esclarecimentos acerca do 

processo de eleição como cronograma de datas e  Comissão Eleitoral. 

Foi disponibilizado um período para a formação e inscrição das chapas, que deveria conter a 

(o):  

 

● Diretoria do Grêmio Estudantil – presidente, vice-presidente, diretoria financeira, 

diretoria social, diretoria de comunicação, diretoria de esportes, diretoria de cultura e 

diretoria de relações acadêmicas – sendo dois diretores para cada categoria, 

matriculados a partir do 9º ano do ensino fundamental e com bom desempenho 

escolar. 

● Plano anual – ideias e propostas de gestão durante o ano.  

 

A revisão das chapas inscritas foi feita pela comissão Pró-grêmio e após serem validadas 

houve o período de divulgação. Três chapas concorreram e a eleição foi realizada através de células 

de votação. A Chapa 3 foi eleita com 68% dos votos válidos (651 votos), sendo redigido também 

uma Ata de Eleição, assinada pelas presidentes das chapas e pela Comissão Eleitoral. 

 

2.1.2 MINIONU Sagrada 

 

A partir do diagnóstico escolar, a proposta da MINIONU Sagrada foi sugerida ao professor  

de geografia da escola e foi aceita. O primeiro passo para sua efetivação foi apresentar o projeto aos 

alunos do 2º ano do Ensino Médio, por meio de uma apresentação em power point na sala de 

multimeios da escola.  

Foi abordada a origem e atuação da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o 

funcionamento de comitês simulados em escolas e faculdades. Posteriormente, foram propostos 6 

temas para orientarem o trabalho dos comitês, com abertura para sugestão e troca dos temas.  
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A equipe do PIBID realizou um levantamento de temas possíveis, considerando-se as 

importantes pautas e Comissões da ONU, as demandas de alunos, professores e da escola e os 

objetivos do Programa. Como proposta de temas para a formação dos comitês foram selecionados: 

 

● Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL): Impactos da 

atividade mineradora no Brasil e na América Latina: desafios e importância. 

● ONU MULHERES: Empoderamento e desenvolvimento socioeconômico. 

● Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO): 

Proteção ao direito dos animais. 

● Conferência Mundial Contra o Racismo (WCAR) : Diminuição e erradicação das 

formas de discriminação racial. 

● Organização Mundial da Saúde (OMS): Controle de doenças virais 

● Organização Mundial da Saúde (OMS): Impactos da indústria agropecuária na saúde 

humana. 

 

Em seguida, houve um processo de escolha em que os estudantes fizeram uma Carta de 

intenção. Nela foi colocado a primeira e segunda opção de comitês desejados seguido de uma 

justificativa. Os pibidianos fizeram uma seleção e ajustaram os alunos nos comitês de suas 

preferências de maneira equilibrada.  

O passo seguinte consistiu  no desenvolvimento dos guias de estudo para cada comitê. Eles 

foram elaborados e adaptados de guias já criados por outras simulações, devidamente referenciados. 

Cada aluno, denominado de delegado, ficou responsável por representar uma delegação, que 

consiste em um país, organização ou pessoa influente no assunto. 

Uma apresentação explicando o funcionamento e as regras procedimentais de um comitê 

simulado também foi oferecida aos alunos, para a elucidação de dúvidas. No dia da simulação, foi 

utilizado uma sala para cada comitê, que contou com um integrante do PIBID multidisciplinar para 

compor a mesa diretora. Cada aluno também recebeu uma placa de identificação da delegação que 

estaria representando. 
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2.2. DISCUSSÃO 

 

Tanto o desenvolvimento do Grêmio Estudantil, quanto da MINIONU Sagrada demandou 

esforços por parte dos pibidianos, dos professores orientadores e dos alunos da Escola Estadual 

Sagrada Família II, da direção e da coordenação da escola.  

Com relação ao Grêmio Estudantil, coube aos pibidianos a articulação entre os alunos e a 

direção geral da escola. Inicialmente, houve divergências no que tange à participação de todos os 

alunos da instituição no processo de seleção das chapas envolvidas no processo eleitoral. Para tanto, 

ficou estabelecido que apenas alunos a partir do 9º ano do Ensino Fundamental poderiam concorrer 

e participar das chapas envolvidas nas eleições. Porém, a votação das chapas ficou aberta para todos 

os alunos  da escola. Alguns  alunos de turmas do 6º e 7º ano do  Ensino  Fundamental  contestaram 

essa medida determinada por parte dos organizadores do processo. No entanto, após conversas, 

tanto por parte dos pibidianos quanto por parte da direção e alguns professores da escola, os alunos 

tiveram o discernimento e compreenderam toda a questão.  

Ficou perceptível que o processo de formação das chapas e divulgação de propostas foi, de 

fato, um evento atípico naquele ambiente escolar. Precedendo o dia da votação, observou-se a 

inquietação positiva dos alunos e o forte engajamento dos alunos que encabeçavam as chapas. No 

dia da eleição, a maioria dos alunos da escola, tanto do período matutino quanto do vespertino, 

tinham o conhecimento das eleições do novo Grêmio Estudantil do Sagradinha. A votação para a 

escolha de uma nova chapa para o Grêmio Estudantil  não foi obrigatória e, ainda assim, houve 

participação massiva de todas as turmas na escolha da mesma. Posteriormente ao processo eleitoral, 

alguns alunos mais ‘ansiosos’ questionavam os organizadores sobre qual foi a chapa eleita no 

processo.  

Percebeu-se que acontecimentos que divergem da dinâmica vigente no ambiente escolar 

mostram-se importantes elementos integradores no convívio social dos alunos. Além da alta adesão 

dos alunos e das diversas trocas que ocorreram no evento da eleição, é importante ressaltar a 

participação dos alunos de diferentes turmas na composição das chapas, evidenciando o espírito 

coletivo de cooperação dos alunos de diferentes faixas etárias para um bem-comum.  
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Figura 1 – Apuração e divulgação dos resultados da eleição para o Grêmio Estudantil 

  
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Vale ressaltar que, além de todo o processo multidisciplinar que envolveu o surgimento do 

Grêmio Estudantil, a chapa eleita levou ao conhecimento da direção geral da escola reivindicações 

apresentadas pelo conjunto dos alunos. Isso mostra que esses alunos eleitos compreenderam toda a 

dinâmica de atuação de um Grêmio Estudantil em uma escola. 

Já em relação à realização da MINIONU Sagrada, esta envolveu desafios tão grandes quanto 

a instalação do Grêmio Estudantil. Apesar de os alunos já terem tido contato com júris simulados, 

atividades nesse âmbito, que envolvem uma posição mais ativa e menos passiva dos estudantes, 

ainda são novidade e pouco comuns. O interesse e a curiosidade sobre os temas discutidos foi 

notável. 

Durante o período de preparação para a simulação, vários alunos se mostraram empolgados 

e instigados com o desafio que lhes foi proposto. Por outro lado, percebeu-se que também houve 

certa resistência por parte de alguns alunos em aceitar a atividade. Na avaliação da equipe, tal 

comportamento não surpreendeu, considerando-se que os alunos foram expostos a uma metodologia 

diferente daquela à qual estão habituados na dinâmica escolar vigente o que representa uma quebra 

de paradigma.  
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Figura 2 – Processos e referências para realização do Projeto MINIONU Sagrada 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

O dia do evento envolveu muita apreensão e surpresas. Cerca de cinquenta por cento dos 

alunos não compareceram ao dia de debates, causando certo desapontamento tanto dos pibidianos, 

quanto dos professores envolvidos e da direção da escola. Entretanto, no decorrer das sessões de 

debates, o nível e a profundidade  das discussões nos comitês se tornavam cada vez mais 

empolgantes e bem articuladas. Todos os envolvidos fizeram daquele exercício um momento de 

muito aprendizado, com muita empatia e compreensão. Souberam o seu momento de fala e 

souberam ouvir o que outro tinha a dizer, tecendo ideias e compreendendo melhor a dimensão do 

que eles estavam discutindo. Ao final, o tempo foi curto e a satisfação foi completa. 

A escolha das turmas de 2º ano para realizarem a atividade foi sugerida pelo professor de 

Geografia, usando a justificativa de que eram turmas mais maduras e que poderiam dar 

continuidade ao projeto nos anos seguintes. Essa continuidade é um fator de grande importância e 

um dos objetivos do PIBID Multidisciplinar: instigar a busca pelo novo de maneira dinâmica, 

colaborativa e transdisciplinar, envolvendo todas as esferas do conhecimento e de maneira 

progressiva, ou seja, com o desejo de que todas as atividades propostas fossem mantidas na escola e 

não ocorressem de maneira passageira. Assim, como em uma via de mão dupla, a universidade 

deixaria um legado para a comunidade escolar, através do PIBID Multidisciplinar. Apesar dos erros 

e das dificuldades inerentes a qualquer prática pedagógica, essa jornada constituiu em uma 

experiência grandiosa e rica para todos os envolvidos. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível definir a experiência do PIBID Multidisciplinar em uma palavra: desafio. Todo o 

processo, desde a sua construção enquanto unidade, com a união dos cursos envolvidos, até a 

realização das ações propostas.  

A realização do diagnóstico escolar para subsidiar o desenvolvimento das atividades se 

mostrou atividade necessária e revelou novos desafios. No entanto, a vontade de aprender, o diálogo 

e a empatia foram maiores do que todos os obstáculos.  

O documento norteador da proposta inicial do PIBID Multidisciplinar é a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) que normatiza e define o “conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens  essenciais” destinadas à Educação Básica no país. Os  fundamentos  pedagógicos  

do documento se ancoram na LDB/1996 - Lei que prioriza o desenvolvimento de competências, 

entendendo-as como a capacidade de mobilizar e aplicar o conhecimento para a tomada de decisões 

adequadas e, sobretudo, para a construção da cidadania, isto é, a conscientização de si e dos outros 

e o posicionamento e ação transformadora do sujeito em sociedade. 

A avaliação do trabalho desenvolvido na Escola Estadual Sagrada Família II na perspectiva 

do Projeto orientador do PIBID Multidisciplinar e das demandas identificadas no diagnóstico 

escolar realizado, revela o alinhamento e a pertinência das propostas realizadas pelo PIBID - 

organização do Grêmio Estudantil e a realização do MINIONU Sagrada. A construção da cidadania 

tem como princípio a participação democrática. Entretanto, a produção e a troca de saberes são 

fundamentais e enriquecedoras tanto para os bolsistas (futuros professores), quanto para toda a 

comunidade escolar. 

Nesse sentido, o PIBID contribuiu de forma significativa para a formação inicial dos 

acadêmicos em licenciatura, visto que possibilitou vivenciar, desde o início do curso, várias 

situações que favorecem tanto o amadurecimento profissional quanto para o crescimento pessoal, 

contribuindo na construção de nossa identidade docente. Através do PIBID, o graduando bolsista ou 

voluntário passa a conhecer melhor o ambiente escolar, o que lhe proporciona condições de refletir 

sobre a práxis docente, uma vez que vivenciam os sucessos e fracassos que envolvem o processo 

educativo. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de discutir a importância do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) para a inserção dos licenciandos do Curso de Pedagogia da PUC Minas na realidade das escolas públicas e de 

suas dinâmicas. O PIBID proporciona a integração entre o Ensino Superior e a Educação Básica, uma vez que o 

Programa, como um laboratório de aprendizagens, possibilita a vivificação, na prática, das teorias aprendidas na 

academia, assim favorecendo o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes relativas ao fazer 

pedagógico. Por meio das experiências, verifica-se a importância da ação de Política Nacional de Formação de 

Professores do Ministério da Educação (MEC) quanto à possibilidade de estreitar a dialogicidade entre a Educação 

Básica e o Ensino Superior, visando ao enriquecimento da formação qualificada de futuros professores. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Contexto escolar. Educação Infantil. Experiências formativas. 
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PIBID, the vivified theory:                                                                                       

experience reports from the PUC Minas Pedagogy Subproject 

 

ABSTRACT 

 

This academic article aims to discuss the importance of the PIBID for the insertion of graduation student of the 

Pedagogy course from PUC Minas in the reality of public schools and their incorporation in the routine of the school. 

PIBID provides the integration between Higher Education and Basic Education school, since the Program, as a learning 

laboratory, enables the in practical vivification of the theories learned in the academy, this favors the development of 

relative knowledge, skills, attitudes and teaching profession practice. Through the experiences, it is verified the 

importance of the action of National Policy of the Ministry of Education (MEC) regarding the possibility of stretch 

bonds the dialogicity between the Basic Education School and the University, aims to achieve the enrichment of the 

qualified formation of future teachers. 

 

Keywords: Teacher training. School context. Childhood Education. Formative experiences. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, apresentamos relatos de experiências proporcionadas pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no período de 2018-2020, relativas ao 

desenvolvimento infantil, partindo da base epistemológica denominada interacionista. O Programa 

está sendo realizado dentro do subprojeto do curso de Pedagogia da PUC Minas em duas 

instituições: uma escola de Ensino Fundamental e a outra, de Educação Infantil, ambas da rede 

municipal de educação de Belo Horizonte. Os seguintes relatos formam um conjunto de 

sistematizações das práticas realizadas em uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) 

situada no bairro Castelo, em Belo Horizonte. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência compõe parte das ações da 

Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC), e tem como 

finalidade a iniciação de futuros docentes da educação básica brasileira, proporcionando aos 

bolsistas a inserção na realidade escolar e em suas dinâmicas, desde os primeiros semestres de 

graduação. Dessa forma, o PIBID proporciona a dialogicidade entre a educação básica e o ensino 

superior, visando à promoção de uma educação de qualidade na qual há evidente processo de 

humanização. Torna-se essencial considerar a prática concreta em campo como objeto de reflexão e 

formação compreendida como um processo permanente, visando à valorização identitária e ao 

desenvolvimento profissional e epistemológico dos professores (PIMENTA; LIMA, 2004). 
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A Escola Municipal de Educação Infantil visa assegurar o direito à educação de crianças de 

0 a 5 anos de idade. À vista disso, o estudo gira em torno do desenvolvimento infantil, dado que a 

família e a escola são responsáveis por potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças. Dessa forma, torna-se necessário, para futuros docentes da Educação Básica, incluída a 

Educação Infantil, pensar na relevância de lutar pela ruptura da visão assistencialista-filantrópica da 

Educação Infantil (EI), de forma que seja possível evidenciar a identidade da EI enquanto detentora 

de funções sociais, políticas e pedagógicas nas quais o cuidado é indissociável do educar, almejando 

a formação holística de sujeitos. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), Resolução CNE/CEB 

nº 5/2009, parafraseada no ano de 2017 pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em seu 

artigo 4º, definem a criança como sujeito histórico e de direitos. Com base na legislação, 

compreende-se, neste estudo, a criança como um ser que, enquanto interage com o âmbito social 

nas interações cotidianas, produz conhecimentos sobre o mundo social e natural, construindo a sua 

identidade, bem como se torna capaz de reconhecer o outro. 

Na Educação Infantil, as práticas devem ser intencionais e orgânicas, devendo consistir na 

organização de proposição de experiências que permitam às crianças o conhecimento de si mesmas 

e do outro, almejando a compreensão das relações naturais, culturais, sociais e científicas. Portanto, 

a prática pedagógica planejada dentro dessa ótica ocupa-se em reorganizar os tempos, os espaços e 

as situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças atendidas. Invoca-se, 

assim, a necessidade de estruturação nas teorias do desenvolvimento infantil para a construção de 

práticas coerentes com as faixas etárias atendidas nessa etapa da Educação Básica. 

De acordo com Flick (2004), a pesquisa qualitativa instrumentaliza os pesquisadores à 

apreensão da relação dinâmica entre o mundo real e os sujeitos sociais. O processo é o centro da 

dinâmica e exige a sensibilidade para a qualidade do estudo empírico, uma vez que o atual contexto 

é perpassado por uma pluralidade de subculturas, multiplicidade e diversidade de formas e estilos 

de vida, demandando a reflexão crítica sobre as relações sociais. Portanto, utiliza-se dessa 

metodologia devido ao seu potencial para a apuração dos fenômenos vivenciados em campo, tal 

como o embasamento teórico de autores dentro da ampla vertente de concepções interacionistas que 

conversam e se complementam, sendo assim Jean Piaget (1985), Lev S. Vigotsky (1998; 2005) e 

Henri Wallon interpretado por Galvão, além de autores que discutem as teorias psicogenéticas à luz 

desses autores: Marta Kohl de Oliveira, Heloysa Dantas e Yves de La Taille por meio da obra 

intitulada Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão, publicada pela 

primeira vez no ano de 1992.  
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Busca-se uma forma de compreender a gênese dos fenômenos e justificar os sentidos das 

experimentações alcançadas por meio da vivência da realidade da Educação Infantil, ou seja, 

transpor a teoria na prática e vice-versa, visando à formação de conceitos, conhecimentos, 

habilidades e atitudes relativas ao fazer pedagógico nessa etapa da Educação Básica. 

 

2 EXPERIÊNCIAS DE OBSERVAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL À LUZ DAS AÇÕES NO PIBID  

 

Os relatos de experiências aqui compilados consistem em uma coletânea de vivências na 

Educação Infantil oportunizadas pelo PIBID, enquanto Política Nacional de Formação de 

Professores mais preparados para as condições reais e concretas da escola pública brasileira. A fim 

de organizar os relatos, decidiu-se por ocultar a realidade das turmas, a localização da escola e 

outros elementos passíveis de identificação, portanto, as turmas e os alunos citados possuem nomes 

fictícios, de modo a preservar o anonimato tanto dos sujeitos, quanto da instituição.  

Nas teorias de Vigotsky, defende-se a relação interfuncional do pensamento e da linguagem 

como forma de organizar as funções das estruturas da consciência, bem como a possibilidade de 

intercâmbio humano, uma vez que a organização do pensamento permite a construção da 

representação de signos e, consequentemente, a formação de processos psicológicos superiores que 

Nóbrega (2004) apud Oliveira (1991, p. 225) descreve como “ações conscientemente controladas, 

atenção voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato, comportamento intencional”, que 

possibilitam a internalização dos sistemas simbólicos, abrindo o espaço para o contato e a apreensão 

do mundo por meio da conceptualização. Para o autor, a linguagem é constituinte e mediadora do 

pensamento, pois, por meio da linguagem, o ser humano é capaz de se apropriar dos conhecimentos 

sociais e culturais produzidos, bem como participar da sua produção. 

Para Piaget (2018), denomina-se assimilação o processo de reter e organizar informações 

acerca de um objeto para interpretar o mundo por meio da capacidade de internalização dos signos. 

Através disso, as estruturas mentais de organização são estimuladas e passam pelo processo de 

acomodação, que se configura como a capacidade de conhecer o mundo, modificar e preparar-se 

para as singularidades dos objetos. 

As práticas processuais permitiram às bolsistas acompanhar o input linguístico, conforme 

expresso nas teorias de Vigotsky, como um processo natural de aquisição da língua, associado, 

principalmente, às  dinâmicas  da  família  e  da  escola. O lúdico e a brincadeira como um dos eixos  
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estruturantes da Educação Infantil e a oportunidade dos alunos de experimentar e conhecer novas 

atividades ampliaram o repertório do vocabulário, e os balbucios manuais e sonoros, aos poucos, 

foram sendo substituídos por palavras convencionais da Língua Portuguesa.  

Além disso, as pesquisas em campo fortaleceram o ideal de coletividade para o processo de 

aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. Aos três anos de idade, o aluno “A” não 

demonstrava o desenvolvimento de linguagem. Processualmente, foi sendo estimulado à fala, 

principalmente com músicas, contação de histórias, interação com as outras crianças e professoras e 

auxiliares, mesmo assim não se havia percebido uma melhora no desenvolvimento da fala desse 

aluno.  

Por observação da escola e o trabalho de sensibilização da família, o menino passou a 

realizar tratamento com fonoaudiólogo. Atualmente, o aluno “A” já consegue falar algumas 

palavras, apesar disso, ainda apresenta dificuldade para falar e continua apontando para objetos e 

locais quando quer algo; porém, compreende-se que a aquisição de linguagem é processual e já está 

em andamento. Por isso, é importante sempre esperar o tempo de cada criança. Educar e cuidar das 

crianças são um processo multidisciplinar, portanto, demanda diversos profissionais. A escola e os 

responsáveis dessas crianças devem ficar atentos para, caso seja necessário, procurar outro 

profissional, seja ele fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, visando ao melhor desenvolvimento 

da criança. 

A evolução qualitativa da filogênese humana ou a evolução da espécie humana rumo à 

construção da função primordial da linguagem depende da comunicação e do contato social. 

Portanto, o processo de internalização sociocultural em um plano interno da consciência, por meio 

das relações de comunicação, torna essencial o estabelecimento de relações interpessoais para a 

estimulação do processo intrapsicológico da cognição (VIGOTSKY, 1998). Para o autor, o ser 

humano se caracteriza por uma sociabilidade primária e precoce, que lhe permite transcender de 

uma psicologia animal para a psicologia humana.  

Dessa forma, defende-se a associação entre o intelecto e o afeto. Por meio dos adultos, as 

crianças se envolvem na dinâmica social, de tal modo que é possível afirmar que o bebê, 

precocemente, é um ser social. Sendo assim, o individuo não pode constituir-se sem o aporte da 

interação social. À vista disso, o professor é mediador, uma vez que, para o desenvolvimento 

infantil, são cruciais interações assimétricas: 

 

Para o desenvolvimento da criança, em particular na primeira infância, os fatores mais 

importantes são as interações assimétricas, isto é, as interações com os adultos, portadores 

de todas as mensagens da cultura. Nesse tipo de interação, o papel fundamental cabe aos 

signos, aos diferentes sistemas semióticos que, do ponto de vista genético, têm, em primeiro 
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lugar, uma função de comunicação, depois uma função individual: eles começam a ser 

utilizados como instrumentos de organização e de controle do comportamento individual. E 

é precisamente o ponto essencial da concepção vigotskyana de interação social. 

Desenvolvemos estas ideias em uma monografia consagrada à origem do desenvolvimento 

semiótico na criança (IVIC, 2010, p. 16-17). 

 

Além disso, Calil (2007) salienta que, para Wallon, nas interações, o ser humano se 

constitui, desenvolve-se e se humaniza, uma vez que é essencial a relação recíproca e complementar 

entre os aspectos do desenvolvimento dos fatores orgânicos em consonância com os fatores sociais. 

Portanto, o ser humano é um ser inacabado, cujas condições orgânicas o colocam, como sujeito, à 

disposição para interagir com o seu meio físico e social, impondo-lhe as exigências para o processo 

de adaptação para garantir a sobrevivência da espécie.  

Em campo, as bolsistas vivenciaram, ao longo de dois semestres, a importância da interação 

para o desenvolvimento humano. A exemplo disso, ilustra-se com o caso de uma aluna de 3 anos de 

idade, que foi denominada como “Aluna A”. A princípio, a aluna A demonstrava bom 

comportamento, prestava atenção na professora e conseguia associar um assunto com o outro, mas, 

na hora de brincar, era uma aluna que sempre estava retraída, brincava sozinha, não falava em sala 

de aula e, mesmo com a insistência da professora em fazer com que ela pudesse brincar com outras 

crianças, ela preferia permanecer sozinha. Durante todo o período de adaptação, a criança não 

conseguia estabelecer relações interpessoais. Com as férias de final de ano, a escola encerrou as 

atividades. Ao final das férias, o Programa retornou à escola. A “Aluna A” trocou de sala e ficou 

com outra professora. Percebeu-se uma grande evolução, ela já estava bastante comunicativa e 

passou a interagir muito mais com os colegas de sala de aula, brincando juntamente com eles e, a 

partir disso, pôde-se perceber que, ao criar esse vínculo com os outros alunos, a aluna desenvolveu 

uma maior empatia, passou a compartilhar objetos, a conversar com os colegas e a fazer amizades 

em sala de aula. Com isso, começou a desenvolver muito melhor as atividades que eram propostas 

pela professora. 

Com base nessas concepções e no ocorrido no campo, pode-se dizer que a experiência do 

PIBID tem sido mais rica que a de um estágio obrigatório, com o tempo curto de duração, pois torna 

possível a oportunidade de acompanhar as crianças ao longo de um ano e ver como o processo de 

escolarização na Educação Infantil afeta e transforma as crianças, ao mesmo tempo em que elas 

mesmas se formam e transformam.  

Baseamo-nos em Vigotsky (1995) para entender as diferentes transições na Educação 

Infantil, já que o psicólogo fornece subsídios para a produção de um pensamento dialético, no que 

tange à compreensão da interação entre a cultura escolar e o desenvolvimento das crianças.  
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De acordo com Motta (2010; 2011), a cultura escolar age sobre as culturas infantis, 

assenhoreando as crianças a ocuparem o lugar de aluno, uma vez que tal processo pode ser 

compreendido como um fenômeno intersubjetivo e intrassubjetivo. O ser humano necessita da 

interação social para se humanizar, de forma que seja ativo durante o processo de compreensão, 

apreensão e atuação em suas atividades: 

 
O ser humano se constitui na relação com o outro. A interação social é um processo que 

associa  as  dimensões  cognitiva e  afetiva. Interagindo, as  crianças  não apenas apreendem 

e se  formam:  ao  mesmo tempo,  criam  e  transformam – o  que  as  torna  constituídas  na  

cultura e suas produtoras. Essa concepção implica percebê-las como sujeitos ativos que 

participam e intervêm na realidade ao seu redor. Suas ações são suas maneiras de reelaborar 

e recriar o mundo (MOTTA, 2011, p.160). 

 

A compreensão do processo associativo entre as dimensões cognitivas e afetivas se faz 

muito presente no período compreendido por “adaptação”, em que as crianças são instigadas a 

construir vínculos para além do familiar. O período de adaptação depende diretamente da 

internalização da cultura escolar, de tal forma que foi possível notar a chegada de crianças de zero a 

dois anos que demonstravam comportamento arredio e não conseguiam interagir nem com os 

colegas, nem com as professoras e auxiliares. Alguns meses depois, em média três meses, foi 

possível perceber a ressignificação do espaço e do fomento do sentimento de pertença e segurança a 

e para a escola. Na concepção interacionista piagetiana, os processos da inteligência têm a 

finalidade de fazer o sujeito sobreviver, adaptar-se ao meio, modificar o meio e assim adaptar-se 

melhor, como acontece no período de ambientação das crianças recém-chegadas. 

Nas interações sociais, é imprescindível a mediação de um adulto para o desenvolvimento 

moral das crianças (PIAGET, 1932; 1996). Na teoria piagetiana, existem três fases do 

desenvolvimento moral: anomia, heteroronomia e autonomia. Na fase da anomia, natural nas 

crianças pequenas que ainda se encontram no egocentrismo, elas não internalizaram regras e normas 

nas interações e na brincadeira, vão percebendo as dimensões simbólicas. Processualmente, a 

criança adentra na fase da heteronomia, que, de acordo com Menin (1996), “[...] significa ser 

governado por outros, fora de nós; [...] Por outro lado, quando decidimos seguir certas regras, 

normas e leis por vontade própria, independente das consequências externas imediatas, estaremos 

sendo autônomos” (MENIN, 1996, p. 40). 

Durante essas fases do desenvolvimento moral, é crucial a passagem por conflitos. As 

crianças se integram em grupos maiores, em momentos de brincadeiras livres, mas também existem 

os conflitos que acabam acontecendo entre os alunos, por diversos motivos, só que a diferença 

dessas relações conflituosas no período de adaptação e no pós-período adaptativo é que eles buscam 
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resolver entre si, com pedidos de desculpa ou até mesmo consertando algo que tenham quebrado, 

ajudando o colega que machucou, e só às vezes levam o problema até a professora. Dessa forma, é 

muito importante possibilitar à criança atividades que a levem a refletir sobre a sua própria conduta, 

visando à autonomia, ou seja, ao autogoverno.  

A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança; pelo contrário, 

é a primeira manifestação da emancipação da criança em relação às restrições situacionais. O 

primeiro paradoxo contido no brinquedo é que a criança opera com um significado alienado numa 

situação real. O segundo é que, no brinquedo, a criança segue o caminho do menor esforço – ela faz 

o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer – e, ao mesmo tempo, aprende a 

seguir os caminhos mais difíceis, subordinando-se a regras e, por conseguinte, renunciando ao que 

ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a renúncia à ação impulsiva constitui o caminho para o 

prazer do brinquedo (VIGOTSKY, 1998, p. 130). 

O brincar é de extrema importância para o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, moral, 

linguístico e social da criança e para o desenvolvimento do imaginário e induzindo a criatividade, 

porém, algumas das brincadeiras ou atividades proporcionadas pelos professores precisam ter 

finalidade para entender por que é importante aquilo para a criança e o que é esperado de os alunos 

aprenderem com isso. 

Assim, fomos chegando à conclusão de que as atividades que a professora proporciona não 

têm exatamente um objetivo. Durante todo o semestre, a mediadora sempre deixava os alunos no 

parquinho (espaço aberto com terra e alguns brinquedos, como gangorra e escorregador) ou dentro 

de sala de aula, com brinquedos aleatórios e sem finalidade específica.  

Um aluno da turma foi diagnosticado com autismo, era um aluno mais calmo, chorava 

bastante (foi reduzindo durante o semestre) e mais fechado, sempre brincava sozinho. A professora 

não trabalhou nenhum tipo de socialização com ele para que interagisse ou participasse mais das 

brincadeiras das demais crianças. 

Outro aluno era surdo e utilizava um aparelho que o ajudava a escutar; esse era mais 

inquieto, agressivo e também tinha problema de socialização, com isso, quando ele queria brincar 

com algum brinquedo indisponível, que estivesse sendo utilizado por outra criança, ele batia na 

criança, jogava os brinquedos e gritava. Também não foi trabalhado pela professora, ele era apenas 

afastado dos demais. Com isso, observamos a falta de planejamento e de atividades para trabalhar 

outras funções das crianças além da imaginação. 
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Acompanhar uma turma de Educação Infantil por um ano inteiro possibilita observar as 

grandes transformações por que as crianças pequenas passam nesse curto período de tempo. Para 

nós, um ano é apenas mais um ano de trabalhos, de contas para pagar, de correrias, dores de cabeça, 

problemas a serem resolvidos,  ficamos mais velhos e, quem sabe, as nossas costas começam a doer. 

Bem, para nós agora é assim, já virou mecânico, um ano é apenas um ano; no entanto, para as 

crianças pequenas, um ano é muita coisa: nesse período, em fevereiro ela não sabe falar uma 

palavra, mas quando estamos em agosto, ela já consegue se comunicar muito bem com os colegas.  

Durante a atuação no PIBID, foi possível observar, acompanhar e participar dos projetos e 

das atividades de rotina, assim como da adaptação das turmas da EMEI e sua relação com a 

professora e suas auxiliares. Percebemos que, ao longo do ano letivo, houve um desenvolvimento 

considerável dos alunos e pudemos correlacioná-lo com as teorias aprendidas durante o nosso curso 

de graduação em Pedagogia na PUC Minas. 

A Turma “B” reúne crianças com faixa etária mais diversa, atendendo crianças entre 1 e 3 

anos de idade, o que é considerado algo positivo, visando que a criança, de acordo com Vigotsky, se 

desenvolve através das interações sociais e o meio. Nesse sentido, a interação de crianças de 

diferentes idades proporciona troca de aprendizagens, devido aos diferentes níveis de 

desenvolvimento em que se encontram. 

As crianças, em conjunto com suas famílias, escolheram, democraticamente, o nome da 

turma e foi visível a participação ativa, o envolvimento e o acompanhamento escolar dos discentes 

pela maioria das famílias. No início do ano letivo, no chamado período de adaptação, é necessário 

um maior acolhimento, pois a criança começa uma nova rotina. Nesse período, os alunos 

demonstram mais dificuldades no momento da despedida de seus pais ou tutores, demonstrando 

ansiedade por meio do choro, que acaba sendo controlado, na maioria das vezes, com o seu 

envolvimento junto de outros coleguinhas em atividades e brincadeiras. A BNCC contempla essa 

demanda “Os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil” nos itens: 

“Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes 

linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às 

diferenças entre as pessoas; e Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas 

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e 

em seu contexto familiar e comunitário”. 
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Por meio do convívio, vamos percebendo, individualmente, as habilidades já alcançadas e as 

que necessitam ser desenvolvidas. Aos poucos, os alunos vão se adaptando às rotinas e 

organizações escolares. A professora criou uma espécie de chamada interativa em que mostra a foto 

de cada aluno para a conferência das presenças diárias, quando os alunos se reconhecem como 

pertencentes àquele meio e também reconhecem os demais envolvidos como pertencentes àquele 

grupo, contemplando “O Campo de Experiências O Eu, o outro e o nós”, proposta pela BNCC. 

Dessa maneira, à criança, além da possibilidade de se reconhecer, também se proporciona uma 

maior interação com os coleguinhas de sala, aprendendo os nomes uns dos outros, fortalecendo o 

vínculo, além de trabalhar outras áreas do conhecimento, como da memória. 

A Turma “L” também trabalha com a diversidade no que diz respeito à inclusão, por 

fazerem parte da turma duas crianças com o diagnóstico de autismo. A inclusão dessas crianças é 

feita diariamente, mediada pela professora e pelas auxiliares no envolvimento e na participação de 

atividades, bem como no envolvimento social com as demais crianças ativamente. A essas crianças 

é dado um olhar especial e muita atenção.  

A intervenção do professor se torna necessária nos momentos de conflitos, e também pelo 

fato de que as crianças com autismo, assim como as demais, receberem as atividades pedagógicas 

de forma diversificada. Exemplo disso é o caso desses dois alunos com autismo. Apesar da mesma 

idade, apresentam diferentes exigências pedagógicas. Um deles interage melhor com os demais da 

turma por apresentar linguagem mais desenvolvida, enquanto o outro ainda se expressa pouco 

através da fala, o que o torna mais ansioso, agitado e agressivo.  

Da mesma forma, recebemos uma terceira criança que não conseguia estabelecer uma boa 

comunicação por meio da fala e, por esse motivo, sempre recorria aos choros e gritos estridentes, o 

que dificultava bastante sua interação social. Daí a importância das relações com o meio social e 

com os diferentes níveis de desenvolvimento, considerando que, por meio da imitação, aumentam o 

vocabulário.  

De acordo com a teoria de Henri Wallon no Estágio Projetivo, que vai até os três anos de 

idade, 

 

Esse estágio se estende até por volta dos 3 anos de idade e tem predomínio das relações 

exteriores e da inteligência. Esta é eminentemente prática e, uma vez que os campos 

funcionais são indissociáveis, o pensamento via de regra se projeta em atos motores. Nesse 

período, destacam-se os aspectos discursivos que, por meio da imitação favorece a 

aquisição da linguagem (WALLON, 2007, s/p.). 
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De acordo com Galvão (1995), a esse respeito: 

 

Com a linguagem aparece a possibilidade de objetivação dos desejos. A permanência e a 

objetividade da palavra permitem à criança apartar-se de suas motivações momentâneas, 

prolongar na lembrança uma experiência, antecipar, combinar, calcular, imaginar, sonhar. 

A linguagem, com a marcha, abre à criança um mundo novo, mas de outra natureza: o 

mundo dos símbolos. (GALVÃO, 1995, p.118). 

 

De acordo com as observações da professora, a mãe da criança com dificuldades no 

desenvolvimento da fala foi orientada a buscar ajuda terapêutica, o que gerou ótimos resultados no 

desenvolvimento da fala dessa criança, o que provocou uma mudança comportamental no aspecto 

de interação com os colegas e com os professores e auxiliares, estabelecendo, assim, um diálogo ao 

invés do choro, diminuindo drasticamente seu nível de estresse e desconforto que a falta de 

comunicação lhe causava, além da ansiedade por não conseguir se expressar. Gradativamente, a 

comunicação se estabeleceu, começando por aprender pequenas palavras, inclusive o nome da 

professora. 

Além disso, pudemos perceber que os hábitos são importantes para o desenvolvimento das 

crianças e são as principais formas de aprendizagem, pois constituem a base para futuras operações 

mentais. Ilustramos com os seguintes exemplos: na hora das refeições, foi-se notando que as 

crianças, diariamente, se desenvolviam autonomamente, aprendendo a se alimentar sozinhas. 

Aprenderam, mediados pela professora e pelos auxiliares, a forma de pegar nos talheres e levá-los à 

boca, experimentando novos sabores, criando seus próprios gostos, conhecendo as frutas e as 

diversas formas de degustá-las, quando ofertadas batidas no leite, picadas antecipadamente ou 

simplesmente em sua forma natural, como o ato de descascar e comer uma banana. Todas essas 

atividades envolvem atos significativamente importantes para o desenvolvimento de habilidades 

infantis. 

Nos horários definidos para o uso dos espaços escolares, as crianças fazem uso das áreas 

externas, brincam nos parquinhos que possuem vários tipos de brinquedos. É nesse momento que as 

crianças desenvolvem o movimento e a corporeidade na sua forma mais ampla. Elas podem usar a 

imaginação livremente para criar suas brincadeiras e descobrir as funções dos brinquedos oferecidos 

que, em geral, são usados de maneira coletiva, estreitando as relações com o outro e estabelecendo 

regras de convivência que os regem durante as atividades. 

Como cuidados com o próprio corpo, todos os dias, após o almoço, há o momento de se 

hidratarem, quando são distribuídas suas garrafinhas e, após beberem água, escovam os dentes. 

Todos os dias são sorteados alunos diferentes para serem responsáveis por ajudar a professora 

nessas tarefas de organização da sala. Dessa forma, eles estreitam as relações com os demais 
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coleguinhas,  assumindo essa responsabilidade. Eles entregam  as garrafinhas de água  para cada um 

dos coleguinhas, o que ajuda a reconhecê-los e até mesmo lembrar seu sobrenome e de quem é tal 

garrafinha, por exemplo, da mesma forma acontece na distribuição das escovas de dente, entre 

outras atividades desenvolvidas ao longo do dia. 

Todas essas práticas, entre outras, ao longo do ano letivo, proporcionam aos alunos o 

desenvolvimento físico e cognitivo de diversas habilidades e da socialização e convivência com o 

outro. Favorecem a construção de uma sociedade ativamente participativa, preparando as crianças, 

desde sua primeira infância, a se projetarem no mundo e na sociedade em que estão inseridas, 

estabelecendo relações com o outro e descobrindo e criando o seu próprio mundo de maneira ativa, 

sendo educadas de forma crítica, emancipada e autônoma. 

Além desses casos específicos, de um modo geral, a sala “F” se desenvolveu em um ritmo 

consideravelmente surpreendente, foram desfraldes – “agora eu já sou grande, e gente grande usa o 

vaso sanitário e não mais a fralda” – uma melhor comunicação entre eles, vínculos que criaram com 

os colegas, aprenderam o nome de todos, e decoraram até de quem é a garrafinha, alguns 

aprenderam até o nome dos pais dos colegas, quando vinham buscar na hora da saída: “João, a sua 

mãe Carla chegou para te buscar”. 

Houve o desenvolvimento da autonomia. Por exemplo, na hora do almoço, eles já sabiam 

comer sozinhos e, se quisessem repetir, eles mesmos iam para fila buscar mais, da mesma forma 

que, quando acabavam, sabiam que poderiam e deveriam entregar os pratos na janela da cantina. 

Aprenderam a esperar sua vez para brincar com um brinquedo, a dividir; aprenderam que é 

importante e necessário se importar com os colegas, a saber que não somos o centro do universo e 

que precisamos uns dos outros para viver e, por isso, que “não devemos fazer com ninguém o que 

não queremos que façam com a gente”. Conceitos que eles ainda vão ter que desenvolver durante 

toda vida, mas cujo primeiro passo dado foi ali, naquele um ano de descobertas e transformações, 

naquele um ano de “magia”. 

Além disso, assim como expresso na BNCC, a Educação Infantil é o fundamento do 

processo educacional, e deve propiciar ao cotidiano das crianças diversas aprendizagens para o 

desenvolvimento integral. Apesar de compreender uma etapa da Educação Básica, com finalidade 

própria, há uma preocupação com a transição entre a Educação Infantil (EI) e o Ensino 

Fundamental (EF), com a formação sólida das aprendizagens que serão integradas e aprofundadas 

no Ensino Fundamental.  

Durante a prática aqui apresentada, percebeu-se a preocupação de iniciar o processo de 

alfabetização e letramento das crianças, uma vez que são levadas a reconhecer as letras do alfabeto 
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e identificá-las em palavras, a aprender a contar e a entender o valor quantitativo dos números; 

estão escrevendo seus nomes, cada uma a seu modo, mas já identificam as letras que precisam 

colocar, decidiram em conjunto as regras que iriam reger a sala ao longo do ano e estão cumprindo 

de forma natural, estão mais interessadas e propondo mais atividades que gostariam de vivenciar 

novamente. Os desenhos estão ficando mais concretos e elas estão se posicionando quando não 

gostam de alguma coisa e não querem fazer.  

 

3 CONCLUSÕES 

 

As experiências adquiridas com o PIBID possibilitaram a nós, estudantes do curso de 

Pedagogia, uma visão mais bem estruturada acerca da profissão e dos rumos da prática docente. A 

observação dos alunos da Educação Infantil nessa escola municipal constituiu um crescimento para 

a reflexão no que tange a compreender os aspectos mais aprofundados dessa realidade, sendo de 

grande importância para formação dos alunos de um curso como é o de Pedagogia, possibilitando 

uma saída  dos discursos demasiadamente teóricos para os enxergar na realidade, na prática. Viver a  

educação é não apenas estudá-la profundamente, como todo discente desse curso necessita fazer, 

mas ainda – e sobretudo –  compreender e ter aptidão para refletir acerca dela quando se é posto 

face a face com as dificuldades e as demais questões do contexto educacional.  

A Educação Infantil abrange uma série de aspectos que compõem o desenvolvimento 

humano e tivemos a oportunidade de observá-los do ponto de vista de um profissional, aprendendo 

determinados fatos que estão além, muitas vezes, dos livros e das teorias, quando nelas não se 

encaixam, dando o viés mais árduo, entretanto, necessário da práxis, quando nos pomos a repensar 

práticas e corrigi-las, buscando as bases e o entendimento de que a docência se faz no dia a dia e a 

reflexão e o aprendizado sobre a mesma jamais terminam.  
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A inserção do PIBID Sociologia da PUC Minas em escolas públicas: vivência              

do cotidiano e a experiência de ensino-aprendizagem em três                            

ambientes escolares 

 

Equipe PIBID Sociologia
1
  

Rita de Cássia Fazzi2 

 

RESUMO 

 

O relato da experiência do PIBID Sociologia da PUC Minas está organizado por cada uma das três escolas 

participantes, cada qual com sua especificidade e desafios próprios. Tem com objetivo refletir sobre as respostas dadas 

pelos licenciandos ao que observavam do cotidiano da vida escolar e do processo de ensino-aprendizagem da disciplina 

Sociologia no ensino médio. A elaboração coletiva do relato significou um momento de reflexividade da própria 

atuação de cada equipe de trabalho com seu professor supervisor no interior da escola, envolvendo a participação de 

todos na construção dos argumentos aqui apresentados. 

 

Palavras-chave: Sociologia no ensino médio. Desafios cotidianos na socialização escolar. Escola e mundo do aluno. 

 

The insertion of PIBID Sociology of PUC Minas in public schools:   

daily life experience and teaching-learning experience in  

three school environments 

 

ABSTRACT 

 

The report on the experience of PIBID Sociology of PUC Minas is organized by each of the three participant schools, 

each with its own specificity and challenges. It aims to reflect on the answers given by the undergraduates to what they 

observed from the daily life of the school and the teaching-learning process of Sociology in high school. The collective 

elaboration of the report meant a moment of reflexivity of each work team's own performance with its supervising 

teacher inside the school, involving the participation of all in the construction of the arguments presented here. 

 

Keywords: Sociology in high school. Daily challenges in school socialization. School and student's world. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O PIBID Sociologia da PUC Minas, a partir de agosto de 2018 até o final de  2019 se 

desenvolveu em três escolas públicas de Ensino Médio, duas em Belo Horizonte – Escola Estadual 

Cândido Portinari e Colégio Técnico da UFMG (COLTEC UFMG) – e uma em  Contagem,  a 

Escola Estadual Padre Camargos. 

O trabalho foi fundamentado teoricamente nas reflexões do grupo de pesquisa coordenado 

por Marcelo Bauman Burgos, publicadas em livro (Vários, 2014), sobre a relação entre a escola e o 

mundo do aluno, problematizando o processo de construção social do aluno. Burgos (2014), na 

introdução ao livro, afirma que a pesquisa buscou compreender a relação da escola com o mundo do 

aluno que foi definido como “universo subjetivo, associado ao lugar e às condições em que ele vive, 

sua família e sua relação com a escola, em suma, do sujeito que há por trás do aluno” (BURGOS, 

2014, p.9). Esse ângulo da construção social do aluno fundamentou a realização de uma análise 

comparativa da experiência de massificação da escola brasileira, que enfrenta desafios diferenciados 

em relação à Europa ocidental e aos EUA, que sentem a necessidade de recuperar o sujeito por trás 

do aluno. No Brasil, ao contrário, o desafio é o de transformar a criança ou adolescente em aluno, 

sem que isso signifique a supressão do sujeito uma vez que a afirmação institucional da escola exige 

que seja considerado “o direito da criança e do adolescente, e não apenas as razões do Estado, da 

sociedade ou do mercado, e mais especificamente o direito à educação escolar”. (BURGOS, 2014, 

p.13). E isso devido à mudança na concepção do papel da criança / do adolescente na ordem 

jurídica brasileira, com a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 

1990: “a educação escolar passa a ser um direito de todas as crianças e adolescentes, e uma 

dimensão inalienável da formação de um sujeito de direitos”. (BURGOS, 2014, p.12).  

A partir dos resultados de algumas pesquisas sobre a escola brasileira, esse pesquisador 

destaca a “dificuldade para demarcar um ambiente de igualdade no qual o acesso à aprendizagem se 

imponha para além das diferenças de origem social e familiar, das identidades religiosas e do local 

de moradia” (BURGOS, 2014, p.13), em virtude da dificuldade da escola em delimitar “uma 

fronteira real com a rua e com o mundo do sujeito por trás do aluno”. (op.cit., p.13).  Assim, a 

afirmação institucional da escola depende da articulação de dois processos que nela ocorrem: 

“medidas voltadas para a busca por resultados escolares mais igualitários” e “ações voltadas para 

fazer com que ela entre para valer no jogo da disputa de identidades, criando um clima escolar 

capaz de produzir sentimento de pertencimento e confiança no projeto escolar [...] fazendo com que 

a escola [faça] parte do mundo do sujeito que subsiste no aluno”. (BURGOS, 2014, p. 13).  
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Para orientar o entendimento de que o processo de construção social do aluno não ocorre 

apenas dentro, mas também fora da escola, o autor lança mão da noção de educabilidade, formulada 

pelo sociólogo argentino Néstor Lopes, que busca identificar o que torna possível a criança / o 

adolescente participar com êxito do jogo escolar. De acordo com Burgos (2014),  

 

A afirmação da educabilidade dependerá sempre de uma configuração que favoreça a 

criação de condições para que a relação social entre professor e aluno possa se afirmar 

como uma dimensão importante da sociabilidade infanto-juvenil. E, para que isso ocorra 

[...] quase sempre é necessário que se cerque a política educacional com outras políticas 

públicas, com as sociais e as urbanas. (BURGOS, 2014, p.16-17). 

 

A escola, no entanto, não pode furtar-se da necessidade de conhecer os seus alunos, 

aproximar-se da realidade deles em busca de uma estratégia educativa adequada. É de fundamental 

importância para o processo de escolarização que a escola aproxime-se “do ‘mundo do aluno’, do 

universo sociocultural em que ele está inserido”, reduzindo “a distância entre o aluno que a escola 

tem e o aluno que a escola espera ter” (CANEGAL; LOPES; BURGOS, 2014, p. 334). 

O relato da experiência do PIBID Sociologia da PUC Minas está organizado por escola, 

cada qual com sua especificidade e os desafios próprios, e tem com objetivo refletir sobre as 

respostas dadas pelos licenciandos ao que observavam do cotidiano da vida escolar e do processo de 

ensino-aprendizagem da disciplina Sociologia no ensino médio. O esforço analítico para 

compreender o conjunto de relações sociais que constroem a escola foi alimentado, além das 

reflexões sobre os resultados da pesquisa coordenada por Marcelo Baumann Burgos, já indicadas 

acima, com discussões dos resultados de pesquisas realizadas no contexto escolar. (PEREIRA, 

2006; ROCHA, 2006; OLIVEIRA JÚNIOR, 2008; NOGUEIRA, 2008; ABRAMOVAY; CASTRO, 

2005).  

A elaboração coletiva do relato significou um momento de reflexividade da própria atuação 

de cada equipe de trabalho com seu professor supervisor no interior da escola, envolvendo a 

participação de todos na construção dos argumentos aqui apresentados. Envolveu também a 

discussão de toda a equipe do PIBID Sociologia em torno dos desafios e dilemas enfrentados no 

cotidiano da escola a partir das reflexões de Perrenoud (2001) sobre a comunicação em sala de aula. 

Essas reflexões estão sistematizadas nas considerações finais. 
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2 RELATO DA EXPERIÊNCIA DO PIBID SOCIOLOGIA NA ESCOLA ESTADUAL 

CÂNDIDO PORTINARI 

 

Ao longo desses 13 meses de participação no PIBID na Escola Estadual Cândido Portinari, 

nós, que atuamos no turno da manhã, tivemos uma série de experiências e dificuldades. 

Trabalhamos como um rodízio de duplas e de trios durante o turno da manhã, com turmas de 1º e 

posteriormente de 2º ano. Em um primeiro momento, acompanhamos várias turmas, que sofriam 

alterações constantes no processo de enturmação pela gestão da escola. Ao longo do processo, 

percebemos uma dificuldade de comunicação da direção e dos professores no sentido de negociar 

com os alunos um padrão de disciplina e de comportamento. Pudemos perceber que a direção não 

soube, ao longo desse tempo, compreender as reais necessidades dos alunos e considerar a opinião 

deles, afastando-se do “mundo do aluno”, o que causa um mal estar geral, que faz com que os 

alunos não se sintam bem acomodados e acolhidos pela escola, além de não criarem um vínculo 

identitário com o ambiente escolar. 

Os alunos de todas as turmas com que tivemos contato em sala de aula são agitados e pouco 

se mostram interessados pelo conteúdo de Sociologia, inclusive há alguns alunos que fazem uso 

ostensivo do celular durante a aula. Apesar dessas dificuldades, nós, pibidianos da Sociologia, 

conseguimos trabalhar com bastante autonomia dentro da aula de Sociologia; entretanto, não 

tivemos a mesma autonomia em relação às permissões de intervenção concedidas pela direção. 

Apesar disso, conseguimos realizar atividades produtivas. Inicialmente, aplicamos um questionário 

diagnóstico, para análise quantitativa, com intuito de traçar o perfil dos alunos; apresentamos para 

eles os resultados, direcionando perguntas mais específicas, a fim de refletir com os alunos o que 

gostariam de abordar mais profundamente. 

A partir disso, planejamos intervenções que objetivavam trabalhar com a autoestima, a 

identificação com a escola e com a inovação do espaço físico da mesma. Inicialmente, fizemos uma 

dinâmica com pequenas “surpresas”, espalhando bilhetes com frases de motivação e de amor 

próprio nos banheiros e nos espelhos da escola com o intuito de provocar uma reflexão sobre as 

relações sociais no interior da instituição. Na sequência, pedimos sugestões e ideias aos alunos para 

a construção de um desenho a ser grafitado numa das paredes da escola.  Um artista, que buscou 

externar as ideias sugeridas pelos alunos, foi convidado. Também foi percebido por nós, em nossa 

vivência  no  cotidiano da  escola e, em  especial, na  sala de aula, a  necessidade de se debater sobre  
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temas considerados polêmicos como: descriminalização das drogas, porte civil de arma de fogo, 

suicídio, eutanásia, entre outros. Começamos a nos organizar para fundamentar os debates e 

construir um espaço de diálogo entre os alunos num exercício de fala e de escuta respeitosa.  

Pudemos compreender, então, com o PIBID, que não é possível mudar a realidade da 

educação brasileira instantaneamente, pois a desigualdade social e o descaso com as escolas 

públicas se faz presente todos os dias e os desafios vão além da falta de recursos para dar aulas. As 

atividades  realizadas e  os  desafios  encontrados  ao  longo da nossa trajetória no Cândido Portinari 

nos possibilitaram ter uma experiência inicial como educadores. Além disso, pudemos entender e 

criar empatia pelos alunos, buscando ouvi-los, conhecê-los e agir mediante as necessidades que 

dizem a respeito ao mundo real vivido por eles fora da escola e dentro dela.  

A experiência da equipe da noite foi com os alunos de Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Enquanto pibidianos, posição na qual não assumimos a postura de um professor e também não mais 

de um estudante da escola, observamos alguns pontos que consideramos importante destacar desta 

relação pibidianos / alunos / escola, inclusive para nossa desenvoltura enquanto futuros educadores.  

Previamente, é relevante explicitar a postura dos alunos do EJA - alunos estes, em sua 

maioria, com mais de 18 anos de idade, e que estão na escola no período da noite por trabalharem 

durante o dia - em sala de aula, diante de certos assuntos considerados problemáticos e que são 

tratados no programa da disciplina sociologia. O fato de os alunos da EJA das turmas observadas 

possuírem vivências e opiniões mais definidas e consolidadas, de certa forma, criou uma 

dificuldade no desenvolvimento, por nós, de atividades em torno de temas como política, enquanto 

uma atividade social, e sexualidade, por exemplo, o que nos fez compreender a importância de o 

docente abordar esses temas sensíveis de forma dialogada, para que o espaço da sala de aula se 

torne também um local de escuta ativa e de troca que possibilite a elaboração de interpretações mais 

abrangentes e fundamentadas no conhecimento sociológico. 

Quando se fala em entender o mundo do aluno, principalmente na situação da EJA, deve-se 

considerar que a realidade dos alunos é complexa e diversa, que eles exercem outras atividades 

durante o dia e chegam à escola já exaustos. Toda atividade proposta deve, portanto, ser pensada 

como algo leve e dinâmico, ser desafiadora, mobilizando o interesse dos alunos e contribuindo para 

uma compreensão mais informada sobre o mundo social em que todos nós vivemos. Dessa forma, 

acreditamos ser possível vencer a resistência desses alunos em relação a determinadas temáticas, 

iniciando o debate de alguma temática específica proposta em sala de aula a partir da realidade 

vivida  pelos  alunos  e  introduzindo,  posteriormente, a  abordagem  sociológica  sobre  o  tema.  O  
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objetivo deve ser transformar a Sociologia numa disciplina que faça sentido e diga algo a respeito 

dos dilemas e desafios enfrentados cotidianamente na escola e fora dela, com o objetivo de ampliar 

a compreensão de todos a respeito dos fenômenos sociais. 

Quando a questão da sexualidade é abordada, por exemplo, com teor direto ou explícito 

através de vídeos ou filmes, esses alunos sentem-se confrontados e assim se fecham para o diálogo. 

Ao se tratar de EJA, toda a atenção é pouca, pois são jovens e adultos com pensamentos mais 

cristalizados e, por vezes, conservadores, no sentido de valorização de uma tradição moral. É 

necessário conhecer esse universo dos alunos para planejar uma estratégia educativa mais eficaz e 

rica. 

Dentre os vários motivos que nos despertaram a vontade de atuar no PIBID, o principal é 

que víamos o Programa como um valioso instrumento de crescimento pessoal e profissional, tendo 

em vista a oportunidade de vivenciar de maneira plena a experiência de integração da teoria, 

proveniente do processo de nossa formação em direção à docência, com os desafios encontrados na 

prática cotidiana do ambiente de trabalho numa escola. Foi exatamente isso o que o PIBID nos 

propiciou, mas não sem antes nos preparar para essa imersão no ambiente escolar, ampliando o 

nosso leque de possibilidades e de ferramentas possíveis de serem utilizadas no processo de 

socialização escolar, de modo a otimizá-lo. A confecção do questionário para a realização de um 

diagnóstico, a fim de nos aproximar da realidade dos alunos, foi muito importante por permitir a 

identificação das demandas, carências e particularidades, além da leitura e reflexão de um 

arcabouço teórico específico sobre a escola brasileira. 

No segundo semestre de atuação no PIBID, nos concentramos nas tentativas de superar os 

conflitos entre os alunos, a escola e o seu corpo técnico-pedagógico. Considerando a situação de 

conflito percebida por nós, planejamos, para o semestre, duas intervenções nas turmas de EJA, 

sendo a primeira denominada de Roda de Conversa, que tinha como propósito trabalhar com os 

alunos a alteridade, a fim de proporcionar reflexões para lidarem, de maneira menos violenta com 

os conflitos que emanam da diversidade da vida em sociedade. A segunda intervenção foi 

denominada de Balões Sociológicos, que teve como objetivo superar a falta de interesse dos alunos 

pelo conteúdo da matéria de Sociologia, por meio de uma atividade de revisão de conteúdo mais 

dinâmica e menos engessada. 

A experiência com esse grupo foi de extrema relevância para nós, pois apontou erros e 

acertos metodológicos no ensino de Sociologia no ensino médio, em especial, na EJA, que, a partir 

de agora, podem ser problematizados no âmbito de nossa formação acadêmica para melhor 

desenvolver o processo educativo de ensino-aprendizagem no interior da escola. 
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3 RELATO DA EXPERIÊNCIA DO PIBID SOCIOLOGIA NA ESCOLA ESTADUAL 

PADRE CAMARGOS. 

 

A Escola Estadual Padre Camargos está localizada na Rua Rio Comprido, no bairro Riacho 

das Pedras em Contagem, Minas Gerais, porém inicialmente chamava  E.E.R.R. do Bairro Argila 

(atual Riacho das Pedras), no endereço Rua Rio Comprido, n° 270 e oferecia turmas de 1ª a 4ª série. 

Atualmente, a escola oferece o Ensino Fundamental e o Médio. 

A Escola se encontra no cruzamento de quatro ruas, Roma, Pisa, Florença e Rio Comprido e 

é vizinha do Conjunto Habitacional do Tijolinho, que foi uma obra financiada pela Fábrica de 

Cimento Portland Itaú (uma das principais fornecedoras de cimento para a construção de Brasília) 

para dar moradia a preço mais acessível aos seus operários, pois os lotes disponíveis em Contagem 

eram caros e muitas vezes não tinham condições de infraestruturas urbanas mínimas para ocupação.  

Com o fim da Portland Itaú, a influência da denominada “década perdida” (década de 80) e 

com o aumento da inflação, o Tijolinho, a partir da década de 80, sofreu uma série de invasões, o 

que gerou problemas administrativos e judiciais envolvendo o Conjunto, além da perda de seu 

padrão arquitetônico e características próprias, o que acentuou a marginalização dos seus habitantes 

e do bairro. Atualmente, o bairro se desenvolveu devido à retificação de um córrego próximo e a 

uma reestruturação de seu asfalto, ruas e vias. O comércio é bem movimentado e há serviços 

básicos bem administrados. 

As atividades do PIBID foram planejadas a partir do debate a respeito da escola e do 

“mundo dos alunos” e dos resultados do questionário, que teve como objetivo traçar o perfil 

socioeconômico e cultural dos alunos e sua relação com a escola. Após a análise dos resultados 

encontrados, houve a discussão pela equipe do PIBID sobre quais métodos seriam utilizados nas 

atividades de intervenção a serem realizadas na escola. Decidiu-se que o objetivo das atividades 

deveria ser o de proporcionar aos alunos a experiência da aprendizagem de uma forma mais lúdica, 

divertida e menos convencional, bem como o de produzir uma experiência de estranhamento por 

parte dos alunos frente às suas vivências sociais, para, por meio desse exercício, ampliar a 

compreensão dos processos sociais, tanto na escola como no bairro, que, como relatado 

anteriormente, possui uma história muito rica.  

Conhecer e considerar o mundo do aluno e a sua relação com a escola é um forma de 

construção de sentido e de identificação com o projeto escolar. O conceito de imaginação 

sociológica entoa o ritmo e o percurso proposto nos temas bimestrais abordados pela disciplina 

Sociologia no ensino médio. Estranhar, desnaturalizar e desconstruir fazem parte do processo. 
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Ainda que o público-alvo sejam os alunos, o processo de construção dos jogos pedagógicos 

e das atividades de “campo” também são ferramentas que contribuem para a qualidade do trabalho 

do professor, e podem auxiliá-lo ao longo do processo de ensino. Em suma, o objetivo é trabalhar 

temas atuais do cotidiano dos alunos da escola, e a partir destes, estes se sintam mais preparados 

para debater em sala e levantar questionamentos sobre os temas abordados nas atividades.  

O primeiro jogo criado foi o do “Mundo do Trabalho”, aplicado nos dias 16/05 e 23/05, na 

sala de aula e no pátio, nas turmas do segundo ano no turno da noite, nas quintas-feiras. A 

elaboração do jogo partiu da análise de jogos que antigos pibidianos já haviam feito e que integram 

o acervo da PUC.  Foram modificados as cores, os formatos e as questões abordadas para que o 

jogo pudesse se adequar à realidade da Escola Padre Camargos. 

Os tabuleiros foram impressos em tamanho A3 e plastificados, a fim de serem utilizados da 

melhor maneira possível, facilitando o manuseio. Foram feitas a impressão de quatro tabuleiros o 

que permitiu dividir as turmas em grupos de cinco a sete pessoas. Juntamente com os tabuleiros, 

reproduzimos 32 cartas por tabuleiro, nas quais eram propostas as questões a serem discutidas sobre 

o mundo do trabalho, sendo que utilizamos algumas já existentes no jogo anterior e outras foram 

criadas com assuntos e abordagens atualizadas.  

O jogo “Mundo do Trabalho” visa a discutir as temáticas que giram em torno do trabalho / 

do emprego propriamente dito, tais como: as oportunidades, privilégios, preconceitos, escolaridade, 

formação, gênero, visão de mundo, carteira de trabalho, tipos de trabalho, teóricos que trabalham a 

respeito do tema, informações recentes sobre o mercado de trabalho, a questão do jovem aprendiz, a 

desigualdade social entre brancos e negros no mercado de trabalho, etc.  

Foram diversas questões que puderam ser levantadas com os alunos através desse jogo, pois 

ao apresentarmos o conteúdo direcionado às características do mercado de trabalho, falávamos 

diretamente com os jovens que possivelmente tentavam se inserir no mercado de trabalho e muitos 

deles já eram trabalhadores. Com isso, as questões ganharam mais força pelo fato de os alunos se 

identificarem com elas e/ou enxergarem pessoas e amigos próximos no mundo do trabalho, 

facilitando o entendimento do que era abordado e contribuindo para um aprendizado mais produtivo 

e significativo. 

A metodologia do jogo é inovadora e desafiadora. Tendo em vista que ele busca mostrar 

também os embates, desigualdades e privilégios, a pontuação do jogo e o “avançar casas” são feitos 

de uma forma que produz uma reflexão: a cada carta retirada, o aluno saberá se ele pode ou não 

jogar o dado para avançar casas. Ao retirar, por exemplo, uma carta que mostra que: “Embora os 

negros sejam maioria na população economicamente ativa, a proporção de negros desempregados 
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é superior à de negros ocupados”. (DIEESE, 2015), o aluno não irá ter a possibilidade de jogar o 

dado para avançar casas, ou seja, quanto mais empecilhos e falta de oportunidades, menos o aluno 

vai poder avançar casas, ficando muitas vezes para trás dos outros colegas que conseguiram tirar 

cartas  que  possibilitaram o  avanço, por  significar a superação de algumas barreiras de mobilidade 

social, como em: “Apesar da desigualdade de gênero no mercado de trabalho ainda ser grande, 

uma série de pesquisas mostram que a participação das mulheres vem crescendo nos últimos 

anos.” 

Dessa forma, os participantes poderiam tirar cartas tanto “positivas” quanto “negativas”, 

mas como a intenção do jogo era justamente provocar o senso crítico dos estudantes, o número de 

cartas que não permitiam o avanço era bem maior, visando mostrar a desigualdade de 

oportunidades, propondo uma reflexão a respeito de um dos temas sociais abordado 

sociologicamente. A intervenção por meio desse jogo foi muito proveitosa, pois os alunos se 

envolveram e ficavam nervosos quando não conseguiam avançar casas, e ao entender o significado 

das regras do jogo, desenvolviam um olhar diferenciado para as questões sociais, mais 

especificamente às relacionadas ao mercado de trabalho, e para as relações de oportunidades de 

estudo e de emprego com as quais os mesmos lidam e vão lidar diretamente nos próximos anos.  

O segundo jogo, “Diferentes”, também foi elaborado a partir de exemplos já existentes no 

acervo do PIBID de Sociologia da PUC Minas. Os temas dos jogos foram criados para acompanhar 

a disciplina, tendo como suporte o livro didático usado em sala de aula e os debates propostos pela 

professora ao longo do processo. O jogo “Diferentes” foi aplicado somente nas turmas 3005 e 3003, 

ambas de terceiro ano, nos dias 16/05 e 23/05.  

A construção dos jogos foi feita pelos próprios licenciandos do PIBID, pensando em uma 

metodologia não tradicional e uma forma mais divertida de aliar conhecimento e aprendizado. Ele 

aborda como tema principal as relações de gênero e, dentro desse âmbito, existem informações 

sobre as discussões de gênero, orientação sexual, entre outras. O jogo foi imaginado para 

acompanhar discussões propostas em sala de aula, acompanhando o livro didático, sobre questões 

que envolvem a comunidade LGBTQI+ e ainda aborda a questão do gênero dentro do mercado de 

trabalho. 

O jogo de tabuleiro é composto por cartas que trazem informações atualizadas sobre 

violência, desigualdade salarial, condições de trabalho, escolaridade e algumas curiosidades acerca 

da posição que cada gênero ocupa na sociedade e as consequências disso. O jogo ilustra, também, a 

teoria que é apresentada e discutida com os alunos, sendo que, algumas das informações foram 

retiradas de discussões em sala de aula. O propósito central dessa atividade é gerar entre os alunos 



181 
 

PIBID PUC Minas 

Experiências, saberes e fazeres da formação docente 

 
 

 

 

 

 

questionamentos sobre as questões que envolvem os gêneros e suas relações e, partindo das 

informações apresentadas em sala de aula pela professora e pelo jogo em si, fundamentar a 

discussão dessa temática nos grupos de alunos. O jogo ainda traz para discussão temas que os 

alunos mais apresentaram dificuldades em sala de aula. 

A aplicação desse jogo só ocorreu nos terceiros anos em diversos dias e foi recebida com 

bastante empenho dos alunos, foi supervisionada pela professora responsável em sala, mas aplicada 

e executada pelos licenciandos do PIBID, que foram os responsáveis por organizar todo o processo 

de execução do jogo, criação dos grupos de participantes e orientá-los na aplicação. Os licenciando 

do PIBID ainda tiravam dúvidas e ajudavam os alunos da escola no momento das discussões. No 

total, foram elaborados quatro tabuleiros do jogo “Diferentes”, que foram confeccionados pelos 

quatro pibidianos que compõem o grupo noturno da Escola Padre Camargos, no período de 

formação e encontro semanal. Cada tabuleiro apresenta 44 cartas de verdadeiro ou falso e 20 cartas 

extras de múltipla escolha intituladas de “responda se souber”.  

Em suma, o jogo funciona da seguinte forma: cada jogador tira uma carta, lê para o jogador 

da direita, caso este acerte a questão avança o número de casas que sai a partir do lançamento de um 

dado. No final, vence aquele que avançar mais casas ou conseguir chegar ao final do tabuleiro.  Os 

jogos ocorreram de forma tranquila e despertaram grande interesse em todos os alunos. Mesmo 

existindo diferenças entre o turno manhã e noite, devido ao perfil geral dos alunos, notamos que a 

atividade proposta foi bem recebida. As aplicações não foram consideradas atividades avaliativas 

com distribuição de pontos para compor a nota do aluno, mas, no final de cada aplicação, os alunos 

foram gratificados com um pirulito, gesto simbólico para representar e valorizar a importância de 

suas participações.  

Por fim, mesmo diante adversidades, pode-se observar uma notável melhora por parte dos 

alunos em captar o conteúdo da disciplina, ou seja, através de jogos e metodologias mais 

participativas, um conteúdo que a princípio pode ser de difícil apreensão, se torna mais fácil e 

agradável. Com isso, nós do PIBID, conseguimos, com a formulação e aplicação dessas atividades 

lúdicas, adquirir uma valiosa experiência para a docência, algo que, sem o referido Programa de 

Iniciação à Docência, não seria possível, além de ter possibilitado a interlocução entre teoria e 

prática, fazendo com que a realidade da escola se tornasse algo presente também nos cursos de 

graduação – licenciatura, desafiando a formação acadêmica em direção a uma escola de qualidade 

para todos.  
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4 RELATO DA EXPERIÊNCIA DO PIBID SOCIOLOGIA NO COLÉGIO TÉCNICO DA 

UFMG (COLTEC). 

 

Durante o primeiro semestre de atuação do Pibid Sociologia, nos encontros realizados na 

PUC MG,  partimos de uma base teórica para pensar nossa atuação na escola. Assim, nos primeiros 

meses, trabalhamos semanalmente com a leitura e discussão do livro “A Escola e o Mundo do 

Aluno - Estudos Sobre A Construção Social do Aluno e o Papel Institucional da Escola”. A partir 

dessa leitura, nós, pibidianos, nos sentimos mais capacitados e seguros para fazer um primeiro 

contato com o aluno na escola e desenvolver intervenções pedagógicas. 

Após vários debates e discussões acerca de compreender a realidade que encaramos em 

seguida, decidimos nós mesmos levantar os dados para compreender o público no qual trabalhamos. 

Então, no primeiro semestre de atuação, decidimos fazer uma etnografia da escola, a partir de uma 

observação do cotidiano escolar, do levantamento de dados institucionais e, em um segundo 

momento, aplicação de um questionário elaborado por nós pibidianos que foi aplicado aos alunos de 

todas as escolas em que o PIBID Sociologia atua. 

Nossas visitas ao COLTEC (Colégio Técnico da UFMG) eram, em sua maior parte, 

compostas pela observação e discussão reflexiva sobre o que era observado. Dividimos a equipe em 

grupos com as seguintes tarefas: observação das aulas e dos ambientes comuns, expedição ao 

prédio, compreensão histórica, análise do projeto político pedagógico. 

O Colégio Técnico é o prédio mais antigo do campus da Pampulha da UFMG, onde está 

alocada a escola. Em relação a uma escola pública estadual convencional, o COLTEC apresenta 

muitos diferenciais. O mais explicitamente distinto é o fato de que o colégio possui duas 

modalidades de ensino, sendo estas o médio técnico de tempo integral, (cursos de Análises Clínicas, 

Automação Industrial, Informática, Desenvolvimento de Sistemas, Eletrônica e Química); e o 

técnico subsequente (cursos de Desenvolvimento de Apps Móveis e Biotecnologia, no turno da 

noite, para pessoas que já completaram o ensino médio). Para o ingresso no COLTEC, é necessário 

que o aluno passe por um processo seletivo. 

Após fazer os levantamentos desses dados, nós, pibidianos do COLTEC, em conjunto com 

os demais pibidianos de Sociologia, formulamos um questionário quantitativo, o qual conteve 

perguntas sobre a identidade do aluno, a percepção dele sobre a escola enquanto instituição e espaço 

físico, as aulas em geral (com uma atenção para o ensino da Sociologia), preferências pessoais, 

religião, orientação política, segurança da escola e da comunidade ao redor, questões sobre bullying 

e respeito entre alunos, professores e funcionários da escola, e por fim, seus objetivos após sua 
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formação no ensino médio. A partir desse questionário, obtivemos dados muito interessantes sobre 

os alunos, os quais nos possibilitaram pensar em intervenções que seriam desenvolvidas no ano 

seguinte. 

Em 2019, sentimos a necessidade de refazer o questionário, pois o COLTEC possui a 

particularidade de que a Sociologia é ofertada apenas aos alunos do primeiro ano, dessa forma, não 

poderíamos acompanhar os alunos que haviam respondido ao questionário anterior, já que 

atuaríamos com as turmas recém-ingressas na escola.  

Entretanto, decidimos fazer um pouco diferente do processo anterior. Nossa proposta foi 

aproximar os alunos do que é a pesquisa na área das Ciências Sociais, buscando despertar seu 

interesse pela disciplina de Sociologia. Nesse sentido, com a supervisão da professora Ana Elisa 

Corrêa, passamos uma tarefa para os alunos. Pedimos que formassem grupos de até quatro pessoas 

e elaborassem três perguntas fechadas sobre o que eles queriam saber sobre si mesmos e seus 

colegas do primeiro ano. Por terem ingressado através de processo seletivo, muitos não se 

conheciam e não sabiam sobre as opiniões, questões, problemas e inquietações de seus colegas. 

Para essa dinâmica propusemos que os alunos se inspirassem nas teorias do sociólogo Émile 

Durkheim e, assim, se colocassem no lugar do cientista social. Passamos a tarefa, recolhemos as 

perguntas que os alunos elaboraram e, conjuntamente com a professora, analisamos e selecionamos 

as que consideramos mais pertinentes e interessantes. Tais perguntas formaram um novo 

questionário incluindo também algumas questões que compuseram o questionário do ano anterior.  

A montagem do questionário foi feita pela plataforma on-line Google Forms, e sua aplicação 

foi feita de maneira que o aluno se sentisse confortável, ou seja, ele poderia responder em qualquer 

lugar e em qualquer momento, já que se trata de um questionário online. O envio foi feito através de 

um link que foi disponibilizado via e-mail da turma, que possibilitou ao aluno responder pelo seu 

computador ou celular. Dado o prazo de duas semanas, encerramos o acesso.  

Obtivemos 99 respostas de um total de aproximadamente 180 alunos que compõem as seis 

turmas de primeiro ano, todas as que têm aulas de Sociologia na escola. O próprio sistema Google 

forms ofereceu de maneira precisa os gráficos representativos das respostas. Posteriormente, 

selecionamos alguns gráficos para apresentar para os alunos em sala de aula através de projeção. O 

feedback dos alunos  foi muito positivo, pois gerou debate em todas as salas. Alguns estudantes se 

familiarizaram e expuseram suas respostas, argumentando e defendendo suas opiniões. Essas 

expressões dos alunos auxiliaram a professora e o nosso grupo a pensar melhor sobre a dinâmica 

das aulas de Sociologia, no sentido de ampliar o interesse e participação das turmas. 
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A segunda intervenção que desenvolvemos foi uma “gincana”. Para tal elaboramos cerca de 

50 perguntas, divididas em três grupos de dificuldade (fácil,  média e difícil). As perguntas foram 

impressas e coladas em cartões, identificados pelas cores verde, amarela ou vermelha, conforme o 

nível de dificuldade. Para a elaboração das perguntas, usamos como base a matéria que a professora 

trabalhou em sala de aula ao longo do trimestre, o livro didático e o plano de ensino. O objetivo foi 

realizar uma revisão para a prova trimestral, que aconteceu após o recesso escolar de julho, 

portanto, após um período de 15 dias em que os alunos não tiveram contato com a matéria. Após a 

volta às aulas, nos dividimos em duplas para realizar a gincana em cada turma, sendo que a 

realizamos em cinco das seis turmas do primeiro ano.  

Pedimos para que os alunos formassem grupos e escolhessem um nome para seu grupo. Em 

seguida, foi realizado um sorteio para definir a ordem dos grupos no jogo. As cartas-perguntas 

ficaram expostas na frente da sala em pilhas de acordo com a dificuldade, o grupo escolhia a 

dificuldade da questão a qual iria responder. Sendo que as perguntas fáceis valiam um ponto, as 

médias dois e as difíceis três pontos. Após fazermos a leitura da pergunta para toda a sala, o grupo 

tinha 20 segundos cronometrados para pensar em conjunto e em seguida responder para a sala toda. 

Caso dessem a resposta correta, o grupo ganhava pontos de acordo com a dificuldade da carta. 

Além disso, buscávamos comentar a questão e desenvolver um pouco mais o conteúdo fortalecendo 

a revisão. Caso o grupo errasse, outro grupo poderia se dispor a responder. E assim por diante. 

As turmas foram muito participativas e aparentemente gostaram muito da realização deste 

jogo como forma de revisão. O desempenho das turmas na avaliação foi de médio para bom, com 

uma média de 7,5 de 10 pontos das turmas dos primeiros anos em geral. 

Nossa terceira intervenção surgiu como fruto da iniciativa da própria professora, que ao 

longo do terceiro trimestre mudou a forma regular das aulas, passando para dinâmicas nas quais os 

alunos expõem sobre temas relacionados a movimentos sociais como: questão agrária, questão 

urbana, de gênero, racial e étnica, etc. Em algumas dessas aulas, após a exposição dos alunos, houve 

um aprofundamento com a participação de convidados estudiosos ou ativistas no campo do tema 

abordado. Como em algumas aulas não haveria a presença desses convidados, decidimos montar 

uma representação teatral que retratasse um julgamento envolvendo movimentos sociais, no caso o 

MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e o MTST (Movimento dos Trabalhadores 

Sem Teto). A representação teatral foi feita por toda a equipe do COLTEC, em conjunto com a 

professora, em dois dias  de  aula, abarcando  quatro  turmas  dos primeiros  anos. Essa  peça  teatral  
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consistiu em um júri simulado no qual os pibidianos faziam os papéis dos advogados (defesa e 

acusação), testemunhas, réu (representante dos movimentos sociais) e acusador (proprietário do 

imóvel).  

Para tal, elaboramos um roteiro por escrito, no qual produzimos coletivamente as falas de 

cada personagem buscando contemplar as principais questões e polêmicas que envolvem a disputa 

pela propriedade (urbana e rural) na sociedade brasileira contemporânea. Além disso, elaboramos 

uma caracterização desses personagens pensando a relação de suas posições e opiniões com sua 

origem social. Assim, utilizamos determinadas vestimentas, buscamos reproduzir alguns sotaques 

na expressão oral e mesmo exercer determinada postura corporal. O objetivo foi apresentar de 

forma  divertida e inovadora  diversos  argumentos que  fizessem os alunos refletir. Propusemos aos 

alunos que se imaginassem no lugar do juiz,  portanto deveriam tomar uma decisão a respeito de 

quem estava certo no processo e argumentar sobre  o porquê. Após isso, levantamos um debate em 

sala a respeito dos movimentos sociais e seus dilemas e conflitos atuais. 

Nos contatos com os alunos após todas essas intervenções nos foi passado um grande 

contentamento da parte deles, tanto em relação ao jogo quanto ao júri simulado, por se tratarem de 

dinâmicas que fugiam das aulas convencionais de seu histórico escolar. Saindo da rotina pesada de 

uma escola técnica, foi possível perceber um interesse entusiasmado e, dessa maneira, tivemos uma 

maior interação e aproximação dos alunos. Isso se expressou em suas participações em sala de aula, 

com questionamentos e apresentações de suas visões. E assim pudemos estabelecer com os alunos 

uma comunicação mais livre e aberta a trocas, possuindo uma maior horizontalidade na relação. 

Esta nos proporciona uma maior segurança de testar novas ações pedagógicas e nos preparar para 

uma futura docência com uma bagagem de experiências positivas e negativas que nos auxiliam 

nessa caminhada de aprendizagem.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inserção dos licenciandos do PIBID Sociologia no cotidiano das escolas e das salas de 

aula permitiu a vivência de desafios presentes no processo de socialização escolar. A explicitação 

desses desafios nas reuniões de formação levou-nos a discutir 11 dilemas da comunicação em sala 

de aula formulados por Perrenoud (2001), numa tentativa de ampliar nossa compreensão sobre o 

que estávamos vivenciando nas escolas.  

De acordo com o autor, tomar consciência dos dilemas “ajuda a conviver com a 

complexidade” (PERRENOUD, 2001, p. 64) e não há solução definitiva para nenhum deles. Alguns 
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desses dilemas são particularmente importantes no contexto dos relatos aqui apresentados. Um 

deles é que a necessidade de conhecer a existência dos alunos fora da escola, de realizar trabalhos a 

partir da vivência de cada um e de propor atividades que façam sentido podem expor 

demasiadamente os alunos e segundo Perrenoud (2001), devemos estar atentos à seguinte questão: 

“como a vida pode entrar na escola sem violentar a esfera íntima dos alunos e de suas famílias?” 

(op.cit., p. 69). A forma com que a escola lida com o conflito é outro desafio que devemos enfrentar 

cotidianamente. O que se percebe é que o conflito é visto quase sempre de forma negativa e busca-

se controlá-lo sem passar por um intenso processo de negociação. Por outro lado, conforme aponta 

Perrenoud (2001), “não devemos cair no excesso inverso” deixando o conflito (a violência, o 

racismo, o sexismo, etc.) eclodir sem limites, pois, “a escola é um lugar protegido, não se pode 

aprender se for preciso adotar constantemente uma atitude defensiva”. (PERRENOUD, 2001, p.69).  

Em nossa vivência em sala de aula, observamos o interesse dos alunos pelo conteúdo da 

Sociologia que a(o) professor(a) estava desenvolvendo e sentíamos um incômodo vendo os alunos 

dispersos conversando sobre outros assuntos entre si. Perrenoud (2201, p.71) situa esse dilema por 

meio da seguinte formulação: “como envolver os alunos no projeto principal sem privá-los do 

direito de conversar? Como encontrar um equilíbrio entre o controle minucioso dos propósitos e a 

explosão das conversas particulares?”. Assim, se por um lado, a conversa “é fonte de sentido, de 

identidade, de força” (op.cit., p.71), por outro, o professor deve “fazer com que os alunos retornem 

ao tema e à rede oficial de comunicação” (idem).  

O professor deve buscar o equilíbrio entre esses dois polos e perceber quando a conversa 

está, de fato, impedindo que a aprendizagem, que é um também um direito, se efetue. Outro dilema 

relacionado ao direito de aprender está relacionado ao fato de o professor ter compromisso com o 

saber científico, tendo que “proscrever o erro, erradicar as representações falsas, as pré-noções”. 

(PERRENOUD, 2001, p. 71). Ele se esforça para que seus alunos resolvam problemas que 

enfrentam no dia a dia a partir dos saberes escolares, tentando deslocar as “teorias ingênuas que 

[tendem a funcionar], subjetivamente, como verdadeiras chaves de inteligibilidade”. 

(PERRENOUD, 2001, p. 71). Assim, o dilema se constitui: “como dar espaço para as 

representações dos aprendizes sem colocar em circulação teorias falsas e dar-lhes crédito? Como 

autorizar todos a dizer o que acham sem cair no relativismo ou no obscurantismo? Como trabalhar 

com o erro sem legitimá-lo?” (op.cit., p.72). Esse dilema é particularmente significativo nos tempos 

atuais de avanço da comunicação eletrônica, de fake news e de pós-verdade, com todo um arsenal 

de ataque ao conhecimento científico e de um questionamento que desconsidera as evidências 

fatuais. Esse é um processo que deve ser mais bem compreendido.  
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Todos esses dilemas e outros não abordados aqui exigem que a prática pedagógica seja alvo 

de uma reflexão permanente, tratando-se, também, “de avançar rumo a uma crescente 

profissionalização do ofício de professor, de destacar suas competências de identificação e de 

resolução de problemas.” (PERRENOUD, 2001, p. 74).  

Finalizando o nosso relato, queremos reiterar que nossa experiência no PIBID Sociologia 

representou, para todos os participantes, uma importante aproximação com a escola básica e, em 

especial, com as potencialidades e desafios do ensino médio no Brasil, enriquecendo a nossa 

formação para a docência. Em nosso relato poderíamos, também, ter explorado os sentimentos que 

foram mobilizados em nós durante as intervenções que fazíamos, como o medo, as angústias, o 

desânimo, as alegrias  bem  como  os  conflitos e  as  formas  de  resolução  dos  mesmos  que  

vivenciamos no trabalho em equipe ao longo do processo.  

O trabalho em equipe é um desafio que exige de nós uma disponibilidade para aprender e 

construir coletivamente, desenvolvendo uma postura respeitosa e de cuidado com o outro. Essa 

reflexão, no entanto, deixaremos para um próximo relato.  
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