
iniciação à docência, subprojeto matemática da UFTM 
Autor/a (es/as):  

Júnior, Ailton Paulo de Oliveira [Universidade Federal do Triângulo Mineiro] 

Resumo: 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID é um programa que oferece 

bolsa para estudantes de cursos de licenciatura plena em Instituições de Ensino Superior no 

Brasil, para que eles exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de ensino básico, 

aprimorando sua formação e contribuindo para a melhoria de qualidade dessas escolas. Para que 

os alunos sejam acompanhados e orientados são concedidas bolsas a professores das Instituições 

de Ensino Superior como coordenadores de área e bolsas para professores das escolas de 

Educação Básica como supervisores dos trabalhos dos alunos, nessas escolas. Qualificado como 

um Programa inovador em prol da melhoria da formação de professores e, consequentemente, 

da qualidade de ensino nas Escolas Públicas de Educação Básica, o PIBID amplia e valoriza a 

prática no período de formação inicial do professor de forma mais efetiva. A possibilidade dos 

estudantes dos cursos de Licenciaturas permanecerem por mais tempo em experiências de 

observação e ação no cotidiano nas Escolas, possibilita melhor qualificação na formação 

docente, oferecendo condições de intercâmbios, ações conjuntas, análises, confrontação entre 

teoria e prática, experiências de ensino e do processo ensino-aprendizagem. Os meios 

estratégicos utilizados pelo Sub Projeto Matemática para atingir tal fim foram: (1) 

Levantamento dos dados sócio-econômicos e escolares referentes aos alunos e professores das 

escolas estaduais Professora Corina de Oliveira e Santa Terezinha; (2) Formação de grupo de 

discussão para estudar os Parâmetros Curriculares Nacionais e Regionais, as avaliações do 

processo educacional em todos os níveis, bem como outros fatores que interferem na formação 

do futuro professor de Matemática como elaboração de um Plano de Aula, Controle de turma, 

dentre outros como atividades de extensão e oficinas; (3) Utilização de tecnologias da 

informação e da comunicação já que é inegável que o futuro professor deve acompanhar a 

evolução tecnológica e tirar o máximo de proveito dos benefícios que esta é capaz de 

proporcionar ao ensino; (4) Confecção e Utilização de Materiais Didáticos e Jogos; (5) 

Desenvolvimento de pesquisas feitas na própria escola pelos alunos; (5) Trabalhar com temas 

abordando a interdisciplinaridade, tais como: História da Matemática/Estatística; Comunicação 

e informação; Genética; (7) Confecção de artigos científicos para divulgação do trabalho em 

eventos científicos e periódicos. Consideramos como central, para a discussão educacional, a 

compreensão do currículo enquanto aprendizagens veiculadas aos alunos durante todo o 

processo de escolarização. Segundo Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (2000) sem formalizar os 

problemas relativos aos conteúdos não existe discurso rigoroso nem científico sobre o ensino, 



porque estaríamos falando de uma atividade vazia ou com significado à margem do “para que 

serve”. Compreender a função cultural das escolas e como se concretizam as teorias na práxis 

pedagógica, cotidianamente, mediadas pelo currículo, é o problema sobre o qual nos 

debruçamos. 

GIMENO SACRISTÁN, J.; PÉREZ GÓMEZ, A. I. (2000). Comprender e transformar o 

ensino. 4. ed. Porto Alegre: Artmed.  
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Introdução 

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM está sediada em Uberaba, região do 

Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais, com população estimada em 320 mil habitantes. 

Considerada pólo de desenvolvimento agro-pecuário e industrial, é uma das regiões mais ricas e 

promissoras do Estado, exercendo liderança efetiva em mais de 30 municípios. 

Uberaba possui cerca de 130 escolas públicas e privadas de Ensino Fundamental e Médio, 34 

das quais são Estaduais. Estas escolas contam com 8013 alunos matriculados no Ensino 

Fundamental e 9413 no Ensino Médio, segundo dados do Censo Escolar 2008 do INEP/MEC. 

Esse número expressivo de escolas de Educação Básica já justifica a necessidade de oferecer 

cursos de Graduação em Licenciatura que formem, com excelência, professores para atuarem 

nesse nível de ensino. 

Assim, em 2009 a UFTM, preocupada com a formação de excelência de professores para 

atuarem no Ensino Fundamental e Médio e para preencher a lacuna no ensino de Matemática 

existente, o Curso de Licenciatura em Matemática propõe-se a formar educadores matemáticos 

conscientes da realidade brasileira, com uma base teórica aliada à competência ética, social e 

pedagógica, para atuarem em instituições de ensino de Educação Básica. 

A realidade do processo de formação docente vai além da inserção de novos conteúdos, 

reorganização de carga horária, adoção de novas terminologias, dentre outras ações. Então, 

acreditamos que a interação entre a teoria e a prática, pela confrontação teórica com a realidade 

vivida no cotidiano das escolas, ajuda significativamente na superação de limitações presentes 

nos cursos de formação de professores. 

Consideramos como central, para a discussão educacional, a compreensão do currículo 

enquanto aprendizagens veiculadas aos alunos durante todo o processo de escolarização. “Sem 

formalizar os problemas relativos aos conteúdos não existe discurso rigoroso nem científico 

sobre o ensino, porque estaríamos falando de uma atividade vazia ou com significado à margem 



do para que serve” (GIMENO SACRISTÁN; PÉREZ GÓMEZ, 2000, p. 120). Compreender a 

função cultural das escolas e como se concretiza as teorias na práxis pedagógica, 

cotidianamente, mediadas pelo currículo, é o problema sobre o qual nos debruçamos.  

Buscando essa inserção do aluno na escola desde o início de sua formação, juntamente com a 

superação da dicotomia entre a teoria e a prática, a UFTM aderiu ao Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, pelo Edital de 2009, que começou a vigorar a partir de 

março de 2010.  

À esteira de Pimenta (2005), repensar a formação inicial e contínua, a partir das práticas 

pedagógicas e docentes, tem se revelado uma das demandas importantes a partir dos anos 1990. 

As pesquisas de Cunha (1989), Pimenta (1994), André (1994), Garcia (1994), Perrenoud (1994), 

Zeichner (1993) e Benedito et al. (1995) confirmam tal ideia. Os objetivos do PIBID estão 

dentro dessa perspectiva de aliar a teoria e a prática e refletir sobre ambas que devem se 

complementar na formação docente. 

Como uma medida de intervenção, mediante tal problemática, o PIBID oferece bolsas para os 

estudantes ou licenciandos, para os supervisores (professor da Escola Pública da Educação 

Básica), para os orientadores ou coordenadores de área (professores da Universidade que 

coordenam subprojeto na sua área específica) e para a Coordenação Institucional (professor da 

UFTM responsável pelo projeto institucional) Os subsídios, na forma de bolsas e de verba de 

custeio, são oriundos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e beneficiam todos os integrantes citados. Iniciamos com aproximadamente 130 

bolsistas e, atualmente, contamos com cerca de 250 bolsistas. A verba de custeio é usada para 

garantir a implementação de cada projeto. O somatório do investimento é muito significativo e é 

totalmente aplicado em prol da melhoria da formação dos futuros professores – estudantes dos 

Cursos de Licenciatura da UFTM – os quais têm o compromisso de atuar nas escolas públicas. 

O PIBID visa à formação qualificada de docentes para a educação básica e à melhoria desse 

nível de ensino pelas vias da integração escola-universidade e da promoção da autonomia 

docente, considerando uma efetiva articulação entre teoria e prática nestes contextos 

educacionais. Em consonância com esses objetivos, o Subprojeto Matemática manifesta 

preocupações em relação à qualidade do ensino público por meio de ações voltadas ao ensino de 

matemática no Ensino Fundamental Séries Finais (alunos de 11 a 14 anos) e Ensino Médio 

(alunos de 15 a 17 anos). 

A ideia básica consiste em priorizar ações que favoreçam a sensibilidade dos sujeitos, 

vinculados ao subprojeto, em produzir formas de expressar os movimentos de pensamento que 

se manifestam nas relações entre conteúdos escolares e modos de aprendizagem. 

Operacionalizar práticas escolares voltadas à aprendizagem dos saberes matemáticos, é 



necessário para o reconhecimento das “diferenças” que já existem, criando possibilidades 

inovadas de abordagem e exploração desses saberes.  

Para a seleção dos licenciandos e dos Professores Supervisores, estabeleceram-se critérios, 

alguns provenientes da CAPES e outros criados pela própria Universidade. Um critério 

importante foi a disponibilidade de, no mínimo, oito horas semanais para dedicação ao projeto 

(estudos, reuniões, atividades nas escolas) e a manifestação de interesse e compromisso em ser 

professor da Rede Pública de Ensino. As experiências vivenciadas no PIBID têm sido muito 

enriquecedoras e recheadas de aprendizado para todos os participantes: alunos, professores, 

diretores e coordenadores. 

Desta forma tem-se como objetivo discutir a importância do trabalho desenvolvido pelo PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), que é subsidiado pela CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no curso de licenciatura em 

Matemática que se dedica à formação dos futuros professores da UFTM. 

 

Ações desenvolvidas no PIBID/Matemática 

As ações listadas a seguir foram desenvolvidas de acordo com o plano de trabalho proposto e 

devem contribuir com a formação inicial dos alunos bolsistas e formação contínua 

(supervisores), mediante trabalho do grupo de professores e acadêmico-bolsistas do Curso de 

Licenciatura em Matemática da UFTM e os professores de Matemática e alunos das escolas 

escolhidas. 

Tanto os futuros professores, quanto os professores em exercício, devem ter o entendimento de 

que é fundamental criar situações adequadas para serem utilizadas em sala de aula, nas quais os 

alunos possam: propor, explorar e investigar problemas matemáticos. Esses problemas devem 

surgir a partir de situações reais e lúdicas na medida em que venham a motivar os participantes 

do projeto na sua formação inicial e continuada. 

Neste subprojeto, trabalhamos com o Ensino Médio (EM) e/ou Ensino Fundamental (EF) do 6º 

ao 9º ano de Escolas Estaduais escolhidas de acordo com o desempenho no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica de 2005 a 2009 (Tabela 1) e através de visitas e conversa 

com a direção, a coordenação e os professores das escolas.  

 

Tabela 1 – IDEB de 2005 a 2009 – Brasil, Minas Gerais e Escolas de Uberaba do subprojeto 
Matemática – Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
2005 2007 2009 

EF (6 º ao 9 
º) 

EM* EF (6 º ao 9 
º) 

EM* EF (6 º ao 9 
º) 

EM* 

Brasil 3,5 3,4 3,8 3,5 4,0 3,6 



Minas 
Gerais 3,8 3,8 4,0 3,8 4,3 3,9 

E.E. Corina 
de Oliveira 4,1 _ 5,4 _ 4,6 _ 

E.E. Santa 
Terezinha 3,5 _ 3,1 _ 3,7 _ 

* Não existem dados divulgados no site do Inep para as escolas. 

 

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi criado pelo Inep (Instituto 

Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e é medido a cada dois anos 

desde 2005, como parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Ele é calculado com 

base na taxa de rendimento escolar (aprovação e evasão) e no desempenho dos alunos no SAEB 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e na Prova Brasil. Ou seja, quanto maior 

for a nota da instituição no teste e quanto menos repetências e desistências ela registrar, melhor 

será a sua classificação, numa escala de zero a dez. 

A cidade de Uberaba conta com 34 Escolas Estaduais e destas foram escolhidas duas escolas 

para fazerem parte do subprojeto Matemática, quais sejam: E. E. Santa Terezinha com 324 

alunos matriculados no Ensino Médio e 422 alunos matriculados no Ensino Fundamental e; E. 

E. Corina de Oliveira com 888 alunos matriculados no Ensino Médio e 581 alunos matriculados 

no Ensino Fundamental. Além disso, quando da seleção das escolas e conforme orientação do 

edital que fez a seleção do programa PIBID 2009, a escolha das escolas deveria privilegiar 

aquelas com IDEB abaixo e acima da média nacional em 2007. 

Para se atingir os objetivos deste subprojeto, foi imprescindível contemplar ações didáticas que 

consideraram a comunidade escolar, buscando fomentar experiências metodológicas e práticas 

docentes de caráter inovador, como também desenvolver ações que convergem para a superação 

de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem da matemática. Não foi perdido de 

vista que a forma de trabalhar os conteúdos deve sempre agregar um valor formativo no que diz 

respeito ao desenvolvimento do pensamento matemático. Os meios estratégicos para tal fim 

foram: (1) Levantamento de Dados socioeconômicos e escolares dos alunos e professores; (2) 

Grupos de Discussão; (3) Tecnologias da informação e da comunicação; (4) Confecção e 

Utilização de Materiais Didáticos ou Jogos; (5) Estatística, Pesquisa e Investigação (Tratamento 

da informação); (6) Execução de Experimentos Didáticos de Matemática nos Laboratórios 

Didáticos de Ciências e Matemática de cada Escola; (7) Confecção de artigos científicos para 

divulgação do trabalho em eventos científicos e periódicos. 

Foram feitos levantamentos de dados sociais e econômicos e escolares referentes aos alunos e 

professores das escolas escolhidas para determinar perfil destes atores do processo ensino e 

aprendizagem, tais como: (a) Alunos: Idade, Sexo, Escolaridade dos pais; Escola onde cursou 

Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio; análise das condições oferecidas pela escola (como 

http://www.ideb.inep.gov.br/
http://www.inep.gov.br/
http://provabrasil.inep.gov.br/


acesso a Internet, biblioteca, recursos audiovisuais, laboratório de informática, etc.); Se tem 

computador em casa; Se utiliza Internet; Qual a frequência de utilização da Internet; Para que 

utiliza o computador e a Internet; Se trabalha; Se o trabalho atrapalha os estudos; escala de 

atitudes; outros. (b) Professores: Idade; Sexo; Área de formação; Disciplina que ministra suas 

aulas; Tempo em que é professor; horas/aulas que ministra por semana; satisfação com o 

trabalho; Frequência das avaliações; como avalia; metodologias utilizadas no processo ensino-

aprendizagem; Como prepara as aulas; Se tem computador em casa; Se utiliza Internet; Qual a 

frequência de utilização da Internet; Para que utiliza o computador e a Internet; escala de 

atitudes; outros. 

Também foram formados grupos de discussão para estudar os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e Regionais, as avaliações do processo educacional em todos os níveis (local, 

regional, nacional e internacional), bem como outros fatores que interferem na formação do 

futuro professor de Matemática como elaboração de um plano de aula, controle de turma, dentre 

outros como atividades de extensão e oficinas. 

É inegável que o futuro professor deve acompanhar a evolução tecnológica e tirar o máximo de 

proveito dos benefícios que esta é capaz de proporcionar ao ensino. Por outro lado, o professor 

em exercício não deve omitir-se em relação aos ganhos que a informática trouxe aos sistemas de 

ensino. Para evidenciar a importância da utilização destas tecnologias utilizou-se: 

computadores, editores de textos, planilhas eletrônicas, internet, vídeos; exploraram-se as 

potencialidades didáticas de softwares e ferramentas multimídia no ensino da matemática, tais 

como o cálculo analítico e exploração dos conceitos de estatística, através do software 

estatístico livre Winstat.  

Foram também elaborados os seguintes trabalhos tendo como objetivo a confecção de material 

didático e a proposta de jogos relacionados com a matemática: (1) O Uso de Jogos no Ensino de 

Números Naturais para o Sexto Ano do Ensino Fundamental de Escolas Estaduais em Uberaba; 

(2) Ensino de Medidas de Posição e Variabilidade a partir de atividades lúdicas e medidas 

biométricas no Ensino Médio; (3) Estratégias de ensino de Probabilidade e Geometria a partir 

do jogo da roleta para alunos do Ensino Médio. 

Uma das propostas desenvolvidas no PIBID/Matemática da UFTM teve como objetivo 

possibilitar aos alunos bolsistas e professores supervisores o aprendizado da Estatística, através 

da modelagem, dando-se da seguinte maneira: (1) escolha do tema a ser abordado: “Atitudes de 

alunos de matemática da sexta série do Ensino Fundamental”; (2) formulação de problemas e 

hipóteses; (3) elaboração do instrumento de pesquisa para a coleta dos dados; (4) aplicação do 

instrumento de pesquisa junto aos sujeitos da pesquisa; (5) montagem do banco de dados a 

partir dos dados coletados; (6) tabulação dos dados focados nos objetivos propostos, quais 



sejam, elaboração de relatórios, preparação de artigos para eventos e periódicos e criar 

elementos para desenvolver ações na escola para a melhoria do ensino de matemática; (7) 

análise dos dados que permitirá o desenvolvimento das ferramentas estatísticas e também o 

desenvolvimento da argumentação a partir dos dados obtidos; (8) divulgação dos resultados 

junto à comunidade escolar local, regional, nacional e internacional. 

Além disso, a partir das necessidades específicas de cada escola desenvolvemos trabalhos tendo 

como objeto trabalhar com a interdisciplinaridade, tais como a preparação de sequências 

didáticas sob os seguintes temas: (1) A história da estatística interferindo no processo ensino e 

aprendizagem de conteúdos da estatística no ensino médio; (2) Probabilidade e genética: uma 

sequência didática para alunos do terceiro ano do ensino médio; (3) Aplicação de jogos 

pedagógicos em estatística no ensino fundamental: mais que motivação, metodologia; (4) 

Estatística, leitura e interpretação de informações do cotidiano por alunos do ensino 

fundamental e médio; (5) Novas tecnologias de informação e comunicação nas relações de 

aprendizagem da estatística no ensino médio 

Para fechar todo os processo desenvolvido no projeto houve a participação de membros da 

equipe do PIBID-Matemática, com apresentação de trabalho e/ou elaboração de textos 

científicos nos seguntes eventos: (1) “II Seminário de Formação de Professores: qualidade de 

ensino e inclusão”; (2) III Seminário de Formação de Professores: Trabalho Docente, Educação 

Superior e Cultura Digital; (3) I Encontro Regional de Educação Estatística do Triângulo 

Mineiro e II Semana da Matemática da UFTM; (4) I Encontro Interinstitucional do PIBID-

UFTM; (5) XIII Conferência Interamericana de Educação Matemática. 

Também foi publicado em periódico científico: (1) OLIVEIRA JUNIOR, A. P.; PRATA, 

ALESSANDRA NEPOMUCENO; AMARAL, PALOMA DE LIMA. O Uso de Jogos no 

Ensino de Números Naturais para o Sexto Ano do Ensino Fundamental de Escolas Estaduais em 

Uberaba. Perspectivas da Educação Matemática, v. 4, p. 35-54, 2011. ISSN: 1982-7652. 

 

Avaliação do PIBID/Matemática pelos atores do processo 

Para avaliação do Programa nos dois primeiros anos, fizemos uma avaliação aplicando um 

questionário a todos os atores do PIBID Matemática. Num total de 23 integrantes do PIBID, 

Edital 2009, da UFTM, participaram da pesquisa, 20 alunos bolsistas de iniciação à docência; o 

coordenador de área; e os dois Professores Supervisores das escolas em que o projeto 

Matemática está inserido.  

Os objetivos se resumem em saber a importância do programa; o seu valor para a formação 

docente; as contribuições que tem trazido para a formação docente, seus pontos positivos, bem 

como os pontos que devem ser aperfeiçoados.  



Importa destacar que na identificação dos atores usamos AB para os alunos bolsistas de 

Iniciação à Docência; CA para o Coordenador de Área; e PS para os Professores Supervisores. 

Na primeira questão foi indagado aos participantes se “O PIBID está contribuindo com sua 

formação inicial para a docência? Como? Em que aspectos?” Destacamos as falas de alguns 

dos alunos e a dos professores supervisores:  

 
Sim, o PIBID está contribuindo para minha formação acadêmica. Isso acontece no 

sentido em que nós, bolsistas, somos designados a participar do futuro ambiente 

profissional de maneira direta e indireta. A participação direta se dá através de nossas 

contribuições para com a relação do professor com seus alunos, destes com a matéria 

dada, desta com o docente e a relação entre o aluno e professor. A forma indireta é 

feita através de observações e anotações dos principais aspectos mencionados 

anteriormente. (AB 6) 

 

Sim. Pois através do PIBID tive um contato maior com o dia-a-dia da escola, com todos 

os desafios que irei enfrentar futuramente em minha profissão. Pude perceber algumas 

dificuldades que os alunos enfrentam e que partes da matéria sentem mais dificuldades 

para pensar em possibilidades para ajudá-los como um futuro professor. Pude também 

acompanhar através dos professores supervisores métodos diferentes usados por eles 

em suas aulas que são eficazes e futuramente poder aproveitá-los em minhas aulas. 

Também realizamos diversas atividades de pesquisa, como a de saber como é a 

realidade que os alunos da escola em que estamos para saber lidar melhor com eles. 

(AB 7) 

 

Sim, o PIBID esta contribuindo muito com a minha formação docente, até mesmo com 

a minha formação pessoal. Pois essa experiência está me permitindo ver a formação 

docente, os alunos e a própria escola de uma maneira totalmente diferente da que eu 

imaginava que era, como a relação Professor/Aluno, Professor/Escola e Aluno/Escola. 

Fazendo perceber o quão importante é o papel da família presente no cotidiano dos 

alunos e o como isso facilita no processo de ensino aprendizagem dos mesmos. O 

PIBID está colaborando muito pra minha formação docente. (AB 11) 

 

 Sim, no processo de formação estamos vendo teoricamente como devemos trabalhar 

em sala de aula, porém, o PIBID nos permite enxergar uma realidade além da 

academia, dentro de sala de aula podemos ver que os problemas nem sempre possuem 

fácil solução. Há problemas, por exemplo, de espaço físico e aspectos sociais que estão 



fora do alcance do aprendizado adquirido na faculdade e esta experiência é muito 

valiosa para nossa formação. (AB 13) 

 

[...] através dos seminários e palestras, projetos, relações com os licenciandos e uma 

postura reflexiva, é possível, sempre, aprender algo novo, e através da minha 

disposição, utilizar como apoio no meu trabalho.  (PS1) 

 

Sim, fizemos leituras, discussões sobre as várias avaliações existentes e aplicadas na 

educação, bem como o estudo dos PCNs e do CBC. (PS2) 

 

Na voz dos alunos pibidianos as experiências proporcionadas pelo programa, principalmente na 

sala de aula e no cotidiano da escola, são riquíssimas para “aprender a ser professor”. Aprendem 

a como se comportar e como resolver os problemas na sala de aula; como entender e trabalhar 

melhor com os conteúdos; como lidar com os alunos e cuidar da disciplina; como pesquisar e 

buscar novas metodologias; como atender os alunos com maiores dificuldades; como adquirir 

mais segurança e autoconfiança, dentre outros. Destacamos que todos os alunos, em uníssimo, 

apontaram aspectos positivos reafirmando que aprendem muitas coisas boas com as 

experiências possibilitadas pelo PIBID. 

A influência da formação inicial assume relevante papel na (re) significação de contextos e 

práticas culturalmente definidas e defendidas, às vezes sob a aparência libertadora e 

democratizante, por discursos supostamente renovadores, que se esquecem dos principais 

protagonistas das mudanças, os professores, e, sobretudo, de sua imprescindível autonomia 

(GAUCHE, 2001).  

Nesse sentido, o PIBID, tomando as palavras de Pimenta (2005), colabora em tomar a prática 

existente como referência para sua formação e refletir-se nela.  

Constituem-se atribuições do bolsista supervisor, professor efetivo da escola básica, dentre 

outras: acompanhar as atividades presenciais dos bolsistas de iniciação à docência sob sua 

orientação, em conformidade com o PIBID; e participar de seminários regionais do PIBID, 

realizando todas as atividades previstas, tanto presenciais quanto a distância, quando convocado. 

Assim, os depoimentos coincidem com a afirmativa de que todos os atores do projeto se 

beneficiam no processo de aprendizagem dentro do programa. O desafio é para todos que têm 

que pesquisar, ler, preparar reuniões e planejar. 



Percebemos que a aprendizagem é constante na medida em que temos que participar 

efetivamente de todas as atividades e também na preparação para as discussões colocadas e que 

suscitam reflexões de nossa prática pedagógica e na formação das práticas dos alunos bolsistas. 

Temos também a percepção de que os professores supervisores apresentam lacunas em sua 

formação e pelas suas declarações temos percebido que há uma aprendizagem que tem sido 

levado para a prática de sala de aula. 

Assim, o aluno da licenciatura aprende no contato com a escola, observando e contribuindo com 

o trabalho da sala de aula; o professor supervisor, da escola pública, tem de planejar com esse 

aluno, estudar novas formas de trabalhar e expor o conteúdo, buscar apoio no professor 

coordenador de área, que é o professor da Universidade.  

Trata-se de um trabalho coletivo e desafiador, no qual todos precisam trabalhar integrados e 

todos têm muito que aprender e contribuir. Destaca-se o trabalho em equipe onde todos são 

sujeitos ativos e participantes.  

A pergunta que segue é: “O PIBID possibilitou a confrontação da teoria do seu curso de 

Licenciatura, com a prática vivida na escola?” Obtivemos as seguintes respostas: 

 
Dá sim, percebi durante esse tempo que a teoria que estudamos é diferente da prática 

escolar, pois não depende apenas de seguir uma teoria ou de ensinar um conteúdo de 

forma contextualizado, de forma que tornem as aulas mais interessantes, os alunos e a 

escola devem possibilitar esse tipo de aula, o que muitas vezes não acontece. (AB4) 

 

Sim. Pois às vezes as coisas são bem diferentes, na teoria é uma coisa e na prática é 

outra totalmente diferente. Às vezes realizo alguma atividade que na teoria está certa e 

confio que tudo irá ocorrer como planejei, mas na prática encontro alunos com 

realidades diferentes, dificuldades diferentes e isso faz com que tudo que planejei 

precise ser alterado e talvez o enfoque da aula tenha de ser mudado, pois algum 

conhecimento anterior que era necessário, talvez o aluno não tenha. Na prática tudo 

pode sair diferente do que planejamos. E através dessas atividades temos essa 

percepção para que futuramente eu esteja preparado pra isso. (AB7) 

 

Percebemos que os depoimentos sobre o complemento da formação garantindo a parte teórica 

na Universidade e a parte teórica na escola, por meio do PIBID, é consensual entre todos os 

participantes da pesquisa. A formação para a docência necessita, desde o início de vivências 

pedagógicas reais, no espaço escolar e fora dele. Isso enriquece, ilustra e dinamiza a formação 

dos futuros professores. O apoio dos professores da Universidade, com auxilio da verba de 



custeio, favoreceu a reativação de laboratórios e até promoção de feira de ciências. Foi um 

aprendizado muito significativo para todos os participantes. 

Os pibidianos destacaram, também, que o trabalho em equipe apresenta o desafio de lidar com a 

diversidade. Segundo Romão (2002) a diversidade está presente nas escolas e não podemos ficar 

“indiferentes às diferenças”. E aprender a reconhecer as diferenças ou enxergá-las como 

legítimas manifestações do outro é o primeiro passo para a eliminação dos conflitos.   

Nas palavras de Severino (2002), a teoria, separada da prática, seria puramente contemplativa e, 

como tal, ineficaz sobre o real; a prática, desprovida da significação teórica, seria pura operação 

mecânica, atividade cega. O que nos demonstra que ao transitar pelas duas vertentes (prática e 

teoria) o sujeito coletivo produz e socializa sua condição de homem como um ente de relações, 

ampliando seu lugar de tecimentos e de expansão de um homem histórico-social.  

Nesse sentido, as teorias estudadas e os projetos vivenciados na Universidade servem de 

subsídios teóricos para confrontação com os projetos e as experiências agora vivenciadas na 

escola. Trata-se de uma oportunidade ímpar de superação da dicotomia entre a teoria e a prática, 

colocando uma a serviço da outra e em interação positiva na construção do conhecimento 

teórico e prático. Segundo Pimenta (2005) da teoria da Universidade para as vivências da escola 

torna-se possível reinventar os saberes pedagógicos a partir da prática social da educação.  

A questão seguinte, “Em relação ao trabalho da equipe como é a sua relação com o 

coordenador de área (UFTM), professor supervisor e a escola pública?” apresenta as seguintes 

falas dos alunos bolsistas: 

 
A relação é muito boa. Nosso coordenador tem uma relação transparente conosco, 

sempre fala o que ficou bom e o que não ficou referente ao nosso projeto e sempre tira 

nossas dúvidas. Ele demonstra ter bastante compromisso com o PIBID.  

[...] A escola sempre abre as portas pra gente desenvolver nossas pesquisas com seus 

alunos e funcionários. 

[...] A professora supervisora sempre nos ajuda quando a procuramos, se mostra muito 

motivada com o projeto, e também apresenta muitas ideias boas para o nosso projeto. 

(AB4) 

 

Em relação a outros cursos, percebo que a relação com o coordenador é uma relação 

muito aberta, que permite expor nossas ideias, nossas contribuições, sugestões e que é 

bastante dialogada, sendo uma socialização de conhecimentos. O mesmo acontece com 

a escola e com o professor supervisor, pois a escola esta aberta a novas experiências, a 

novas ideias assim como o supervisor que gosta das nossas sugestões para as aulas e 



nos ajudam nas práticas, nas teorias. É uma relação onde todos se ajudam, se 

completam. (AB11) 

 

A relação nossa com o coordenador é bem aberta e ao mesmo tempo responsável, ele é 

uma pessoa muito dinâmica e compromissada com o programa, sempre sugeri e cria 

mais ideias para desenvolvermos nas escolas. Ele é mais um supervisor nos ensinando 

a formalizar nossos próprios pensamentos de pesquisa. Ele nos tem ajudado bastante a 

crescer tanto academicamente quanto profissionalmente. 

[...] A escola tem aberto bastante as portas para desenvolvermos projetos 

diferenciados, os professores, diretoria e funcionários tem nos recebido bem, e querem 

que amplie mais nossos campos de trabalho dentro dela. 

[...] A supervisora é uma pessoa muito dinâmica, cria ideias, esta disposta para 

qualquer projeto. Sempre tem nos dado sugestões. A relação com ela é bem saudável. 

(AB14)  

 

Indiscutivelmente, o trabalho do PIBID realizado na UFTM constitui-se em um trabalho 

conjunto, realizado em equipe. Todos os atores do projeto trabalham solidariamente, buscando 

alcançar os objetivos comuns de cada subprojeto e, consequentemente, do projeto maior, que é o 

Institucional. Por isso tem se constituído um trabalho de sucesso, com muitos resultados 

positivos.  

Segundo Rios (2003) é tarefa da escola desenvolver capacidades e habilidades e isso se realiza 

pela socialização dos conhecimentos, dos múltiplos saberes. Por isso, os conteúdos transmitidos, 

construídos ou socializados na escola têm de ter sentido e estar comprometidos com o 

desenvolvimento humano. Portanto, o trabalho em equipe é fundamental nessa construção rica e 

multidisciplinar de conhecimentos. 

Por último, perguntamos “Quais são os pontos positivos e contribuições que o PIBID traz para 

os seus participantes?” Explicitamos os principais depoimentos, que seguem: 

 
O programa PIBID ajuda muito o futuro professor, pois nos deixa sempre atualizados 

em relação a educação e nos permite ver como é realmente a profissão docente, o que é 

muito bom e além disso tem a bolsa remunerada que ajuda muito, como no meu caso 

por exemplo, eu havia entrado na UFTM em 2009 e no mesmo mês comecei a trabalhar 

e não consegui conciliar o trabalho e os estudos, pois era um trabalho que tomava 

muito tempo e não dava para eu ficar estudando ou fazer os trabalhos que os 

professores solicitavam, então eu saí do curso e voltei em 2010 com o intuito de entrar 

em um projeto para dar continuidade em minha graduação. Assim surgiu o PIBID e eu 



consegui a bolsa, então pude fazer o curso mais tranquilamente, pois com o valor da 

bolsa parei de trabalhar e dessa forma pude voltar minha total atenção para a 

faculdade e para o projeto do PIBID. (AB4) 

 

Para mim o principal ponto positivo do programa é que ele permite que tenhamos 

certeza do que realmente queremos e nos dá experiência e segurança para agirmos 

dentro de sala de aula quando formarmos. Acredito que a convivência com a escola e 

com os professores supervisores e demais profissionais da escola nos preparam para 

uma carreira profissional mais segura. (AB13) 

 

A partir da visão que o PIBID tem em relação à educação na contemporaneidade, seus 

objetivos, sua proposta ao relacionar professores universitários, professores das 

escolas públicas e licenciandos a fim de construir novas maneiras de pensar educação, 

são impossíveis sinalizar pontos negativos, portanto, tudo que se faça com 

comprometimento e responsabilidade são sempre bem vindo. (PS1) 

 

Crescimento Profissional; Reflexões sobre as práticas pedagógicas; Troca de 

experiências; Novos conhecimentos. (PS2) 

 

Foram muitos os exemplos e testemunhos dos pontos positivos e das contribuições do PIBID na 

formação docente dos licenciandos, bem como na formação continuada e em serviço dos 

coordenadores da Universidade e dos professores supervisores da escola pública. Houve 

aprendizado e enriquecimento para todos e, o que é mais importante, os atores participantes do 

subprojeto sentiram-se valorizados por isso. 

Numa avaliação crítica perguntou-se “Quais seriam as sugestões para aperfeiçoamento do 

programa”. Explicitamos alguns depoimentos, que seguem: 

  
Gostaria que continuasse havendo encontros entre PIBID’s de várias cidades. Penso 

ser uma experiência bastante proveitosa para todos. (AB2) 

 

Algo que poderia acrescentar melhoria no projeto em minha opinião seria uma maior 

participação em conjunto de todas as áreas participantes do projeto, trabalhando 

juntas.  (AB5) 

 



Para aperfeiçoamento do programa, eu sugeria um rodizio de salas para serem 

acompanhada, e não em só uma, no meu caso acompanho só o sétimo ano, ai todos 

teriam noção de como é cada sala. (AB8) 

 

Aprendermos a trabalhar com conteúdo de modo diferente, com material palpável, 

jogos, oficinas, dentre outros, para posteriormente, aplicarmos nas escolas. (AB9) 

 

Acho que se tivéssemos mais contato com a docência e não ficarmos apenas 

observando seria melhor. (AB12) 

 

Que os bolsistas do PIBID continuem o trabalho na escola, e formem grupos de estudos 

com formas alternativas para ensinarmos determinados conteúdos; Aplicação das 

TICs; e implementação de uma sala de aula para Matemática.  (PS2)  

 

É importante destacar nossa concordância com o defendido por Freire (2000), que diz que na 

formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a 

prática. Nessa perspectiva, há sempre a preocupação de que os temas discutidos, as experiências 

realizadas, as propostas alternativas aplicadas ou elaboradas originem-se da própria realidade 

educacional que caracteriza o processo ensino e aprendizagem de Matemática. 

A proposta de formação inicial dos docentes tem de estar estreitamente implicada e 

comprometida com a qualidade de ensino, pela qual se reafirma a ideia de que a escola tem de 

cumprir a sua função social que é garantir a democratização do acesso aos saberes escolares. 

Nesse sentido, Severino (2009) nos alerta que também na Universidade, a aprendizagem, a 

docência, a ensinagem, só serão significativas se forem sustentadas por uma permanente 

atividade de construção do conhecimento. Assim, torna-se válido discutir e refletir sobre os 

problemas reais vivenciados na experiência da escola e trazidos para a sala de aula pelos 

licenciandos e professores coordenadores.  

Outro aspecto importante é a parceria que se estabelece entre as Secretarias Municipais e 

Estaduais de Educação e Universidades Públicas, visando à melhoria do ensino, reforçando as 

ações formativas nas Escolas de Educação Básica, nas quais o Índice de Desenvolvimento de 

Educação Básica, IDEB, está aquém do desejado. Tal fato é determinante para a atuação deste 

programa, com investimentos tão significativos.  

 

Conclusão 



Com a presença do PIBID nas escolas, os licenciandos contribuíram com práticas diferenciadas 

que despertaram o interesse dos alunos da escola e facilitaram a condução das aulas. A relação 

com os acadêmicos permitiu que o Professor Supervisor aprendesse novas maneiras de conduzir 

as aulas, alternando entre aulas práticas e expositivas, trazendo mais estímulo e criatividade na 

preparação das aulas. Assim, com a equipe do PIBID foi possível a aquisição de materiais 

pedagógicos e a reativação de laboratórios nas escolas, tornando as aulas mais práticas e 

dinâmicas.  

A relação do Professor Supervisor com os licenciandos, desde o princípio, foi de muito respeito 

e colaboração. Foi possível trocar experiências e conhecimentos que contribuíram para o 

crescimento pessoal e profissional entre ambos. Por outro lado, os licenciandos auxiliaram os 

alunos da escola por meio de monitorias, dinâmicas em sala de aula e práticas experimentais no 

laboratório. A participação, de toda a equipe, em congressos, foi um ótimo aprendizado, para a 

iniciação à pesquisa; a elaboração de materiais para aulas práticas e seminários também foram 

valiosos. 

Por fim, o PIBID é um importante programa, pois oferece aos futuros professores a 

oportunidade de vivenciarem a experiência de sala de aula antes mesmo da conclusão do curso. 

Acredita-se que o contato com a rotina da escola e a interação com alunos e funcionários é 

benéfica à sua formação. Em razão dos benefícios do Programa, sugere-se que seja ampliado e 

que, cada vez mais, possa atender a um maior número de universitários. Para o licenciando, o 

PIBID é uma oportunidade única de vivenciar o cotidiano da sala de aula, experiência esta que 

será de fundamental importância para o futuro exercício da profissão.  

Outros pontos positivos do PIBID são: a inclusão do aluno licenciando à prática docente; a 

preparação de materiais didáticos e materiais para realização de aulas práticas para o acervo do 

professor e da escola; a oportunidade do professor da escola pública em trabalhar indiretamente 

na formação dos licenciandos, aperfeiçoando assim suas habilidades e adquirindo novas 

competências.  

Para aperfeiçoamento do Programa, sugerem-se mais oficinas e palestras para capacitação e 

atualização da equipe, o que é de suma importância dentro da sala de aula. Maior 

interdisciplinaridade entre os PIBIDs (professores e licenciandos) e dentro da escola. A 

ampliação do programa para atender outras escolas e um número maior de professores e alunos.  

A possibilidade dos estudantes dos cursos de Licenciaturas permanecerem por mais tempo em 

experiências de observação e ação no cotidiano das Escolas Públicas, possibilita melhor 

qualificação na formação docente, oferecendo condições de intercâmbios, ações conjuntas, 

análises, confrontação entre teoria e prática, experiências de ensino e de resolução de problemas 

na sala de aula e dos processos de ensino e aprendizagem.  



Diante do exposto, sem dúvida, das políticas públicas em geral, o PIBID é um programa que 

veio para somar de forma positiva e muito contribuir para a melhoria da qualidade da formação 

dos futuros professores que atuarão na Educação Básica. Ele propicia aos licenciandos, quando 

vão para a escola mais cedo, que se aproximem da realidade vivida no exercício da docência e 

observando, convivendo e de certa forma “sendo”, vão aprendendo, concretamente, o ofício de 

ser professor.  
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Resumo: 

Introdução: Na alargada concepção de ensino e de aprendizagem da formação de professores 

brasileiros prevalece o modelo dominantemente transmissivo, esquecendo a possibilidade de 

intervensão dos educandos na solução dos problemas estudados, ou seja, privilegia a emissão do 

saber através do conteúdo formatado e limitado no Currículo Nacional e no Livro Didático, o 

que é pouco apropriado dentro do atual contexto social. A análise crítica, reflexiva e construtiva 

do conteúdo da unidade Ciência, do Livro Didático brasileiro, é um caminho viável de 

aperfeiçoamento dessa ultrapassada concepção de docência, concebida na Graduação do Ensino 

Superior no Brasil. 

Métodos: Foram selecionados e comparadas duas coleções de Livros Didáticos adotadas para o 

nível do Ensino Fundamental brasileiro, referentes ao 1º, 2º, 3º e 4º Ano escolar. Estas obras 

pedagógicas fazem parte das editoras com melhor aceitação no Estado do Pará. Foi elaborada 

uma grelha de análise de conteúdo, baseada na construída no âmbito do projeto Europeu FP6 

BIOHEAD-CITIZEN (Carvalho & Clément, 2007).  

Resultados: O Livro Didático LDa (Passos e Passos, 2009) segue uma linha de ensino-

aprendizagem tradicional, valorizando o campo afetivo, emocional, estético e lúdico. Embora, 

também enfatize, denuncie e critique a degradação da zona Rural, através da atividade 

agropecuária e da exploração indiscriminada da sua floresta. Além disso, mostram a real e grave 

situação encontrada no Meio Urbano, assumindo uma postura crítica e de cobrança na solução 

dos graves problemas sociais vividos, hoje, no Brasil. A obra equivalente LDb (Trivellato e 

Lico, 2010) segue uma linha de abordagem mais realista, apoiada em dados científicos, 

enfatizando com imagem fotográfica uma mensagem da vida e dos problemas ambientais que 


