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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa foi elaborada com o objetivo de identificar e descrever as atividades 

desenvolvidas em 04 (quatro) subprojetos do PIBID/UFVJM, ano base 2017/2018, no 

Campus de Diamantina/MG, bem como a diversidade de práticas pedagógicas, as similitudes, 

e os materiais didáticos pedagógicos elaborados pelos subprojetos pesquisados. Para 

realização deste trabalho, optamos pela análise documental, caracterizada pela utilização de 

documentos elaborados com diversas finalidades, como relatos de pesquisas, relatórios, dentre 

outros. Reconhecendo o PIBID como um programa repleto de benefícios para a educação 

básica e a formação de professores no Brasil, definimos nosso tema e nosso interesse em 

compreender melhor o programa. Nosso material de estudo foi o Relatório Final do 

PIBID/UFVJM, ano base 2017/2018, em especial os subprojetos de Ciências Biológicas, 

Educação Física, História e Química, por estarem presentes no início das atividades do 

programa na UFVJM e permanecerem até o momento. Como resultado, percebemos que os 

subprojetos envolvidos na pesquisa demonstraram reconhecer as finalidades e objetivos do 

PIBID, pois notamos que eles apresentam práticas pedagógicas próximas. Sobre os materiais 

produzidos, mesmo com a especificidade de cada área, percebemos similitudes, visando o 

bom desenvolvimento de intervenções e a participação dos bolsistas de ID, proporcionando 

diálogos com os professores supervisores e favorecendo processos formativos qualificados.  

 

Palavras chave: Práticas Pedagógicas, Formação de Professores, PIBID. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 
 

Motivado pela importância do conhecimento sólido e do papel social da escola e das 

pessoas que atuam nesse espaço, apresentamos o desenvolvimento deste trabalho de 

conclusão de curso (TCC) e as primeiras ideias sobre formação de professores e práticas 

pedagógicas. Freire (2013) aponta que ensinar não é apenas repassar conhecimento aos 

educandos, mas sim, conceber possibilidades para sua própria criação. Isso requer 

conhecimentos diversificados e comprometidos aos princípios de uma sociedade mais justa; 

apoiando-nos em Tonet (2005) o qual nos apresenta que a escola deve ser cidadã, portanto, 

autônoma, democrática, participativa, integrada à comunidade, disciplinada, que busque 

cultivar a criatividade e curiosidade de seus envolvidos, respeitando a diversidade. Desta 

forma, não pode ser estática nem passiva. 

Buscar compreender tal lugar torna-nos mais competentes para a docência futura, nos 

conduz a alternativas didáticas que possam nos auxiliar e ajudar os professores em suas aulas. 

Nesse conjunto, como licenciando em Educação Física (EF), registro que a EF Escolar (EFE), 

como campo de estudo, possui a finalidade de formar cidadãos dotados de capacidade crítica, 

podendo agir autonomamente na esfera da cultura corporal de movimento, tornando-os 

sujeitos políticos, auxiliando no exercício da cidadania (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 

2009). Assim, exercito o pensamento “dentro e fora” da EF. 

Observando a complexidade que encontramos no ambiente escolar, após vivências 

neste espaço/tempo, justifico tal trabalho como possibilidade de articular os conhecimentos 

adquiridos na formação em EF, de maneira ampla, com o cotidiano escolar, tentando 

minimizar a distância entre teoria/prática, reforçando práticas pedagógicas intencionalmente 

organizadas, remetendo-nos às experiências e processos formativos de qualidade. No quarto 

período do curso de Licenciatura em Educação Física, da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), tive contato com a disciplina “Estrutura e Funcionamento 

da Educação”, que me chamou muita atenção, pois percebi como o campo da educação é 

amplo, em que diversas abordagens e dificuldades negligenciadas, como a luta de muitos 

alunos permanecerem nas escolas e até mesmo uma visão conservadora de educação. 

Outro ponto importante foi minha participação no PIBID de Educação Física, num 

período de 24 (vinte e quatro) meses, que me aproximou da realidade do contexto escolar de 

Diamantina/MG. No quinto período, com a disciplina “Fundamentos e Didática da Educação 

Física”, percebi várias concepções que amparam a prática pedagógica do professor de EF, 
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permitindo uma melhor compreensão do que é EFE, além de alguns desafios. Pensar nesses 

desafios e possibilidades é o que nos move, além de ampliar conhecimentos sobre condutas 

positivas no cenário da escola, para além da EF, buscando a todo instante concatenar com 

minha área de formação.  

Nesse conjunto, a questão que norteou nosso estudo foi: quais foram as práticas 

pedagógicas desenvolvidas por um programa de formação de professores? Em específico, 

pelo PIBID/UFVJM em seus distintos subprojetos? 

Para tanto, no pouco tempo destinado a esta produção, construímos nossas reflexões 

baseando-nos em literatura especializada sobre formação de professores no Brasil; Educação 

Básica e Práticas Pedagógicas; e os objetivos e finalidades do PIBID, em especial, do PIBID 

UFVJM e os interesses da pesquisa. 

 

1.1 - Objetivo geral 

 

 Identificar e descrever atividades desenvolvidas em relatórios de 04 (quatro) subprojetos do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)/UFVJM, ano base de 

2017/2018, no Campus de Diamantina e vinculados às suas licenciaturas. 

 

1.2 - Objetivos específicos 

 

 Verificar as similitudes de práticas pedagógicas de distintos subprojetos PIBID/UFVJM.   

 Sintetizar a diversidade de práticas pedagógicas no cerne do programa.   

 Identificar materiais didáticos pedagógicos construídos para a docência 
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2. MÉTODO 

 

 

Para nossa investigação, adotamos a análise documental que, segundo Gil (2010), é 

um tipo de pesquisa que muito se assemelha à pesquisa bibliográfica, utilizando para sua 

análise, dados já existentes. Ainda para o autor em pauta, a pesquisa bibliográfica vale-se em 

materiais produzidos por autores com propósitos específicos a serem lidos por públicos 

específicos, já (por sua vez) a pesquisa documental fundamenta-se em documentos elaborados 

com finalidades diversas, como relatos de pesquisas, relatórios, atos jurídicos etc.  

Assim, analisamos o relatório final do PIBID/UFVJM – ano base 2017/2018, enviado 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no ano de 2018. 

Tal documento, protocolado na Pró-reitoria de Graduação da UFVJM, foi generosamente 

disponibilizado pela coordenação institucional do programa. 

Estando em posse das informações institucionais, constatamos 12 (onze) subprojetos 

PIBID/UFVJM, que se encontravam em Diamantina, Campus Juscelino Kubitschek (JK), a 

saber: Biologia, Educação Física, Física (EaD), Geografia, História, Interdisciplinar, Letras 

Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, Pedagogia, Química e Matemática Ensino à 

Distância (EaD) e mais 2 (três) subprojetos que se encontravam em Teófilo Otoni, Campus do 

Mucuri, sendo: Interdisciplinar e Matemática. Devido ao tempo e à viabilidade da análise, 

optamos pelo recorte dos subprojetos do PIBID que ocorreram no Campus JK e estiveram 

presentes no início da implementação do programa na UFVJM, nos anos de 2008 e 2009, e 

ainda se mantiveram no ano de 2017-2018.   

Conforme informações do sítio virtual, a UFVJM participou do PIBID/2008-2010 com 

04 cursos de licenciatura: Química, Ciências Biológicas e Educação Física – no Campus JK, 

Diamantina/MG; e Matemática – no Campus Mucuri, em Teófilo Otoni/MG. Durante o 

desenvolvimento desse programa, o curso de licenciatura em História – Campus JK - foi 

contemplado no Edital de 2009 e integrado as demais ações do PIBID/UFVJM. Neste 

trabalho, trataremos dos relatórios dos seguintes subprojetos PIBID/UFVJM: Ciências 

Biológicas, Educação Física, História e Química, subprojetos ocorridos no Campus JK. 

Para a análise desses quatro documentos, optamos pela técnica de Análise de 

Conteúdo proposta por Bardin (2009), a qual se refere à:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(2009, p. 42). 
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Nesse tipo de abordagem os dados são codificados, classificados e categorizados, o 

que possibilita a melhor organização e consequente exame crítico do conteúdo que emerge 

das mensagens e que são de interesse da pesquisa.  

Após a organização dos dados, optamos pela análise temática, a qual será apresentada 

segundo categorias, denominada a partir dos temas de interesse da pesquisa: atividades 

desenvolvidas nos subprojetos; produção didático-pedagógica.  
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3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 - Educação, Educações: importância da escola 

 

O que é Educação? Devido à complexidade que essa pergunta envolve, temos 

convicção que tal resposta implica em uma posição teórica crítica, no qual a educação é 

pensada no plural, colaborando para uma transformação significativa do mundo onde 

vivemos. Todavia, temos clareza dos limites de nossa escrita e a necessária (e permanente) 

leitura/reflexão. 

Libâneo (2001) responde a essa questão como o conjunto dos processos, influências, 

estruturas e ações que interferem no desenvolvimento humano de grupos e indivíduos na sua 

interação ativa com o meio natural e social, numa determinada circunstância de relações entre 

grupos e classes sociais, desejando a formação do ser humano. É, portanto, uma prática 

humana, uma ação social, que altera os seres humanos em sua totalidade, possibilitando uma 

configuração à nossa existência individual e grupal (LIBÂNEO, 2001). 

Brandão (1981) explana a perspectiva das educações. Na perspectiva do autor, não 

podemos afirmar que exista em nossa sociedade apenas um tipo de educação e não devemos 

defender que apenas a educação formal é a que se destaca das demais educações (educações 

que podem ocorrer por meio da interação entre os sujeitos, como nas igrejas, nas tribos 

indígenas, etc.), sendo essa, controlada e direcionada por um sistema educacional. 

Apoiados em Gadotti (2005), consideramos que a Educação formal é uma educação 

que contém com clareza e especificidade seus objetivos sendo representada essencialmente 

pelas escolas e universidades. Ela é subordinada a um plano educacional como o currículo, 

com estruturas hierárquicas e burocráticas, decididas em nível nacional, com órgãos 

fiscalizadores do ministério da educação. Ainda segundo o autor em pauta, a Educação não 

formal processa-se fora da esfera escolar e é veiculada pelos museus, meios de comunicação e 

outras instituições que organizam eventos de diversa ordem, tais como cursos livres, feiras e 

encontros. 

Devido ao recorte de nosso estudo, destacaremos aspectos da educação formal, sem 

perder de vista que a educação que hoje existe entre nós surge mediante a complexidade que a 

evolução da sociedade traz consigo, estruturadas sob um regime capitalista (SAVIANI, 2011); 

além de a escola ser apenas um dos espaços – ou instituição – em que acontece uma parte do 

processo educativo, pois o processo educativo ultrapassa a escola, embora ela seja um espaço 
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privilegiado para tal. Assim, tendo como linha de pensamento a educação escolarizada, 

identificada na educação formal, buscamos aprender o conjunto histórico e político pelo qual 

a Educação Básica brasileira encontra-se hoje, demandando uma melhor compreensão do 

funcionamento e de características da escola e dos (des)investimentos na educação pública de 

qualidade.  

Em nossas leituras, chama-nos a atenção a compreensão de Libâneo (2012), que 

apresenta um dualismo existente na educação brasileira atual. Se de um lado temos uma 

escola dedicada no conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, direcionadas aos filhos 

dos ricos, do outro, há a escola voltada aos pobres, dedicando principalmente, a missões 

sociais de assistência e apoio às crianças. Reforçando essa questão da dualidade, Nóvoa 

(2009) aponta que um dos perigos da atualidade é termos uma escola a velocidades distintas, 

uma concebida principalmente como um local de acolhimento social, para a classe mais 

pobre, com uma forte ideia de cidadania e participação, e outra focada na aprendizagem e nas 

tecnologias, voltadas a classe mais rica. Nesse argumento, o conhecimento oferecido na 

escola torna-se decisivo para as transformações e desigualdades sociais, aproximando o 

conteúdo por ela ofertado, com a realidade dos escolares. 

Ainda nas ideias de Libâneo (2012), temos um modelo tradicional de escola, que se 

restringe a espaços e tempos precisos, tornando incapaz de adaptar-se a novos contextos e a 

diversos momentos e de proporcionar um conhecimento significante para toda a vida, 

operacional e prático para os alunos. O insucesso da escola tradicional resulta do seu modo de 

funcionamento, que se organiza com base em conteúdos fechados, exames e provas, 

reprovações e a falta de relações democráticas. Busca-se, uma escola com espaços e tempos 

que atendam às necessidades básicas de aprendizagem, visando o desenvolvimento humano.  

A visão de uma escola que tenha como característica a função de assistencialista tem 

sua origem na Declaração Mundial sobre Educação para todos, de 1990, que apresenta uma 

visão reduzida de educação para atender ao processo economicista do Banco Mundial. Uma 

visão ampla de educação modificou-se para uma visão encolhida de educação. Conforme 

Libâneo (2012, p. 18): 

a) de educação para todos, para educação dos mais pobres; b) de necessidades 

básicas, para necessidades mínimas; c) da atenção à aprendizagem, para a melhoria e 

a avaliação dos resultados do rendimento escolar; d) da melhoria das condições de 

aprendizagem, para a melhoria das condições internas da instituição escolar 

(organização escolar). 

  

Com isso, percebemos que as nuanças encontradas no meio escolar não é algo novo e 

nem fatos sem explicações, pois quando a educação é tratada como uma mercadoria, muito de 
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sua essência é perdida. Coraggio, citado por Libâneo (2012), mostra que as políticas sociais 

do Banco Mundial têm em vista o investimento no desenvolvimento das pessoas, garantindo 

que tenham acesso mínimo de educação, saúde, saneamento e alimentação, assegurando 

assim, políticas de ajuste estrutural que vão liberar as forças do mercado, acabando com a 

cultura de direitos universais a bens e serviços básicos garantidos pelo estado. Nesse viés, a 

aprendizagem passa a ser apenas uma mera necessidade natural, numa visão reduzida, apenas 

instrumental e totalmente destituída de seu caráter cognitivo, descompromissada do acesso a 

formas superiores do pensamento (LIBÂNEO, 2012). 

As políticas do Banco Mundial para a educação dificultam com que a escola cumpra 

com sua função social, que seria de repassar para as novas gerações, todo conhecimento 

historicamente constituído pela humanidade (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009), com a 

intenção de fornecer a grande parcela da população o mínimo possível de saúde, educação e 

segurança, permitindo que não fiquem na “miséria”, sendo capazes de participar do 

desenvolvimento socioeconômico mundial. 

Para que seja possível que a escola realize sua função social, é necessário que os 

professores junto à escola, tenham bem claro qual é seu currículo, sua proposta pedagógica, 

seu sistema de avaliação no processo de ensino e aprendizagem, com o compromisso e a 

capacidade de agir e refletir sobre a realidade, viabilizando mudanças para uma sociedade 

mais justa e igualitária. É importante ver a escola como um lugar privilegiado para pensar, 

para o ensino e para a aprendizagem. Não como um local onde os educandos apenas recebam 

conhecimentos sem interação e diálogo com o conteúdo, mas um ambiente que possibilite 

essa interação com o conteúdo discutido, viabilizando aprofundar o conhecimento que o 

educando já adquiriu anteriormente (SCHRAM; CARVALHO, 2016).  

Em seu texto, Saviani (2011) aponta contribuições sobre isso, para ele: 

A escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o 

acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos 

desse saber. As atividades da escola básica devem organizar-se a partir dessa 

questão. Se chamarmos isso de currículo, poderemos então afirmar que é a partir do 

saber sistematizado que se estrutura o currículo da escola elementar. Ora, o saber 

sistematizado, a cultura erudita, é uma cultura letrada. Daí que a primeira exigência 

para o acesso a esse tipo de saber seja aprender a ler e escrever. Além disso, é 

preciso conhecer também a linguagem dos números, a linguagem da natureza e a 

linguagem da sociedade. Está aí o conteúdo fundamental da escola elementar: ler, 

escrever, contar, os rudimentos das ciências naturais e das ciências sociais (história e 

geografia), (2011, p.32). 

 

Dito isso, percebemos que a escola é uma das instituições mais importantes de 

democratização e de promoção da inclusão social, desde que esteja atendendo à sua tarefa 

básica, que é a atividade de aprendizagem dos alunos. Nessa perspectiva, a prática pedagógica 
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por meio do ensino é indispensável para o desenvolvimento afetivo, cognitivo e moral. Para 

alcançar a igualdade social na escola, consiste em fornecer aos escolares, em condições 

semelhantes, o acesso aos conhecimentos da ciência, da cultura e da arte, de modo a favorecer 

o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e a formação da cidadania (LIBÂNEO, 

2012). 

 

3.2 - A importância da formação de professores no conjunto da educação básica: 

apontamentos sobre o Brasil 

 

Entender como ocorre o processo de formação de professores da educação básica não 

é uma tarefa simples, por não se tratar de objetos, e sim de sujeitos, pessoas. Apoiamos no 

argumento de Oliveira apud Niquini (2015), na qual aborda que formação de professores se 

dá por processos que formam sujeitos que têm a docência como área de atuação profissional. 

É preciso entender que estamos em constante transformação, pois, como aponta Freire 

(2013), as mulheres e os homens são os únicos seres que, social e historicamente, estão aptos 

a apreender. Por isso, somos os únicos em que aprender é uma peripécia criadora, sendo algo 

muito mais rico do que meramente repetição da lição dada. Aprender para nós é construir, 

reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura. 

Nesse sentido, na relevante tarefa de ensinar, em especial na formação básica de 

indivíduos, segundo os documentos norteadores da educação brasileira, “a educação básica 

tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” (BRASIL, 1996, p. 17). Nossa intenção, a seguir, é sinalizar uma ideia geral 

sobre formação de professores em nosso país, longe de dar conta de toda história construída 

neste sentido. 

 

3.2.1 - Formação inicial de professores no Brasil 

 

A formação inicial de professores no Brasil se deu no final do século XIX com a 

criação de Escolas Normais
1
, com cursos específicos, objetivando a formação de docentes 

                                                           
1
 As primeiras escolas normais brasileiras só seriam estabelecidas, por iniciativa das Províncias, logo após a 

reforma constitucional de 12/8/1834, que, atendendo ao movimento descentralista, conferiu às Assembleias 

Legislativas Provinciais, então criadas, entre outras atribuições, a de legislar “sobre a instituição pública e 

estabelecimentos próprios a promovê-la” (art. 10, item 2), com exclusão das escolas superiores então já  
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para lecionar nos primeiros anos do ensino fundamental e ensino infantil. Com a lei n. 9394 

de 1996, a formação desses docentes se conclui por meio de cursos de nível superior. No 

século seguinte, surgiu a importância voltada para a formação de professores para os anos 

finais do ensino fundamental e ensino médio (GATTI, 2010).  

Ainda segundo a autora em pauta, apesar de alguns anos consolidada a formação de 

professores no Brasil, são vários os problemas/dificuldades encontrados referentes às 

aprendizagens escolares em nossa sociedade atual. São diversos fatores que contribuem para 

que esses contratempos permaneçam, conforme Gatti são: 

as políticas posta em ação, o financiamento da educação básica, aspectos das 

culturas nacionais, regionais e locais, hábitos estruturados, a naturalização em nossa 

sociedade da situação crítica das aprendizagens efetivas de amplas camadas 

populares, as formas de estrutura e gestão das escolas, formação dos gestores, as 

condições sociais e de escolarização de pais e mães de alunos das camadas 

populacionais menos favorecidas e, também, a condição do professorado: sua 

formação inicial e continuada, os planos de carreira e salário dos docentes da 

educação básica, as condições de trabalho nas escolas (2010, p. 1359). 

 

A partir daí, examinando-se a questão pedagógica em articulação com as 

transformações que se processaram na sociedade brasileira ao longo dos últimos dois séculos, 

podemos distinguir os seguintes períodos na história da formação de professores no Brasil, 

conforme descreve Saviani (2009): 

1. Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890). Esse período se 

inicia com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, que obrigava os 

professores a se instruir no método do ensino mútuo, às próprias expensas; estende-

se até 1890, quando prevalece o modelo das Escolas Normais. 

2. Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932), cujo 

marco inicial é a reforma paulista da Escola Normal tendo como anexo a escola-

modelo. 

3. Organização dos Institutos de Educação (1932- 1939), cujos marcos são as 

reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e de Fernando de 

Azevedo em São Paulo, em 1933.  

4. Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e 

consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-1971). 

5. Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério (1971-

1996). 

6. Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais Superiores e o 

novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006), (SAVIANI, 2009, p.143-144). 

 

Tendo como referência esse rápido amparo histórico, constatamos que, ao longo dos 

últimos dois séculos, as sucessivas mudanças introduzidas no processo de formação docente 

revelam um quadro de descontinuidade, embora sem rupturas. A questão pedagógica, de 

início ausente, vai penetrando lentamente até ocupar posição central nos ensaios de reformas 

                                                                                                                                                                                     
existentes e de outros estabelecimentos de qualquer tipo ou nível que, para o futuro, fossem criados por lei geral 

(TANURI, 2000, p. 63). 
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da década de 1930. Mas não encontrou, até hoje, um encaminhamento satisfatório (SAVIANI, 

2000). 

Mas, como argumenta Tanuri (1999), se o problema da formação de professores se 

configurou a partir do século XIX, isso não significa que o fenômeno da formação de 

professores tenha surgido apenas nesse período. Antes disso, havia escolas tipificadas pelas 

universidades instituídas desde o século XI e pelos colégios de humanidades que se 

expandiram a partir do século XVII. Ora, nessas instituições havia professores e eles deviam, 

por certo, receber algum tipo de formação.  

Ocorre que, até então, prevalecia o princípio do aprender fazendo, próprio das 

corporações de ofício (SANTONI RUGIU, 1998). E as universidades, como modalidade de 

corporação que se dedicava às então chamadas artes liberais ou intelectuais, por oposição às 

artes mecânicas ou manuais, formavam os professores das escolas inferiores ao ensinar-lhes 

os conhecimentos que deveriam transmitir nas referidas escolas. A partir do século XIX, 

porém, a necessidade de universalizar a instrução elementar conduziu à organização dos 

sistemas nacionais de ensino. Esses, concebidos como um conjunto amplo constituído por 

grande número de escolas organizadas segundo um mesmo padrão, viram-se diante do 

problema de formar professores – também em grande escala – para atuar nas escolas. E o 

caminho encontrado para equacionar essa questão foi a criação de Escolas Normais, de nível 

médio, para formar professores primários atribuindo-se ao nível superior a tarefa de formar os 

professores secundários (SAVIANI, 2000). 

Dentre os importantes desafios que se impõem às políticas de formação, está a 

definição do perfil do profissional que se deseja formar (GATTI, 2009). Os programas de 

formação de professores devem centrar-se na especificidade da profissionalidade docente, 

compreendida por Oliveira-Formosinho (2002, p.43) como a “ação integrada que a pessoa da 

educadora desenvolve com as crianças e famílias com base nos seus conhecimentos, 

competências e sentimentos, assumindo a dimensão moral da profissão”.  

Dessa forma, no final do século XX, ocorreram profundas mudanças sociais e 

econômicas necessárias à consolidação do primado do capital em detrimento daquelas que 

proporcionariam o alargamento dos direitos sociais. E, naquele contexto, as reformas 

educacionais e as novas regulações acrescidas da ampliação de vagas na educação básica 

sobrecarregaram o docente, dando-lhe mais responsabilidade, além das relacionadas à sala de 

aula (OLIVEIRA, 2006). Aumentaram-se as funções dos professores, incluindo cuidar das 
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demandas originárias dos contextos de pobreza que marcam os alunos das escolas públicas. 

Somando-se a isso, houve o aumento quantitativo dos dias letivos e o apelo aos professores 

para participarem da gestão democrática da escola. Passou a fazer parte do repertório do 

professor, conforme Oliveira (2004), realizar funções de agente público, enfermeiro, 

assistente social, psicólogo, dentre outras. Desde então, com aumento dessas demandas, tem-

se resultado na necessidade e consequente apelo à formação em nível superior dos docentes.  

 

3.3 - Práticas Pedagógicas 

 

As práticas que orientam e que acompanham os docentes em suas atividades escolares 

e extraescolares, podem ser reconhecidas como práticas pedagógicas, que vão além da parte 

técnica das aulas. É muito amplo o significado que prática pedagógica possa receber, 

consistindo em algo que não se define em apenas um conceito, alterando-se conforme os 

princípios em que estiver baseada nossa ideia.  

Uma prática pedagógica interessante consiste em uma relação dialógica, entre 

professor e aluno, no qual ambos aprendem simultaneamente, e juntos, constroem e 

reconstroem o conhecimento (VERDUM, 2013). Nos dizeres de Franco (2015), os 

procedimentos de materialização das tentativas de ensinar-aprender acontecem por meio das 

práticas pedagógicas, sendo essas, por sua natureza, interativas e impactantes. 

Práticas pedagógicas devem ser analisadas e compreendidas como algo que vá além do 

contexto escolar, das peculiaridades de cada aluno, de cada turma e de cada região. Como 

aponta Franco (2015), a educação é uma prática social humana, sendo um processo histórico 

inconcluso e, por esse fato, ela não deverá ser propiciada por práticas que ignoram toda sua 

especificidade. Assim, são necessárias práticas pedagógicas comprometidas com o 

desenvolvimento completo dos educandos. 

Em seu texto “Práticas pedagógicas de ensinar-aprender: por entre resistências e 

resignações”, Franco (2015) nos auxilia na compreensão de práticas pedagógicas, pois para 

ela, são práticas que se estabelecem para efetivar determinadas expectativas educacionais. São 

práticas repletas de intencionalidades, e isso devido ao próprio sentido de práxis
2
, que se 

configura através do estabelecimento de uma intencionalidade, que conduz e dá sentido à 

                                                           
2
 Carr apud Franco (2015) define práxis como uma forma de saber fazer reflexivo, (o pensar sobre a prática), 

como expressão da articulação entre teoria e prática e à exigência de que se leve em conta a realidade dos 

ambientes das instituições educativas da educação básica. 
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ação, buscando uma intervenção planejada e científica sobre o objeto, com vistas à 

transformação da realidade social. 

Tal fato pode ser entendido, como uma prática deliberada de ensino e aprendizagem. 

Não se limita às demandas didáticas ou metodológicas de estudar e de aprender, mas, 

estruturada a educação como prática social e ao conhecimento, posicionada numa relação 

dialética entre prática-teoria, conteúdo-forma e perspectivas interdisciplinares 

(FERNANDES, 1999). Cabe ressaltar que nem toda aula pode ser considerada como uma 

prática pedagógica. Diante disso, Franco (2015), aponta que: 

Uma aula só se torna uma prática pedagógica quando ela se organiza em torno: de 

intencionalidades, de práticas que dão sentido às intencionalidades; de reflexão 

contínua para avaliar se a intencionalidade está atingindo todos; de acertos contínuos 

de rota e de meios para se atingir os fins propostos pelas intencionalidades. 

Configura-se sempre como uma ação consciente e participativa (2015, p. 05). 

 

Em sua função, o professor pode ou não se comportar pedagogicamente. Para que sua 

prática docente seja reconhecida como uma prática pedagógica é necessário que, 

minimamente, duas questões estejam presentes;  a reflexão crítica de sua prática pedagógica e  

as intencionalidades (FRANCO, 2015). 

 

3.4 - O PIBID em questão: objetivos e finalidades 

 

O PIBID é um programa instituído pela Portaria Normativa n. 38, de 12 de dezembro 

de 2007, ação conjunta do Ministério da Educação, da CAPES e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). O programa foi criado como uma ação 

complementar ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), possuindo como 

finalidades: estimular a iniciação à docência de estudantes das instituições federais de 

educação superior, objetivando a melhoria da formação do licenciado e a elevação da 

qualidade da educação básica; estimular a integração da educação superior com a educação 

básica no ensino fundamental e médio, estabelecendo projetos de cooperação que elevem a 

qualidade do ensino nas escolas da rede pública; despertar interesses para experiências 

metodológicas e práticas docentes de caráter inovador que utilizem recursos da tecnologia da 

informação e da comunicação e que orientem para a superação de problemas identificados no 

processo ensino-aprendizagem (BRASIL apud NIQUINI, 2015). 

Conforme o portal da CAPES, o PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a 

valorização da formação de professores para a educação básica. O programa oferece quatro 

modalidades de bolsas aos participantes dos projetos de iniciação a docência, sendo a de 
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iniciação à docência para discentes de licenciatura, participantes do subprojeto, no valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais); a de professor supervisor para professores de escolas públicas 

da educação básica, que acompanham os discentes de iniciação à docência (ID), no valor de 

R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais); a de coordenador de área, que é para docentes 

da licenciatura que coordenam os subprojetos, no valor de R$ 1.400,00 (Um mil e 

quatrocentos reais);  a de coordenador de área de gestão de processos educacionais, destinada 

para o professor de licenciatura que auxilia na gestão do projeto na Instituição de Educação 

Superior (IES), no valor de R$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais); e a bolsa para 

coordenação institucional, que é destinada ao docente da licenciatura que coordena o projeto 

institucional de iniciação à docência na IES, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais). Todas essas bolsas são custeadas pela CAPES diretamente aos bolsistas, via crédito 

bancário. 

Tal programa aborda alguns objetivos, como: 

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

_ Contribuir para a valorização do magistério; 

_ Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e básica; 

_ Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes 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; 

_ Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como formadores dos futuros docentes e tornando-os protagonista nos processos de 

formação inicial para o magistério;  

_ Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessária à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

(BRASIL, PIBID, PORTARIA NORMATIVA n. 38, 2007). 

 

Com esses objetivos, torna possível uma melhor compreensão de processos formativos 

dialógicos, entendendo como esses professores envolvidos nos subprojetos em questão, 

possivelmente se relacionaram com os licenciando.  

É de suma importância manter um entendimento sobre a prática docente, pois como 

aponta Niquini (2015), incorre não em um objeto natural de trabalho, mas sim nas relações 

sociais, nos relacionamentos com os alunos e outros indivíduos envolvidos no campo escolar. 

Nesse sentido, emergiu o nosso interesse em compreender os registros sobre práticas 

pedagógicas no cerne do PIBID/UFVJM. 
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3.5 – Breve caracterização do PIBID na UFVJM 

 

O PIBID é implementado na UFVJM com intuito de fortalecer seus cursos de 

licenciatura, melhorar a formação inicial de seus licenciandos e buscar incentivar a formação 

continuada dos professores supervisores que atuam na Educação Básica e dos coordenadores 

de área, docentes da universidade, conforme projeto institucional PIBID/UFVJM. Tal 

programa é aprovado para a UFVJM em 2008, iniciando com quatro cursos de licenciatura, 

sendo: Biologia, Química, Educação Física, no Campus JK em Diamantina/MG e 

Matemática, no Campus Mucuri, em Teófilo Otoni/MG. No ano seguinte, o PIBID/UFVJM 

conseguiu a implementação do curso de História por meio do Edital de 2009 (BODOLAY; 

SANTOS, 2015). 

Conforme as autoras supracitadas, no ano de 2012, a UFVJM por meio do Edital n. 

11/2012 obteve a adesão de mais três cursos de licenciaturas, sendo esses: Letras-Português, 

Letras-Inglês e Pedagogia. Buscando atingir mais cursos de licenciaturas, no Edital seguinte, 

n. 061/2013, a universidade contava com 14 (quatorze) subprojetos contemplados, atingindo 

assim, todas as licenciaturas da UFVJM, tanto nas modalidades presencial e à distância, dos 

campi Diamantina e Mucuri, sendo algumas licenciaturas com projetos individuais e outras se 

agregaram, com uma proposta interdisciplinar, sendo uma por campus  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Tendo em vista a preservação dos específicos subprojetos, adotaremos as 

nomenclaturas sub1, sub2, sub3 e sub4 para apresentarmos os dados encontrados. O 

Relatório Final
3
 - ano base 2017/2018 - utilizado para o presente estudo é dividido em 

vários itens e subitens, ao todo 05 (cinco) itens. Discorreremos de forma geral, e na 

sequência, os itens do interesse da pesquisa. 

Em seu primeiro item, são apresentados os dados da instituição, como nome, endereço, 

responsável legal, telefones e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). O item seguinte 

aborda os dados da equipe, como coordenador institucional, professores da UFVJM e da 

educação básica participantes. No terceiro item são esclarecidos os dados do projeto, como as 

licenciaturas envolvidas, as escolas participantes e outros colaboradores do projeto além dos 

bolsistas de ID. O quarto item apresenta as atividades desenvolvidas e resultados alcançados 

por cada subprojeto. No quinto item temos as descrições das produções geradas pelos 

subprojetos envolvidos, sendo que em seu subitem 5.1 são abordadas as produções didático-

pedagógicas de cada subprojeto, no subitem 5.2 as produções bibliográficas, no subitem 5.3 

as produções artístico-culturais, no subitem 5.4 as produções desportivas e lúdicas, no 

subitem 5.5 as produções-técnicas, manutenção de infraestrutura e outras. 

Devido ao recorte adotado neste TCC, trataremos no item 4 (quatro) as Atividades 

Desenvolvidas pelos subprojetos investigados  e as Produções Didático-Pedagógicas do 

item 5 dos respectivos subprojetos, sendo as duas categorias do nosso estudo.  

Partindo de várias leituras do Relatório final, encontramos informações que nos 

indicaram algumas subcategorias. 

Na primeira categoria - Atividades Desenvolvidas pelos subprojetos - estabelecemos 

as seguintes subcategorias:  

1.1 Atividades com escolares na escola, sendo todas as atividades realizadas pelo 

subprojeto no ambiente escolar juntamente com escolares da educação básica; 

1.2 Atividades com escolares fora da escola, sendo todas as atividades que aconteceram 

fora do ambiente escolar em conjunto com escolares da educação básica; 

                                                           
3
 A CAPES fornece um modelo padrão de relatório final para ser preenchido pelas instituições 

contempladas pelo programa. 
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1.3 Atividades entre bolsistas de ID, supervisores e coordenadores na UFVJM, sendo 

todas as atividades desenvolvidas pelos bolsistas de ID juntamente com os supervisores 

e/ou coordenadores nos espaços da UFVJM; 

1.4 Atividades entre bolsistas de ID fora da UFVJM, sendo todas as atividades realizadas 

entre bolsistas de ID fora dos espaços da UFVJM. 

Na segunda categoria - Produções Didático-Pedagógicas - estabelecemos a 

subcategorização da seguinte forma: 

2.1  Aulas, projetos e/ou intervenções; 

2.2  Materiais Alternativos; 

2.3  Produções das tecnologias da informação e da comunicação (Tic’s). 

A partir destas definições, compilamos as informações em quadros, almejando facilitar 

a compreensão da pesquisa, conforme indica o quadro 01 abaixo. 

 

Quadro 01- Categorias e subcategorias destinadas à análise de relatórios de 04 subprojetos do 

PIBID/UFVJM, ano base 2017/2018. 

 

Categorias Subcategorias 

 

Atividades desenvolvidas nos subprojetos 

 

 

 Atividades com escolares na escola 

 

 Atividades com escolares fora da escola 

 

 Atividades entre bolsistas de ID, supervisores e 

coordenadores na UFVJM 

 

 Atividades entre bolsistas de ID fora da UFVJM 

 

 

Produção didático-pedagógica 

 

 

 Aulas, projetos e/ou intervenções 

 

 Materiais alternativos 

 

 Produções das tecnologias da informação e da 

comunicação (Tic’s) 

 

 

O relatório, de forma geral, constitui um documento rico em informações e dados 

característicos das licenciaturas que tratam. Interessante registrar que, a partir das inúmeras 

leituras, percebemos diversas ações realizadas no programa como todo, favorecendo a 

formação inicial qualificada dos envolvidos e intervenções positivas no âmbito da escola.  

No Quadro 02, apresentamos as atividades desenvolvidas nas escolas: 
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Quadro 02- Atividades com escolares na escola a partir de relatórios de 04 subprojetos do PIBID/UFVJM, 

ano base 2017/2018. 

 

Atividades com escolares na escola 

 
 Oficinas e projetos temáticos 

 Confecção de cartilhas educativas 

 Aulas por meio de jogos, palestras e seminários 

 Produção de materiais didáticos 

 Pesquisas temáticas 

 Júri Simulado 

 Realização de Feiras de Ciências 

 

 

Percebemos que no sub4 e sub1, fez-se frequente a utilização de oficinas/projetos 

(entendidos como sinônimo para os subprojetos), nas aulas ministradas pelos bolsistas de ID, 

utilizando mais de uma aula para vários temas específicos, visando a participação efetiva dos 

escolares. 

No sub1, a preferência por jogos, como uma ferramenta pedagógica foi bastante 

recorrente, sendo utilizado também por bolsistas do sub4 em algumas intervenções. 

O sub2 e sub4 dialogaram com escolares e bolsistas de ID na confecção de cartilhas 

educativas sobre seus respectivos temas, disseminando tais informações para as escolas 

envolvidas. Tais subprojetos buscaram realizar Feiras de Ciências com temas variados, 

permitindo a participação dos escolares e facilitação do entendimento de alguns temas 

trabalhados nas disciplinas referentes. 

No sub3 e sub4, notamos a utilização de palestras e seminários predominantemente, 

abordando temas diversos, no intuito de facilitar o entendimento dos conteúdos. Buscando 

dialogar sobre temas específicos com os escolares, o sub3 realizou o Júri simulado, no qual 

alguns escolares defendiam tal tema e outros apontavam pontos negativos, motivando-os a 

pesquisarem sobre o tema a ser abordado. 

Em outro sentido, fora do espaço da escola, identificamos as atividades expostas no 

Quadro 03. 
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Quadro 03- Atividades com escolares fora da escola a partir de relatórios de 04 subprojetos do 

PIBID/UFVJM, ano base 2017/2018. 

 

Atividades com escolares fora da escola 

 

 

 Aula em Supermercado 

 Visita ao Centro Histórico e a instituições ligadas à memória de Diamantina 

 Projeto Extra Turno Escolar 

 

 

No sub1, sub2 e sub3, podemos notar que foram realizadas atividades que 

extrapolaram o ambiente escolar (tempo-espaço), visando uma melhor compreensão dos 

escolares envolvidos a respeito dos temas trabalhados. Percebemos o quanto o sub3 buscou 

facilitar o entendimento dos escolares sobre a história de Diamantina, proporcionando visitas 

ao Centro Histórico e a instituições ligadas à memória de Diamantina. O sub1 viabilizou que 

alguns escolares vivenciassem uma aula em um supermercado, facilitando a compreensão 

sobre alimentação saudável e consumo consciente. O sub2 empreendeu um projeto extra 

turno de esportes, durante um período do ano de 2017, registrando boa frequência e 

participação. 

A seguir, no quadro 04, exporemos as atividades entre os bolsistas dos subprojetos 

pesquisados. 

 

Quadro 04- Atividades entre bolsistas de ID, supervisores e coordenadores na UFVJM a partir de 

relatórios de 04 subprojetos do PIBID/UFVJM, ano base 2017/2018. 

 

Atividades entre bolsistas de ID, supervisores e coordenadores na UFVJM 

 

 

 Preparação coletiva de aulas estratégicas 

 Reuniões semanalmente 

 Oficinas temáticas para orientar as intervenções dos bolsistas 

 Avaliações das atividades realizadas pelo grupo 

 Divulgação de materiais pedagógicos e atividades desenvolvidas nas escolas em sites virtuais. 

 Estudos de documentos e os currículos que norteiam as atividades escolares. 

 Participação na Semana de Integração na UFVJM, buscando divulgar os trabalhos desenvolvidos no PIBID e 

materiais produzidos nas escolas parceiras. 

 Convite à palestrantes externos para falar sobre temas como a Política do PIBID no Brasil; Concurso Público; 

e Direção Escolar 

 Elaboração de Pipocas Pedagógicas 

 

 

Percebemos que o sub1, sub2 e sub3 dedicaram parte de seu tempo para preparação 

de aulas e estratégias didáticas coletivamente. O sub2 e sub4 mantiveram a dinâmica de 
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realizarem reuniões semanalmente, buscando direcionar e acompanhar as atividades nas 

escolas. Tais subprojetos realizaram diversas oficinas temáticas para auxiliar os bolsistas de 

ID em suas atividades nas escolas. Percebemos que esses dois subprojetos buscaram 

estratégias para avaliar as ações realizadas no PIBID no decorrer do ano. Notamos também, 

que esses subprojetos criaram páginas virtuais com o intuito de divulgar materiais 

pedagógicos e as atividades desenvolvidas nas escolas. 

O sub3 e sub4 participaram da Semana de Integração na UFVJM, buscando divulgar 

os trabalhos desenvolvidos no PIBID e materiais produzidos nas escolas parceiras. O sub2 

possibilitou diálogos dos envolvidos (supervisores, bolsistas e coordenadores) com pessoas 

que não participavam do subprojeto, sobre temas como a Política do PIBID no Brasil, 

concursos públicos, dentre outros. Tal subprojeto buscou também, registrar em textos 

narrativos, o cotidiano do ambiente escolar, sendo produzidos pelos bolsistas de ID, 

professores supervisores e coordenadores. O sub4 buscou estudar os documentos e os 

currículos que norteiam os conteúdos da área, promovendo reflexões e direcionamentos a 

partir de tais referenciais.  

No quadro 05 indicaremos os registros de atividades fora do espaço da UFVJM, 

ampliando conhecimentos e experiências dos participantes dos subprojetos. 

 

Quadro 05- Atividades entre bolsistas fora da UFVJM a partir de relatórios de 04 subprojetos do 

PIBID/UFVJM, ano base 2017/2018. 

 

Atividades entre bolsistas fora da UFVJM 

 

 Participação em eventos científicos fora de Diamantina 

 Fomento a rodas de conversa sobre valorização da docência  

 Participação em eventos relacionados a formação de professores 

 Disseminação do trabalho realizado no PIBID para comunidade de Diamantina  

 Visitas em instituições e locais de patrimônio e memória social em Belo Horizonte 

  

 

O sub2 e sub4 demonstraram interesse em dialogar sobre seus conteúdos com pessoas 

ligadas aos seus conteúdos de estudo de outros lugares do estado, participando de eventos 

científicos fora de Diamantina. Notamos que o sub2 e sub3 indicaram preocupação com a 

formação de professores e com a valorização da classe, fomentando rodas de conversa sobre 

valorização da docência e participação em eventos de formação de professores. O sub3 

viabilizou a comunidade de Diamantina a conhecer o trabalho que foi por ele desenvolvido, 

sendo apresentado no Mercado Velho. 
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A seguir, nos quadros 06, 07 e 08, trataremos das produções didático-pedagógicas por 

subcategorias. 

 

Quadro 06- Aulas, projetos e/ou intervenções a partir de relatórios de 04 subprojetos do PIBID/UFVJM, 

ano base 2017/2018. 

 

Aulas, projetos e/ou intervenções 

 

 

 Planos de aulas e roteiros das aulas experimentais, ministradas pelos bolsistas de ID 

 

 

O sub1 e sub4 registraram os planos de aulas e roteiros das aulas experimentais, 

ministradas pelos bolsistas nas escolas parceiras. O sub1 produziu slides e diversos cartazes 

sobre uma atividade realizada fora da escola. Notamos que o sub3 também se empenhou na 

confecção de cartazes juntamente com os escolares, dialogando sobre temas abordados 

anteriormente. O sub4 produziu paródias e teatros visando facilitar o entendimento dos 

escolares sobre temas abordados em sala de aula, permitindo uma aproximação maior com o 

conteúdo abordado pelo professor. 

 

Quadro 07- Materiais alternativos a partir de relatórios de 04 subprojetos do PIBID/UFVJM, ano base 

2017/2018. 

 

Materiais Alternativos 

 

 

 Produção de materiais adaptados com materiais alternativos de baixo custo 

 Produção cartilhas educativas 

 Produção de jogos da memória 

 Produção de modelos de DNA 

 Confecção de tabela periódica 

 

 

Notamos que o sub2 e sub4 utilizaram materiais alternativos de baixo custo, 

resultando em materiais adaptados, visando o melhor entendimento dos escolares sobre os 

conteúdos abordados em sala de aula. Tais subprojetos produziram também cartilhas 

educativas que foram distribuídas nas escolas parceiras.  

Percebemos que o sub1, sub3 e sub4 produziram jogos da memória relacionados ao 

conteúdo específico que cada subprojeto estava trabalhando, visando a participação e melhor 

compreensão dos escolares. Foi produzido pelo sub1, modelos com jujubas, viabilizando 

significativamente a participação dos escolares nessa oficina. O sub4 confeccionou uma 
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tabela juntamente com os escolares, permitindo a participação e melhor direcionamento sobre 

esse material de estudo. 

 

Quadro 08- Produções das Tic’s a partir de relatórios de 04 subprojetos do PIBID/UFVJM, ano base 

2017/2018. 

 

Produções das tecnologias da informação e de comunicação (Tic’s) 

 

 Criação de sites virtuais para divulgação dos materiais didáticos produzidos e trabalhos realizados nas escolas 

 Produção de vídeos documentários 

 

 

O sub2 e sub3 apresentaram sites virtuais, com materiais didáticos e divulgação dos 

trabalhos realizados nas escolas. O sub2 produziu vídeos documentários buscando 

compartilhar as atividades por ele realizadas. 

Após codificação das informações obtidas pelo relatório final do PIBID/UFVJM ano 

base 2017/2018 e dos objetivos do programa, interpretamos o seguinte: o primeiro objetivo 

para o PIBID, estabelecido pela CAPES, foi alcançado pelos subprojetos envolvidos na 

análise, pois apontam o incentivo à formação de professores, para além dos espaços da 

UFVJM e das escolas, como participação em eventos científicos, intercâmbio de experiências 

e processos formativos positivos para os licenciandos.  

Para o segundo objetivo, os subprojetos envolvidos viabilizaram a valorização do 

magistério ao compartilhar com a comunidade as atividades que eram por eles realizadas, 

reafirmando o papel social da escola. Quanto ao terceiro objetivo, que aborda sobre a 

elevação da qualidade da formação inicial e a integração entre universidade e educação 

básica, percebemos indicativos da necessidade dos licenciandos em permanecerem como 

constantes pesquisadores, para desenvolverem diversas atividades com escolares da educação 

básica, como: feira de ciências, oficinas temáticas, visitas guiadas e outras intervenções 

identificadas. 

A realização do quarto objetivo é visualizada nos subprojetos em diversos momentos, 

como na criação de blogs e sites, confecção de materiais, produção de vídeos, dentre outros. O 

quinto objetivo é identificado nos momentos em que os escolares são levados a espaços não 

escolares para apresentação de conteúdos escolares, permitindo que os bolsistas de ID 

percebam outras possibilidades de aulas, ampliando sua visão e repertório. No último 

objetivo notamos cumprimento do mesmo, pois se registrou articulação entre o curso de 

formação e as aulas ministradas pelos bolsistas sobre temas trabalhados na licenciatura. 
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O resultado de nossa pesquisa ratifica aos estudos de Bodolay e Santos (2015), no qual 

houve contribuições positivas na formação de professores para a Educação Básica, realizadas 

no PIBID/UFVJM, como: reuniões sistematizadas dos grupos de estudos formado por 

coordenação de área, supervisores e bolsistas de ID; atividades de inserção gradativa dos 

bolsistas no contexto escolar; análise e produção de materiais didáticos; uso das tecnologias 

da informação e da comunicação aplicadas ao ensino; atividades de integração entre os 

PIBIDs das diversas áreas desenvolvidos nas mesmas escolas e diversidade e temas 

transversais na educação.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O presente estudo foi elaborado com o objetivo de identificar e descrever as atividades 

desenvolvidas em 04 (quatro) subprojetos do PIBID/UFVJM, ano base 2017/2018, no 

Campus de Diamantina/MG, e também em verificar as similitudes, a diversidade de práticas 

pedagógicas e os materiais didáticos pedagógicos elaborados pelos subprojetos. Como 

resultado, notamos que os subprojetos envolvidos na pesquisa demonstraram ter 

conhecimento sobre as finalidades e objetivos do PIBID, pois percebemos que eles 

apresentam práticas pedagógicas que se assemelham entre si, bem como nos materiais por 

eles produzidos. Apesar da especificidade de cada área, mostraram semelhanças, com o foco 

no desenvolvimento e participação efetiva dos escolares e dos bolsistas de ID, além de 

proporcionarem a educação continuada aos professores supervisores, tratando a educação não 

apenas como uma necessidade mínima (LIBÂNEO, 2012), e sim como um direito de todos, 

sendo trabalhada com qualidade, aproximando-a com a realidade dos envolvidos. 

Elaborar um trabalho de Conclusão de Curso não é uma tarefa tão simples como 

imaginei que fosse, mas depois de várias leituras e discussões, percebo o quanto é importante 

para o licenciando passar por essa fase, pois é nesse momento que podemos entender como 

pensar e elaborar uma pesquisa. Como é preciso haver objetividade no trabalho para que esse 

processo seja concluído, necessitando de escolhas e recortes, como quais referências utilizar, e 

qual material (ou quais materiais) será utilizado para o estudo, optamos em trabalhar com o 

relatório final PIBID/UFVJM ano base 2017/2018. Como desdobramento deste estudo, 

pensamos, futuramente, ser interessante dar continuidade, por meio de entrevistas com os 

professores supervisores envolvidos nos subprojetos em questão.  

Percebemos que existem semelhanças entre alguns subprojetos envolvidos na 

pesquisa, porém identificamos algumas especificidades em conformidade com a área. É 

interessante identificar a diversidade de práticas pedagógicas realizadas, práticas essas que 

muito se preocuparam com a formação dos licenciandos quanto dos escolares que se 

encontram no ensino básico de Diamantina/MG.  

É perceptível a preocupação do PIBID/UFVJM em possibilitar que a formação dos 

licenciandos envolvidos seja diferenciada, que eles adquiram diversas ferramentas que muito 

auxiliarão em suas futuras intervenções. O relatório final possibilita entendermos como os 

subprojetos se organizaram e se relacionaram com as escolas parceiras. Registrando assim, 

suas contribuições para a emancipação dos bolsistas e escolares envolvidos. Notamos o 
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quanto é importante a presença de programas institucionais como o PIBID, atrelados à 

educação básica, pois notamos que os ganhos são para ambos os lados, para os envolvidos 

diretamente com a escola e para os diretamente envolvidos com a universidade. 
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