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deveria ser realizado. 

Jean Piaget 
 



7 

 

 

Resumo 
No contexto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) o presente trabalho objetiva analisar as 

narrativas reflexivas que futuros professores fazem sobre a docência a partir de uma 

experiência formativa. Os sujeitos são bolsistas que participam do subprojeto interdisciplinar, 

linha de ação letramento matemático e que conta com a participação de três supervisoras 

professoras do Ensino Fundamental II e vinte e três estudantes de seis licenciaturas 

envolvidas, a saber: Matemática, Física, Letras, Pedagogia, História e Geografia. Desde 

meados de 2014 os licenciandos bolsistas vêm registrando em um diário de bordo 

informações e reflexões importantes relativas às suas vivências no ambiente escolar, no 

contato com professores supervisores, alunos e demais agentes da escola e, sobretudo, acerca 

da formação adquirida nesse processo. Registrar impressões, perspectivas e sentimentos sobre 

suas vivências como futuros professores tem sido interessante para o exercício da auto-

reflexão desses bolsistas. Dentro de uma abordagem qualitativa de pesquisa realizamos 

leituras e discussões desses registros e os recortes de relatos que apresentamos trazem indícios 

que iniciativas como a do PIBID contribuem efetivamente para formação inicial dos futuros 

professores. 
 
Palavras-chave: Formação Inicial de Professores; prática docente; PIBID. 
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ABSTRACT 

 

In the context of the Institutional Program Initiation Grant to Teaching (PIBID) of the State 

University of Southwest Bahia (UESB) the present work aims to analyze the reflective 

narratives that future teachers make about teaching from a formative experience. The subjects 

are fellows participating in the interdisciplinary subproject, mathematical literacy course of 

action and that includes the participation of three supervisory teachers of elementary school II 

and twenty-three students from six involved degrees, namely: Mathematics, Physics, 

Literature, Education, History and geography. Since mid-2014 the stock licensees have 

registered in a logbook information and important reflections regarding their experiences in 

the school environment, in contact with supervisors teachers, students and other school staff, 

and especially about the training received in this process. Register impressions, perspectives 

and feelings about their experiences as student teachers have been interesting for the exercise 

of self-reflection these fellows. Within a qualitative research we conducted readings and 

discussions of these records and clippings of reports that present evidence to bring initiatives 

like the PIBID effectively contribute to the initial training of future teachers. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa de conclusão de curso que nos propusemos realizar foi desenvolvida no 

contexto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o qual nos 

deu subsídios para desenvolver esse estudo referente à Formação Inicial de Professores, que 

objetiva analisar as narrativas reflexivas que futuros professores fazem sobre a docência a 

partir de uma experiência formativa.  

Justifico essa escolha pela identificação com essa linha de pesquisa durante toda a 

minha trajetória na graduação, em que vieram a emergir diversas angústias, sobretudo 

concernentes a minha própria formação docente.  

Ao longo de todo período escolar, a disciplina que tive maior identificação foi a 

Matemática. Além disso, a influência dos bons professores que tive e dos vínculos 

estabelecidos cooperou para as decisões que estavam por vir.  Foi ainda no período da escola, 

que tive minha primeira oportunidade de lecionar. Em uma ocasião, uma das professoras de 

que aprendi a admirar percebeu em mim uma vocação para o ensino, ao observar que sempre 

ajudava os colegas a realizarem as tarefas, e de entender com mais facilidade do que os outros 

os conteúdos matemáticos. 

Esta evidência foi o que proporcionou o ápice da minha convicção: quando fiquei à 

frente de uma sala de aula para ensinar um conteúdo matemático para os meus próprios 

colegas da 7ª serie. Foi uma experiência marcante na minha trajetória o que determinou minha 

escolha, e o início de muitos desafios. Daí por diante, tal episódio só fortaleceu essa decisão, 

de modo que não pensei em outra opção a não ser o curso de Licenciatura em Matemática. No 

entanto, não foi apenas o gosto pela matemática que me instigou a escolher esse caminho, mas 

acima de tudo as múltiplas possibilidades de ensino e de aprendizagem que esta profissão 

pode promover.  

No início da graduação reconheço que passei por um desapontamento referente ao 

modelo de formação inicial oferecido no curso de licenciatura. Parecia que não havia 

coerência entre o que o contexto educacional solicitava e o que se propunha na universidade, 

mostrando assim disforme, confuso e impreciso. Desejava encontrar no curso uma formação 

didático-pedagógica mais compacta, que abarcasse aquisição de saberes que formasse o 

professor. Nos primeiros semestres me deparei com o inverso das minhas perspectivas e do 

que penso ser adequado para os cursos de formação de professores. Sobretudo, no decorrer 

constatei que embora gostasse da matemática e tivesse tido sucesso durante o ensino básico, 

ainda tinha muito que aprender.  
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Ainda durante a graduação, tive a chance de lecionar em uma Escola de Ensino básico 

particular, onde substituí professores de matemática, e assumi uma turma de dependência. 

Nesse ensejo, notei que várias atitudes em sala de aula precisavam ser lapidadas. Assim como 

um diamante bruto, sem experiência e traquejo diante das dificuldades da docência. Sim! (...) 

“na reflexão e na ação fui me refazendo permanentemente” (FREIRE, 1987, p. 56). 

Essas inquietações geraram uma reflexiva possibilidade de mudança quando adentrei 

como bolsistas do Programa Institucional de Iniciação a Docência - PÌBID. Visualizei na 

proposta do programa uma melhor qualificação que buscava pela maneira como insere o 

aprendiz de professor no espaço de atuação, promovendo uma prática diferenciada do Estágio 

Supervisionado, permitindo refletir mais profundamente sobre a profissão docente, 

proporcionando aprendizagens que ultrapassam os objetivos iniciais, possuindo influência 

além da atuação profissional.  

Em vista disso corroboro com a maneira como Prates (2014) expõe:  

Acreditamos assim que é o próprio método biográfico que confere um novo 

contínuo ao nosso objeto de estudo na medida em que possibilita, em diferentes 

releituras, dialogar com as razões, os sentimentos e os interesses de aprendizagem 

daqueles que buscam, intencionalmente, formar-se professor - as professoras 

pesquisadoras e os colaboradores da pesquisa. (p. 19). 

 

Considerando a formação inicial de professores, torna-se primordial a combinação do 

conhecimento prático profissional com o do conhecimento acadêmico, de modo mais coeso 

em benefício da aprendizagem da docência. O PIBID foi idealizado para repensar esses 

espaços, na perspectiva do contexto real, possibilitando o contato perene com a comunidade 

escolar.   

As ações do PIBID, encaradas como uma oportunidade de formação, vem envolver os 

aprendizes de professor no contexto escolar, possibilitando um ensino inovador, como 

também promovendo aprendizagens significativas através dos diversos tipos de saberes que 

permitem agir de modo crítico na articulação entre Universidade e Escola, prática e teoria. 

Desse modo, por considerar a trajetória no programa essencial para a reflexão pessoal, 

então busco saber com este estudo quais foram as percepções dos colegas, futuros professores 

a partir do momento que adentram em um Programa como esse, levantando os seguintes 

questionamentos: Quais as reflexões que os licenciandos fazem da sua formação enquanto 

acadêmicos e a partir da experiência no PIBID? O que testemunhavam enquanto estão 

integrados a essa experiência formativa? O que se encontra nas narrativas de aprendizagem 

(diários de bordo) favorecidas pelo Programa?  

O trabalho é organizado em três seções.  
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Na primeira parte fizemos uma breve exposição da bibliografia sobre a formação 

inicial de professores, o PIBID como política pública alavancadora desse processo e os 

objetivos do Programa Institucional implantado na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB), e em específico do Subprojeto Interdisciplinar Letramento Matemático.  

Na segunda parte, abordaremos a questão metodológica que direciona para o contexto 

do estudo, o perfil dos participantes da pesquisa, o tratamento dos dados, a descrição da forma 

de obtenção, sistematização e categorias levantadas.  

A ultima parte destinamos à apresentação e análise dos dados obtidos onde 

construímos por meio das categorias um diálogo com os nossos sujeitos. Por fim, 

apresentaremos na Conclusão o que verificamos de mais relevante, apontando para a nossa 

pergunta de pesquisa.  
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CAPITULO I: REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 A Formação Inicial de Professores e o PIBID nesse contexto 

 
Nos últimos anos, diversas pesquisas sobre a formação inicial e continuada de 

professores têm sido amplamente discutidas. Sendo assim hoje temos uma vasta produção 

teórica a respeito (NOVOA, 1992; MIZUKAMI; REALI, 2002; PIMENTA, 2005; 

LESSARD, 2006; COSTA; OLIVEIRA, 2007; TINTI, 2012; FELÍCIO, 2014). Tais pesquisas 

apontam inquietações no processo de aprendizagem da docência, visando à formação de um 

profissional reflexivo da sua própria prática. Em particular, esses estudos evidenciam a 

importância de se discutir as possibilidades da experiência, da prática, como algo que é 

construído numa relação intrínseca entre Escola de Educação Básica e a Instituição de Ensino 

Superior (IES).  

Em se tratando da prática, esta é estabelecida na atual legislação como componente 

curricular obrigatório dos cursos de formação de professores. Contudo, muitas dúvidas e 

questões são levantadas no meio dos pesquisadores e docentes que atuam nos cursos a 

respeito de como integrar a prática na formação inicial de professores e associar com a teoria 

dada nas salas das universidades. Montalvão e Mizukami (2002, p.123) complementam sobre 

o assunto quando diz: 

Os resultados mostram que repensar os cursos de formação inicial de professores é 

necessário e urgente. Considerar a prática docente como eixo norteador e acionador 

de um processo reflexivo poderia ser uma estratégia para favorecer o processo de 

desenvolvimento profissional no qual a formação inicial é apenas um dos passos, 

mas o mais importante. 

 

Nas análises de Freitas e Villani (2002), nota-se nos cursos de formação de professores 

que os conhecimentos que orientam os projetos de inovação continuam acontecendo do lado 

de fora do “mundo dos professores e das salas de aulas”, mostrando-se em descompasso 

daquilo que é apresentado do que é desejado (p. 217). 

Felício (2014) sustenta que o atual modelo de formação de professores é marcado pela 

polaridade teoria e prática e que “o envolvimento dos professores da Educação Básica e do 

Ensino Superior é condição requerida, sobretudo para iniciar um processo de rejeição das 

polaridades entre o conhecimento profissional e o conhecimento acadêmico, instaurados no 

percurso histórico da formação inicial de professores.”. 

Contudo, Tinti (2012) ressalta que ensinar a ser professor nos cursos de formação 

inicial tem sido um grande desafio. Nesse sentido, adquirir habilidades e conhecimentos para 

tornar-se professor não basta, e consequentemente apenas cursar uma licenciatura também 
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não. Claro que é necessário que se apresente os saberes necessários para o exercício da 

docência, por tanto tornar-se professor é mais amplo.  

Na concepção de Tancredi (2009, p.15, apud TINTI, 2012):  

Aprender a ensinar envolve adquirir conhecimentos profissionais relacionados ao 

nível de ensino e às disciplinas/componentes curriculares pelos quais um professor 

se responsabiliza. Tornar-se professor é mais do que isso, pois envolve assumir as 

responsabilidades que emergem da prática profissional numa determinada instituição 

educativa, ou seja, comprometer-se com uma escola e seu contexto. Ser professor 

não cessa quando as aulas terminam; exige participação na escola e colaboração com 

os pares, exige assumir uma atitude pró-ativa frente aos estudantes, às diferentes 

classes que atua, aos projetos pedagógicos das escolas.  

 

Na perspectiva de uma educação básica com professores reflexivos e em construção, é 

preciso abordar a formação inicial aliada à prática, como um fator preponderante que provoca 

nesse sujeito percepções nas quais ele consiga aliar o conhecimento teórico, desenvolvido em 

salas de aula da instituição superior, com os conhecimentos práticos que faz necessária a 

vivência na realidade escolar.  

(...) a universidade está desafiada a formar cidadãos e profissionais autônomos, 

comprometidos com a aplicação do conhecimento em prol da melhoria da qualidade 

de vida de toda a sociedade na qual está inserida, e não tecnocratas, autômatos 

replicadores de fórmulas sofisticadas. (SOARES, 2012, p.2) 

 

Também nos escritos de Schön (1992), insere a concepção de professor reflexivo, se 

atendo à ação, à prática onde ocorre o processo de conhecimento profissional. Para Schon, a 

complexidade da sala de aula é levada em conta, por ser marcada por incertezas, 

instabilidades, situações adversas que pedem decisões imediatas e elaboração de planos de 

intervenção. São essas circunstâncias que poderão produzir a reflexão, fazendo com que a 

construção da identidade do professor aconteça, a partir da reflexão sobre a ação. 

Considera-se que esta formação inicial deve possibilitar aos professores práticas e 

discussões que os levem a refletirem, o incluindo no ambiente escolar, considerando 

diferentes contextos e modalidades de ensino. No entanto, para Gatti, Barreto e André (2011), 

ainda que as circunstâncias sejam difíceis em que essa formação é oferecida, por outro lado 

propicia condições favoráveis para o desenvolvimento de Programas que possibilita maior 

aproximação com a prática docente.  

Nesse contexto, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é 

considerado um dos programas estratégicos do Governo Federal para impulsionar à formação 

inicial, por propor a mediação entre o acadêmico da licenciatura na universidade e o espaço 

de atuação, as escolas públicas. Os bolsistas que escolhem ingressar na oportunidade dada 

pelo programa, ganham experiência e saem mais preparados para dar aula.  
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O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência enquanto política de 

promoção e valorização da Formação de Professores tem se revelado uma experiência 

formativa relevante, enriquecedora, integrando Universidade e Escola Pública de Educação 

Básica, tornando possível para os aprendizes a vivência das situações escolares em sua 

formação, e assim possibilitando, nas salas de aula e nas escolas, melhores condições de 

ensino para futuras gerações, e consequentemente elevando a qualidade do ensino básico  

(TINTI, 2012). 

Por meio do PIBID temos a compreensão da necessidade de que futuros professores 

precisam ter oportunidade de mergulhar nos saberes das experiências no âmbito da escola de 

Educação Básica conhecendo a comunidade escolar assim como seus dilemas, aliviando o 

“choque com a realidade”, conforme nos coloca Tinti (2012):  

(...) esse choque pode ser minimizado quando possibilitamos aos futuros professores 

o conhecimento do contexto escolar, os procedimentos seguidos pela escola, a forma 

como os professores mais experientes conduzem suas aulas, mas esse conhecimento 

não deve estar restrito a uma teoria, ou a uma prática e sim previsto na articulação 

teoria e prática. (p. 126) 

 

Muitos são os dilemas encontrados no espaço escolar e por isso compreendemos que 

há uma necessidade do contato do futuro professor com a dura realidade da vida cotidiana da 

sala de aula. Costa e Oliveira (2007) corroboram com essa ideia quando afirmam: “A 

confrontação com a realidade profissional, com a complexidade das situações que marcam o 

exercício da docência, são aspectos marcantes da iniciação profissional docente” (p.26). 

Em contrapartida, compreendemos também que aprender a ser professor não se limita 

aos anos da licenciatura, lendo teorias, desenvolvendo práticas ou às experiências restritas e 

de curto período com a docência e sobre isso Mizukami (2005) destaca: 

Concebe-se aqui formação do formador como um processo continuado de 

autoformação – envolvendo dimensões individuais, coletivas e organizacionais – 

desenvolvido em contextos e momentos diversificados e em diferentes comunidades 

de aprendizagem constituídas por outros formadores. (p. 3) 

 

Contudo, é preciso potencializar essa formação com novas oportunidades de 

aprendizagem, bem como um pontapé para a aprendizagem da docência na mobilização de 

pensamentos, concebendo conhecimento a partir da prática.  Ainda, aspectos pontuais 

mostram que “[...] as modificações serão possíveis na medida em que sejamos capazes de 

refletir, pensar sistematicamente sobre a realidade, intervindo dentro da nossa competência 

profissional e política [...].” (COSTA; OLIVEIRA, 2007, p.35). 
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1.2 Aprendizagens da Docência 

Baseados em pesquisas sobre o PIBID, destacamos a tese de mestrado de Douglas da 

Silva Tinti (2012), na qual traz considerações importantes sobre a aprendizagem da docência. 

Nessa direção, este autor revela que existem etapas no desenvolvimento profissional e do 

processo de constituição do professor a serem consideradas.  

Nessa abordagem, Tinti sustenta que a primeira etapa do processo formativo inicia 

muito antes do ingresso no curso de licenciatura, começa quando há uma idealização da 

profissão, denotando os primeiros indícios para esta escolha profissional.   

Com o ingresso em um curso de licenciatura, que denominamos nesse estudo 

Formação Inicial, tem-se a segunda etapa, chamada por Tinti de Aprendizagem da Docência, 

e foi nesse âmbito que essa pesquisa foi realizada. Tinti (2012) entende o período da 

graduação de grande importância na trajetória formativa e na Aprendizagem da docência. Para 

esse autor é, “pertinente apontar para a necessidade do curso de licenciatura em Matemática 

considerar a escola como um espaço de pesquisa e reflexão sobre a prática educativa, 

elemento indispensável para a formação inicial do professor e para a Aprendizagem da 

Docência” (p.76). 

Concordamos com Tinti quanto à necessidade de investigar sobre a Aprendizagem da 

Docência, uma questão ainda pouco vista nas pesquisas sobre Formação de Professores. 

Compreender a aprendizagem da docência, e como se dá essa aquisição dos conhecimentos 

para aprender a ser professor, é também compreender como “(...) um processo integrante do 

desenvolvimento profissional e da própria profissionalidade docente” (TINTI, 2012, p. 73). 

1.3 A proposta do PIBID para a formação de professores 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, uma iniciativa do 

Governo Federal, constituída como uma das Políticas Públicas voltadas à formação inicial de 

professores para a educação básica traz consigo um conjunto de ações que objetivam a 

melhoria do processo formativo oferecidos a estudantes nos Cursos de Licenciatura nas 

universidades. Regimentado em dezembro 2007, e institucionalizado em 2009, o PIBID que é 

financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

passou a existir com o propósito de incentivar “a formação de profissionais do magistério para 

atuar na educação básica, mediante fomento a programas de iniciação à docência e concessão 

de bolsas a estudantes matriculados em cursos de licenciatura de graduação plena nas 

instituições de ensino superior” (BRASIL, 2009).  
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 De acordo com a Portaria Normativa Capes nº 260, de 30/10/2010 podemos observar 

que fica instituído, no âmbito da CAPES, que as propostas dos projetos institucionais devem 

atender as seguintes expectativas do PIBID, a saber:  

a) incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação 

Básica;  

b) contribuir para a valorização do magistério;  

c) elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre a Educação Superior e a Educação 

Básica;  

d) 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;  

e) incentivar escolas públicas de Educação Básica, mobilizando seus 

professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e  

f) contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura. 

 Atualmente, 313 instituições de Ensino Superior, no Brasil, participam desse programa 

com subprojetos em todas as áreas da educação básica e num total de 90.254 bolsas 

concedidas, nas seguintes modalidades: 72.845 bolsas de iniciação à docência, 5.698 

coordenadores e 11.717 supervisores. (Relatório e dados - CAPES, 2015
1
) 

Embora o PIBID vise a desenvolver ações para aprimorar a formação inicial dos 

docentes, não é voltado para todos os graduandos em licenciaturas, pois o programa possui 

uma limitação de vagas. Segundo Largo (2013), sabendo das potencialidades do programa, e 

o que este tem produzido nos acadêmicos que participam, lamenta-se a impossibilidade de 

todos os futuros professores, que cursam uma licenciatura, de se envolver nesse contexto 

formativo, já que as vagas são limitadas.  

No que diz respeito às atividades propostas pelo PIBID, é notório que se diferencia e 

se destaca por inserir o licenciando no ambiente escolar, sobretudo com uma carga horária 

                                            
1
 Fonte: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados 
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maior do que o estágio quando o licenciando também vivencia a escola, com isso o programa 

oportuniza o futuro professor maior tempo em sala de aula para acompanhar aulas, e maior 

permanência na escola incluindo participação em reuniões, permitindo maior conhecimento 

da gestão escolar, além do desenvolvimento das atividades propostas em cada subprojeto. 

(LARGO, 2013, p.17) 

Muitas pesquisas têm dedicado atenção ao PIBID, e sob diferentes olhares teóricos, 

esses trabalhos têm contribuído para compreendermos esse processo formativo, as ações e 

tensões que ocorrem quando os acadêmicos adentram a escola para vivenciarem experiências 

da docência nas áreas de abrangência do Programa. Entendemos que esta fase inicial, a 

Aprendizagem da Docência, constitui-se umas das etapas de um longo e diferenciado 

processo de desenvolvimento profissional (TINTI, 2012, p. 74), contudo acredita-se que é 

indispensável desde o inicio, à aproximação do futuro professor com o espaço e a realidade 

que atuará possibilitando momentos de formação e de reflexão sobre a prática docente. Sendo 

assim, ressaltamos que o PIBID tem favorecido vínculos consistentes entre Universidade e 

Escolas de Educação Básica, promovendo uma prática reflexiva, a construção de atividades 

em conjunto e a mobilização de diversos saberes e experiências. Na visão de Burchard e 

Sartori (2011, p. 2) o projeto PIBID:  

Busca oferecer aos educadores em formação o acesso à escola, de forma que possam 

desenvolver atividades que sejam significativas aos educandos, relacionadas com 

situações problema do seu cotidiano, resultando num aprendizado, tanto ao educador 

em formação como ao educando da escola básica. 
 

 Desse modo, Políticas públicas para formação inicial do professor têm se destacado 

por entendermos que: 

Quando alguém inicia a profissão docente, teme a falta de adequação dos seus 

modos de pesar e agir com o dos seus pares, não sabe a quem pedir ajuda, nem como 

pautar os seus procedimentos. É como se, da noite para o dia, deixasse subitamente 

de ser estudante e sobre os seus ombros caísse uma responsabilidade profissional, 

cada vez mais acrescida, para a qual parece não estar preparado. (SILVA, apud 

TINTI, 2012, p. 45). 
 

 Não é apropriado que professores enfrentem uma realidade desconhecida, ou 

conhecida apenas no espaço da teoria. Neste cenário percebemos que há uma necessidade dos 

cursos de formação inicial de professores possibilitarem articulações entre teoria e prática 

para minimizar este impacto com o contexto escolar. Sobretudo é de suma importância 

“considerar a escola como um espaço de pesquisa e reflexão sobre a prática educativa” 

(TINTI, 2010). 
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Apoiados no Relatório de Gestão 2009-2013, da Diretoria de Formação de Professores 

da Educação Básica – DEB, órgão da Capes, entende-se que o ambiente que se cria a partir do 

PIBID propicia:  

[...] que se estabeleça um movimento e uma “crise” nesses paradigmas, de modo a 

fazer com que sua própria prática seja questionada, ressignificada e compreendida 

em um novo cenário que valoriza elementos da rotina escolar, da ação possível e 

transgressora dos discursos que desmantelam a escola e geram imobilismos nas 

práticas didático-pedagógica dos professores. (Relatório de Gestão – CAPES, p. 70, 

2013
2
). 

 

Constatações como descritas acima são possíveis quando começamos a narrar nossa 

própria reflexão a partir de observações, e das situações com as quais lidamos quando nos 

colocamos frente aos desafios que imergem enquanto prática docente. Ao narrar o que 

perpassa a nossa volta, e o que acontece com nós mesmos na trajetória do ser e tornar-se 

professor, observamos e analisamos e somos levados à mudança, seja ela de mente, 

comportamental ou pessoal. 

1.3.1 O PIBID/UESB – Subprojeto Interdisciplinar Letramento Matemático 

 
Por meio do EDITAL Nº 02/2009 – CAPES/DEB, a UESB submeteu uma proposta de 

projeto a CAPES e esta foi aprovada, dando inicio à participação da IES no Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. O projeto aprovado foi denominado 

MICRORREDE ENSINO-APRENDIZAGEM-FORMAÇÃO: ressignificando a formação 

inicial/ continuada de estudantes de licenciatura e professores da educação básica. Este 

programa, na UESB, teve inicio em 2010, sendo renovado em 2012, após também renovado 

em 2014.  

Nesse intuito, convém ressaltar que o PIBID/UESB em seu Projeto Institucional 

estabeleceu pressupostos básicos divididos em oito momentos interligados entre si prevendo:  

TÍTULO: Detalhamento das ações previstas do PIBID/UESB 

MOMENTO DESCRIÇÃO 

Estudo do tipo etnográfico  

 

Momento inicial deste Projeto, tendo em vista a importância 

de, no trabalho pedagógico, compreender a escola não só no 

que está inscrito no âmbito institucional, mas também nas 

pequenas ações do cotidiano que não constam nos registros 

documentados. 

Rodas de estudo Com o objetivo de aprofundar a leitura e discussão de 

referenciais teóricos relacionados às temáticas educacionais e 

                                            
2
 Fonte: https://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/2562014-relatrorio-DEB-2013-web.pdf 
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específicas de cada área, bem como de analisar e discutir casos 

didático-pedagógicos e práticas articuladas com a experiência 

dos professores supervisores e os saberes sobre a escola. 

Círculo de investigação Nesses círculos, o material elaborado na etapa anterior, pelos 

diferentes Subprojetos, será apresentado e analisado com a 

finalidade de, coletivamente, problematizar a realidade e 

estudar interdisciplinarmente seus achados. Feita a 

identificação dos temas implícitos e explícitos arrolados nas 

afirmações de cada área de conhecimento, as atividades no 

círculo de investigação devem prosseguir com estudos e 

debates sobre as temáticas, proporcionando aos bolsistas a 

apropriação do conhecimento, ainda que o tema a ser estudado 

esteja situado no domínio específico de uma área da ciência. 

Planejamento e elaboração 

de materiais didáticos, 

Na elaboração dessas atividades, os subprojetos buscarão 

inovar as práticas de ensino, mudando, alterando 

desenvolvimento, execução, avaliação, estratégias e 

instrumentos didático-pedagógicos, introduzindo novos modos 

de atuar em face de práticas pedagógicas que aparecem como 

inadequadas ou ineficazes (CASTANHO, 2000, p.76). 

Monitoria didática Processo que se constitui enquanto espaço direto da 

intervenção dos bolsistas de iniciação à docência sob a 

orientação dos professores supervisores e coordenadores de 

área das diferentes áreas do conhecimento, envolvidas no 

Projeto, nos espaços de sala de aula. 

Elaboração de diários de 

campo 

Relatos de experiência e relatórios, instrumentos de 

sistematização e registro das atividades desenvolvidas no 

Projeto pelos bolsistas de iniciação à docência, professores 

supervisores e coordenadores de área. O diário de campo é o 

instrumento obrigatório dos bolsistas de ID elaborado, 

semanalmente. 

Encontros nas escolas de 

educação básica 

Compreendem a elaboração de ações coletivas entre os 

subprojetos que atuam em uma mesma escola e/ou articuladas 

com outros subprojetos para serem desenvolvidas nos 

intervalos, aos sábados, num determinado período letivo, 

visando a socialização de atividades produzidas na escola 

A avaliação Acompanhamento e replanejamento, atividades que permearão 
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o Projeto em todas as suas etapas. O processo avaliativo tem 

início com as atividades de elaboração do diário de campo, a 

participação nas discussões no ambiente moodle PIBID UESB, 

elaboração dos relatos de experiências e dos relatórios de 

atividades desenvolvidos semestral e anualmente. 

Fonte: Projeto Institucional 2014 PIBID/UESB 

Sabemos que são previstas todas essas ações nos subprojetos que compõem o 

PIBID/UESB. Entretanto, neste estudo conduziremos o nosso olhar sobre os diários de 

campo, e as reflexões aí contidas das atividades que permearam o projeto. 

Para tanto, a imersão no contexto da escola é componente essencial, momento por 

excelência da iniciação à docência que deve ser realizada sob a orientação e 

acompanhamento de professores supervisores e coordenadores de área e, em 

conformidade, com as ações previstas em cada subprojeto (...). (Projeto Institucional 

- UESB 2014). 

 
A partir deste projeto PIBID/UESB, vem com ele os subprojetos que abrangem as 

mais variadas áreas de ensino.  

O subprojeto Interdisciplinar Letramento Matemático, coordenado pela Professora 

Tânia Gusmão do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, desenvolve suas ações na 

escola parceira São João Batista, que possue um baixo índice de aprendizagem, 

principalmente em Matemática o que leva ao fracasso escolar. É visto que são crianças que 

possuem dificuldades de aprendizagem, devido à existência de lacunas de conteúdos por 

ausência de pré-requisitos.  

No resumo da proposta do subprojeto Interdisciplinar Letramento Matemático 

apresentada por Gusmão, tem-se: 

O Subprojeto Interdisciplinar Letramento Matemático do PIBID-Microrrede de 

Ensino-Aprendizagem-Formação de Vitória da Conquista-Ba, inicia suas atividades 

em maio de 2014 integrado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática das 

Ciências Experimentais e da Matemática da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB). Este subprojeto objetiva integrar as áreas de ciências humano-

sociais, naturais, experimentais e da matemática, e para isso conta com a 

participação de discentes das Licenciaturas em Pedagogia, Matemática, Física, 

Geografia e História, tendo como eixo gerador o Letramento Matemático como 

veículo para o diálogo interdisciplinar com vistas a refletir a docência, os processos 

de ensino aprendizagem, a sala de aula e o seu uso como laboratório e espaço de 

formação, a utilização e impacto de materiais didáticos e de ferramentas 

teórico/metodológicas bem como os fundamentos cognitivos e científicos que os 

justificam como espaço de formação. Entende-se que o letramento não está 

vinculado estritamente a competências individuais ou específicas da matemática, 

mas como um conhecimento que se dá a partir da interação com outras áreas, outros 

indivíduos, outras culturas, em interação com o mundo e ao ser incorporado às 

práticas sociais orais e escritas de um indivíduo, permitindo-lhe uma atuação 

diferenciada em uma sociedade letrada. Nesse contexto, as ações a serem 

desenvolvidas em conjunto com supervisores e discentes bolsistas por meio de rodas 

de estudos, monitorias didáticas, reuniões de planejamento, construção e avaliação 

de propostas didáticas, visam dar maior visibilidade da relação Educação Básica e 
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Estudos Superiores, transcendendo os projetos isolados e aprofundando as 

estratégias educativas. (GUSMÃO, 2014, apud PIBID-UESB). 

 

Considerando no campo das investigações uma crescente compreensão da necessidade 

de focalizar o desenvolvimento da docência a partir da reflexão, Freitas e Villani (2002) 

ressaltam que uma prática da reflexão na ação é vista através do exercício do Diário de Bordo.  

Momentos como de socialização das vivências são importantes, pois promovem um 

crescimento individual e coletivo através de reflexões. Relatos diversos e como os que serão 

vistos no diário de bordo demonstram que o Programa possibilita ao futuro professor uma 

amplitude e profundidade de diversos saberes referentes à Docência. 

Entre as diversas ações desenvolvidas até o momento com este subprojeto, 

evidenciaremos como já mencionado, as narrativas registradas nos diários que potencializam 

o processo formativo dos professores, como apontam Freitas e Fiorentini (2007), apud Megid 

e Fiorentini:  

... Primeiramente, a narrativa como um modo de refletir, relatar e representar a 

experiência, produzindo sentido ao que somos, fazemos, pensamos, sentimos e 

dizemos. [...] e a narrativa como modo de estudar/investigar a experiência, isto é, 

como um modo especial de interpretar e compreender a experiência humana, 

levando em consideração a perspectiva e interpretação de seus participantes 

(FREITAS; FIORENTINI, 2007, p. 63). 
 

 É visto na fala dos autores que são acertadas a prática de escrever narrativas sobre as 

experiências pelas quais os estudantes de professor passam, levando a refletir sobre as ações 

vivenciadas enquanto inseridos no Programa de Iniciação a Docência. 

 Sobre o diário de bordo, Porlán (2004), apud Saucedo et al, justifica que esse material 

apresenta importantes informações sobre o processo de formação propiciado pelo Programa. 

Para os autores, esses memoriais são essenciais para formulação de perguntas 

problematizadoras, enfocadas nas relações existentes nos processos de ensino. 

 É previsto como atribuições de qualquer bolsista de iniciação a docência, cadastrado 

no Programa Institucional de Iniciação a Docência, e normalizada por meio da Portaria Nº 

096, na seção V, art. 43: “elaborar portfólio ou instrumento equivalente de registro com a 

finalidade de sistematização das ações desenvolvidas durante sua participação no projeto; 

(...).”. Sendo assim, o próprio programa incentiva a produção de narrativas que podem 

contribuir para a reflexão sobre a ação de atividades desenvolvidas. 

 É importante sinalizar que nesse espaço que o PIBID possibilita o aprendiz de 

professor se apropriar, verificamos ainda a prática “como oportunidade de construção de uma 

formação baseada na reflexão sobre a ação, sobre a construção dos saberes docente no lócus 

profissional com toda sua problemática” (COSTA; OLIVEIRA, 2012). O PIBID eleva a 
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qualidade da formação inicial, influenciando em toda a formação dos acadêmicos, 

oportunizando uma evolução no amadurecimento da docência ao longo do caminho 

percorrido durante o seu curso de licenciatura.  

Wiebusch e Ramos (p. 2, 2012) destacam que “é por meio das experiências que 

podemos refletir nossa aprendizagem, durante a construção do conhecimento.”. Neste contato 

com a sala de aula, e com tudo que o cerca, vemos a prática do outro, e realizamos também, 

fazendo com que construamos saberes, estando envolvidos com o ambiente escolar, com os 

alunos, com os professores e até mesmo funcionários da escola. Esta aproximação com os 

professores formadores tem sua valia e traz benefícios para a formação do futuro professor, 

fazendo com que nessa troca de experiências ele consiga voltar para si mesmo, através das 

suas memorias. Torna relevante nas palavras de Freire: 

Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de educador 

assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se acha nos 

guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, 

mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo 

próprio aprendiz em comunhão com o professor formador. (p. 22). 

 

Em sua pesquisa, Tinti (2012), agrega que o PIBID possibilita momentos de formação 

e de reflexão sobre a prática docente que os auxiliam nos processos de Aprendizagem da 

docência e, em consequência da Iniciação à Docência. Para o autor, o indivíduo no curso de 

licenciatura inicia a segunda etapa no processo de Aprendizagem da Docência, e que “a 

graduação se configura como um espaço importante na trajetória formativa (...)”. Para 

completar essa ideia, ele ainda considera que o conhecimento é dinâmico, e exige do 

professor uma formação contínua nas etapas que compõem a Aprendizagem da Docência. 

Nesse sentido o nosso lócus de estudo, o PIBID Interdisciplinar-UESB, visa 

desenvolver ações na escola, pois a considera um espaço formativo precípuo, e que constitui 

também um espaço apropriado de reflexões sobre os processos de ensinar e aprender, 

considerando a formação inicial. Segundo Marcelo Garcia (1998, p. 55) “(...) os docentes 

geram conhecimento prático a partir da sua reflexão sobre a experiência”. 
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CAPÍTULO II - MATERIAL E MÉTODO  

 

Desenvolvemos este trabalho dentro da abordagem qualitativa de pesquisa, no 

contexto de uma proposta critico-reflexiva que segundo Nóvoa (1992): A formação deve 

estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de um 

pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas de auto-formação participada”. Entendemos 

que a proposta do subprojeto do PIBID, Letramento Matemático é uma prática incentivadora 

para a formação do sujeito critico e reflexivo.  

Em Pimenta (1997), já afirmava que “produzir a vida do professor implica em 

valorizar, como conteúdos de sua formação, seu trabalho crítico-reflexivo sobre as práticas 

que realiza e sobre suas experiências compartilhadas.” (p. 12). Partimos de que a teoria possui 

sua importância, porém o ponto nefrálgico no processo do desenvolvimento da docência é a 

sua prática, tecendo múltiplas possibilidades dos saberes que realizam, confrontando suas 

experiências nesse contexto.  

D’Ambrósio (p.21, 2004) discorre sobre a pesquisa qualitativa, afirmando que esta: 

“Lida e dá atenção às pessoas e às suas ideias, procura fazer sentido de discursos e narrativas 

que estariam silenciosas”. 

Sobre esse tipo de pesquisa, para Borba (2004) conhecida por suas características 

próprias, porém estas não devem ser vistas como regras, visto que, o entendimento sobre o 

que é pesquisa qualitativa está em movimento e as noções levam a vários enfoques, o que se 

torna dinâmico e com possibilidades de ser mudado.  

Dessa forma, quando falo de pesquisa qualitativa, estou falando de uma 

forma de conhecer o mundo que se materializa fundamentalmente através 

dos procedimentos conhecidos como qualitativos, que entende que o 

conhecimento não é isento de valores, de intenção e da história de vida do 

pesquisador, e muito menos das condições sócio-políticas do momento. 

(BORBA, 2004, p. 3) 

Dentre as variadas formas de pesquisa qualitativa, iremos descrever as ideias, as 

sensações, as perspectivas e as descobertas, buscando conhecer as diversas vertentes do 

desenvolvimento profissional na formação inicial de professores.  

Como objeto deste estudo, investigamos quais as influências do PIBID para os 

aprendizes de professores a partir das suas reflexões, quando este projeto os aproximam da 

realidade e proporciona observações importantes no contexto inserido. De imediato 

consideramos que tais observações trazem sentimentos, impressões, estímulos, descobertas e 

uma forte interação do mundo acadêmico com a realidade escolar.  
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 Priorizamos todas as opiniões, conclusões dos bolsistas, buscando nas falas as 

perspectivas sobre sua formação gerada a partir das ações do PIBID.  

2.1.  Contexto do estudo 
 

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) é uma IES multicampi, 

situada na mesorregião do Centro-Sul (região Sudoeste) do Estado da Bahia, que envolve 

aproximadamente 60 municípios. Sua sede se situa no município de Vitória da Conquista, 

além da sede administrativa a UESB possui mais dois campi, sendo um na cidade de Jequié e 

outro na cidade de Itapetinga. Atualmente, oferece 47 cursos de graduação, sendo 22 cursos 

na modalidade de licenciatura nas áreas de Física, Matemática, Química, Ciências Biológicas, 

Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Letras Vernáculas, Letras Modernas, 

Pedagogia, Ciências Sociais, Teatro e Dança. 

A universidade constitui um papel de grande importância para a formação do 

professor. É através das suas ações que o acadêmico tomará posse de conhecimentos 

específicos, em seguida prepará-lo para exercer o papel de professor, por meio das disciplinas 

didáticas e conhecimentos pedagógicos (geral e específico), no curso de licenciatura. Tem-se 

discutido muito nos últimos anos o modelo da formação inicial nas universidades, procurando 

entender de que forma ela deve lidar com os desafios que emergem com relação à escola, e de 

que forma deve proceder para capacitar e formar futuros professores encaixando-se em sua 

realidade. 

A formação profissional consiste então em pôr os estudantes em contato com esses 

saberes teóricos e práticos, tanto na universidade como em meio escolar, quer eles 

tenham a forma de enunciados declarativos, processuais ou condicionais. A prática é 

dita profissional pelo fato de remeter a esses saberes explícitos, e a padrões ou 

normas de prática reconhecidos e fundamentados na pesquisa. (LESSARD, 2006, p. 

2010). 
É possível perceber nas pesquisas sobre formação de professores, que ainda falta 

muito para os cursos de licenciatura ter uma maior aproximação com a escola, com seus 

saberes, e suas práticas. O PIBID, uma política pública com essa finalidade, visa fazer essa 

aproximação entre a escola de educação básica e a Universidade.  

No contexto escolar para o desenvolvimento das ações do subprojeto interdisciplinar 

letramento matemático, contamos com a parceira Escola de Educação Básica São João Batista 

situada no bairro Guarani, na cidade de Vitória da Conquista.  

Foi nesse contexto que o estudo foi realizado, compreendendo que Universidade e 

Escola de Educação Básica, juntos, fazem parte deste trabalho. 



26 

 

 

2.2 Sujeitos da Pesquisa 

 
Os sujeitos da pesquisa foram 23 bolsistas do Programa Institucional de Iniciação a 

Docência (PIBID-UESB) que exercem atividades pedagógicas em escola pública da educação 

básica, e estão cadastrados no subprojeto interdisciplinar Letramento Matemático. O grupo é 

composto licenciandos de diversas áreas do conhecimento, a saber: Matemática, Física, 

Letras, Pedagogia, Geografia e História. Analisamos as narrativas destes bolsistas registradas 

em seus diários de bordo. Escolhemos seis destes, um de cada área para elucidar suas 

reflexões por meio de uma entrevista. Logo, nessa triagem não impede que citemos as 

reflexões dos demais bolsistas, que em algum momento nos chamou também a atenção, 

tornando-se relevante mencionar.  

Procedendo assim, escolhemos nomes de autores das diferentes áreas do conhecimento 

para denominarmos os sujeitos e garantir seu anonimato. Deste modo os sujeitos foram 

identificados como: Euclides (bolsista da Matemática); Marie Curie (Bolsista da Física); 

Cecília Meireles (Bolsista de Letras); Maria Montessori (Bolsista da Pedagogia); Friedrich 

Ratzel (Bolsista da Geografia) e Karl Marx (Bolsista da História).  

Analisamos com detalhes às narrativas desses seis bolsistas, e os trechos das narrativas 

dos demais bolsistas que compõe o subprojeto interdisciplinar, que nos pareceu interessantes 

nomeamos como educador 1, educador 2, e sucessivamente. 

2.3 Materiais considerados na busca dos dados 

 
No subprojeto interdisciplinar Letramento Matemático a carga horária esta distribuída 

entre reuniões gerais, rodas de estudo, planejamento e avaliação, encontros específicos na área 

de atuação, vivências com participação diversas nas aulas dos professores e outras atividades 

requeridas na Escola de Educação Básica: Escola Estadual São João Batista. Todas essas 

atividades são registradas, individualmente pelos bolsistas de iniciação em um diário de bordo 

e entregue mensalmente para a coordenação que recomenda registrar sempre a reflexão da 

prática em todas as vivências. 

Assim, utilizam-se como instrumentos os diários de bordo de vinte e três bolsistas do 

subprojeto e entrevista de seis sujeitos, com o objetivo de elucidar as reflexões dos bolsistas. 

A prática de escrever narrativas da vivência no projeto é solicitada, como prevê o 

edital nº 10/2014 sobre atribuições dos bolsistas: “(d) elaborar relatórios e diários de campo 

de suas atividades, entregando-os nos prazos estabelecidos pelo coordenador do Projeto;”. A 

partir disso queremos investigar acerca das contribuições do PIBID no processo formativo dos 

envolvidos, considerando o diário de campo/bordo um dos instrumentos da nossa pesquisa. A 
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análise buscou identificar mudanças produzidas nesse processo, considerando que as reflexões 

sobre as experiências proporcionam aprendizagens, abrindo espaço para novas ideias, saberes 

e caminhos novos. 

Inicialmente, as narrativas trazem relatos superficiais e simplificados, sobretudo é 

perceptível no avanço dos registros que os memoriais vão possuindo mais sensibilidade, mais 

detalhes e características próprias. Para cada momento dentro do projeto, há diferentes olhares 

que o envolve na prática docente. Na maioria dos diários, não encontramos uma reflexão 

direta sobre a docência, mas sim uma descrição sobre as experiências vividas. Por esse 

motivo, preferimos estimular essa reflexão por meio de mais um instrumento, a entrevista 

semiestruturada.  

Vemos que Megid e Fiorentini, afirmam:  

As reflexões sobre nossas experiências proporcionam aprendizagens. Entretanto, a 

experiência por si só não apresenta conhecimento; precisa estar acompanhada de 

atos mentais, da reflexão, pois assim será passível de atribuição de sentidos e 

significados, tornando-se objeto de conhecimento. O processo de escrita pode ser 

visto como uma experiência que proporciona reflexões sobre as ações mentais, 

abrindo espaço, para o estudante, à construção de caminhos novos, mais produtivos 

e próprios para aprender. (MEGID; FIORENTINI, 2010). 

 

Dessa forma é necessário ressaltar que a entrevista trata-se de uma conversa com 

propósitos bem definidos. Por meio dela, além de permitir uma obtenção mais direta e 

imediata dos dados, serve para aprofundar o estudo. Além disso, a entrevista semiestruturada 

pretende aprofundar-se sobre um fenômeno ou questão específica, organizar um roteiro de 

pontos a serem contemplados, podendo, de acordo com o seu desenvolvimento, alterar a 

ordem deles e, até mesmo, formular questões não previstas inicialmente (FIORENTINI, 

2012). 

A sessão foi realizada com os seis bolsistas, registrada em áudio, sendo transcrita na 

íntegra e, por meio dela, foi possível conhecer mais sobre a trajetória formativa e pessoal dos 

sujeitos escolhidos para a pesquisa. Os relatos foram organizados a partir das categorias, 

evidenciando as impressões iniciais e a maneira como lidam com os diferentes desafios no 

ambiente escolar e suas reflexões acerca disso. 

O PIBID tem o intuito de possibilitar uma vivência frequente com a prática fazendo 

com que haja ensino e aprendizagem entre alunos e bolsistas, professores supervisores e 

coordenador, escola e sala de aula, e que a partir dessa prática possam fazer o exercício da 

reflexão das suas próprias ações, assim como das atividades didáticas pedagógicas 

desenvolvidas. De tais relatos, no diário de bordo quanto na entrevista, conseguimos 

estabelecer algumas relações das reflexões que os sujeitos fazem de suas vivências e, assim, 
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consideramos que estes dois instrumentos se complementam para nos fornecer maiores 

informações para compreender o objeto pesquisado.  

2.4. Procedimentos de Análises 

 
Inicialmente fizemos uma leitura rápida dos diários. Em uma segunda leitura 

selecionamos algumas palavras específicas que mais nos chamou atenção, relacionadas à 

aprendizagem da docência. A partir daí emergiram algumas categorias de análise visando a 

classificar as percepções que eles tiveram durante as ações iniciais desenvolvidas. Desse 

modo, as informações obtidas nos permitiu olhar para o bolsista inserido em quatro momentos 

que assim caracterizamos: 1) aproximação com a escola, 2) aproximação com o outro 

(colegas, supervisoras e demais agentes da escola), 3) aproximação com a sala de aula e, 4) 

aproximação com os recursos metodológicos. 

De modo particular, neste trabalho foram analisados os dados sobre a formação inicial, 

buscando perceber a compreensão dos bolsistas diante dos desafios que o espaço formativo 

proporciona. Para isso, buscamos entender como os futuros professores desenvolveram sua 

formação na atuação, considerando a dimensão entre saberes e práticas, que constitui um 

saber sobre a profissão, construído pelos próprios aprendizes. 
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CAPITULO III: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 
 

Neste capítulo, apresentamos o que se revela nos diários de bordo e nas entrevistas 

realizadas. A partir do que foi coletado, elencamos quatro categorias que emergiram a partir 

da construção das análises, relacionando com os objetivos que delineia este estudo. São essas:  

I. Aproximação com a escola; 

II. Aproximação com o outro (colegas, supervisoras e demais agentes da escola); 

III. Aproximação com a sala de aula; 

IV. Aproximação com os recursos metodológicos. 

 

Consideramos ainda, além das quatro contribuições que emergiram neste 

levantamento, a reflexão dos bolsistas referente ao processo formativo proporcionado pelo 

PIBID, abordado na entrevista. As entrevistas foram realizadas individualmente, gravadas em 

áudio e posteriormente transcritas e analisadas conforme o contexto.   

Citado anteriormente, iremos denominar os bolsistas como: Euclides (bolsista de 

Matemática), Marie Curie (Bolsista de Física), Fernando Pessoa (Bolsista de Letras), Maria 

Montessori (Bolsista de Pedagogia), Friedrich Ratzel (Bolsista de Geografia) e Karl Marx 

(Bolsista de História). Desenrolaremos a nossa análise às narrativas desses seis bolsistas a 

partir das reflexões nos diários e na entrevista, o que não impede de citarmos em algum 

momento deste capítulo outras reflexões que também nos chamou atenção na leitura que 

fizemos dos diários de bordo dos vinte e três bolsistas do subprojeto interdisciplinar. E nesse 

caso já não nomearemos como dito, mas como “educador 1”, “educador 2” e sucessivamente. 

3.1 Aproximações com a escola 

 
Estudar sobre formação de professores é falar sobre outro espaço, além da 

universidade, onde acontece a construção da identidade docente e em que práticas 

pedagógicas são desenvolvidas: a escola. É para esse espaço que os cursos de formação inicial 

de professores preparam os futuros professores para atuarem. Em vista disto, o PIBID 

proporciona essa inserção, levando os aprendizes a uma visão mais larga do cotidiano escolar.  

Bom, minhas impressões não foram as melhores, achei a escola pequena, escura, 

com salas mal estruturadas. (Maria Montessori).  
 
Nos dias que não tinha merenda, os alunos eram liberados no intervalo, logo os 

últimos horários não havia aula. Percebi que a merenda escola interfere no 

andamento do horário das aulas, e que a falta da merenda pode acarretar prejuízo 

no ensino. (Marie Curie). 
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Em outro dia conhecemos o colégio em que iríamos trabalhar, os funcionários e 

parte dos alunos. (...) A escola traz um espírito muito acolhedor em razão do seu 

tamanho. (...) Deu para se notar também que quem trabalha lá tem gosto pelo que 

faz, a estrutura não é das melhores, mesmo assim as atividades acontecem 

normalmente, prova do esforço e dedicação de todos os funcionários. Outro ponto 

importante a ser citado foi o tratar dos alunos com os funcionários, um tratar com 

respeito. (Friedrich Ratzel). 
 

Antes de participar do projeto não conhecia a Escola São João Batista, quando tive 

meu primeiro contato com o espaço, percebi que era uma escola com um espaço 

físico agradável e convidativo, porém, pequeno para o grande número de alunos 

matriculados na escola. Os funcionários da escola e os professores foram bastante 

receptíveis. A sala em que ocorrem as reuniões do PIBID, na verdade é uma 

biblioteca, o espaço não é tão grande, mas comporta todos os participantes 

envolvidos, é um local limpo, muito bem cuidado e organizado. (Fernando Pessoa). 

 É visto na narrativa dos bolsistas a importância de conhecer a escola, descrevendo-a e 

analisando a dinâmica escolar, uma vez que a identifica como campo de atuação futura, e 

observa criticamente as necessidades que permeiam esse ambiente. Sem dúvidas, este 

reconhecimento do espaço formativo é um fator que agrega para a formação dos futuros 

professores, pois eles ingressarão possivelmente em alguma dessas realidades. E cabe 

lembrar, que a falta de infraestrutura em uma escola, tem sido um dos motivos fortes para 

descontentamento profissional.  

 Na pesquisa de Gatti, Barreto e André (2011), é apontado que um dos fatores que 

levam a professores a ter insatisfação em sua profissão está na falta de infraestrutura da 

escola, como também formação insuficiente para enfrentar os desafios do ensino. Salientamos 

então, que se apropriar desse espaço, considerando suas fragilidades e de antemão as 

conhecendo e refletindo sobre elas, minimizará como aborda Tinti (2012), o “choque de 

realidade” nos primeiros anos de sua profissão.  O que aponta o aprendiz bolsista do curso de 

Física:  

Conhecer o ambiente, e indivíduos que nele estão inseridos, é fundamental, pois 

esta primeira visita nos permitiu, ainda que parcialmente, realizar uma analise do 

campo em que iremos atuar. (Marie Curie).  

 
“Percebo que o projeto interdisciplinar vai me ajuda muito a decidir o que eu 

realmente quero se é a sala de aula ou outra área de pesquisa, pois o projeto nos 

possibilita ter acesso a esse meio.” (Educador 2 - bolsista de física.). 

Contudo, percebemos por muitos olhares para a estrutura física da escola que essa 

vivencia foi significativa, todavia para alguns bolsistas não foi apenas a estrutura física da 

escola que mais lhe chamou a atenção, mas o aspecto humano que se dá através da integração 

da escola com a comunidade, com os pais, o que permite verificar a multiplicidade de relações 

que constitui a profissão. Sobre isso, Tinti (2012, p. 47) nos traz como contribuição de sua 

pesquisa no que diz respeito à cultura escolar, que o PIBID tem contribuído efetivamente uma 
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vez que insere o licenciando no contexto formativo, familiarizando com as características e 

principais desafios enfrentados pelos docentes.  

(...) houve a reunião dos gestores, docentes e pais. Nesta reunião foi discutido sobre 

a importância do envolvimento dos pais com a vida escolar dos filhos. (...) Percebi a 

importância da parceria entre escola e família para a construção do conhecimento, 

pois problemas familiares podem contribuir negativamente no desempenho do 

discente, como foi relatado por alguns professores referindo ao desempenho de 

alguns alunos da escola. (...) nesta reunião os pais tiveram a oportunidade de 

conversar com professores de diferentes disciplinas sobre o comportamento dos 

filhos, teve uma mãe que chamou minha atenção, pois ela descreveu seu empenho 

em estar constantemente auxiliando e acompanhando o desempenho escolar de sua 

filha. (Marie Curie).  

 As observações feitas pela bolsista evidenciam que as reflexões não só se pautaram na 

estrutura física da escola, mas na identificação das relações existentes entre escola e 

comunidade, professor e os pais dos alunos. Toda essa dinâmica evidencia que por meio 

dessas relações estabelecidas no ambiente escolar o aprendiz se dar conta que o seu papel 

abrange muito mais que sua atuação em sala de aula.  

 No que diz respeito à estrutura das salas de aula, e da implicação disso para ensino e 

aprendizagem, encontramos:  

A menor quantidade de discente na sala permite que a professora dê maior atenção 

para cada aluno, podendo assim identificar as potencialidades e as dificuldades de 

cada discente. A sala é pequena e a quantidade de alunos é menor 

(aproximadamente 20 alunos) se comparada com outras salas. Talvez devido a 

nossa presença os alunos quase não conversaram no decorrer da aula. (Marie 

Curie). 

 
É uma sala pequena que dispõem de uma lousa, mesa e cadeira do professor e 

carteiras distribuídas em cinco filas, com aproximadamente 35 alunos de ambos os 

sexos e raças. Observei que há uma carência de infraestrutura e de rendimento de 

aprendizagem dos alunos. (Educador 1- bolsista de física) 

 

3.2. Aproximação com o outro (colegas, supervisoras e demais agentes da escola). 

 
A permanência na escola que se dá através do Programa de Iniciação a Docência é 

distribuída entre reuniões de planejamento e avaliação, rodas de estudo, encontros específicos 

de área de atuação, além das observações e participação nas aulas dos professores e em outras 

atividades requeridas da escola. Encontramos nas falas dos bolsistas que essa aproximação 

com colegas, supervisoras seja nas reuniões e encontros ou durante o momento em sala de 

aula se torna significativo, de maneira que se apropriem dos saberes da docência, 

descobrindo-se e desenvolvendo a identidade e profissionalidade docente.  

Reunião bastante produtiva, onde a professora Tânia nos explicou sobre a 

“Fazendinha”, nos apresentou as atividades propostas. Fomos direcionados a 

adaptar a história para nossa área, isso me alegrou. Penso que a Pedagogia teria 

muito a contribuir nesse processo de aprendizado das crianças. Também 

trabalhamos com a divisão, os alunos iriam iniciar o processo de operações 
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matemáticas com tal operação. Vinha-me o pensamento que será um processo 

bastante árduo, mas proveitoso. Os alunos com dificuldade de aprendizagem 

poderiam se desenvolver, mas sem dar nome as quatro operações, pois de certa 

forma os alunos travam quando utilizamos certos termos. (Maria Montessori). 
 
Em uma dessas reuniões estava presente a professora (...) da Uneb (formada em 

geografia e mestre em educação) que relatou sobre sua trajetória, sua experiência 

educacional. Houve a leitura do texto: parábola ao professor (...). Ainda nessa 

reunião os grupos realizaram a apresentação da sequência da fazendinha com 

algumas modificações. Após as apresentações as professoras presentes (...) 

opinaram dando sugestões e fazendo algumas modificações nos textos lidos. Neste 

período aprendi muito através das experiências relatas pelas professoras (...) sobre 

a docência. (Marie Curie). 
 
 

 Dentro do subprojeto como pôde ser entendido no decorrer deste estudo, existe uma 

interdisciplinaridade por se tratar de várias áreas do conhecimento envolvidas em um mesmo 

propósito que é a aplicação de uma sequência didática intitulada A Fazendinha Matemática
3
. 

De forma articulada, os bolsistas tem desenvolvido cada um em sua área, e esse conjunto tem 

chamado à atenção nas narrativas de maneira positiva:  

Dedicamo-nos a apresentação dos redesenhos e das atividades. Cada grupo 

(subdividido por áreas) adaptou a história inicial com elementos de seus cursos. 

Adaptamos também as atividades de acordo com as histórias apresentadas, e a 

professora Tânia nos auxiliou onde estávamos errando, onde poderia ser 

reformulado. Essa orientação me deu um norte maior. Pude rever meus erros e ser 

orientada na melhor forma de trabalho. Ver a apresentação dos colegas também foi 

fundamental, passamos por uma troca de experiências bastante válida. (Maria 

Montessori).” 
 
Foi impressionante ver alguns experimentos e descobrir que na física tudo tem uma 

explicação. Estamos aprendendo um pouquinho de cada coisa a cada encontro 

realizado. Satisfeita por isso!!! (Euclides). 

 

Aspectos associados à interdisciplinaridade são marcantes nas narrativas, 

demonstrando que o PIBID vem promovendo experiências formativas em um contínuo 

dialogo com as diversas áreas do conhecimento. O trabalho em grupo interdisciplinar foi um 

desafio, como narrado pelos bolsistas:  

 
Algo que sempre “incomodou” no grupo foi trabalhar com a matemática, 

sinceramente não imaginei que seria a matemática a base de todo esse nosso 

trabalho (...), contudo foi uma grata surpresa, pois vimos de maneira prática como 

as ciências estão e podem ser trabalhadas juntas, isso é a interdisciplinaridade. 

(Friedrich Ratzel). 
 
No PIBID tive algumas dificuldades afinal acabei participando da parte 

interdisciplinar do projeto que está focada na matemática, uma matéria diferente da 

minha área de estudos que acabou me provocando a ser criativo em desenvolver 

uma aplicação dos meus conhecimentos. Também nunca, até aquele momento tinha 

                                            
3
 A fazendinha é uma sequência didática criada e desenvolvida para ensinar as quatro operações nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental. 
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participado de algo igual ao PIBID que dá aos bolsistas uma experiência tão livre 

em sala. (Karl Marx). 
 

Diante disso, Tinti (2012) destaca que ações como essa podem levar os futuros 

professores a reconhecer a integração entre as áreas do conhecimento, e de que os cursos de 

formação inicial precisam preparar professores com visão ampla de área de conhecimento, e 

não limitado ao conteúdo disciplinar.  

Sobre o convívio com a supervisora: 

Conhecer uma profissional como a nossa supervisora que tem uma imensa 

experiência na sala de aula, extremamente animada para com a sua profissão 

deixou a todos bem entusiasmados, obviamente as dificuldades vão ser imensas, o 

que não vai nos impedir de tentar seguir o exemplo dela. (Educador 5 - bolsista de 

geografia). 
 
Nestas primeiras conversas que tive com a professora Wanderleia, percebi que sua 

relação com os alunos vai além de seu lado profissional, pois em todo momento ela 

fala sobre o lado humano que devemos desenvolver. (Marie Curie). 

 

 No âmbito do PIBID, os licenciandos não assumem a sala de aula como no estágio, 

mas ao contrário disso os futuros professores devem compartilhar da experiência trazida pelo 

professor supervisor ao longo da sua trajetória profissional, e concomitantemente contribuir 

no desenvolvimento do ensino e aprendizado na escola pública a partir dos conhecimentos 

adquiridos na Universidade. (FELÍCIO, 2014)  

3.3. Aproximação com a sala de aula 

 
Na oportunidade do PIBID, muitos em suas reflexões demonstram que estão 

conhecendo os papéis que identifica o professor. Alguns ainda não possuíam a noção do 

trabalho escolar e da complexidade da profissão docente. E diante das situações vividas, 

construíram novos conhecimentos, criaram novas concepções a respeito da docência, e suas 

especificidades. Na entrevista, a fala do Bolsista de Letras revelou isso:  

Na verdade, Primeiro contato que eu tive com escola, a sala de aula do outro lado, 

não do lado do aluno, assim, mas do professor, foi a partir do PIBID, foi minha 

primeira experiência que tive. Porque até então só tinha experiência como aluno, e 

desde sempre (...) e gostava muito desse ambiente da escola, (...) quando chegava as 

aulas, logo no começo do ano, era muito dedicado em relação a isso. E acho que foi 

ate um fato que contribuiu né, pra escolher o curso que to fazendo hoje que é letras 

(...). Além disso, dessa visão do outro lado eu percebi, nossa! Que é muito trabalho. 

Muita coisa! Pensava que era só abrir o livro, o professor ler e pronto! Não tinha 

nem ideia dessa semana pedagógica existe, desse trabalho! (...) Pra por uma 

questão em alguma prova, tem que ser debatida nas reuniões, tem muito trabalho. 

Não sabia disso! (...) é um trabalho bem difícil. E outra coisa também, foi esse 

ambiente escolar, o respeito com os professores, é um lugar assim de crescimento 

realmente. E quando cheguei assim, e vejo hoje, cresci bastante, aprendi muita 

coisa, na sala de aula, principalmente com os alunos, quando a gente teve contato 

de fazer a (...) observação. E na observação assim foi que pude perceber como é 
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que era, realmente, o trabalho do professor, e vi que é muito difícil controlar uma 

sala de aula, é muito difícil se impor numa sala de aula, realmente tem que ter 

muito trabalho, tem que ter realmente um talento sabe, tem que realmente gostar 

muito da área, tem que ter o amor, realmente tem que ter o amor, e eu aprendi 

bastante isso aqui na escola, durante esse 1 ano de PIBID que to fazendo agora.  

(Fernando Pessoa). 

 

 Compreende-se que estes licenciandos, no tempo quando foram alunos da educação 

básica já vivenciaram tempo significativo na escola, logo trazem consigo o olhar de aluno 

sobre a escola, e que por vezes essa visão é restrita (TINTI, 2012). Por esse motivo, que ações 

como essas providenciadas pelo PIBID trazem essa possibilidade de ampliar essa percepção 

do contexto escolar. 

Essas percepções sinalizam como situa Megid e Fiorentini (2011), que se faz 

necessário do licenciando ser inserido nessa complexidade da sala de aula, no dia a dia da 

profissão docente, no contexto escolar incerto, e cheio de conflitos e estranhamentos, para 

então atribuir novos significados a partir do que ele já fez e aprendeu com o que está 

experienciando no presente e para o que poderá vivenciar no futuro, quando este for reger sua 

própria sala de aula.  

Isso fica evidente na fala do bolsista de história, quando este reconhece a influência 

destas ações na sua formação inicial:  

Primeiro o seguinte, é quando a gente entra no curso, a última coisa que a gente 

pensa é lecionar. (...) Se eu não tivesse feito o PIBID eu não pensaria em ser um 

professor. Entendeu? O PIBID me deu essa alternativa, uma alternativa a mais para 

meu próprio curso. Porque quando você faz história, ou curso de direito, ou curso 

de letras, você faz pensando (...) num concurso ne, ou quem sabe (...) pensando em 

se tornar um pesquisador, ou um bacharel na sua área (...). No ambiente de sala, 

(...) sou cercado desse medo, e eu também tinha esse medo, essa ideia de invés de 

ser professor, fazer um concurso, e propriamente de dentro de casa influenciado por 

isso. (...) Porque o professor é mal visto, não é só mal visto pelo estado que 

emprega ele, é mal visto pela sociedade, é mal visto pelos próprios alunos que 

estudam para serem professores, essa é a impressão que eu tinha, e a impressão que 

vejo em outros que me circulam (...). O que o PIBID fez, foi abrir uma porta, ou 

melhor, uma janela, uma outra opção. (...) agora penso mais em fazer um tempo 

dando aula, depois estudar mais pra fazer um concurso pra trabalhar na própria 

área de educação, (...) ser um professor universitário, algo do tipo, fazer um 

trabalho de pesquisa, mas sem fugir da sala. (...) O PIBID alargou isso, me deu uma 

oportunidade, que é um caminho que posso seguir, e que eu não vou me arrepender 

(...). E o PIBID tem essa ideia, ele faz a gente gostar do ato de ensinar, do ato de 

você ser útil (...). Mas o aluno às vezes vê em você, que legal, o quanto que esse 

cara sabe, quero um pouco dessa pessoa, quero um pouco do conhecimento que 

essa pessoa tem, ou um pouco da própria atitude. Porque o aluno é influenciado 

não só pelo que o professor ensina, mas pelo que o professor é dentro de sala, e (...) 

nos corredores da escola. (Karl Marx). 
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 Para Felício (2014), essa percepção do licenciando bolsista é um reflexo do PIBID, 

que resulta numa mudança de concepção sobre a profissão docente, verificando uma 

compreensão sobre a docência não mais pelo senso comum, mas pela janela epistemológica 

da docência e de seu papel como ator social.  

O PIBID parecia realmente ser uma excelente porta de entrada para a docência 

antecipada, iria nos dá uma ótima noção de como é a profissão, nos preparar para 

futuramente encararmos uma sala de aula como professores, as vivências e 

experiências do projeto estavam sendo valiosíssimas. (Educador 3 - bolsista de 

geografia)  

 

Notei que os alunos ainda têm dificuldades na oralidade, há a necessidade de 

inserir mais atividades que instigue os alunos a se expressarem verbalmente. (...).  

A experiência, você entrar na sala de aula, você conviver com os alunos, você ver a 

metodologia, (...) vê de que forma os conteúdos estão sendo aplicados. (Marie 

Curie) 

 

 Ao possibilitar aos futuros professores as observações das aulas ministradas pelas 

professoras em sala, a bolsista de pedagogia relatou seu “choque” ao encontrar dificuldades:  

“Essa foi nossa primeira observação, e foi impactante. A turma conversa bastante, 

a sala é pequena e têm muitos alunos, algumas cadeiras estão quebradas, e a 

maioria dos alunos não presta atenção no que está sendo trabalhado. A professora 

está trabalhando números inteiros, e os alunos não tem livros, o que os dispersa 

ainda mais. Para uma resolução de atividades eles recebem uma folha xerografada 

da pagina do livro de outra turma. Ao receber a atividade a maioria dos alunos diz 

não saber, antes mesmo de tentar e conversam demasiadamente. Fiquei um pouco 

receosa em trabalhar com essa turma, me pareceu que seriam bastante difícil de 

lidar.” (Maria Montessori). 

 

É evidente que essa vivência tem sido significativa para os futuros professores, uma 

vez que em seus discursos podemos perceber uma transformação que emerge das experiências 

através de pensamentos, e mudança de atitudes, configurando ser docente.  

 
Ao observar a turma em que trabalhei pude notar várias coisas pessoais, que até 

então como aluno nunca tinha reparado, como a confiança dos alunos no professor, 

o respeito mútuo e principalmente o aprendizado, (...) em que o professor prioriza 

todas as tentativas por mais erros que sejam cometidos pelo aluno para que ele 

desenvolva seu conhecimento não através de cópias, mas através do raciocínio 

lógico. Desse modo pude entender o método de ensino e me aprimorar como futuro 

educador. (Karl Marx).  
 

Participamos um pouco mais, entregamos os livros didáticos e fiscalizamos a 

atividade em que estavam fazendo. A cada observação ganhávamos um pouco de 

experiência por ver como é na pratica a sala de aula e certa aproximação com os 

alunos (...). (Friedrich Ratzel). 

 

Na maior parte dos cursos de licenciatura o momento com a prática é tardio, 

acontecendo nos últimos semestres, com os estágios. Nesse momento, quando o primeiro 

contato acontece com a escola de educação básica, muitos vivenciam a realidade do contexto 

escolar, e desmotivam-se com a profissão, e se tornam insatisfeitos com o curso, e em alguns 
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casos acontece à evasão. Em outros casos, os aprendizes se empolgam cada vez com a 

profissão docente, apesar da complexidade que envolve a docência, visualizando as múltiplas 

possibilidades de atuação. Isso só afirma que o objetivo do PIBID tem sido alcançado, ao 

valorizar o magistério e incentivando a formação inicial de professores. 

Essa experiência de um contato mais intenso com o cotidiano escolar, as 

professoras supervisoras e a comunidade escolar (em alguma medida), me fez 

valorizar ainda mais que antes, a docência. Ter a oportunidade de aplicar a 

sequência didática amparada pela experiência das professoras supervisoras e da 

coordenadora do Subprojeto durante os dias de reunião e aqueles em que estive em 

sala de aula, aumentou em mim a vontade de atuar no ensino fundamental. 

Perceber a Fazendinha auxiliando a turma do 7º ano A, a crescer e aprender com a 

sequência, traz uma satisfação e, é claro, me proporciona também aprendizado e 

um momento de troca muito rico. (Maria Montessori). 
 
No PIBID tive algumas dificuldades afinal acabei participando da parte 

interdisciplinar do projeto que está focada na matemática, uma matéria diferente da 

minha área de estudos que acabou me provocando a ser criativo em desenvolver 

uma aplicação dos meus conhecimentos. Também nunca, até aquele momento tinha 

participado de algo igual ao PIBID que dá aos bolsistas uma experiência tão livre 

em sala. (Karl Marx). 

  

Ainda uma questão levantada em algumas reflexões sobre a distinção do PIBID com o 

Estágio. É fato que o Estágio é uma atividade obrigatória curricular, porém não considera o 

espaço da escola como o PIBID que além de propiciar a permanência contínua do licenciando 

no dia a dia escolar por pelo menos dois anos, ainda possibilita a participação e o diálogo 

entre Professor da Universidade, licenciandos bolsistas e Professor da educação básica. 

(FELÍCIO, 2014)  

Então são muitas coisas que você vê na teoria na universidade mas quando chega 

aqui na realidade, não é bem assim. E só no tempo que a gente faz o estágio mesmo 

obrigatório da universidade, ele não lhe dá o aparato suficiente pra você fazer essa 

diferença. Até porque o estágio que a gente faz é no último semestre. Então você, 

nos últimos semestres quando você já tá saindo, você começa a fazer estágio, e você 

passa quinze dias, um mês no máximo ali, não dá pra você aprender. O PIBID é 

diferenciado, é uma vivência. (Maria Montessori). 

 

O bolsista considera o momento que vive no PIBID como: 

 
(...) a união entre prática e teoria. (...) o PIBID vai trazer o que você vai ter só no 

final do semestre, uma experiência de 6 meses, enquanto estou aqui 1 ano ou 2, a 

pratica escolar, o ambiente escolar, vendo como é que é os detalhes que só se veem 

na prática. O PIBID ele é a proximidade entre a teoria e a pratica. (Friedrich 

Ratzel). 

 

Ao contrário, a bolsista de pedagogia conseguiu enxergar outros aspectos relacionados 

a sua formação a partir da vivência no PIBID: 

 

(...) o que eu aprendi dentro da universidade, claro que é um pouco que utópico ne, 

quando a gente vem realmente pra sala de aula, que a gente vê que não é bem 

assim. Na universidade aprendi muita coisa, que falava “nossa que lindo, ser 

professor é lindo demais”. Mas é muito utópico. Quando a gente vem pra sala de 
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aula mesmo, pra realidade da escola, principalmente a escola periférica, e publica, 

a gente vê uma realidade completamente diferente. (...) você vê pais que são muito 

omissos, o professor ele não é tão respeitado pelos alunos. (...) tudo que aprendi na 

universidade, claro que me auxiliou muito, mas é muito diferente do que eu vejo. É 

muito diferente do que aconteceu aqui no PIBID, do que eu pude perceber aqui no 

PIBID. (Maria Montessori). 

 

Como podemos perceber, nas reflexões sobre as experiências trouxe também a 

evidência da formação marcada pela polaridade teoria e prática. Diante disso, esse fato vem 

realçar as fragilidades existentes no modelo de formação dos cursos de licenciatura, sobretudo 

porque a comunidade acadêmica pouco tem se aproximado das práticas construídas nas 

escolas de Educação Básica. (FELÍCIO, 2014) 

 

(...) o que eu aprendi aqui, se eu não tivesse aqui eu não teria aprendido nos meus 

quatro anos de universidade, eu fiquei quatro anos lá dentro, e nesses um ano e 

meio que “tô” aqui eu aprendi muito mais. Porque aqui você realmente vai pra 

pratica, claro que não existe uma pratica sem ter tido uma teoria, mas é vendo essa 

prática aqui, que a gente sabe a diferença dessa teoria. (...) tive quatro psicologias 

e o que eu aprendi lá na minha psicologia, não condiz com a realidade das escolas. 

Então a gente acaba aprendendo, e você pode levar esses questionamentos pra 

universidade. (Maria Montessori). 

3.4. Aproximação com os recursos metodológicos 

 
As diferentes atividades desenvolvidas, a construção de recursos metodológicos e 

opções didáticas é outro fator registrado como relevantes na formação dos futuros professores. 

Nesse sentido, Tinti (2012) considera que mais do que sugerir recursos para o professor 

considerar em sua futura prática, é poder colocar em prática as diversas estratégias 

metodológicas e, sobretudo refletir, avaliar as abordagens adotadas.  

 

(...) logo depois que eu entrei no PIBID eu comecei a trabalhar na escola privada 

(...), e muita coisa que eu aprendi aqui eu levei pra lá. E hoje em dia eu trabalho a 

fazendinha com os meus alunos  de 4º ano, que eu aprendi aqui (no PIBID). (Maria 

Montessori). 
  

De inicio, desenvolveram-se os caderninhos da sequência didática “A Fazendinha 

Matemática”. Também, considerou o fato de conhecer os conteúdos que estava sendo 

abordados em sala de aula com a elaboração da sequência.  

Vimos também os assuntos que seriam tratados no (...) ano letivo a fim de melhor 

entender a realidade do que se passava na sala de aula, auxiliando no processo de 

readaptação da Sequência A Fazendinha, agora voltada para esses alunos. 

(Friedrich Ratzel). 

 

Antes da aplicação do material, considerou a necessidade de avaliar os conhecimentos 

básicos dos alunos através de um teste diagnóstico. Após, foi dado inicio a aplicar a sequência 

didática que trouxe interesse nas atividades por grande parte do alunado.  
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Com a correção dos testes diagnósticos surgiu à preocupação com a situação trágica de 

aprendizagem por parte dos alunos. E então foi que se começou a planejar e proporcionar 

aulas curtas desses conteúdos básicos. Denominamos esses momentos de “Pit Stop” que 

aconteceram simultaneamente com a aplicação da sequência didática.  

Em seguida a reflexão dos bolsistas: 

 
A partir deste jogo poderemos trabalhar juntamente com os alunos, as operações 

matemáticas: soma, subtração, multiplicação e divisão, podendo assim lançarmos 

mão de métodos alternativos para ensinar de forma mais dinâmica os conteúdos, no 

intuito de tornar prazeroso o processo ensino-aprendizagem do aluno. (Marie 

Curie). 

 
Percebi que é um jogo que exige raciocínio e atenção, muitas vezes por estarmos 

dispersos acabamos nos confundido em relação á resposta. O lúdico, neste caso, o 

jogo, deve ser trabalhado com a finalidade de proporcionar aprendizagem (...). 

(Marie Curie). 

 
Não sabia nem que você poderia ensinar matemática através de uma história 

contada, (...) e ali no meio daquela história, você ia desenvolvendo, desenvolvendo, 

e chegar a conclusão de que (...) a história todinha é matemática. Nunca sabia que 

você poderia ensinar a matemática através de um texto, de uma historia, de um 

relato, nunca sabia. (Euclides)  

 

 Em se tratando da formação docente, inserir o aprendiz de professor nesse cenário é 

uma oportunidade para repensar sobre as práticas na escola e o quanto essas atividades podem 

se tornar importantes para a aprendizagem do aluno que tanto se almeja pelo professor, visto 

que no desenvolvimento da intervenção é observada a viabilidade dessas abordagens de 

ensino.  
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CONCLUSÃO 

 

Portanto, precisamos avançar para uma boa educação, e isso exige um bom professor, 

e para que tenhamos bons professores, precisamos de uma melhor formação. Um professor 

bem preparado, que vivenciou as diversas facetas da realidade escolar em sua formação, que 

experienciou das diversas potencialidades do espaço acadêmico, possibilitando, nas salas de 

aula e nas escolas, melhores condições de ensino para futuras gerações, e consequentemente 

elevando a qualidade do ensino básico.  

Objetivando analisar as narrativas de licenciandos bolsistas sobre o impacto da 

experiência formativa no contexto do Programa Institucional de Iniciação a Docência para a 

formação inicial dos sujeitos, pode-se inferir ainda que as experiências adquiridas no 

programa potencializam o desenvolvimento profissional desses aprendizes, confirmando para 

muitos a escolha pela profissão docente.  

A principal contribuição advinda dessa experiência formativa foi a de conceber o 

espaço escolar como lócus da aprendizagem da docência, reconhecendo na proposta do PIBID 

a articulação Universidade e Escola. É nesse sentido que o programa proporciona um resgate 

da dimensão investigativa que há na escola, buscando reunir os conhecimentos acadêmicos 

com as práticas educativas que são construídas nas ações formativas na escola, na sala de 

aula. 

De certo modo, a graduação dependendo de como é direcionada pode significar um 

divisor de águas para o graduando em licenciatura, que por algum motivo se sente inseguro, 

cheio de incertezas acerca da realidade da profissão docente.  

Consideramos que todo esse cenário favorece o avanço no processo formativo do 

licenciando, oportunizando que este se veja inserido nesse contexto como agente de 

transformação. Aprender a ensinar e a se tornar professor é um longo processo, e não apenas 

eventos esporádicos. O desenvolvimento profissional está atrelado a possibilidades de 

vivenciar de diversas formas, em diferentes experiências o ser professor. 

É evidente que essa vivência se torna significativa para os futuros professores, uma 

vez que em seus discursos se percebem uma transformação que leva a uma mudança de 

atitudes, desenvolvendo a confiança e uma relação mais otimista com a profissão docente. Do 

ponto de vista prático, aproximação como essa também tem levado os aprendizes a novas 

perspectivas metodológicas, possibilitando melhor clareza dos conhecimentos específicos. 

Contudo, também há aqueles que reconhecem que não podem continuar no curso de 
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Licenciatura, por não se identificarem com a realidade que envolve a docência. Para esses que 

não conseguem se enxergar na profissão docente, denota uma oportunidade de seguir outra 

carreira que tenham mais afinidade. 

Finalmente, nessa composição entende-se que ao promover a constante reflexão sobre 

constituir-se professor, desenvolve-se uma postura investigativa daquilo que está sendo 

realizado em sua prática, produzindo um amadurecimento tanto pessoal quanto profissional.  
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ANEXOS 

 

I. Diário de Bordo/ Campo (modelo utilizado pelos bolsistas) 
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