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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como foco sentidos atribuídos à prática formativa por estudantes dos cursos 

de licenciatura participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), PIBID/UESB e teve por 

objetivo analisar os sentidos atribuídos por estudantes/bolsistas dos cursos de licenciatura à 

prática formativa no Programa. De modo mais específico, este estudo objetivou: caracterizar 

sentidos atribuídos por estudantes/bolsistas dos cursos de licenciatura à prática formativa no 

PIBID/UESB; bem como comparar diferentes sentidos atribuídos por estudantes/bolsistas dos 

cursos de licenciatura à prática formativa no PIBID/UESB, observando aspectos em que se 

aproximam e se diferenciam. Foi desenvolvida a partir de pesquisa qualitativa utilizando 

como método a Fenomenologia Sociológica de Alfred Schutz e como técnica de análise das 

informações produzidas, a análise de conteúdo. Os resultados apontam o PIBID como o 

principal processo formativo para a docência desses sujeitos que puderam vivenciar o 

cotidiano de uma escola de Educação Básica ainda estando em formação na universidade. A 

partir de suas experiências no Programa eles puderam perceber se a docência era mesmo o 

que eles queriam enquanto profissão, aprenderam que o exercício docente é uma prática de 

adaptação de conteúdos ao público-alvo a que se destina, vivenciaram as ações e contradições 

de uma escola de Educação Básica e perceberam que o que aprendem na teoria não se 

assemelha ao que vão encontrar na prática. Nesse movimento, houve aprendizagem e 

formação da prática para os nossos sujeitos que, além da formação acadêmica, tiveram a 

chance de ter experiências únicas a partir de sua participação no PIBID. Os sentidos revelados 

nesse estudo se aproximam na preocupação com a aprendizagem do estudante tendo o 

professor como principal condutor desse processo como, também, o estudante e seu modo de 

aprender. Aparecem, também, sentidos a respeito das dificuldades que cada aluno apresenta 

na aplicação do conhecimento e chama a atenção para a relação entre conhecimento e 

realidade. Sentidos sobre a relação professor-estudante revelam preocupação com  a dimensão 

profissional e humana, bem como a autoridade do conhecimento do professor em sala de aula 

com os alunos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Prática Formativa. Sentidos. 



PRACTICAL TRAINING IN TEACHING INITIATION SCHOLARSHIP 

INSTITUTIONAL PROGRAM: STUDENTS NARRATIVE 

 

 

SUMMARY 

 

This research focuses on the meanings attributed to the training practice by students of the 

undergraduate courses participating in the Teaching Initiation Scholarship Institutional 

Program (PIBID), State University from the Southwest of Bahia (UESB), PIBID / UESB and 

had as goal, to analyze the meaning attributed by students/scholarship holders of licentiate 

courses to the formative practice in the Program. More specifically, this study aimed to: 

characterize the meanings attributed by students/scholarship holders of undergraduate courses 

to the formative practice in PIBID/UESB; as well as comparing different meanings attributed 

by students/scholarship holders of undergraduate courses to the formative practice in 

PIBID/UESB, observing aspects in which they approach and differentiate themselves. It was 

developed from a qualitative research using as method the Sociological Phenomenology of 

Alfred Schutz and as analysis technique of the information produced, content analysis. The 

results point to the PIBID as the main training process for the teaching of these informants 

who could experience the daily life of a Basic Education school still in formation at the 

university. From their experiences in the Program, they were able to see if the teaching was 

really what they wanted as a profession, they learned that the teaching exercise is a practice of 

adapting content to the intended audience, they also experienced the actions and 

contradictions of a school and realized that what they learn in theory does not resemble what 

they will find in practice. In this movement, there was learning and practice formation for our 

informants who, in addition to academic training, had the chance to have unique experiences 

from their participation in PIBID. The senses revealed in this study approach in the 

preoccupation with the student's learning, having the teacher as the main driver of this 

process, as well as the student and his way of learning. There are also senses about the 

difficulties that each student presents in the application of knowledge and draws attention to 

the relation between knowledge and reality. Sense about the teacher-student relationship 

reveals concern with the professional and human dimension as well as the authority of the 

teacher's knowledge in the classroom with the students. 

 

KEYWORDS: PIBID. Formative Practice. Senses. 
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CAPÍTULO I 

 

DA CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO À ESCOLHA DO APORTE 

TEÓRICO-METODOLÓGICO: À GUISA DE UMA INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

Esta pesquisa tem como foco os sentidos atribuídos à prática formativa por 

estudantes dos cursos de licenciatura participantes do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

PIBID/UESB. O interesse por esse tema nasceu a partir de nossa trajetória como professora 

substituta desta Instituição, durante um período de 15 (quinze) meses (dezembro de 2012 até 

março de 2014), atuando nos cursos de licenciatura em Letras Modernas, História, Geografia, 

Filosofia e Pedagogia, ministrando as disciplinas Filosofia da Educação e Sociologia da 

Educação – no campo das Ciências da Educação – e Estrutura e Funcionamento da Educação 

Básica e Política Educacional – na área das Disciplinas Pedagógicas.  

Durante esse período foram surgindo algumas inquietações concernentes à formação 

dos estudantes para a atuação como professores da Educação Básica. Inicialmente, nos 

preocupamos com a forma como estudantes das diversas licenciaturas lidam com os 

conhecimentos didático-pedagógicos e com o modo como essas disciplinas contribuíam para 

sua formação. No caso dos licenciandos nas diversas áreas do conhecimento havia preferência 

pelas disciplinas específicas do curso em detrimento das disciplinas pedagógicas; já no curso 

de Pedagogia isso não foi verificado. 

Contudo, debruçando-nos sobre essa primeira intenção de investigação pareceu-nos 

que verificar as contribuições das disciplinas pedagógicas para a formação dos estudantes de 

licenciatura não daria conta de compreender uma questão maior que, dessa pesquisa, poderia 

emergir. É mais do que sabida a relevância e a contribuição dessas disciplinas para a 

formação inicial dos professores, uma vez que compreendem saberes importantes acerca da 

prática e do trabalho docentes, pois, tratam da legislação educacional, da didática, das 

metodologias de ensino, enfim, elas se constituem como saberes que, para além dos 

conhecimentos específicos das licenciaturas, fornecem os pilares para o exercício da docência. 

No entanto, percebemos que a questão maior não era o conhecimento de prática 

docente adquirido via disciplinas pedagógicas e sua reverberação no processo formativo dos 

estudantes de licenciatura, mas, o sentido de prática formativa, atribuído pelos licenciandos, 
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desenvolvido, também, a partir do estudo das disciplinas pedagógicas, mas, sobretudo, 

construído na prática de sala de aula, na interação com o cotidiano da escola e os indivíduos 

nele inseridos, atividades que possibilitaram a materialização da prática pedagógica. 

Na realidade, não se tratava de entender as contribuições das disciplinas pedagógicas 

para a formação dos estudantes de licenciatura porque entendemos que o licenciando tem que 

dar conta de todo um arcabouço teórico-metodológico, além do repertório específico, no 

exercício do trabalho docente, mas de adentrar o universo da iniciação à docência – campo de 

atuação do licenciando para ambiência na escola – no intuito de perceber e analisar os 

sentidos de prática formativa atribuídos pelos estudantes de licenciatura que, por sua vez, se 

reverberam na prática pedagógica que desenvolvem/desenvolverão em suas carreiras 

docentes. Essa questão nos pareceu maior, pois, toca na significação atribuída pelo 

licenciando ao próprio processo formativo que, também, se reflete em sua própria prática na 

iniciação à docência. 

Sabíamos que só poderíamos tratar de sentidos sobre prática formativa no campo de 

atuação onde se desenvolve o processo formal educativo: a escola. Assim, nossa pesquisa 

haveria de ser desenvolvida na iniciação à docência; restava escolher a partir de qual prisma: 

o estágio supervisionado ou Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 

PIBID? A escolha não foi nem um pouco difícil, mas, nem por isso desprovida de 

fundamentação. 

Quando estudante do curso de licenciatura em Pedagogia desta Instituição, o único 

modo de iniciação à docência era o estágio supervisionado; o PIBID passou a englobar os 

cursos de Pedagogia em 20091, ano de nossa conclusão de graduação. Logo, nosso único 

contato acadêmico com a escola, no sentido de iniciação à docência, deu-se através do estágio 

supervisionado no qual os licenciandos tinham de optar entre fazer estágio na Educação 

Infantil e apresentar o Seminário final da disciplina na área de Educação de Jovens e Adultos 

– EJA – ou fazer estágio na EJA e apresentar Seminário na área de Educação Infantil.  

A dinâmica não foi das melhores, mas o melhor foi buscado para que passássemos 

por experiências relativamente significativas nessas duas modalidades de ensino. Contudo, 

essa primeira – e única – experiência na escola, no âmbito dos estudos acadêmicos, numa 

perspectiva mais de obrigatoriedade do que de ambiência e formação, não colaborou muito 

para a nossa iniciação à docência, uma vez que nos sentimos mais coadjuvantes do que 

                                                           
1 O primeiro edital do PIBID foi lançado em 2007, porém, as atividades a ele referentes somente tiveram início 

em 2009 (AMBROSETTI, et al., 2013). 
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protagonistas de nosso próprio processo formativo, entrando na escola num momento 

estanque, como se o processo educativo pudesse ser recortado para que os estudantes de 

licenciatura fizessem seus estágios e, assim, colocassem em prática o que aprenderam na 

universidade e aprendessem o que é ser professor. 

Diante dessas memórias e analisando-as com um olhar mais apurado do que na época 

de graduação, percebemos que o estágio supervisionado – como única via de iniciação à 

docência – não dá conta de possibilitar o desenvolvimento de práticas formativas que venham, 

de fato, a formar o futuro professor. O fazer docente e o ser professor não cabem em algumas 

horas/aula de estágio supervisionado, onde o estudante de licenciatura, muitas das vezes, mais 

se apresenta como coadjuvante do que como protagonista de seu próprio processo formativo. 

Não viemos estabelecer uma crítica ao estágio supervisionado retirando-lhe sua 

importância, mas apresentar uma ideia de que a formação docente é algo que envolve teoria e 

prática e uma não importa mais em detrimento da outra, mas ambas se constituem o ser 

professor, o exercício docente, e uma sem a outra esvazia-se de significação. Assim, teoria e 

prática, ambas, constroem a formação docente e é por isso que o estágio supervisionado como 

única experiência de iniciação à docência pode não conseguir preparar o futuro professor para 

a realidade da escola não prevista, muitas vezes, pela teoria. Justamente por representar um 

momento estanque na formação inicial de professores, o estágio supervisionado acaba por não 

refletir a realidade da profissão docente aos licenciandos. 

Neste sentido, tendo em vista que o PIBID se apresenta como algo novo para nós – 

uma vez que não fez parte de nossa formação inicial – e tem uma proposta diferente – já que 

envolve a escola na formação do licenciando, promovendo a interação entre a universidade e a 

Educação Básica no desenvolvimento de práticas formativas voltadas à iniciação docente do 

estudante de licenciatura –, nos propusemos a estudar esse Programa na perspectiva dos 

sentidos sobre práticas formativas no PIBID/UESB, atribuídos por estudantes de licenciatura 

que dele participam.  

Contudo, não buscávamos pesquisar apenas uma licenciatura especificamente, uma 

vez que o que inicialmente nos despertou à pesquisa foi a nossa experiência como professora 

substituta da UESB, ministrando disciplinas pedagógicas e ciências da educação em diversos 

cursos de licenciatura. Buscamos, então, desenvolver nossa pesquisa numa perspectiva 

interdisciplinar diante da qual pudéssemos pesquisar os sentidos atribuídos à prática formativa 

por estudantes de diversas licenciaturas. Sendo assim, optamos por realizá-la no âmbito do 
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Subprojeto de Pedagogia Interdisciplinar2, que vigorou de 2012 a 2017, cuja proposta era de 

intervenção no processo de alfabetização de crianças de 6 a 8 anos de idade por 

estudantes/bolsistas do curso de Pedagogia e desenvolvimento de ações formativas em temas 

transversais (Sexualidade, Relações Raciais, Meio Ambiente, entre outros), desenvolvido por 

estudantes/bolsistas de outras licenciaturas (História, Ciências Sociais, Biologia e Letras) na 

perspectiva de uma prática interdisciplinar. Desse modo, os atores sociais3 de nossa pesquisa 

serão os participantes do PIBID/UESB desse subprojeto pertencente ao campus Vitória da 

Conquista. 

O Projeto Institucional Microrrede de ensino-aprendizagem-formação se constituiu o 

PIBID/UESB, campo de nosso estudo, e abrangeu cerca de 32 (trinta e duas) escolas nos 

municípios de Itapetinga, Vitória da Conquista e Jequié, situados no Estado da Bahia, com 

subprojetos nas áreas de História, Matemática, Geografia, Física, Biologia, Letras Vernáculas, 

Letras Vernáculas com Inglês, Pedagogia e Filosofia, envolvendo os cursos de licenciatura da 

UESB nos seus 03 (três) campi, tendo como pressuposto teórico-metodológico a pesquisa-

ação. As ações previstas em cada subprojeto tinham como princípios básicos: estudo 

etnográfico; planejamento e elaboração de materiais didáticos; monitoria didática; e, avaliação 

e replanejamento (PROJETO INSTITUCIONAL, PIBID/UESB, 2012).  

Tendo em vista os objetivos do Programa, foram elencadas cinco dimensões que se 

constituíram os pilares de todos os subprojetos no que respeita ao estreitamento do diálogo 

entre a universidade e as escolas de Educação Básica, a saber: Formação acadêmica do 

licenciando; Formação dos professores da Educação Básica; Formação do professor do 

Ensino Superior; Os cursos de licenciatura e; A escola de Educação Básica. Indicadores foram 

criados para avaliar e mensurar cada uma das dimensões acima citadas, no intuito de destacar 

os resultados obtidos a partir do desenvolvimento das ações do Projeto Institucional 

PIBID/UESB (PROJETO INSTITUCIONAL, PIBID/UESB, 2012). 

Um dos subprojetos desenvolvidos no PIBID/UESB foi o Subprojeto de Pedagogia 

Interdisciplinar, intitulado A organização da prática pedagógica dos professores dos três (03) 

anos iniciais do Ensino Fundamental de nove (09) anos: articulação e continuidade da 

trajetória escolar que foi desenvolvido no Centro Municipal de Educação Professor Paulo 

                                                           
2 Coordenado pela Profª. Dra. Nilma Margarida de Castro Crusoé. 

3 Em consonância com o aporte teórico-metodológico utilizado nesta pesquisa (SCHUTZ, 2012), adotamos a 

expressão atores sociais para designar os indivíduos que atuam (vivem) no mundo e constituem, com outros 

atores, a sociedade. 
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Freire, situado no município de Vitória da Conquista – BA e coordenado pela Profª. Drª. 

Nilma Margarida de Castro Crusoé. Seu objetivo foi analisar a organização da prática 

pedagógica dos professores dos 03 (três) anos iniciais do Ensino Fundamental de 09 (nove) 

anos, de modo a garantir a articulação e continuidade da trajetória escolar. Tratou-se de uma 

pesquisa de cunho etnográfico que trouxe em seu percurso metodológico o acompanhamento 

de uma mesma turma por 03 (três) anos, objetivando verificar a articulação e a continuidade 

na passagem dos educandos do primeiro para o segundo ano e, deste, para o terceiro 

(CRUSOÉ, SUBPROJETO DE PEDAGOGIA INTERDISCIPLINAR, PIBID/UESB, 2012). 

Nossa pesquisa situou-se no âmbito do Subprojeto de Pedagogia Interdisciplinar do 

PIBID/UESB – uma vez que buscamos uma perspectiva interdisciplinar em face da qual 

pudéssemos pesquisar os sentidos atribuídos à prática formativa por licenciandos de diversas 

áreas do conhecimento – e teve por objetivo analisar os sentidos atribuídos por 

estudantes/bolsistas dos cursos de licenciatura à prática formativa no Programa. De modo 

mais específico, este estudo objetivou: identificar sentidos atribuídos por estudantes/bolsistas 

dos cursos de licenciatura à prática formativa no PIBID/UESB; bem como, comparar 

diferentes sentidos atribuídos por estudantes/bolsistas dos cursos de licenciatura à prática 

formativa no PIBID/UESB, observando aspectos em que se aproximam e se diferenciam. 

Cabe compreender alguns aspectos históricos da formação docente no Brasil a fim de 

situar as discussões no campo teórico e entender o cenário educacional que propiciou o 

surgimento desse Programa. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) surge num contexto em que a formação inicial de professores não vinha “[...] 

oferecendo aos licenciandos os conhecimentos e habilidades necessários ao enfrentamento das 

complexas tarefas que lhes são exigidas na sociedade contemporânea [...]”, como também 

vinha crescendo “[...] a insatisfação social com o nível de ensino nas escolas brasileiras [...]” 

(AMBROSETTI, et al., 2013, p. 157).  

A dicotomia teoria/prática nos cursos de licenciatura favorecia o empobrecimento da 

formação docente; vigorava a ideia de que os cursos de formação de professores não 

conseguiam formar profissionais verdadeiramente habilitados para o exercício da docência, 

haja vista a complexidade inerente ao processo educacional. Teoria e prática historicamente 

estiveram distantes nos cursos de licenciatura, cabendo ao estágio supervisionado dar conta de 

apresentar a escola aos futuros professores. Não é de se estranhar que os estudantes de 

licenciatura saíssem com todo um arcabouço teórico das universidades, mas sem nenhuma 

experiência com a realidade educacional com a qual iriam lidar em suas carreiras. 
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O trabalho docente envolve muito mais do que o domínio da teoria, mas carece do 

conhecimento do “chão da escola”, da realidade educacional que a teoria não pode, sozinha, 

apresentar ao licenciando e que o estágio supervisionado, enquanto momento estanque na 

formação inicial de professores, também não lhe é capaz de prover, uma vez que a ação 

educativa é um processo contínuo e, para aprender a ser professor, não basta que se faça 

recortes de momentos da escola, mas é necessário que o futuro professor tenha um contato 

maior e mais realístico, que ele experiencie o cotidiano da instituição escolar para conhecer 

tanto a escola quanto o fazer docente. 

Diante dessa conjuntura, é possível perceber que o PIBID surge, então, a partir de 

demandas referentes à formação de professores, uma vez que os cursos de licenciatura 

demonstravam não dar conta de formar o professor com as aptidões necessárias para gerir as 

ações e contradições do processo educativo na sociedade contemporânea; assim, esse 

Programa emerge como uma tentativa de (res)significar as práticas formativas e possibilitar, 

aos licenciandos, uma ambiência com a/na escola em seu processo formativo. 

Além disso, o PIBID surge como uma tentativa de integrar a Educação Básica e o 

Ensino Superior na formação de professores, colocando a escola como co-responsável pela 

formação dos licenciandos. Neste sentido, o Programa emerge intentando trazer a 

responsabilidade para com a formação inicial de professores também para a Educação Básica, 

mas também objetiva oportunizar aos licenciandos a ambiência com a escola, seu futuro local 

de trabalho e, assim, possibilitar que eles conheçam-na para além da visão de estudantes, mas 

na óptica de docentes, o que possibilita a emersão de pontos de vista completamente 

diferentes nessa troca de papeis.   

Conforme se pode observar em seu Regulamento no Capítulo I, Seção II – Dos 

objetivos, Artigo 4º, um dos objetivos do PIBID é “[...] elevar a qualidade da formação inicial 

de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 

educação básica” (PORTARIA Nº 096/2013 – CAPES) possibilitando, assim, que a dicotomia 

teoria/prática seja minimizada, oportunizando que o estudante de licenciatura vivencie a 

prática de sala de aula numa perspectiva mais ampla do que, por exemplo, nos estágios 

supervisionados.  

Inferimos que a inexistência de uma Política Nacional de Formação de Professores, 

que conjugasse as políticas de formação de professores numa conjuntura nacional, favoreceu 

o processo de fragmentação e descontextualização da formação docente no Brasil, uma vez 

que a formação de professores decorria de ações isoladas de Municípios e Estados, já que não 
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havia nenhuma política, a nível federal, que norteasse esse processo e conjugasse tais ações 

(GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). 

Historicamente, a formação inicial de professores no Brasil sofre uma dicotomia 

entre a teoria e a prática, como se estas pudessem estar dissociadas no processo de formação 

docente quando, na realidade, “[...] a prática não fala por si mesma, exige uma relação teórica 

com ela [a teoria], pois [...] não existe sem um mínimo de ingredientes teóricos” (PIMENTA, 

2006 apud ALVES, 2015, p. 7. Grifo nosso.), isto é, teoria e prática são, ambas, constituintes 

do exercício do trabalho docente e estabelecem, entre si, uma relação de interdependência. 

Segundo Souza (2001, p. 07), 

[...] teoria e prática constituem um todo único, produzido na dinâmica da evolução 

humana em um contexto e em um tempo. Não há prevalência de uma sobre a outra, 

há interdependência. Não há determinação de uma sobre a outra, há reciprocidade. 

Não há reticências de uma para a outra, há dinamicidade. [...] na interação teoria-

prática ambas se produzem mutuamente, o que torna impossível separá-las para, 

depois, hierarquizá-las como se um segmento teórico correspondesse de forma direta 

e imediata um segmento prático, ou vice-versa. 

Neste sentido, entendemos que teoria e prática são constituintes de um mesmo 

processo que não pode privilegiar uma em detrimento da outra porque de ambas depende a 

formação do futuro professor. Somente a teoria não instrumentalizará o licenciando para o 

exercício do trabalho docente e nem tão pouco a prática sozinha será capaz de fornecer os 

subsídios necessários para que o estudante de licenciatura adquira a formação necessária para 

a docência. Mas a interação entre teoria e prática pode possibilitar ao licenciando que os 

estudos teóricos se reverberem na prática de sala de aula e, assim, que o futuro professor vá se 

familiarizando com o universo educacional, com a escola e seus conflitos, com o exercício da 

docência. 

Contudo, analisando historicamente a formação docente e a dicotomia teoria x 

prática, o que se percebe é a primazia da teoria sobre a prática. Segundo estudos coordenados 

por Candau (1988), investigações acerca dos cursos de licenciatura apontam para a existência 

de uma estrutura acadêmica departamentalizada que impede discussões coletivas no intuito de 

superar as dicotomias existentes, sobretudo a cisão entre a formação pedagógica e a formação 

específica. Essa dissociação entre teoria e prática se agrava durante a década de 1990, 

comprometendo sobremaneira a qualidade da formação dos professores nos cursos de 

licenciatura, consolidando uma estrutura que tornou os cursos de licenciatura híbridos e 

desintegrados, por conta da separação em duas áreas de formação, quais sejam a de conteúdos 

específicos e a de conteúdos pedagógicos (GATTI, 1997). 
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Na primeira década do século XXI teve início o processo de reestruturação dos 

cursos de licenciatura intentando, também, a aproximação entre teoria e prática na formação 

inicial de professores. Contudo, a dicotomia persiste e ainda “[...] predomina a lógica da teoria 

como guia da ação no processo de formação dos professores e na organização pedagógica das 

propostas dos cursos, no desenvolvimento das disciplinas [...]” (DINIZ PEREIRA, 2000 apud 

ROMANOWSKI, 2012, p. 16), em detrimento da prática, elemento que deveria se configurar 

como a reverberação da teoria no exercício da iniciação à docência e o espaço de 

des/re/construção de saberes que confluam para o desenvolvimento da prática pedagógica dos 

licenciandos. 

A priorização da teoria em detrimento da prática nos cursos de formação de 

professores se apresenta, pois, como um fenômeno historicamente construído e consolidado 

nas Instituições de Ensino Superior (IES), comprometendo a qualidade do ensino nas 

universidades e da aprendizagem dos futuros professores, conforme aponta Chaves (2012, p. 

02): 

[...] historicamente, a formação pedagógica em cursos de licenciatura é 

secundarizada em relação ao conhecimento disciplinar, tanto do ponto de vista legal, 

quanto de parte da organização e desenvolvimento dos cursos e de suas disciplinas e 

atividades. 

Foi somente a partir de meados do ano 2000 que as políticas públicas de formação de 

professores – que até então se configuravam como inciativas isoladas de Estados e Municípios 

– passaram a ser articuladas pelo Governo Federal, dando ensejo a uma Política Nacional de 

Formação de Professores (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). Em 2007, o então Presidente 

da República Luís Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei nº 11.502 que modificou as 

competências e a estrutura organizacional da CAPES, colocando sob sua responsabilidade o 

incentivo à formação de profissionais do magistério para a Educação Básica, de modo a 

fomentar programas de iniciação à docência e conceder bolsas a estudantes de licenciatura 

(BRASIL, 2007).  

Haja vista que a CAPES se constituía, até então, como um órgão do Ministério de 

Educação e Cultura (MEC) que se ocupava da formação docente na Pós-Graduação e do 

apoio à pesquisa, com essa nova atribuição – a de atuar no incentivo à formação docente em 

cursos de graduação –, foi criada, em seu âmbito, a Diretoria de Educação Básica (DEB) que 

tinha por função “[...] atuar na proposição e implementação de programas de fomento à 

formação docente” (AMBROSETTI, et al. 2013, p. 158). 

Também em 2007, o então Ministro da Educação Fernando Haddad publica, no 

Diário Oficial da União, a Portaria Normativa nº 38 que institui o PIBID com o intuito de 
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fomentar a iniciação à docência dos estudantes de Instituições Federais de Educação Superior 

e auxiliar na formação de professores em nível superior (BRASIL, 2007). Segundo essa 

Portaria,  

§ 2º O PIBID atenderá prioritariamente a formação de docentes para atuar nas 

seguintes áreas do conhecimento e níveis de ensino, nessa ordem:  

I - para o ensino médio:  

a) licenciatura em física; b) licenciatura em química; c) licenciatura em matemática; 

d) licenciatura em biologia;  

II - para o ensino médio e para os anos finais do ensino fundamental: 

a) licenciatura em ciências; b) licenciatura em matemática; 

III - de forma complementar:  

a) licenciatura em letras (língua portuguesa); b) licenciatura em educação musical e 

artística; e c) demais licenciaturas (BRASIL, 2007, p. 39). 

Quando da publicação do primeiro edital em 2007, o PIBID priorizava as 

licenciaturas da área das Ciências Exatas e da Natureza sob a alegação de insuficiência de 

professores dessas disciplinas, com a finalidade de incentivar a procura por esses cursos; mais 

tarde, em 2009, o Programa passou a contemplar todas as licenciaturas, sem estabelecimento 

de prioridades de atendimento de umas em detrimento de outras, tornando-se uma política 

pública educacional de formação inicial de professores para a Educação Básica e, mais ainda, 

hoje reconhecidamente “[...] uma das políticas públicas educacionais de maior abrangência e 

êxito, com promissores resultados na formação inicial de professores da Educação Básica” 

(ASSIS, 2017, p. 3). 

Em 2009 foi instituída, pelo Decreto 6.7554, a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, que estabeleceu os “[...] princípios básicos 

que devem orientar as propostas de formação de professores e que passam a balizar os 

programas de apoio à formação docente do Ministério da Educação (MEC)” (AMBROSETTI, 

et al. 2013, p. 158). Entre os princípios básicos citados, o Decreto 

[...] reconhece a formação docente para a educação básica como compromisso 

público do Estado, que deve ser executado em regime de colaboração entre União, 

Estados e Municípios, com a participação das Instituições Públicas de Educação 

Superior e de entidades representativas de setores profissionais docentes 

(AMBROSETTI, et al. 2013, p. 158). 

A partir daí, oficialmente, a formação de professores passou a ser pensada como um 

“problema de todos” e não mais se situar em ações isoladas dos Estados e Municípios. Sendo 

um problema de todos, ações conjuntas haveriam de ser idealizadas e realizadas para que 

houvesse melhoria na formação inicial de professores no país. É nessa conjuntura que surge o 

PIBID que, de acordo com Assis, “Ensejou ações e reflexões nas Instituições de Ensino 

                                                           
4 Revogado, em 2016, pelo Decreto 8.752 que dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da 

Educação Básica (BRASIL, 2016). 
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Superior (IES), acerca da formação de professores, atendendo a necessidade histórica de 

formar mais e melhores profissionais que protagonizem mudanças qualitativas nas diversas 

áreas de ensino da Educação Básica” (2017, p. 3). 

Em 2010 foi publicado o Decreto nº 7.219 que dispõe acerca do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Esse Programa, “[...] executado no 

âmbito da [...] CAPES, tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para 

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

da educação básica pública brasileira” (BRASIL, 2010, Art. 1º). É, pois, uma inciativa 

estratégica que intenta aprimorar a qualidade da formação de professores, entendendo que 

desta também depende a qualidade do ensino e, consequentemente, da aprendizagem dos 

estudantes da Educação Básica.  

Nessa conjuntura, o PIBID surge, então, como um outro espaço educativo, para além 

da Academia – e dos conteúdos curriculares – e da escola – enquanto formalização do 

trabalho docente –, possibilitando vivências que só a atuação no espaço formal educativo é 

capaz de propiciar aos atores sociais da educação. Seus objetivos são: 

[...] 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 educação 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 coformadores dos futuros docentes e tornando-

as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; contribuir para 

a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a 

qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura (BRASIL, 2010, Art. 3º, 

Incisos I-VI). 

Trata-se de uma proposta que retira das universidades a responsabilidade de, 

sozinhas, formarem professores para a Educação Básica e insere a escola no contexto da 

formação inicial de professores, como colaboradora desse processo formativo. A universidade 

cumpre, com isso, a sua tríade basilar – ensino, pesquisa e extensão – e a escola assume, por 

sua vez, o papel de protagonista nos processos formativos destinados aos futuros professores, 

os licenciandos participantes do Programa.  

Desse modo, “O PIBID se institui como uma possibilidade de articulação entre teoria 

e prática ao longo do processo de formação inicial” (FELÍCIO, 2014, p. 419). Assim, o 

estudante de licenciatura tem a possibilidade de, através de sua inserção no PIBID, vivenciar 

o cotidiano da escola; as relações entre educador e educando e suas tensões; as relações entre 

o conhecimento e a aprendizagem dos estudantes, no que diz respeito aos diferentes tempos e 
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ritmos próprios de cada educando; e perceber que a teoria aprendida na Academia necessita se 

reverberar na prática e que, nesse processo, ele mesmo vai se formando enquanto professor no 

convívio e na interação com os estudantes e os colegas de trabalho e, assim, assumindo a 

tarefa de mediador do conhecimento na ação educativa. 

Além disso, o licenciando tem a possibilidade de participar de experiências 

formativas no locus formal educativo – a escola –, atuando como sujeito de sua própria 

formação em colaboração com os profissionais do magistério da instituição de ensino e da 

universidade. Essa atuação dos licenciandos/bolsistas possibilita a reflexão na/sobre/para a 

prática, pois, a escola, nesta perspectiva, deixa de ser um local distante da formação docente 

nas licenciaturas tornando-se um espaço formativo de des/re/construção de saberes, de 

desenvolvimento de metodologias e práticas pedagógicas diversas frente à diversidade de 

sujeitos que nela estão inseridos e à complexidade que comporta o processo educativo, 

conforme aponta Assis: 

No âmbito do PIBID, compreende-se a iniciação à docência como a inserção do 

estudante de licenciatura num conjunto de práticas próprias da profissão docente, 

realizadas em um espaço concreto de ensino-aprendizagem, para as quais deverá 

contribuir com sua reflexão crítica, propositiva e teoricamente fundamentada (2017, 

p. 5). 

Para Assis (2017), o PIBID é um espaço para o desenvolvimento da prática docente; 

espaço para que o licenciando aprenda a ser professor na prática em coparticipação com os 

demais professores na vivência da realidade cotidiana da escola de Educação Básica. 

Nesta perspectiva, pode-se inferir que o PIBID se constitui como um “terceiro 

espaço”, caracterizado pela  

[...] criação de espaços híbridos nos programas de formação inicial de professores 

que reúnem professores da Educação Básica e do Ensino Superior, e conhecimento 

prático profissional e acadêmico em novas formas para aprimorar a aprendizagem 

dos futuros professores. [...] os terceiros espaços reúnem o conhecimento prático ao 

acadêmico de modos menos hierárquicos, tendo em vista a criação de novas 

oportunidades de aprendizagem para professores em formação (ZEICHNER, 2010, 

p. 487). 

Para Zeichner (2010) o “terceiro espaço” estabelece-se como um locus de incentivo à 

equidade entre a universidade e a escola, configurando-se como uma parceria diferente do que 

convencionalmente se pode observar como, por exemplo, na “[...] realização de estágios, 

período em que os licenciandos adentram as escolas com atividades pontuais, fragmentadas, 

direcionadas, predefinidas, desconsiderando o complexo contexto escolar e o que lá acontece 

na relação entre ensino e aprendizagem” (FELÍCIO, 2014, p. 422). Nos estágios 

supervisionados a atuação dos licenciandos é limitada aos planejamentos programados a 

serem executados num curto período, sem contextualização com o ambiente escolar e com a 
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realidade dos educandos; não há protagonismo do estudante de licenciatura numa perspectiva 

dessa e, assim, ele fica relegado ao papel de coadjuvante do próprio processo formativo. 

Reiteramos que nossa intenção nesta pesquisa não é desqualificar o estágio 

supervisionado enquanto instrumento de auxílio para a formação de professores, mas afirmar, 

até mesmo por experiência própria que, sozinho, ele não é capaz de promover uma 

contextualização do ser professor e falha enquanto prática única de formação, uma vez que se 

constitui um período estanque do próprio processo formativo dos licenciandos e não permite 

que se revele toda a complexa realidade do cotidiano escolar aos estagiários. 

Como aprender a ser professor sem vivenciar o cotidiano da escola de Educação 

Básica? O estágio supervisionado não dá conta de propiciar essa ambiência ao licenciando, 

pois, acaba por se configurar como um momento estanque do processo de formação inicial de 

professores, uma vez que, relegado aos momentos finais dos cursos de licenciatura, 

desenvolve-se mais numa perspectiva na qual o estudante de licenciatura demonstre, em sala 

de aula, conhecimentos específicos que adquiriu no decorrer de sua graduação, do que numa 

óptica de formação a partir da prática reverberada pela teoria aprendida na Academia e 

materializada no cotidiano da escola.  

O estágio supervisionado, não promovendo articulação entre a universidade e a 

escola na formação de professores, não se constitui como um “terceiro espaço” (ZEICHNER, 

2010), pois, não consegue se constituir como mais um ambiente de formação, mas, tão 

somente de execução de planejamentos elaborados à revelia da realidade da escola e de seus 

estudantes. Neste contexto, o PIBID, estreitando laços entre a universidade e a escola, cria 

esse “terceiro espaço” (ZEICHNER, 2010) capaz de possibilitar, aos estudantes de 

licenciatura envolvidos nesse Programa, um processo formativo pautado não somente na 

teoria difundida nos cursos de formação inicial de professores das universidades, mas, 

também – e principalmente – na prática vivenciada e experienciada no cotidiano da escola de 

Educação Básica. 

O que mencionamos acima acerca do estágio supervisionado baseia-se em nossa 

própria formação que, em nossa perspectiva, se constituiu um momento estanque do processo 

educacional desenvolvido na escola na qual o mesmo foi desenvolvido, daí nossa percepção 

de que, sozinho, o estágio supervisionado não dá conta de apresentar ao licenciando a 

realidade educacional para a qual está sendo formado. 

Adotamos como referencial teórico-metodológico desta pesquisa o conceito de 

prática pedagógica em Crusoé (2014), de educação e prática em Amado (2014) e e de 

sentido em Schutz (2012). Mais adiante trataremos de modo mais minucioso desses conceitos, 
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pois, agora apresentamos o resultado das pesquisas que empreendemos nos anais da ANPEd – 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – e de sua regional EPEN – 

Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste –, a fim de dar suporte teórico à pesquisa e 

verificar o tratamento de nosso objeto, o PIBID, nas publicações científicas, no intuito de 

encontrar publicações que nos ajudassem a pensar esse Programa e, principalmente, verificar 

se havia publicações em que o aparato teórico-metodológico de tratamento do objeto PIBID 

fosse a Fenomenologia Sociológica, método sobre o qual debruçamos nossa pesquisa.  

No site da ANPEd buscamos as publicações dos encontros nacionais do ano de 2017 

e 2015 nos GTs 08, 11 e 12 (Formação de Professores; Política de Educação Superior; e 

Currículo, respectivamente). Na reunião nacional de 2017, localizamos 04 publicações no GT 

08 e nenhuma nos demais GTs acima listados. A produções foram: 

 CAMPELO, T. da S. Aprendizagem da docência no PIBID: a parceria universidade-

escola básica e o desenvolvimento da postura investigativa. 

 PANIAGO, R. N. Aprendizagem da docência no PIBID: possibilidade, tensões e 

fragilidades. 

 CUNHA, C. F.; MARCATTO, F. S. F. Vestígios de reflexão e autoria nos portfólios 

produzidos nas/pelas vivências do PIBID/UNIFEI. 

 ASSIS, A. S. de. Contribuições do PIBID para a valorização de professores: o que 

dizem as teses e dissertações? 

A produção de autoria da Campelo (2017) é um relato de pesquisa que tem como 

foco os diferenciais da parceria entre universidade e escola de Educação Básica no processo 

de formação inicial de pedagogos docentes no contexto do PIBID. Desenvolve-se a partir de 

estudo de caso sobre o PIBID Pedagogia de uma Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

aponta, como resultados, a potencialização da aprendizagem da docência e o desenvolvimento 

de uma postura investigativa nos estudantes de licenciatura a partir da participação no 

Programa.  

A pesquisa de Paniago (2017) investigou a contribuição do PIBID para a 

aprendizagem da docência na formação inicial de professores em um Instituto Federal de 

Ciências, Educação e Tecnologia. Trata-se de uma pesquisa qualitativa tendo como fonte de 

dados a análise documental e as narrativas orais de estudantes de cursos de licenciatura e 

professores da Instituição acima citada, expondo como resultados a contribuição significativa 

do PIBID para a aprendizagem da docência, como também, vulnerabilidades que podem 

interferir nesse processo de formação dentro do Programa. 
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Cunha e Marcatto (2017), em sua pesquisa, propõem-se a investigar os vestígios de 

reflexão e de autoria nos porfólios produzidos por bolsistas de Iniciação à Docência (ID) do 

PIBID da Universidade Federal de Itajubá nos anos de 2014-2015, concluindo que há 

vestígios de reflexão e autoria nos portfólios produzidos pelos bolsistas ID, mas, também há 

vestígios de reprodução do discurso das formações discursivas autoritárias. 

A última publicação encontrada na edição da ANPEd 2017 (ASSIS, 2017) apresenta 

resultados de uma pesquisa que investigou as contribuições do PIBID ao movimento de 

valorização e formação docente no Brasil, a partir da análise de teses e dissertações 

produzidas num recorte temporal do ano de 2010 até 2015, a fim de compreender as 

contribuições desse Programa para a formação de professores da Educação Básica. Os 

resultados apontam que o PIBID contribui para que os licenciandos se identifiquem com a 

profissão docente, além disso, “[...] a aproximação de professores experientes da escola e da 

IES e as relações colaborativas estabelecidas com os estudantes em processo de iniciação à 

docência, potencializam ao mesmo tempo a formação inicial e continuada dos atores 

envolvidos” (ASSIS, 2017, p. 13). 

Na reunião nacional de 2015, encontramos no GT 08, três (03) publicações; nos 

demais GTs consultados não foi encontrada nenhuma publicação sobre o PIBID. As 

publicações encontradas no GT 08 da ANPEd foram: 

 ALVES; F. C. PIBID como território iniciático das aprendizagens experienciais. 

 DEIMLING, N. N. M.; REALI, A. M. de M. R. Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência: possibilidades, limites e desafios para o estreitamento da relação 

entre universidade e escola. 

 MELO, T. M. Q. de; VENTORIM, S. O PIBID na formação de professores de 

Educação Física: percepções sobre o início da docência. 

O primeiro artigo (ALVES, 2015) trata-se de uma pesquisa de abordagem 

autobiográfica que investigou de que modo o PIBID se integra ao processo de iniciação à 

docência nos cursos de licenciatura e seus resultados apontam que “[...] o PIBID, na condição 

de espaço-tempo epistêmico e metodológico das aprendizagens experienciais da docência, 

configura-se como elemento constituinte do território de iniciação à docência” (ALVES, 

2015, p. 15).  

O segundo artigo (DEIMLING; REALI, 2015) consiste numa pesquisa qualitativa 

construída a partir de análise documental; discute as influências do PIBID no estreitamento da 

relação entre universidade e escola, apresentando como resultados a constatação de que 

[...] o Programa tem favorecido a aproximação entre escola e universidade e 

contribuído para a desmistificação da concepção de superioridade de uma sobre a 
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outra. [...] Além disso, [...] o PIBID tem possibilitado aos professores e estudantes 

das escolas de educação básica a aproximação com o ambiente universitário e, de 

maneira semelhante, favorecido um maior contato da universidade, seus 

profissionais e licenciandos com o contexto escolar, o que contribui ainda mais para 

o estreitamento e enriquecimento da relação entre as duas instituições educativas 

(DEIMLING; REALI, 2015, p. 12).  

O terceiro artigo (MELO; VENTORIM, 2015) trata-se de uma pesquisa narrativa, 

numa perspectiva de pesquisa e formação, que investigou a percepção dos bolsistas do PIBID 

Educação Física da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS – acerca dos 

processos de iniciação à docência na formação inicial de professores nessa licenciatura. Seus 

resultados constataram  

[...] o reconhecimento do campo de atuação como espaço de formação reafirmando a 

necessidade de pensar a formação dentro da profissão docente [...]. [...] as 

experiências vividas por meio do PIBID são momentos que influenciam na escolha e 

na permanência da carreira, pois, são por meio destas experiências que os bolsistas 

visualizam o campo de atuação, desenvolvendo processos reflexivos sobre os 

desafios da realidade da escola (MELO; VENTORIM; 2015, p. 17). 

O PIBID é tratado, nas produções acima citadas, na perspectiva de suas contribuições 

para a iniciação à docência ou para atuação dos professores coformadores, sendo reconhecido 

como mecanismo contribuinte para a formação do licenciando, possibilitando o estreitamento 

da relação entre universidade e escola, uma vez que ambas as instituições atuam 

conjuntamente no processo de iniciação à docência do estudante de licenciatura. 

Consultamos, também, os anais da reunião nacional da ANPEd de 2013 e das 

reuniões anuais de 2010, 2011 e 2012 e nenhuma produção sobre o PIBID foi encontrada 

nessas edições. Estabelecemos esse recorte temporal (2010-2017) para pesquisa nos anais da 

ANPEd tendo em vista a regulamentação do PIBID no ano de 2010 pelo Decreto nº 7.219 e o 

último Encontro Nacional da ANPEd, ocorrido no mês de outubro de 2017. 

Ainda no site da ANPEd, buscamos os encontros regionais e consultamos os Eixos 04, 

06, 08 e 09 (Estado e Política Educacional; Formação de Professores; Ensino Superior; e 

Currículo, respectivamente) da ANPEd SUL que ocorreu no ano de 2016. Encontramos no 

Eixo 06 uma produção a respeito do PIBID e nada nos demais Eixos. A produção encontrada 

foi: 

 SOPELSA, O.; MELO, R. O. A articulação entre a Educação Superior e o PIBID na 

formação continuada de professores. 

A produção acima citada (SOPELSA; MELO, 2016) trata-se de uma pesquisa 

qualitativa de abordagem descritiva que investigou a articulação entre a educação superior e o 

PIBID na formação continuada de professores e seus resultados “[...] evidenciam que o PIBID 

possibilita a aproximação das discussões acadêmicas com as práticas realizadas no contexto 



23 

 

das escolas” (SOPELSA; MELO, 2016, p. 14). Além disso, essa pesquisa verificou que a 

prática em sala de aula através do PIBID possibilita a compreensão e a aprendizagem do 

exercício da profissão, do lide com as situações concretas de sala de aula que transcendem o 

universo da teoria esboçada na Academia. 

No site do EPEN, buscamos as publicações do evento realizado em 2016 nos GTs 

08, 11 e 12 (Formação de Professores; Política de Educação Superior; e Currículo, 

respectivamente). No GT 08 encontramos nove (09) publicações e no GT 11, uma (01) 

publicação sobre o PIBID; nada foi encontrado a esse respeito no GT 12. As publicações 

encontradas foram: 

 BEZERRA, A. C. B.; LIMA, L. M. Estado do conhecimento sobre o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na pós-graduação em educação 

da região Nordeste (2010-2015). – GT 11. 

 SILVA, F. O. da; RIOS, J. A. V. P. Formação de professores de Língua Portuguesa no 

PIBID: experiências e temporalidades formativas. – GT 08 

 FERNANDES, A. M.; RAMOS, I. M.; BARROSO, N. E. F. O PIBID e a práxis 

docente no ensino de Ciências: a incorporação de atividades práticas na busca de 

novos significados. – GT 08 

 ROCHA, C. C. T.; FALCÃO, G. M. B. FARIAS, I. M. S. de. Concepções de prática 

pedagógica inovadora: o que pensam os professores participantes do PIBID. – GT 08 

 NOBREGA-THERRIEN, S. M.; MENEZES, E. A. de O.; FORTE, V. de C. Formação 

e desenvolvimento profissional docente na esfera do PIBID: as aprendizagens do 

professor coformador. – GT 08 

 MENEZES, E. A. de O.; COSTA, S. L.; FARIAS, I. M. S. de. Planejar, ensinar e 

avaliar antes e depois do PIBID: contribuições do programa na ótica do professor da 

educação básica. – GT 08 

 SANTOS, H. P. M. Docência na Educação Básica: implicações do PIBID na formação 

continuada. – GT 08 

 DOURADO, E. O. C.; ALVES, E. T.; BARRETO, T. L. A relevância do PIBID na 

formação dos licenciandos em Pedagogia: percepções e concepções dos bolsistas ID. – 

GT 08 

 SOUSA, J. da S.; CARVALHO, A. D. F. Alunos egressos do PIBID: discutindo a 

formação inicial de professores. – GT 08 

 CUNHA, M. M.; RAMOS, J. F. P. O PIBID sob a perspectiva de egressos da 

licenciatura em Matemática do IFCE campus Crateús. – GT 08 

A produção encontrada no GT 11 (BEZERRA; LIMA, 2016) constitui-se um estado 

da arte e faz um levantamento acerca da produção científica produzida nos programas de pós-
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graduação da região Nordeste, evidenciando o andamento das discussões a respeito do PIBID 

na produção de dissertações e teses da pós-graduação da referida região brasileira.  

A publicação de Silva e Rios (2016) trata-se de uma pesquisa-formação e aborda o 

processo de produção de experiências de formação construídas pelo PIBID com estudantes de 

licenciatura do curso de Letras da Universidade do Estado da Bahia – UNEB e, a partir das 

narrativas das bolsistas do referido Programa, evidenciou que a experiência dele decorrente 

deixou “[...] marcas, vestígios e produziu efeitos que as fizeram pensar sobre a docência em 

língua portuguesa na escola e como ela será marcada por ideologias, valores e princípios 

sobre a atividade docente” (SILVA; RIOS, 2016, In: CARVALHO; CARVALHÊDO, 2016, 

p. 82).  

O artigo de Fernandes, Ramos e Barroso (2016) constitui-se uma pesquisa qualitativa 

e trata das possibilidades pedagógicas do ensino de Ciências a partir da experiência do PIBID 

da Universidade Regional do Cariri – URCA, do curso de Ciências Biológicas da Unidade 

Descentralizada de Missão Velha – CE, concluindo que esse Programa  

[...] tem contribuído para a estruturação de uma base didática no âmbito da formação 

dos professores, que possibilita uma revisão epistemológica sobre a melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem, bem como a proposição de novas metodologias 

de ensino que favoreçam melhorias para o ensino de Biologia (FERNANDES; 

RAMOS; BARROSO, In: CARVALHO; CARVALHÊDO, 2016, p. 92). 

Rocha, Falcão e Farias (2016) desenvolveram pesquisa qualitativa de natureza 

empírica, tratando das compreensões que o professor vinculado ao PIBID tem acerca de uma 

prática pedagógica inovadora, como também o modo pelo qual esta tem sido vivenciada nos 

âmbitos educacionais a partir da narrativa dos professores supervisores do Programa. Os 

resultados apontam que o termo inovação assume uma polissemia entre os professores, como 

também evidencia que a adesão às práticas inovadoras pelos professores participantes do 

PIBID se faz de maneira distinta, através da reprodução ou da interação entre professores e 

estudantes na introdução dessas práticas (ROCHA; FALCÃO; FARIAS, 2016, In: 

CARVALHO; CARVALHÊDO, 2016). 

A pesquisa de Nobrega-Therrien, Menezes e Forte (2016) foi desenvolvida numa 

perspectiva qualitiativa e buscou compreender de que modo a participação do professor da 

Educação Básica no PIBID contribui para sua formação e seu desenvolvimento profissional, 

considerando sua atuação como coformador do PIBID. A pesquisa concluiu que  

[...] a participação no PIBID favoreceu aos sujeitos investigados aprendizagens 

apoiadas no compartilhamento de saberes entre os pares, os professores da 

universidade e os licenciandos, também participantes de tal programa (NOBREGA-

THERRIEN; MENEZES; FORTE, 2016, In: CARVALHO; CARVALHÊDO, 2016, 

p. 122). 
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O artigo de Menezes, Costa e Farias (2016) é de natureza empírica e centra sua 

atenção no professor da Educação Básica, o professor supervisor do PIBID, a fim de 

compreender suas concepções a respeito do planejamento, do ensino e da avaliação da 

aprendizagem dentro do Programa. De acordo com essa pesquisa,  

[...] a participação dos sujeitos no programa incidiu em mudanças de caráter teórico-

prático sobre planejar, ensinar e avaliar. [...] a participação no PIBID se constituiu 

em um espaço de construção de novos conhecimentos, produzidos nas relações entre 

a universidade, a escola e seus atores, integrando os diferentes saberes que 

constituem o conhecimento profissional (MENEZES; COSTA; FARIAS, 2016 In: 

CARVALHO; CARVALHÊDO, 2016, p. 135). 

A formação continuada a partir das experiências dos professores da Educação Básica 

no PIBID é o tema de pesquisa, à época em andamento, apresentada por Santos (2016) em seu 

artigo, fazendo um levantamento teórico acerca do contexto histórico do PIBID, situando seu 

objeto no âmbito da teoria a partir de autores como Gatti (2008), Bragança (2012), Josso 

(2004), Pineau (1988), Nóvoa (2007) e Bueno (2002), esperando como resultados  

[...] a construção e publicação de documentação narrativa acerca da formação 

continuada de professores da educação básica a partir das ações desenvolvidas no 

PIBID, apresentando bases teórico-reflexivas que poderão fundamentar outras 

propostas de formação que considerem o professor como profissional, mas também 

como pessoa (SANTOS, 2016, In: CARVALHO; CARVALHÊDO 2016, p. 139). 

A produção de Dourado, Alves e Barreto (2016) compreende um trabalho qualitativo 

com enfoque fenomenológico, constituindo-se uma mostra dos resultados de uma pesquisa 

cujo objetivo consistiu em investigar as concepções e percepções que os bolsistas ID 

desenvolvem sobre o PIBID. Os resultados evidenciaram que  

[...] o PIBID contribui para o desenvolvimento e formação profissional dos 

licenciandos [...]. Nele os bolsistas têm a oportunidade de vivenciar a prática 

pedagógica, podendo assim articular saberes teóricos com os saberes práticos [...]. 

[...] o programa tem promovido a relação interinstitucional entre Universidade e a 

Escola Básica que tem sido significativo para ambas as instituições (DOURADO; 

ALVES; BARRETO, 2016, In: CARVALHO; CARVALHÊDO, 2016, p. 142).  

A formação inicial de professores é o tema de pesquisa, à época em andamento, de 

Sousa e Carvalho (2016), sendo um trabalho qualitativo com abordagem etnometodológica, 

cujo objetivo é a compreensão dos impactos do PIBID na prática de professores iniciantes 

egressos do Programa. Os resultados preliminares revelaram que o PIBID é considerado 

relevante pelos alunos egressos do Programa à medida que possibilita reelaborar a formação 

inicial dos docentes, de modo a articular, significativamente, teoria e prática, além de que as 

experiências adquiridas no Programa lhes favorecem o desenvolvimento de seu trabalho 

docente (SOUSA, CARVALHO, 2016, In: CARVALHO; CARVALHÊDO, 2016). 

Cunha e Ramos (2016) tratam, em sua pesquisa, das contribuições do PIBID para a 

formação inicial dos estudantes do curso de licenciatura em Matemática do IFCE campus 
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Crateús, a partir das narrativas dos egressos do curso, ex-participantes do Programa. Os 

resultados dessa pesquisa apontam que  

[...] em grande parte a contribuição do PIBID para a formação dos licenciados foi 

propiciada mediante a antecipação do contato do estudante da Licenciatura com o 

seu ambiente de trabalho, proporcionando circunstâncias reais referentes à atividade 

docente [...]. O PIBID contribui na formação dos licenciandos na medida em que 

auxilia a identificação de suas necessidades formativas [...] (CUNHA; RAMOS, 

2016, In: CARVALHO; CARVALHÊDO, 2016, p. 178). 

Todos as produções confirmam as contribuições do PIBID à prática docente tanto de 

licenciandos quanto de professores coformadores, além de se constituir como um outro espaço 

educativo, para além da universidade e da escola, que tem demonstrado eficiência na 

formação dos licenciandos que dele participam, aproximando-os da realidade de sala de aula 

como forma de contextualizar a prática a partir da teoria estudada na Academia e de 

possibilitar, aos estudantes de licenciatura, vivências dos cotidianos das escolas que lhes serão 

úteis para o desenvolvimento de sua prática docente. No entanto, nenhuma das produções 

encontradas nos anais da ANPEd e do EPEN debruça-se sobre o PIBID na perspectiva 

teórico-metodológica da Fenomenologia Sociológica, o que nos coloca na responsabilidade de 

(re)interpretar seus principais conceitos a fim de compreender as ações dos atores sociais – os 

licenciandos/bolsistas do PIBID/UESB – e os sentidos de prática formativa construídos no 

decorrer de suas experiências no Programa. 

Com a nova Política Nacional de Formação de Professores, anunciada em 18 de 

outubro de 2017, o Programa de Residência Pedagógica deve substituir o PIBID, numa 

espécie de “modernização” – conforme se pode ler no texto dessa política –, concedendo 80 

mil bolsas aos estudantes a partir do 2º ano de licenciatura, estabelecendo convênios com 

redes e adesão de instituições formadoras, no intuito de melhorar a qualidade da formação 

inicial de professores (BRASIL, 2017).  

Entendemos que esse processo de “modernização” proposto pela nova Política 

Nacional de Formação de Professores, ainda que exclua o que conhecemos por PIBID e insira 

uma nova denominação à experiência do licenciando na escola via concessão de bolsas, não 

exerce influência alguma sobre nossa pesquisa, uma vez que nosso campo empírico 

estabelece-se no âmbito de um subprojeto que esteve em vigência, compreendendo atores 

sociais em processos formativos através dessa experiência, o que confere materialidade à 

pesquisa, haja vista que as experiências decorrentes da inserção dos licenciandos/bolsistas no 

Programa foram forjadas nesse processo, originando os sentidos (SCHUTZ, 2012) que os 

estudantes atribuíram às experiências significativas desse período e tudo isso se reverbera no 

desenvolvimento das práticas formativas e da prática docente dos licenciandos. 
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Esperamos, com a realização desta pesquisa, fomentar os debates e as discussões 

acerca das possibilidades formativas do PIBID, como também, do aporte teórico-

metodológico, a Fenomenologia Sociológica, enquanto possibilidade de pesquisa para o 

campo educacional, uma vez que verificamos a carência de estudos nesse campo, na 

perspectiva dessse método. 

 

1.2 OS CAMINHOS DA PESQUISA: ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

1.2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida numa perspectiva qualitativa a qual, segundo Bogdan 

e Biklen (1991), possui as seguintes características: “[...] a fonte directa dos dados é o 

ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal” (p. 47); é “[...] 

descritiva” (p. 48), assim, “Ao recolher dados descritivos, os investigadores qualitativos 

abordam o mundo de maneira minuciosa” (p. 49); “Os investigadores qualitativos interessam-

se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos” (p. 49); além de que 

“[...] tendem a analisar os seus dados de forma indutiva. [...] as abstracções são construídas à 

medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão agrupando” (p. 50); enfim, “O 

significado é de importância vital na abordagem qualitiva”, ou seja, “Os investigadores [...] 

estão interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas” (p. 50). 

 

1.2.2 CONCEITO DE EDUCAÇÃO E DE PRÁTICA FORMATIVA 

 

Adotamos, nesta pesquisa, o conceito de prática pedagógica como prática formativa 

em Crusóe (2014) e de educação e prática em Amado (2014) para servirem de base para nosso 

estudo. Para este último, 

As práticas e os processos educativos constituem, com as realidades sociais e 

culturais a que se ligam, um triângulo em cujo centro, pela dinâmica interativa de 

seus lados, se desenvolve um indíviduo com uma personalidade própria, se prolonga 

o processo de hominização e de humanização (pela atuação e desenvolvimento do 

patrimônio cultural) e se processa uma integração socializadora (alimenta-se o 

dinamismo social (p. 21-22). 

Amado (2014) percebe a prática e o próprio processo educativo para além da 

escolarização, mas como significações de desenvolvimento humano que independem do fator 

escola para existir e atuar no desenvolvimento humano, mas se constitui um processo 

contínuo que envolve, sim, a escola, mas  não se encerra nela. As próprias relações sociais são 
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processos educativos; desde que nascemos e estamos a nos socializar, primeiro com a nossa 

família, amigos, depois, com os colegas da escola, estamos sempre passando por processos e 

práticas que são essencialmente educativas e que não necessariamente atravessam a escola 

para gerarem educação, a vida em si é um processo de constante aprendizagem e de muitas 

situações de ensino. 

Dito isso, entendemos a educação como um processso que 

[...] promove intencionalmente o desenvolvimento individual social e cultural, na 

medida em que oferece a cada ser humano um património comum (espiritual, 

material e de competências várias), que vale a pensa ser transmitido e, ao mesmo 

tempo, o prepara para exercer sobre esse património tradicional uma constante 

adaptação, renovação e enriquecimento. Por outro lado, ela é uma dinâmica que da 

qual resulta a socialização, ao mesmo tempo que, numa causalidade circular, resulta 

igualmente desta mesma socialização [...] (AMADO, 2014, p. 22). 

A educação transcende, assim, o universo escolar e não se realiza somente nele; é 

uma ação social; se constitui um processo que permeia toda a vida, que socializa os 

indivíduos e da socialização resulta, pela qual todo o patrimôminio cultural de uma sociedade 

é repassado – a tradição e os costumes – de geração em geração através dos diversos 

processos educativos adotados pelos diversos tipos de sociedade que compõem e já 

compuseram a humanidade. Assim também é a prática pedagógica, conforme aponta Crusoé 

(2014, p. 96): “A prática pedagógica é uma ação social dotada de sentidos construídos na 

relação indivíduo/sociedade e, como tal, comporta valores, crenças e atitudes”. 

A prática pedagógica não é algo que se aprenda em universidades, pois, vai para 

além dos conhecimentos construídos na Academia, mas sendo uma ação social se constitui 

como uma relação construída entre os atores sociais em intersubjetividade no mundo da vida. 

Assim, sendo uma construção intersubjetiva construída na relação com o outro, comporta 

valores, crenças e atitudes que também são características construídas na intersubjetividades 

dos indivíduos. 

 

1.2.3 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA: A FENOMENOLOGIA 

SOCIOLÓGICA 

 

A fim de analisar sentidos atribuídos por estudantes/bolsistas dos cursos de 

licenciatura à prática formativa no PIBID/UESB, optamos por desenvolver esta pesquisa a 

partir do enfoque da Fenomenologia Sociológica de Alfred Schutz (1899-1959) que, de 

acordo com Minayo, (2010, p. 144) compreende 

[...] (a) uma crítica radical ao objetivismo da ciência e propõe a subjetividade como 

fundante do sentido; (b) dá relevância à subjetividade como constitutiva do social e 
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inerente ao âmbito da autocompreensão objetiva; (c) constitui a descrição 

fenomenológica como tarefa principal da sociologia. 

A Fenomenologia Sociológica parte do pressuposto de que os atores sociais vivem a 

vida em intersubjetividade com outros atores, experienciando o mundo e a vida com e entre 

eles. Segundo Minayo, esse método “[...] trabalha com o fato de que as pessoas se situam na 

vida com suas angústias e preocupações, em intersubjetividade com seus semelhantes [...] e 

isso constitui a existência social [...]” (2010, p. 144). 

Schutz desenvolve seu método a partir dos pressupostos da Fenomenologia de 

Edmund Husserl (1859-1938) e da Sociologia Compreensiva de Max Weber (1864-1920). O 

primeiro princípio metodológico da Fenomenologia Sociológica consiste na 

[...] explicação das características da experiência psicológica. Enquanto vivemos, 

vivemos em nossas experiências, e, como estamos concentrados sobre seus objetos, 

não percebemos os “atos subjetivos da experiência" em si mesmos. Para revelar 

esses atos é preciso modificar essa atitude ingênua com a qual nos colocamos diante 

dos objetos e nos voltarmos para nossas próprias experiências, em um ato específico 

de "reflexão"... (SCHUTZ, 2012, p. 70). 

Ou seja, constitui-se um movimento de voltar às próprias experiências e pensar sobre 

elas. Daí, tem-se o segundo princípio metodológico que consiste na revelação da 

intencionalidade da consciência cuja característica básica é o fato de “[...] ser consciência de 

alguma coisa” (SCHUTZ, 2012, p. 70). Desse modo, "[...] toda experiência não é 

caracterizada apenas pelo fato de que existe uma consciência, mas é simultaneamente 

determinada pelo objeto intencional do qual se tem consciência” (HUSSERL, 1913 apud 

SCHUTZ, 2012, p. 70); tem-se consciência de “algo” a partir da existência desse “algo” 

enquanto objeto intencional5 para o ator social. 

Essa intencionalidade pode ser descrita em dois níveis distintos: em relação à atitude 

natural e em relação à esfera da redução fenomenológica. Para Schutz (2012), não 

questionamos, em nossa vida cotidiana, o mundo dos fatos ao nosso redor, os aceitamos como 

algo que existe exteriormente (atitude natural); contudo, a partir de um esforço radical de 

nossa mente podemos mudar de atitude e promover a suspensão da crença (redução 

fenomenológica) – terceiro princípio metodológico – num movimento de controle da mente a 

fim de evitar qualquer juízo relativo à existência do mundo exterior  (SCHUTZ, 2012). 

Assim, a intencionalidade possibilita a epoché, a passagem da atitude natural para a redução 

fenomenológica, a suspensão do mundo da vida (SCHUTZ, 2012), a reflexão acerca do ato 

passado e vivido. Assim, da suspensão da crença no mundo resulta “[...] a completude 

                                                           
5 O objeto intencional é “[...] aquilo que aparece na reflexão como um fenômeno” de cuja existência o ator está 

consciente (SCHUTZ, 2012, p. 70). 
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concreta do fluxo de nossa experiência que contém todas as nossas percepções, reflexões, em 

suma, nossas cogitações” (SCHUTZ, 2012, p. 71). Desse modo, somente a partir da 

suspensão das crenças, do esvaziamento dos juízos espaço-temporais, é que se torna acessível 

o fluxo da consciência (SCHUTZ, 2012). 

Schutz (2012) situa os atores sociais no mundo da vida e coloca-os, a partir da 

epoché, na experiência como fluxo da consciência; em sua perspectiva, os atores sociais 

constroem a própria realidade a partir de experiências intersubjetivas, ou seja, da interação 

com os demais atores; disso decorre a experiência e atribuição de significados6 às 

experiências. Para Schutz (2012), o sentido resulta da experiência vivida pelos atores, das 

interações que estes estabelecem enquanto vivem/atuam no/sobre o mundo, do contato com 

outros atores sociais; não é intrínseco à experiência e apresenta uma interpretação reflexiva 

dela. É nesse processo de significação que os indivíduos atribuem sentido ao mundo da vida7. 

Desse modo, o sentido da ação, em Schutz, associa-se com a compreensão que se faz 

dela, assim, enquanto vive o mundo da vida, os sujeitos seguem esse fluxo sem se darem 

conta de suas ações, sem refletir sobre elas, apenas vivem quase que mecanicamente. Uma 

vez convidados à reflexão sobre suas ações, tornam-se capazes de pensar sobre elas e, 

compreendendo-as, atribuem-lhes sentido. 

Buscamos analisar os sentidos de prática formativa no PIBID/UESB, logo, 

intentamos identificar os significados atribuídos pelos estudantes de licenciatura às próprias 

práticas desenvolvidas no Programa, bem como comparar os sentidos identificados no intuito 

de observar aspectos em que se aproximam e se diferenciam. Os significados relacionam-se 

com as experiências vividas, compartilhadas e compreendidas por esses atores no decurso de 

suas práticas; são, desse modo, atribuídos a posteriori da ação, pois, segundo Schutz (1993 

apud AMADO, 2014, p. 83), “[...] só o vivenciado é significativo, não o que está sendo 

vivenciado. Com efeito, o significado é meramente uma operação de intencionalidade que, 

não obstante, só se torna visível através do olhar reflexivo” ou, nas palavras do próprio Schutz 

(2012, p. 75), através de um “Ato de atenção” que “[...] pressupõe uma experiência 

transcorrida, já vivida, em suma, uma experiência que já esteja no passado [...]”, isto é, uma 

experiência significativa8. 

                                                           
6 Para Schutz (2012) significado e sentido são termos sinônimos. 

7 Na perspectiva de Schutz (2012), o mundo da vida é o cenário no qual – e também objeto sobre o qual – 

agimos, vivemos, interagimos no/sobre o mundo. 

8 Para Schutz (2012, p. 75-76), “[...] somente uma experiência passada pode ser chamada de significativa, isto é, 

aquela que se apresenta como já estando pronta e acabada”. 
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Schutz (2012) ajuda-nos a pensar nosso objeto na medida em que situa os atores 

sociais no mundo intersubjetivo, num ambiente comunicativo compartilhado9 que é, ao 

mesmo tempo, um ambiente subjetivo dado particularmente a cada ator e somente a ele. Os 

sujeitos desta pesquisa, apesar de coparticiparem do PIBID/UESB, vivenciam suas 

experiências de modo singular. As experiências geradas a partir da participação no Programa 

estão acessíveis a todos e eles as vivenciam de modo único e particular; assim, “[...] muitas 

pessoas podem ter simultaneamente uma mesma experiência. No entanto, o conhecimento 

gerado dessa vivência é diferenciado e variado, de acordo com a bagagem biográfica e 

reflexiva das pessoas” (SCHTUZ apud MINAYO, 2010, p. 146). 

Nesta perspectiva, entendendo o ator como um indivíduo que compartilha o mundo 

da vida com os outros e tendo em vista que suas experiências tornam-se significativas 

somente após já terem ocorrido e a partir de um olhar atento e reflexivo, diferentes sentidos 

emergiram a partir desta pesquisa, uma vez que, apesar do ambiente comunicativo 

compartilhado, o ator dispõe de seu próprio ambiente que é subjetivo, dado unicamente a ele, 

o que Schutz (2012) chama de situação biograficamente determinada. De acordo com ele, 

Dizer que uma situação é biograficamente determinada é afirmar que ela possui uma 

história; ela é a sedimentação de todas as experiências prévias do indivíduo, 

organizadas como uma posse que está facilmente disponível em seu estoque de 

conhecimento10 e, enquanto uma posse exclusiva, trata-se de algo que é dado a ele e 

somente a ele (SCHUTZ, 2012, p. 85).  

A situação biograficamente determinada dos atores sociais determina seu sistema de 

relevâncias11 e este operará no momento da suspensão do fluxo da vida (SCHUTZ, 2012), ou 

seja, de reflexão acerca de suas ações passadas na tentativa de significá-las. O “[...] sistema de 

relevâncias determina, por sua vez, quais elementos devem ser transformados em um 

substrato de tipificação generalizadora, quais destas devem ser consideradas típicas e quais 

são únicas e individuais” (SCHUTZ, 2012, p. 85). De acordo com  Minayo (2010, p. 144), “O 

mundo cotidiano apresenta-se, para Schutz, nas tipificações construídas pelos próprios atores 

sociais, que expressam suas próprias relevâncias ao classificar a realidade”. Assim, o ator 

                                                           
9 Ambiente comunicativo compartilhado é, segundo Schutz (2012), um ambiente comum onde os atores sociais 

partilham suas vidas conscientes. 

10 De acordo com Schutz (2012, p. 86), o estoque de conhecimento atua como um “[...] esquema interpretativo 

[...] constituído na e pelas atividades vivenciadas por nossas consciências, cujo resultado agora se tornou nossa 

posse habitual”. 

11 O sistema de relevâncias está circunscrito ao interesse do ator e refere-se “[...] à importância que os objetos e 

os contextos possuem para o sujeito” (MINAYO, 2010, p. 146). 
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social tipifica12, através da linguagem, as coisas segundo seu sistema de relevâncias, ancorado 

em seu estoque de conhecimento e a partir de sua situação biograficamente determinada.  

Para compreender as ações humanas é preciso que encontremos suas motivações 

(AMADO, 2014), pois, é o motivo o responsável por levar o ator social a projetar e realizar 

(ou não) uma ação e esta, uma vez realizada, é passível de ser significada a partir da reflexão 

do ator quando convidado a suspender o mundo da vida (SCHUTZ, 2012) para atribuir 

significado às suas ações. Assim, interessa-nos conhecer as motivações dos atores sociais de 

nossa pesquisa, como forma de compreender suas ações e conhecer os significados, os 

sentidos por eles atribuídos à própria prática formativa a partir de suas experiências no 

Progama. 

Antes de serem investigados acerca de sua prática formativa no PIBID/UESB, os 

estudantes de licenciatura situavam-se no mundo da vida (sua experiência no Progama) em 

atitude natural, isto é, sem refletir sobre suas ações. Somente a partir do momento em que são 

convidados à reflexão por meio da pesquisa, os atores podem atribuir significado à sua prática 

formativa, uma vez que a ação já é passada, o projeto já foi concretizado e o trabalho, 

realizado e nada mais se pode modificar ou fazer a não ser refletir sobre ela a fim de 

compreendê-la e significá-la. Só assim é possível, a partir de um olhar reflexivo, significar sua 

prática. Só olhando-a como uma ação passada é possível atribuir-lhe sentido. 

Cada um dos sujeitos desta pesquisa tem refletida em sua prática formativa a sua 

situação bigraficamente determinada, uma vez que esta influencia na formação de seu estoque 

de conhecimento que decorre tanto de sua formação acadêmica quanto de suas experiências 

no mundo da vida. A motivação que empreendem em sua práticas formativas denota o 

significado a estas atribuído e é justamente isso o que nos interessa investigar, a partir da 

Fenomenologia Sociológica, com esta pesquisa: os sentidos que os estudantes de licenciatura 

participantes do PIBID/UESB atribuem às próprias práticas formativas a partir de sua 

participação nesse Programa. 

 

 

 

 

                                                           
12 As tipificações constituem-se como generalizações típicas que, em sua grande parte, decorrem da herança 

sociocultural, isto é, da tradição repassada de geração em geração podendo, também, decorrer de 

autotipificações, cuja soma total constitui um aporte de referência em que são interpretados o mundo físico, 

como também o mundo sociocultural (SCHUTZ, 2012). 
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1.2.4 OS SUJEITOS DA PESQUISA E A ENTREVISTA 

 

Escolhemos, como sujeitos de nossa pesquisa, os estudantes de cursos de licenciatura 

em História, Ciências Sociais, Biologia e Letras, participantes do Subprojeto de Pedagogia 

Interdisciplinar que integrou o PIBID/UESB, campus Vitória da Conquista – BA. O 

Subprojeto teve como proposta a intervenção no processo de alfabetização de crianças de 6 a 

8 anos de idade por estudantes/bolsistas do curso de Pedagogia e desenvolvimento de ações 

formativas em temas transversais (Sexualidade, Relações Raciais, Meio Ambiente, entre 

outros), realizado por estudantes/bolsistas de outras licenciaturas, na perspectiva de uma 

prática interdisciplinar. O objetivo desta escolha foi o de abarcar os sentidos atribuídos à 

própria prática formativa por estudantes das mais diversas licenciaturas numa perspectiva de 

interdisciplinaridade, daí a opção pelo Subprojeto de Pedagogia Interdisciplinar. 

Nosso primeiro contato com os sujeitos ocorreu em uma reunião entre eles e a 

coordenadora do subprojeto interdisciplinar, a Profª. Drª. Nilma Margarida de Castro Crusoé, 

onde fomos apresentados, nosso objetivo de pesquisa foi explicado e eles aceitaram participar 

sem apresentar nenhuma resistência, entendendo que não têm vínculo algum com a pesquisa, 

podendo desvincular-se a qualquer momento, sem que com isso sofressem nenhum tipo de 

sanção, uma vez que a participação era livre e desvinculada de qualquer atividade acadêmica. 

Utilizando como critério o tempo de participação no Subprojeto de Pedagogia Interdisciplinar, 

escolhemos cinco (05) sujeitos tendo em vista a proximidade de sua formatura e, portanto, o 

término de sua atuação no Programa, dos seguintes cursos de licenciatura: Ciências Sociais, 

História, Letras Vernáculas, Física, Pedagogia e Biologia. Anotamos o contato de cada um 

deles para, posteriormente, marcar as entrevistas. 

Criamos um grupo de WhatsApp entre a pesquisadora e os participantes da pesquisa 

com a intenção de marcar as entrevistas de modo mais organizado, haja vista que alguns 

estudantes e a pesquisadora não residem na cidade de Vitória da Conquista, local onde se 

desenvolveu esta pesquisa. Foi possível organizar algumas entrevistas a partir do grupo, mas 

não foi o suficiente para evitar alguns contatos estabelecidos de forma privada de algum 

participante avisando que não mais poderia conceder a entrevista no dia marcado ou que no 

dia tal (escolha do sujeito) estaria disponível para isso. Como o objetivo da formação do 

grupo não foi plenamente alcançado, não o desfizemos, mas não o alimentamos para não nos 

desvirtuarmos dos caminhos de nossa pesquisa, afinal, em algum momento ele poderia voltar 

a ser útil no decorrer da pesquisa. 
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E, assim, as entrevistas foram sendo marcadas e realizadas com exceção de uma, a 

estudante de Pedagogia a quem chamamos de Cristiane. Chegamos a marcar por algumas 

vezes, mas ela necessitou desmarcar e, com o término do Programa e aproximação de sua 

formatura, o contato ficou ainda mais difícil, por isso, decidimos excluí-la como sujeito desta 

pesquisa, embora nos fosse muito interessante conhecer os sentidos de prática formativa que 

uma colega Pedagoga construiu em sua experiência no PIBID, mas o tempo para finalização 

desta pesquisa não nos permitiu mais procurá-la.  

As entrevistas foram realizadas no módulo do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGEd) – uma delas ocorreu no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Florestais (PPGCiFlor) –, sendo devidamente gravados os aúdios com a permissão de cada 

sujeito, após novamente falarmos dos objetivos da pesquisa, da não obrigatoriedade de 

participação no estudo, de possibilidade de desistência a qualquer momento, da 

confidencialidade em relação aos dados produzidos e de assinar o Termo de Livre 

Consentimento Esclarecido. Buscamos empreender um diálogo com os sujeitos tendo em 

vista o Roteiro Inicial, a fim de possibilitar-lhes a compreensão da finalidade da realização 

desta pesquisa e assegurar-lhes confiança para efetuarem suas narrativas que se constituem a 

representação de suas experiências no mundo da vida, ou seja, no PIBID/UESB; segundo 

Schutz (2012, p. 123),  o  [...] discurso é um contexto significativo” cuja “estrutura [...] 

emerge gradualmente” em seu decorrer, desse modo, os significados vão sendo construídos à 

medida que a narrativa se desenvolve. 

Para a produção dos dados adotamos o modelo de Roteiro Inicial proposto por 

Amado (2014) e Crusoé (2014), cuja utilização intenta conferir maior organicidade à 

entrevista semiestruturada, preservando seu conteúdo inicial (AMADO, 2014; CRUSOÉ, 

2014); o apresentamos dentro de nosso texto porque a produção de dados é parte do processo 

de pesquisa e não sua finalidade sendo, portanto, um roteiro inicial, passível de modificações, 

caso necessário, no curso desse processo. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA13 (Entrevista gravada) 

Entrevistador _______________________________________________________  

Entrevistado ________________________________________________________  

Data ____/____/____ (___________) Local _______________________________  

Recursos ___________________ 

 

BLOCOS  Objetivo do bloco  Questões 

orientadoras  

Perguntas de recurso  

BLOCO 1  

 

Legitimação da 

entrevista  

Procurar os estudantes de 

licenciatura participantes do 

Subprojeto de Pedagogia 

Interdisciplinar do PIBID/UESB, 

campus Vitória da Conquista, 

para saber da possibilidade de 

colaborar no desenvolvimento da 

pesquisa; informar sobre o uso do 

gravador; explicitar o problema de 

pesquisa, o objetivo e as 

contribuições do estudo; colocar 

os entrevistados na condição de 

colaboradores; garantir 

confidencialidade dos dados; 

explicar o procedimento. 

  

                                                           
13 Roteiro de entrevista re-elaborado, em termos de formatação, a partir de modelo sugerido por Amado (2014) e 

Crusoé (2014), durante o desenvolvimento da pesquisa de Mestrado na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB), Vitória da Conquista – BA, objetivando oferecer maior organicidade ao instrumento de produção 

e coleta de dados, a entrevista semiestruturada, preservando o conteúdo inicial das entrevistas. Daí a 

denominação de roteiro inicial (AMADO, 2014; CRUSOÉ, 2014). Apresentamos o roteiro no corpo do texto 

porque entendemos que a entrevista é parte integrante e fundamental no processo de produção dos dados e não 

somente um instrumento de coleta de dados.  
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BLOCO 2  

 

HISTÓRIA 

DOS SUJEITOS 

 

Motivações para 

cursarem 

licenciatura e 

experiências 

formativas 

Obter dados sobre motivações 

para cursar licenciatura e 

experiências formativas no Ensino 

Médio, na Universidade com o 

objetivo de identificar elementos 

que possibilitem conhecer suas 

características em termos de 

experiência de vida e relacionar 

com o objeto de estudo. 

Fale sobre suas 

motivações para 

cursar licenciatura e 

suas experiências 

formativas. 

 O que te levou a 

cursar licenciatura? 

 Como foram as suas 

experiências 

formativas  no 

Ensino Médio, 

Superior?  

 Quais as limitações? 

Quais as 

contribuições?  

Citar exemplos 

BLOCO 3 

 

CONCEITOS 

 

Conceituação: 

educação, escola, 

currículo, 

conhecimento 

escolar, prática 

pedagógica. 

 

Obter dados sobre como os 

estudantes de licenciatura 

conceituam: educação, escola, 

currículo, conhecimento escolar, 

prática pedagógica com o objetivo 

de identificar elementos que 

caracterizam a formação inicial 

dos estudantes bolsitas do PIBID 

e relacionar com o objeto de 

estudo. 

Como você 

conceitua educação, 

escola, currículo, 

conhecimento 

escolar, prática 

pedagógica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCO 4 

 

RELAÇÕES 

 

Relações entre: 

ensino-

aprendizagem; 

saber-

conhecimento 

Obter dados sobre como os 

educadores veem as relações 

entre: ensino-aprendizagem; 

saber-conhecimento escolar; 

educador-saber-conhecimento 

escolar; educador-aluno; 

educador-educador e educador-

equipe pedagógica, com o 

objetivo de conhecer a prática 

formativa   no PIBID. 

Como você vê as 

seguintes relações: 

ensino-

aprendizagem; 

saber-conhecimento 

escolar; educador-

saber-conhecimento 

escolar; educador-

estudante; educador-

educador; educador-

equipe-pedagógica,  

Uma boa relação 

interpessoal interfere 

na prática pedagógica?  

Citar exemplos 
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escolar; 

educador-saber-

conhecimento 

escolar; 

educador-

estudante; 

educador-

educador; 

educador-equipe 

pedagógica. 

BLOCO 5 

 

ESTRATÉGIAS 

 

Estratégias para 

orientar a ação na 

escola e na sala 

de aula. 

Obter dados sobre as ações que 

orientam ou deveriam orientar o 

comportamento dos estudantes, 

bolsistas do PIBID na escola com 

o objetivo de conhecer a prática 

formativa no PIBID.  

Fale sobre as 

estratégias utilizadas 

por você e pela 

escola para orientar 

a ação na escola e na 

sala de aula; 

vivenciar o cotidiano 

da escola. 

Vocês tiveram 

momentos de estudo, 

de planejamento 

coletivo?  

Citar exemplos  

 

Sabemos que as informações coletadas com os atores sociais dessa pesquisa estão 

imbricadas de sentido, tendo sido produzidas no fluxo de sua experiência no mundo da vida 

em intersubjetividade com os demais atores sociais; por essa razão, na Fenomenologia 

Sociológica, as categorias só podem ser elencadas a posteriori, pois, os sentidos são 

atribuídos pelos atores sociais e expressados no momento em que são levados a suspender o 

fluxo da vida para pensar sobre suas ações.  

 

1.2.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 As informações obtidas a partir das entrevistas realizadas com os sujeitos desta 

pesquisa sofreram análise de conteúdo que, de acordo com Robert e Bouillaguet (1997 apud 

AMADO, 2014, p. 304),  

[...] define-se como uma técnica que possibilita o exame metódico, sistemático, 

objetivo e, em determinadas ocasiões, quantitativo, do conteúdo de certos textos, 

com vista a classificar e a interpretar os seus elementos constitutivos e que não são 

totalmente acessíveis à leitura imediata. 
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Esta técnica tem por finalidade inferir sobre as informações coletadas, baseada numa 

lógica especificada (VALA, 1986 apud AMADO, 2014), intentando interpretá-las para além 

de sua mera descrição, respondendo aos seguintes questionamentos: 

- O que foi dito, como se disse e a quem se disse? (descrever as características da 

comunicação); 

- Porque se disse? (formular inferências acerca dos antecedentes e, portanto, acerca 

do que leva a formular determinada proposição); 

- Com que efeito? (formular inferências quanto aos possíveis efeitos da 

comunicação) (AMADO, 2014, p. 304. GRIFOS DO AUTOR). 

A análise de conteúdo busca, então, analisar a fundo as informações coletadas a 

partir da pesquisa a fim de interpretá-las com o máximo de fidelidade às fontes para além de 

descrevê-las. Segundo Amado (2014, p. 304), 

[...] o aspecto mais importante da análise de conteúdo é o facto de ela permitir, além 

de uma rigorosa e objetiva representação dos conteúdos ou elementos das 

mensagens [...] através da sua codificação e classificação por categorias e 

subcategorias, o avanço [...] no sentido da captação do seu sentido pleno [...], por 

zonas menos evidentes constituídas pelo referido ‘contexto’ ou ‘condições’ de 

produção.  

Assim, a análise de conteúdo constitui-se uma técnica perfeitamente aplicável e 

adaptável ao método sobre o qual nos debruçamos para o desenvolvimento desta pesquisa, 

uma vez que sua dimensão interpretativa crítica possibilita apreender o sentido total das 

informações coletadas a partir da entrevista. Neste sentido, a análise dos dados produzidos no 

campo empírico ocorreu da seguinte forma: 

 Transcrição literal dos discursos dos entrevistados pela pesquisadora; 

 Leitura vertical atenta e ativa de cada entrevista em busca de aproximações e 

distanciações utilizando a frase como unidade de registro14; 

 E, por fim, utilizando a organização dos blocos da entrevista, partimos para a escrita 

dos capítulos que compõem esta pesquisa. 

Abaixo listamos os participantes deste estudo com seus nomes fictícios, tempo de 

atuação no PIBID/UESB  e a situação em que foram entrevistados, contendo a descrição do 

tempo de cada entrevista, o local onde ocorreu, bem como as impressões da pesquisadora 

acerca do processo, qual seja a entrevista semiestruturada. 

 

Quadro de participantes da pesquisa de acordo com o curso de licenciatura e o tempo de 

atuação no PIBID15 

                                                           
14 Para Ghiglione e Matalon (1992 apud AMADO, 2014, p. 315) a unidade de registro é o “[...] conteúdo mínimo 

que é tomado em atenção pela análise [...]”. 

15 O quadro dos entrevistados é um dispositivo da Entrevista Compreensiva. 
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NOME CURSO DE 

LICENCIATURA 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

NO 

PIBID/UESB 

SITUAÇÃO DA PESQUISA 

Antônio Ciências Sociais 2 anos Biblioteca do PPGEd, dia de quinta-feira, 

07/12/2017, pela tarde, duração: 44 minutos. A 

entrevista transcorreu naturalmente, sem 

interrupções. Antônio aceitou prontamente o nosso 

convite, foi bastante solícito e apresentou muita 

disposição para falar. 

Luciana Letras Vernáculas 4 anos Sala de aula do PPGCiFlor, dia de quinta-feira, 

14/12/2017, à tarde, duração: 46min. 47s. A 

antrevista transcorreu naturalmente, sem 

interrupções. Luciana aceitou prontamente o nosso 

convite, foi bastante simpática durnate toda a 

entrevista e apresentou bastante disposição para 

falar. 

Rosana História 2 anos e 8 

meses 

Sala da Coordenação do PPGEd, dia de quinta-

feira, 14/12/2017, à tarde, duração 28min. 30s. A 

entrevista transcorreu de modo satisfatório, mas o 

fato de estarmos num ambiente com muito acesso 

de pessoas, nos deixou um pouco incomodadas, 

porém, não representou maiores problemas para a 

realização da entrevista, que ocorreu nesse espaço 

por conta da ocupação dos demais espaços do 

Módulo de Pós-Graduação, uma vez que, naquele 

momento, ocorriam as entrevistas para seleção do 

mestrado em educação do PPGEd. Rosana 

prontamente aceitou o nosso convite e demonstrou 

disposição para falar. 

Diego Biologia 4 anos Biblioteca do PPGEd, dia de quinta-feira, 

07/12/2017, pela tarde, duração: 36min. 14s. A 

entrevista transcorreu de modo natural, sem 

interrupções. Diego foi bastante solítico ao aceitar 

o nosso convite e demonstrou bastante disposição  

e simpatia para falar. 

Aline Física 4 anos Sala de aula do PPGEd, dia de quinta-feira, 

19/07/2018, pela tarde, duração: 52min. 12s. A 

entrevista transcorreu de modo natural, sem 

interrupções. Aline foi bastante receptiva ao 

aceitar o nosso convite e apresentou muita 

disposição para falar. 

 

Buscamos conduzir a entrevista semiestruturada num clima de dialogicidade, 

deixando claro aos sujeitos que não havia uma situação herarquizada entre pesquisadora e 

colaboradores da pesquisa, mas uma relação horizontalizada entre profissionais docentes, 

colegas de trabalho, uma vez que os licenciandos participantes desta pesquisa encontram-se 

no período final de seus cursos de licenciatura e, alguns deles, já tinham vivenciado a 

experiência de sala de aula antes mesmo de sua participação no PIBID/UESB. De início 
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percebemos certa timidez em quase todos os sujeitos, contudo, no decorrer da entrevista, 

desenvolvida numa clima de conversação, os colaboradores foram relaxando e agindo cada 

vez mais naturalmente no transcorrer de nossos diálogos.  

No decorrer das entrevistas, tornou-se impossível que a pesquisadora não se 

identificasse com os relatos dos sujeitos, uma vez que também atua na Educação Básica, no 

ensino público sendo, portanto, conhecedora da realidade educacional e dos conflitos 

inerentes às relações desenvolvidas no contexto do processo formal educativo. A cada fala 

dos colaboradores de nossa pesquisa, nosso olhar reflexivo de pesquisadora nos remetia às 

nossas próprias experiências formativas no contexto da Academia e da escola de Educação 

Básica.  

Lembrávamos de que não dispusemos de uma experiência como o PIBID em nossa 

época de graduação, pois, foi somente no ano de nossa conclusão de curso de graduação que o 

Programa passou a englobar a licencitatura em Pedagogia. Lembrávamos, também, da única 

experiência que tivemos de atuação na Educação Básica enquanto estudante de licenciatura 

em Pedagogia que foi o estágio supervisionado, no qual nos sentimos mais como 

coadjuvantes do que como protagonistas de nosso próprio processo formativo para a docência.  

E, nesse processo de condução das entrevistas, identificávamo-nos com nossos 

sujeitos à medida que iam relatando suas experiências formativas no PIBID e constatávamos 

maior maturidade no decorrer de suas práticas em sala de aula do que tínhamos à mesma 

época em que concluíamos a licenciatura em Pedagogia. Isso foi muito interessante de se 

constatar, o que nos levou, de imediato e antecipadamente, a pensar o PIBID como um 

terceiro espaço (ZEICHNER, 2010) para além da Academia e da escola, capaz de propiciar 

experiências formativas significativas para o estudantes de licenciatura que dele participam. 
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CAPÍTULO II 

 

HISTÓRIA DOS SUJEITOS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a história dos sujeitos desta pesquisa, 

qual seja as motivações que os levaram a cursar licenciatura e suas experiências formativas, 

na tentativa de desvelar os sentidos por eles atribuídos ao próprio processo formativo no 

contexto de sua participação no PIBID/UESB. Para manter a confidencialidade assegurada 

aos participantes desta pesquisa quando da assinatura do termo de adesão, optamos por 

utilizar nomes fictícios escolhidos aleatoriamente pela pesquisadora.  

Nossas conversas, norteadas pelo Roteiro Inicial proposto por Amado (2014) e 

Crusoé (2014), ocorreram na biblioteca, na sala de aula e na sala da coordenação do Programa 

de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) e na sala de aula do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Florestais (PPGCiFlor) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

campus Vitória da Conquista e transcorreram naturalmente, num clima de dialogicidade e 

horizontalidade.  

Procuramos deixar os sujeitos o mais à vontade possível conversando acerca do 

porquê de nossa pesquisa, interagindo nos momentos das perguntas apresentando nossas 

próprias experiências, esclarecendo que não estávamos ali em busca de erros ou acertos, mas 

de descobrir sentidos de suas prática formativa construídos a partir de suas participações no 

Subprojeto de Pedagogia Interdisciplinar no PIBID/UESB. Éramos como uma “estranha no 

ninho” e como todo estrangeiro era preciso buscar ambientação, estabelecimento de laços de 

confiança para que eles se dispusessem a conversar comigo e não somente conversar, mas 

rememorar ações passadas num movimento de suspensão do fluxo da vida para compreendê-

las e significá-las (SCHUTZ, 2012). 

 

2.1 Tornar-se professor 

 

Quando arguidos acerca de suas motivações para cursarem licenciatura, obtivemos 

algumas respostas semelhantes, outras, porém, bastante distintas. Antônio e Diego 

ingressaram na universidade em Biologia e Cinema e Áudio Visual, respectivamente, mas 

logo prestaram novo vestibular e atualmente Antônio está concluindo Ciências Sociais e 

Diego, Biologia. Ambos revelaram que já entraram nos cursos de licenciatura com o desejo de 

tornarem-se professores. Antônio afirmou: “[...] eu entrei no curso de Ciências Sociais já com 
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esse pensamento de ser professor”, enquanto Diego nos disse que “Biologia é uma coisa que 

me fascina muito; eu gosto muito de fazer licenciatura [...]”. A mesma intenção foi revelada 

por Luciana que está concluindo o curso de Letras e Rosana, História. Luciana nos disse: “Eu 

escolhi Letras justamente porque educação é algo que eu amo, que eu gosto de fazer, é algo 

que eu sou apaixonada de conhecer, de estar ali a serviço dela” e Rosana afirmou: “Eu sempre 

gostei da disciplina História em sala de aula. [...] sempre quis ser professora. [...] eu sempre 

sonhei ensinar”. 

Em todos os excertos de fala dos sujeitos pudemos perceber que o desejo de ser 

professor foi a motivação inicial de cada sujeito para cursar uma licenciatura com exceção de 

uma, a Aline, que afirma que caiu “de paraquedas em Física”. Ela não demonstrou nenhuma 

intenção anterior de ser professora, mas explica que o que a motivou a cursar licenciatura em 

Física foi o fato de ter habilidades na disciplina quando estudante do Ensino Médio e 

facilidade de aprendizagem na área das Ciências Exatas: “[...] prestei vestibular e falei: vou 

colocar Física. Na escola eu me dava bem em Exatas”. Contudo, nos relatou que enfrentou 

problemas quando ingressou no Ensino Superior e percebeu que “[..] a Física que se estuda na 

universidade não é a mesma do Ensino Médio” e precisou adaptar-se, enfrentar derrotas em 

algumas disciplinas, vitórias em outras para continuar o curso. 

Outro componente motivador que aparece nas falas de dois dos cinco sujeitos é a 

família; tanto Antônio quanto Luciana afirmam que suas famílias exerceram influência para a 

escolha de um curso superior de licenciatura. Antônio afirma que há docentes em sua família: 

“Eu tenho uma irmã professora, uma sobrinha que se formou em Biologia, um sobrinho que 

terminou Direito, mas está fazendo Sociologia EaD para ser professor. Aí eu já tenho essas 

referências na família”.  Luciana é a primeira a cursar o nível superior em sua família, mas 

relata que recebeu sempre muito apoio de seus familiares para cursar licenciatura e tornar-se 

professora. 

Antônio também relata as relações positivas com os professores do Ensino Médio, os 

quais, em sua visão, eram comprometidos com a docência, responsáveis, tornando-se 

exemplos de docente no quais ele deveria se mirar na construção de sua formação docente. 

Percebemos, nos discursos tanto de Antônio quanto de Luciana, embora o primeiro tenha 

familiares no campo da docência e a segunda, o apoio da família para tornar-se professora, 

além do fato dos bons exemplos de professores que Antônio teve no Ensino Médio, “[...] que 

o comportamento e as escolhas dos indivíduos são condicionados pelas relações com os 

outros, sejam essas relações passadas, sejam presentes, sejam futuras, em termos de 

projeções” (CRUSOÉ, 2014, p. 69). 
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Para Luciana, a docência se conecta com o servir; ela é católica, teve experiência 

como formadora de grupos de jovens antes e durante a graduação em Letras e demonstra um 

sentido vocacional para a docência, como se, para além da formação acadêmica por opção, a 

docência fosse um chamado por vocação: “Eu trabalho desde os 12 anos; quando eu digo 

trabalho é no serviço pastoral. O quê que é isso? Eu faço o serviço; eu sirvo!”. E ela ainda 

complementa: “A Pastoral da Juventude é um grande divisor de águas na minha vida e é o 

meu sagrado e foi lá que eu fui aprendendo e fui construindo essa formação que é [...] 

contínua dentro de um grupo de base que reúne jovens de diversas realidades”. Para ela, sua 

formação docente vem também de suas experiências como formadora de grupos de jovens da 

Pastoral da Juventude da Igreja Católica. 

Luciana tem na docência o sentido da “vocação”, do “chamado” que deve ser 

atendido, daí sua paixão a ponto de dizer que “[...] a educação me tem, não sou eu que a 

tenho, ela me tem”. Ela demonstra um enorme sentimento de respeito conectado com sua 

subjetividade ao nos relatar suas motivações para a escolha de um curso de licenciatura, 

deixando bem claro o quanto a docência tem o sentido de “servir” para sua vida. Ocorre que, 

para ela, o servir nos grupos de jovens e a docência se confundem com vocação – uma palavra 

que remete o magistério a uma atividade de amor, de extensão da maternidade (NUNES et al. 

2012) –, sendo sacralizada como tal; há uma relação muito subjetivada entre Luciana e o 

magistério e isso se deve, muito provavelmente, à sua atuação em grupos de jovens da Igreja 

Católica. 

Os sujeitos relataram outras motivações para cursarem licenciatura. Antônio já teve 

experiência docente antes de adentrar no universo acadêmico como professor de Inglês, 

formação anterior ao curso de graduação. Ele relata: “eu comecei a dar aula para crianças do 

Jardim II ao 5º ano; comecei a trabalhar Inglês e me apaixonei, eu gosto de trabalhar com 

crianças”. Além disso, ele relata que “antes de entrar em Ciências Sociais eu tive contato com 

a sala de aula na Biologia com uma oficina de estudos temáticos em sexualidade”. Luciana 

também, conforme pudemos verificar anteriormente, tem uma certa relação com a docência, 

mas sob um ponto de vista religioso, uma vez que atua como formadora em grupos de jovens 

da Igreja Católica. Os demais sujeitos não tiveram contato com a docência fora da 

universidade. 

Não se pode negar que o ser professor é algo que se constrói com o tempo, na prática 

e na vivência; a Academia prepara teoricamente o futuro professor, mas o ser professor não se 

resume apenas à teoria, mas depende também das experiências, do significado que essas 

assumem em sua vida enquanto práticas formativas, do estoque de conhecimento formado a 
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partir de suas vivências, de sua situação biograficamente determinada. Cada um fala sob o 

próprio ponto de vista, ancorado em seu estoque de conhecimento, bagagem de saberes que o 

indivíduo constrói, sedimentada ao longo de sua vida, tendo em vista sua situação 

biograficamente determinada, mas as experiências vividas são intersubjetivas, construídas na 

relação com o outro (SCHUTZ, 2012).  

Isso significa que há diversidade na intersubjetividade porque ocorre na mediação 

entre sujeitos diversos, singulares e subjetivos que mesmo compartilhando o mesmo ambiente 

comunicativo, em nosso caso, a experiência no PIBID, as experiências não são as mesmas 

ainda que vividas ao mesmo tempo e no mesmo espaço. A intersubjetividade propicia a 

ocorrência de experiências intersubjetivas, mas seus sentidos, seus significados são 

percebidos de formas diferentes por diferentes indivíduos; as experiências são vividas na 

intersubjetividade, mas a compreensão que cada um faz dela é única e subjetiva. A seguir 

trataremos das experiências formativas que tiveram nossos sujeitos no Ensino Médio e 

Superior e suas motivações para a escolha de uma licenciatura. 

 

2.2 Experiências formativas  

 

Os sentidos que emergem dos discursos dos sujeitos também são permeados por 

sentimentos e experiências passadas que são também motivadores para a escolha da docência 

como profissão e que podem se constituir experiências formativas para o exercício da 

docência. Antônio traz experiências formativas do Ensino Médio em relação aos professores 

que teve. Ele nos disse que foram “Professores responsáveis, que sabiam ser didáticos, que 

tinham uma responsabilidade com o ensino público”. Percebe-se aí a influência do exemplo 

dos professores do Ensino Médio em relação ao Antônio que, segundo suas memórias, foram 

bons professores; segundo ele, cada professor que para ele mostrava-se um bom docente, 

pensava: “[...] se eu for um dia professor, ele é um exemplo”. 

Vemos em Antônio uma identificação com a docência também por conta dos 

professores que teve e não somente daqueles que considerou como bons, mas também dos 

que, para ele, não foram bons professores. O exemplo dos professores considerados bons por 

ele atuou como um dos agentes motivadores para sua futura escolha por um curso de 

licenciatura, demonstrando que as escolhas dos indivíduos são condicionadas pelas relações 

com os outros (CRUSOÉ, 2014), ou seja, são construídas na intersubjetividade entre os atores 

sociais no mundo da vida.  
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O discurso de Antônio denotou um sentido de identificação com a profissão docente 

a partir das experiências que ele teve no Ensino Médio e corroborou para que ele optasse por 

cursar licenciatura e despertasse o desejo de ser professor. Ele ainda diz: “eu me apaixonei 

pelas disciplinas de Pedagogia”, justificando a escolha pela licenciatura em Ciências Sociais 

em detrimento de sua primeira escolha, qual seja o curso de licenciatura em Biologia. O 

mesmo não ocorre com Rosana que afirma que “No Ensino Médio meus professores de 

História nunca me levaram a pensar [...]”, daí seu fascínio por uma História aparentemente 

estática, apolítica, mais próxima da ficção do que da realidade. Não foi o exemplo dos 

professores que a motivou a cursar licenciatura, mas a magia de uma História que não lhe foi 

ensinada como dinâmica, política e viva. 

Aline e Rosana também tiveram, no Ensino Médio, experiências formativas que as 

auxiliaram na escolha de cursos de licenciatura. Por conta das habilidades na área de Ciências 

Exatas, Aline ingressou no curso de licenciatura em Física, mesmo não demonstrando 

interesse inicial em ser professora, mas identificação com a disciplina por causa de seu 

desempenho no Ensino Médio. Rosana  afirma: “[...] o que me motivou à História é conhecer 

o passado, é viajar, diferentemente de muitas pessoas que gostam da História pela questão do 

debate político, da problemática, eu não gosto disso [...]”. Rosana tem uma visão lúdica da 

História, quase acrítica, o que a distancia do que se propõe um curso de História, qual seja a 

formação de professores que compreendam a dinamicidade da história do mundo e dos povos 

e os aspectos histórico-políticos que a compõem. A educação em si é um ato eminentemente 

político (FREIRE, 1981),  

Não posso ensinar se não vejo nessa ação a possibilidade de intervenção no mundo. 

[...] Não posso ensinar se acredito que a educação é neutra, se não me acredito como 

sujeito de opções. Opções de analisar, criticar, construir, sonhar, optar, decidir, 

romper, de ser ético, de ser justo. Não posso ensinar se vejo a História como um 

determinismo que me impossibilita de sonhar com um amanhã, que me nega como 

ser humano, como sujeito histórico (CARVALHO, 2007, p. 29). 

Portanto não vemos possibilidade de se conceber um ensino de História que não seja 

pautado em debates histórico-políticos e a Rosana não vê sua atuação como professora de 

História como uma ação política, conforme se pode confirmar em sua fala quando cita sua 

motivação para cursar licenciatura: “Eu fiz História porque era algo que me divertia, é algo 

me diverte muito conhecer o passado, somente por isso, não por aquele outro viés mais 

político, de debate, de problemática”. 

As experiências formativas de Luciana e Antônio como professores antes de 

cursarem licenciatura também se constituem componentes motivadores e formadores de suas 

práticas, uma vez que o licenciando quando chega à universidade traz consigo conhecimentos 
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que corroboram para a sua formação enquanto professor. Suas experiências passadas, sua 

atuação no mundo da vida, seu sistema de relevâncias, seu estoque de conhecimentos, sua 

situação biograficamente determinada constituem-se como elementos condicionantes da 

prática. 

O sujeito Diego afirma que o curso de Biologia o transformou num sujeito mais 

crítico; ele não aponta experiências anteriores como o Ensino Médio, como motivadoras para 

sua inserção num curso de licenciatura, mas aponta o próprio curso de licenciatura como 

motivador para a docência. Segundo ele: “[...] o currículo que Biologia está adotando agora 

para a parte de licenciatura é incrível, os professores são muito bons”. A principal motivação 

para cursar licenciatura vem, então, da própria vivência do Diego enquanto estudante na 

universidade. 

A questão da cisão entre teoria e prática na universidade foi uma questão levantanda 

pelos sujeitos. Para eles há uma falta de conexão entre a teoria da universidade e a prática de 

sala de aula, o cotidiano docente, a distância entre a Academia e o chão da escola. Segundo 

Antônio, “[...] dentro do curso de Ciências Sociais a gente vê algumas disciplinas da 

educação, mas são disciplinas extremamente teóricas e eu sinto falta da parte prática”. Diego 

nos disse que “[...] apesar da UESB ser essa questão de ensino, pesquisa e extensão, ela fica 

muito no ensino e pesquisa. Tudo fica muito aqui dentro da universidade”. E Luciana afirmou 

que na universidade há “[...] um ensino que é fechadinho aqui, as pesquisas se resumem aqui 

[...]”. E ainda completou: “[...] fiquei um pouco decepcionada [...] pelo que eu esperava ser o 

ensino de conhecimento superior, que se diz teoricamente que está trabalhando para a 

sociedade, quando, na verdade, se afasta mais dessa realidade”. Rosana nos informou: 

“Poucos professores que eu tive que nos levaram a pensar criticamente a História [...]”. 

Essa cisão entre teoria e prática é um fenômeno histórico nos cursos de licenciatura 

(CHAVES, 2012; ROMANOWSKI, 2012). Já dissemos, anteriormente, que percebemos essa 

cisão enquanto estudante de licenciatura e quando atuamos como professora susbstituta nos 

cursos de licenciatura desta Instituição e que isso nos instigou a pesquisar a prática formativa, 

qual seja, o sentido de prática formativa produzido pelos estudantes/bolsistas participantes do 

Subprojeto de Pedagogia Interdisciplinar do PIBID/UESB. Nesse percurso percebemos que a 

prática é uma ação social que se desenvolve a partir do compartilhamento de subjetividades 

entre os indivíduos (CRUSOÉ, 2014), ou seja, a prática também é um elemento 

intersubjetivo, pois, nasce da convivência com o outro, com a escuta, com o exemplo do bom 

professor e até mesmo dos maus. Enfim, a prática é construção e construção é processo que 

não pode – ou não deveria – ser estancado da teoria. 
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Esse distanciamento entre teoria e prática desenvolvido historicamente nos cursos de 

licenciatura produz lacunas na formação dos estudantes, futuros professores; o contato com a 

escola, com sua realidade é de suma importância para sua formação inicial, para o 

desenvolvimento de sua prática pedagógica. Como tornar-se professor sem conhecer o chão 

da escola? Como desenvolver uma prática pedagógica tendo como elemento norteador apenas 

a teoria? Poder-se-ia dizer que o estágio supervisionado daria conta de formar o licenciando 

para a prática de sala de aula? 

Nossa própria experiência, quando de nossa graduação em Pedagogia nesta 

Instituição, nos apontou que o estágio supervisionado constituído como um momento 

estanque tanto da formação do licenciando quanto da realidade da escola onde é realizado, 

não dá conta de revelar, aos futuros professores, a dinâmica do processo educativo 

desenvolvido na escola. Não queremos com isso dizer que o estágio supervisionado seja um 

instrumento sem importância para o processo formativo dos licenciandos, mas como único 

mecanismo para propiciar o contato entre escola e estudantes de licenciatura falha justamente 

por ocorrer num contexto em que o licenciando mais parece coadjuvante do que protagonista 

de seu próprio processo formativo. 

A cisão entre a teoria e a prática não é superada a partir do estágio supervisionado 

nessa perspectiva em que o estudante de licenciatura chega na escola num momento estanque 

do processo, sem participação com o real contexto dos estudantes, da comunidade escolar, 

munidos apenas com um projeto de intervenção a ser realizado num determinado espaço de 

tempo. A realidade educacional é muito mais complexa do que algumas horas/aula de estágio 

podem captar; é preciso mais para o desenvolvimento da prática docente.  

É a falta dessa conexão entre a teoria e a prática que os sujeitos colocam como 

aspectos negativos de sua formação na Academia e os faz afirmar que sua maior experiência 

formativa no Ensino Superior tem sido sua atuação no PIBID. Diego afirmou que “[...] se não 

fosse o PIBID eu não ia imaginar como era a escola” e ainda acrescenta: “[...] dentro do 

PIBID eu vejo que a escola da vida real é muito diferente da escola da teoria”. Aline relatou: 

“[...] eu nunca tinha tido nenhum contato com a escola para dar aula, então, com o PIBID eu 

pude analisar realmente se era isso o que eu queria”. Antônio disse que “A maior experiência 

formativa que eu estou tendo é o PIBID”. E ainda acrescentou: “[...] o PIBID vem 

contribuindo [...] no sentido de estar dentro da escola e ir observando como ela funciona”. 

Luciana nos disse que “[...] logo nos primeiros semestres, ter o pé ali inserido na realidade é 

uma coisa extraordinária de você possibilitar a um licenciando [...]. É a junção da teoria com a 

prática”. 
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O PIBID tem sido a maior experiência formativa para Diego, Aline, Antônio e 

Luciana; para eles o PIBID tem sentido de formação; é o local onde eles podem unir a teoria 

que eles aprendem na universidade com a prática através do Programa na escola. Por meio de 

suas experiências no Programa, os sujeitos vão construindo suas próprias práticas no contexto 

da realidade escolar que agora não é mais algo distante daquilo que aprenderam nos bancos da 

universidade, mas se lhes desvela a olho nu, tanto que o sujeito Diego nos afirmou: “O PIBID 

é um tratamento de choque, ali você decide: ou você tem condições ou você não tem”. 

Justamente por desvelar a realidade educacional da escola aos licenciandos e permitir que os 

licenciandos atuem como professores ao lado de professores já formados, vivenciando o 

cotidiano da escola, seus conflitos, o PIBID é assim considerado por Diego.  

Nenhum dos sujeitos está se formando para o trabalho com crianças pequenas, atuam 

num Subprojeto de Pedagogia Interdisciplinar com esse público-alvo e, para isso, foi preciso 

que eles aprendessem a adaptar o conhecimento adquirido na Universidade ao contexto da 

escola: o universo escolar se abriu para esses sujeitos de uma forma ainda mais interessante 

para nós porque estão se formando para trabalhar com os anos finais do Ensino Fundamental e 

Médio e no PIBID atuam com crianças pequenas. Como aprender a ser professor a partir 

dessa perspectiva? Adaptando o conhecimento adquirido na Academia à realidade escolar que 

se lhes apresenta e isso se constituiu um processo de construção da prática. A sujeito Aline 

nos relatou que “[...] pegava o conteúdo e adaptava a linguagem, a forma de trabalhar”, disse 

também que “[...] levava sempre experimento para trabalhar com eles, às vezes, dava 

exemplos mais simples do dia-a-dia que eles conseguiam perceber [...]” e finalizou dizendo 

que: “[...] foi uma coisa bem interessante, que me acrescentou muito, que me deu experiência 

porque eu nunca pensei em trabalhar Física dessa forma”. 

Relatos parecidos ouvimos dos demais sujeitos acerca de sua atuação no PIBID. A 

adaptação foi necessária para que pudessem levar as Ciências Sociais, a História, a Física, a 

Biologia e Letras para as crianças numa forma interdisciplinar e transversal, além de se 

constituir um desafio, uma vez que os licenciandos estão sendo formados para trabalhar com 

os anos finais dos Ensino Fundamental e Ensino Médio e o Subprojeto Interdisciplinar do 

qual fazem parte tem como alvo as séries iniciais da Educação Básica. 

O PIBID foi um espaço de intensa formação para os participantes desta pesquisa 

porque possibilitou-lhes o contato com o cotidiano da escola e a formação de uma prática que 

é compreendida como ação social construída na intersubjetividade com o outro (CRUSOÉ, 

2014). Antes os sujeitos tinham uma visão de processo educacional desenvolvido na escola 



49 

 

sob a perspectiva de estudantes, no máximo, de estagiários, não entendiam a escola sob a 

óptica do professor; após o PIBID, isso foi modificado. 

Para Luciana, o PIBID “[...] é um divisor de águas dentro da educação porque eu 

tinha uma concepção de educação de estudante; a partir do momento em que eu entro no 

Programa eu começo a ver enquanto profissional”. Diego afirmou que “Toda a nossa visão de 

professor, de entrar na sala e saber o que fazer foi pelo PIBID”. Rosana assumiu: “Eu tinha 

uma visão de escola e depois do PIBID eu tive outra”. Aline nos relatou que “[...] esperava 

passar por essa experiência no meu estágio e hoje eu vejo que até para desenvolver o meu 

estágio, eu estou desenvolvendo com mais tranquilidade por conta da base que já tive no 

PIBID”. 

As experiências formativas desenvolvidas por nossos sujeitos em suas vivências no 

PIBID e resgatadas à memória são basilares para sua formação enquanto professores, pois, 

são as vivências do chão da escola, do cotidiano da realidade escolar, aspectos que vão para 

além da teoria estudada na Academia e da própria prática desenvolvida em estágios 

supervisionados. São experiências que se vão formando como prática pedagógica que se 

funda na intersubjetividade dos indivíduos, na convivência, no mirar-se nos exemplos, no 

fazer docente do dia a dia de uma escola que é viva e dinâmica. 
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CAPÍTULO III 

 

ELEMENTOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA CONTIDA NA PRÁTICA 

FORMATIVA 

 

Este capítulo trata dos elementos que compõem a prática, quais sejam os conceitos 

acerca de educação, escola, currículo, conhecimento escolar e prática pedagógica de nossos 

sujeitos e que objetivou identificar elementos que caracterizam a formação inicial dos 

estudantes bolsitas do PIBID e entender de que modo eles compreendem os elementos que 

compõem a prática. 

 

3.1 A Educação 

 

Definir educação não é uma tarefa fácil, porém todo professor deve ter em mente um 

conceito sobre ela, muito embora não seja a educação escolar a única fonte de educação para 

o indivíduo uma vez que à família e à sociedade também cabem essa tarefa, conforme se pode 

ver na Constituição Federal de 1988: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (Art. 205, p. 123). 

Entendendo essa questão como uma premissa para a prática, perguntamos aos nossos 

sujeitos o que eles entendem por educação. Para Antônio, a “Educação é o ato de socializar o 

indivíduo”, o que nos dá a ideia de que a educação sirva para inserir o indivíduo numa 

sociedade. Ele ainda acrescenta: “Já que esse indivíduo está sendo preparado para ser inserido 

em uma sociedade, eu acho que deveria ser uma educação mais humanística”; isso nos leva a 

entender que, para ele, a educação deveria promover mais o desenvolvimento humano dos 

indivíduos. 

Para Aline, a educação é “um processo de ensino-aprendizagem que tende a ir 

evoluindo com o passar da idade [...]. [...] é troca de informação entre o professor e o aluno”. 

A educação, em sua óptica, é processo de escolarização, ocorre apenas no ambiente escolar, 

sendo dissociado de qualquer outra instância. Ela ignora o fato de que a educação não se dá 

apenas no âmbito da escola, mas permeia toda a vida do indivíduo porque é processo 

(FREIRE, 1996). 
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Rosana alega que “[...] o PIBID não me ensinou ainda o que é educação, nem as 

minhas disciplinas da área de educação”, mas entendemos que o PIBID seja um espaço para 

se praticar educação e nessa prática, entender-se o que é educação que não se constitui como 

responsabilidade apenas da escola, mas se estende à família e à sociedade conforme aponta o 

texto constitucional e nem se dá apenas na escola, mas sendo processo, ocorre durante toda a 

vida. Nada podemos inferir a respeito das disciplinas da área de educação desse sujeito porque 

essas não foram alvo de nossa pesquisa e qualquer inferência poderia incorrer num ato de 

grave leviandade. 

Diego e Luciana nos deram respostas mais semelhantes em termos de conceito sobre 

o que é educação. Para Diego, “Educação é um processo de transformação de um sujeito; não 

posso conceituar só como escolar porque é muito mais. [...] é todo um processo de construção 

de um indivíduo em diversos âmbitos da vida. Na verdade, a gente está em um processo de 

educação”. Ele vê a educação para além da escola como um processo de formação humana. 

Para Luciana, “[...] educação é a transformação da realidade de vida, é o embasamento, é o 

alicerce que sustenta, que dá viés para você ter soluções práticas, viáveis e humanas [...]. Ela 

entende a educação como processo de transformação do indivíduo para que ele possa ir além 

do que está posto (FREIRE, 1996). Para eles, a educação é uma ação de formação e 

transformação dos indivíduos e se constitui um processo, logo a educação é um meio e não 

um fim, corroborando com Amado (2014) que aponta que a educação promove de modo 

intencional o desenvolvimento individual, social e cultural à medida que proporciona um 

patrimônio comum que vale a pena ser transmitido a cada indivíduo sendo, ao mesmo tempo, 

socializadora e resultante de um processo de socialização. 

Além disso, vemos em Diego e Luciana uma concepção freiriana de educação 

(FREIRE, 1996) em que a educação se constitui como um processo de transformação de vidas 

e nesse processo eles vão se formando enquanto professores e os estudantes se formam 

enquanto estudantes; um processo que se constitui como meio de aprendizagens múltiplas que 

não se resumem ao processo escolar, dele participando, mas não se encerrando nele, 

justamente por ser processo e se imiscuindo por toda a vida dos indivíduos. 

A educação é, pois, um pouco do que cada um disse porque amplo é o seu conceito e 

várias são as formas de se defini-la, mas não se resume apenas ao que disseram, pois, 

compreende um processo complexo que extrapola os limites da escola, perpassa o âmbito 

familiar e social e acontece a todo tempo e o tempo inteiro porque é processo e como processo 

é uma ação em constante construção, desconstrução e reconstrução. 
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Luciana vai além em sua concepção de educação e afirma que a educação que 

desenvolve é uma educação popular; em suas palavras: “[...] essa educação que [...] eu estou a 

serviço é uma educação libertária popular” e acrescenta: “[...] o popular é uma linguagem que 

você precisa ter muito coração, você precisa ser muito humano, você precisa ser muito 

inserido na realidade, estar ali, ser dela”. Conforme já dissemos no capítulo anterior, Luciana 

tem uma relação sacralizada com a educação, uma relação de “servir” e agora nos afirma que 

desenvolve uma educação popular no sentido de ser uma educação voltada a inserir-se na 

realidade dos indivíduos numa relação mais humanizada, uma educação onde “[...] o outro 

também é contribuinte de formação porque eu aprendo com os meus educandos”, o que 

corrobora com o que pensam Saviani (1999), Brandão (1983) e Freire (1981) a respeito da 

educação popular enquanto educação do povo, para o povo, pautada na dialogicidade, na 

aceitação dos saberes prévios do estudante como válidos e necessários para o processo 

educativo, que proporciona um processo de ensino-aprendizagem simbiótico onde aluno e 

professor aprendem ao mesmo tempo em que ensinam e, nesse percurso, o conhecimento é 

produzido. 

 

3.2 A escola 

 

Compreender o que é a escola também é de suma importância para o processo 

formativo do professor, afinal é nela que se desenvolverá sua prática. Tanto falamos do 

distanciamento entre teoria e prática que não pudemos nos omitir de buscar conhecer o que os 

nossos sujeitos entendem por escola, locus de desenvolvimento de sua prática. Desde o início 

de nossa entrevista, quando falamos das motivações e experiências formativas, vínhamos 

ouvindo que o PIBID mudou o conceito de escola que eles tinham porque, para praticamente 

todos eles, o Programa foi a primeira experiência como docente que tiveram. Agora é chegado 

o momento de conhecermos o que eles puderam compreender sobre o que é escola a partir das 

próprias vivências no Programa. 

Antônio e Aline nos deram respostas semelhantes, conceituando a escola como uma 

instância socializadora. Para Antônio, a escola é “um espaço de socialização” e para Aline, “é 

um ambiente onde todas as técnicas de educação são colocadas em prática, é um espaço de 

convivência mesmo, não só do aluno, mas da população em si”. Para Antônio e Aline, a 

escola é o espaço onde se realizam práticas socializadoras, onde se desenvolvem técnicas de 

educação, é espaço de convivência.  



53 

 

Já Diego diz que o PIBID lhe deu uma visão diferente de escola: “Escola, para mim, 

é lugar de aprendizado” dando-nos uma ideia de escola como algo dinâmico e assemelhando-

se, ainda que infimamente, com o que pensa Luciana: “[...] a escola é mais do que um espaço 

físico, é mais do que um espaço de saber e de conhecimento, mais do que um espaço de 

relações, mais do que um espaço de construção. Ela é vida o tempo todo; a escola é viva”. 

Essa fala coaduna com o que pensa Crusoé (2014, p. 67) que afirma que “O ambiente escolar 

é um espaço vivo onde razões e paixões se imbricam, formando uma teia de relações que 

provocam e evocam o existir humano”. 

De fato, o ambiente escolar é um espaço vivo e dinâmico onde se estabelecem 

relações sociais que vão para além do ato formal educativo e é locus de desenvolvimento da 

prática pedagógica dos professores; não é um local acrítico e sem dinamicidade, mas em seu 

bojo se insere a dinamicidade do processo educativo. 

Rosana não soube emitir um conceito sobre escola e afirmou: “enquanto estudante, 

eu via a escola como algo fácil, simples”, o que explica a visão mágica da História que ela 

apresenta. E ela ainda complementa: “mas depois quando eu estava no PIBID, dentro da 

escola tem tanta coisa; é a direção que tem tanta coisa para fazer, a coordenação, os 

professores, e as cobranças, e é aluno de diferentes classes, de diferentes personalidades”, nos 

apontando sua frustração ao perceber que a escola é algo completamente diferente daquilo que 

ela idealizava enquanto estudante e finalizou: “uma mistura que eu não sei conceituar”. 

É a segunda vez que Rosana não soube estabelecer um conceito para nós e vale 

também lembrar que ela tem más impressões acerca de seu próprio percurso formativo na 

UESB; isso nos mostra que, mesmo diante do fato de todos os sujeitos cursarem a mesma 

universidade e estarem participando de um mesmo Programa numa mesma escola – ambiente 

comunicativo compartilhado (SCHUTZ, 2012), as experiências são singulares, são dadas 

única e exclusivamente a cada um que as experiencia de diferentes formas em 

intersubjetividade com os outros indivíduos. Isso explica o fato de Rosana estar no mesmo 

ambiente que os demais sujeitos e apresentar respostas tão diferentes ou mesmo não conseguir 

nos responder algumas de nossas perguntas.  

Contudo, sua não resposta também nos é significativa; o fato de ela não conseguir 

estabelecer um conceito não significa que, intrinsecamente, ela não tenha um conceito interno 

formulado de escola e isso ela mesma disse anteriormente quando nos relatou, em certo 

momento, que via a escola de uma forma antes do PIBID e, após a experiência no Programa, 

passou a vê-la sob outra perspectiva. Sua visão de escola era de estudante e, a partir de sua 

participação no Programa, ela passou a atuar na escola como professora e isso possibilitou-lhe 
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enxergar a escola para além dos bancos escolares, assim ela pôde perceber os conflitos, as 

relações, o cotidiano do chão da escola e chamou tudo isso de “mistura” a qual não sabia 

conceituar, sem saber que, mesmo assim, nos deu importantes contribuições e que tem um 

conceito de escola sim, só não soube formulá-lo. 

 

3.3 O currículo 

 

O currículo é um dos elementos que compõem a prática e, portanto, nos interessa 

conhecer as concepções de currículo que têm os sujeitos de nossa pesquisa. Dos cinco sujeitos 

pesquisados, apenas dois nos deram respostas próximas ao que seria um currículo escolar. 

Antônio nos disse que “Currículo é um meio que delimita o que deve ser trabalhado dentro da 

escola”. Já Diego afirmou que “Currículo é uma espécie de estratégia para fazer com que um 

indivíduo saia de um ponto de conhecimento e chegue a outro”. 

Diego e Antônio entendem o currículo como um instrumento que permite a ação 

educativa em termos de disciplinas e estratégias para o trabalho educacional. Para eles, o 

currículo tem sentido de formação. Antônio vai além em sua resposta e se pergunta 

preocupadamente: “quem é que dita o currículo para uma escola, para o ensino no Brasil?”, 

numa clara alusão ao fato de que o currículo que se tem na escola é um instrumento imposto 

verticalmente que prioriza determinadas disciplinas em detrimento de outras. Ele ainda 

acrescenta: “o currículo está atrelado até à questão identitária do aluno” quando explica a 

possibilidade de um único currículo – quando da entrevista, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) ainda não havia sido sancionada – reger toda a educação nacional, tendo 

em vista a heterogeneidade do povo brasileiro, as regionalidades, as desigualdades e 

especificidades que fazem do povo brasileiro uma nação tão miscigenada. 

Para Luciana e Aline, o currículo tem a ver com classificação dentro do ambiente 

escolar e/ou acadêmico; elas ignoraram o fato de que estávamos tratando de currículo escolar 

ou não conhecem outra definição de currículo. Aline nos disse que “O currículo escolar [...] é 

aquela coisa que vai lhe classificar, se for um bom aluno, se for um mau aluno, se for um 

aluno regular [...]” enquanto Luciana nos relatou que “A gente vai ter a dimensão de que 

currículo define algumas coisas na vida quando a gente entra na universidade porque tem um 

tal de lattes [...]”. Elas veem o currículo apenas como um instrumento de classificação tanto 

na escola quanto na universidade; o que não deixa de ser, pois, de fato, o currículo é também a 

construção de um bom itinerário escolar e/ou acadêmico, mas para além disso tem um 

conceito muito mais amplo e complexo. Para elas currículo tem o sentido de classificação. 
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Mais uma vez Rosana não soube estabelecer um conceito quando arguida como os 

demais entrevistados: “Currículo eu não sei nem conceituar; é isso o que faltou, mais 

discussão sobre isso, a gente não teve”. Rosana demonstrou dificuldade em estabelecer os 

conceitos desse bloco da entrevista e atribui esse fato à falta de discussão dentro do próprio 

Programa, mas – voltamos a defender – dentro dele o conceito de currículo deveria ser 

sedimentado em seu estoque de conhecimento e não construído, uma vez que seu curso de 

licenciatura contempla disciplinas pedagógicas cuja finalidade é proporcionar conhecimentos 

pedagógicos, de currículo e didática para os licenciandos, ou seja, conhecimentos próprios da 

área de educação. Novamente percebemos como o fato de os sujeitos partilharem o mesmo 

ambiente comunicativo compartilhado (SCHUTZ, 2012) não produz as mesmas memórias, 

experiências, práticas e aprendizagens, mas estas são produzidas na subjetividade de cada um 

a partir da intersubjetividade das relações que o ator social realiza com o outro no mundo da 

vida. 

Entendemos o currículo como um instrumento que vai além de um documento 

verticalizado, mas  

[...] como um texto atravessado por sentidos (significados), atribuídos pelos 

professores que o (re)significam e executam em sala de aula e que, mesmo 

compartilhando o currículo, o espaço escolar e os estudantes (ambiente 

comunicativo compartilhado), o realizam tendo em vista, também, subjetividades 

construídas na relação com o outro no mundo da vida (GOMES; CRUSOÉ,  2018, p. 

1). 

Logo, cada sujeito desenvolve o currículo – mesmo a Rosana que não soube 

estabelecer um conceito – sem se dar conta de que está inferindo muito mais do que imagina, 

pois, tem essa margem de liberdade e o faz em sua sala de aula em sua experiência no 

Programa, ainda que não se dê conta disso nem mesmo no momento da entrevista, instante em 

que os convidamos à suspensão do fluxo da vida para poder extrair o sentido de prática 

formativa por eles atribuído a partir de sua participação no Programa. Eles não se deram 

conta, mas 

Professores não apenas executam o currículo, mas o (re)significam à medida em que 

o adaptam em sua prática com seus estudantes. Se por um lado o currículo lhes 

parece verticalizado, cristalizado; por outro mostra-se flexível, horizontalizado, uma 

vez que os docentes têm a liberdade de (re)significá-lo a partir de suas próprias 

motivações [...] (GOMES; CRUSOÉ,  2018, p. 1). 

São as motivações que têm os sujeitos que os farão inferir sobre o currículo e 

modificá-lo como, por exemplo, o fato de estarem trabalhando com crianças pequenas e 

precisarem levar, de modo interdisciplinar, a Física, as Ciências Sociais, a História, a Biologia 

e Língua Portuguesa para elas e, para isso, necessitarem fazer adaptações ao conhecimento 
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construído na Academia para levarem para a prática um conteúdo que seja compreensível para 

as crianças. Desse modo,  

Para além das prescrições curriculares, o sistema de relevâncias do professor é que 

determinará como os conteúdos serão trabalhados em sala de aula e quais 

metodologias serão utilizadas para realizar seu trabalho dentro de sua margem de 

autonomia. Por isso o currículo executado pelos professores não é homogêneo, ainda 

que tenha a mesma prescrição e sendo realizado numa mesma escola e com as 

mesmas turmas: porque cada docente possui sua própria situação biograficamente 

determinada com seu próprio estoque de conhecimento e seu próprio sistema de 

relevâncias e esses atuarão de modos diferentes entre os atores sociais nos 

momentos de reflexão sobre o currículo e sua execução no contexto escolar 

(GOMES; CRUSOÉ,  2018, p. 4). 

As respostas para o conceito de currículo nos levam a entender que os sujeitos têm os 

sentidos de formação e de classificação, não percebendo que sua própria prática no PIBID é 

um constante processo de adaptação do currículo – uma vez que suas licenciaturas os prepara 

para o trabalho com as séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio – para o trabalho 

com suas disciplinas e as crianças. Inclusive os próprios sujeitos nos relataram – e nós já 

citamos anteriormente – que foi necessário adaptar o conteúdo de suas disciplinas para poder 

trabalhar com as crianças pequenas. O que significa isso senão uma inferência sobre o próprio 

currículo? Só lhes falta perceber isso porque na prática já o fazem. 

 

3.4 O conhecimento escolar 

 

Arguidos sobre o que entendem por conhecimento escolar, percebemos que alguns 

sujeitos apresentaram dificuldade em nos apresentar um conceito e diferentes conceitos 

emergiram desse questionamento. Para Antônio, “Conhecimento escolar é o que é produzido 

no conhecimento científico e trazido para dentro da educação” e para Rosana “é tudo o que o 

aluno pode absorver dentro de uma sala de aula, o que é aplicado ali enquanto disciplina”. 

Para eles, o conhecimento escolar é o conhecimento absorvido pelo estudante na escola, é o 

que é estudado pelas disciplinas curriculares em sala de aula e tem a ver com o que é 

produzido pela ciência. 

Já Aline entende o conhecimento escolar como “aquilo que você vai levar para a vida 

toda” e para Diego, o conhecimento escolar “é aquele que vai te dar a base para o mundo” e 

ainda complementa: “não só a base como leitura e escrita, mas a base de relações pessoais, de 

convívio, de trabalho, de respeito” e finaliza dizendo que é “todo um conjunto de 

aprendizado”. Para ambos o conhecimento escolar é a base da vida humana, é o conhecimento 

sem o qual o indivíduo não pode viver dentro de uma sociedade. 
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Entendemos o conhecimento escolar como um dos elementos da prática, pois, é “[...] 

componente do trabalho do professor, como elemento constitutivo e orientador da prática 

pedagógica [...]” (CRUSOÉ, 2014, p. 86), mas não o vemos como a base da vida humana uma 

vez que outros conhecimentos que não perpassam os conteúdos escolares também são 

preponderantes para a formação do indivíduo.  

Luciana se diz “[...] uma pessoa muito defensora de um conhecimento livre, de um 

conhecimento libertário” e afirma ser “[...] contra um pouco, eu tenho muitas vertentes de 

pensamento em relação a isso inclusive para a Língua Portuguesa que é algo que é dominante, 

por exemplo”. Para ela, o conhecimento não se restringe à escola e há uma priorização 

necessária ao sistema classista da sociedade da Língua Portuguesa em detrimento de outras 

disciplinas que também atuam na formação dos indivíduos. Ela vê uma priorização de 

algumas disciplinas, dentre elas a Língua Portuguesa, em detrimento de outras na formação 

dos estudantes e não concorda com isso, uma vez que defende uma educação popular, de viés 

mais humanístico e libertário, que respeite os saberes do educando no processo educativo 

(FREIRE, 1996). 

 

3.5 A prática pedagógica 

 

Para Antônio, “Prática pedagógica é o ato de ensinar e não só ensinar dentro de um 

local formal, uma escola. Ela está em todos os espaços”. Diego entende a prática pedagógica 

como “a construção de um trabalho que tenha resultado” e ainda acrescenta: “é mais do que a 

prática em si; é você conseguir encontrar um meio de chegar aos resultados dentro da escola”. 

Aline afirma que “Prática pedagógica é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, com 

as experiências do dia-a-dia” e Rosana, que “prática pedagógica seria como o professor vai 

lidar com uma turma, com a disciplina”.  

Diferente das respostas anteriores foi a de Luciana que não chegou a nos fornecer um 

conceito de prática pedagógica, mas esclareceu: “eu tenho minha postura e meu pensamento 

da educação libertária e popular” nos dando a entender que assume uma prática pedagógica 

voltada à educação popular que ela tanto evoca em seu discurso e que, para ela, prática 

pedagógica assume o sentido de não opressão. Luciana realmente parecia apaixonada pelo que 

fazia tanto no serviço pastoral quanto no PIBID e isso ficou evidente em cada resposta que ela 

nos ofereceu, inclusive quando no nervosismo de ser entrevistada por uma estrangeira – a 

pesquisadora que vos escreve –, acabou, aparentemente, não nos oferecendo resposta alguma. 
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Em todos os discursos encontramos o sentido de prática pedagógica que se forma na 

prática do ensinar, pois, quem ensina aprende junto aos aprendizes e, nesse movimento se 

forma e está em constante formação, uma vez que 

[...] quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma 

ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, 

conteúdos, nem formar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou 

alma a um corpo indeciso e acomodado. [...] Quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender. [...] Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e 

foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram 

que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos 

tempos, homens e mulheres perceberam que era possível – depois, preciso – 

trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, 

em outras palavras, ensinar se diluía na experiência fundante de aprender (FREIRE, 

1996, p. 23-24). 

Entendemos a prática pedagógica como uma ação social que se desenvolve na 

intersubjetividade com o outro (CRUSOÉ, 2014), assim, cada sujeito tem sua própria prática 

formada a partir daquilo que já traz em sua bagagem intelectual, qual seja o seu estoque de 

conhecimentos, sedimentado em sua situação biograficamente determinada, adquiridos na 

experiência intersubjetiva com os demais indivíduos que com ele estão em formação e 

participando de sua formação (comunidade escolar), produz a prática pedagógica que é 

adaptada, no caso de nossos sujeitos, ao público-alvo a que se destina. 

Assim, a prática pedagógica não é algo fechado e completo em si mesmo; é, antes, 

um processo em constante movimento e elaboração, uma vez que é (re)construído 

continuamente na prática docente do cotidiano da escola, a partir da intersubjetividade dos 

atores sociais no mundo da vida. Mesmo que para Antônio e Diego a prática seja um meio e 

para Aline e Rosana seja experiência e que para Luciana seja uma prática não opressiva, todos 

eles a constroem e reconstroem cotidianamente em suas experiências no Programa, pois, 

assim é a prática que compreendemos: uma construção intersubjetiva com o outro. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRÁTICA FORMATIVA 

 

Neste capítulo visamos obter dados sobre como os licenciandos veem as relações 

entre: ensino-aprendizagem; saber-conhecimento escolar; educador-saber-conhecimento 

escolar; educador-aluno; educador-educador e educador-equipe pedagógica, bem como as 

ações que orientam ou deveriam orientar o comportamento dos estudantes bolsistas do PIBID, 

com o objetivo de conhecer a prática formativa no Programa. 

 

4.1 A relação ensino-aprendizagem  

 

Sobre a relação ensino-aprendizagem os sujeitos ouvem falar tanto na Academia 

quanto na escola onde desenvolvem o Projeto de Pedagogia Interdisicplinar. Para Antônio, a 

relação ensino-aprendizagem “é você ensinar determinado conteúdo e aquele aluno aprender e 

é esse professor tentar dar possibilidades de aprendizagem da melhor forma”. Sobre a forma 

de ensinar, Antônio diz:“você aplica tua metodologia e partir do que você aplicou, você tem 

que refletir se deu certo, se alcançou os objetivos”. Para Aline a relação ensino-aprendizagem 

“tem que ser um processo bem trabalhado, bem elaborado, bem executado para você 

realmente conseguir transmitir e ganhar o retorno”. Já para Luciana: “É o aluno que vai me 

mostrando, me apontando os caminhos que eu vou percorrer com ele”.  

Observa-se que Antônio e Aline acentuam o papel do professor como condutor do 

processo de ensino-aprendizagem e a necessidade de organizar o trabalho pedagógico, 

revelando traços de uma Pedagogia Tradicional, “[...] centrada no professor, o qual transmite, 

segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos [...]” (SAVIANI, 1999, p. 18). Já 

Luciana toma como ponto de partida o aluno e seu modo de aprender, evidenciando uma ideia 

predominante na Pedagogia Nova que deslocou a figura central do processo educativo do 

professor para o estudante, conforme afirma Saviani (1999): 

Compreende-se, então, que essa maneira de entender a educação, por referência à 

pedagogia tradicional tenha deslocado o eixo da questão pedagógica do intelecto 

para o sentimento; do aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos 

para os métodos ou processos pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço 

para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o não-

diretivismo; da quantidade para a qualidade; [...]. Trata-se de uma teoria pedagógica 

que considera que o importante não é aprender, mas aprender a aprender (p. 20-21). 
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Luciana não vê, assim como Aline e Antônio, a relação ensino-aprendizagem como 

mediação e reflexão, mas como ação docente que deve ser bem elaborada para surtir os 

efeitos desejados, quais sejam, aprendizagens nos estudantes. Com isso ela desconsidera todos 

os fatores que fazem do processo educativo um todo tão complexo que abarca fatores como o 

ritmo e o tempo de aprendizagem de cada estudante, as diferentes metodologias de trabalho de 

cada professor, as condições de trabalho, etc. 

Rosana nos trouxe uma outra perspectiva de relação ensino-aprendizagem: “[...] é 

uma relação difícil porque, às vezes, cobra-se muito que se o professor ensinar bem, o aluno 

vai aprender bem e não é bem assim”. Ela entende essa relação como algo complexo que não 

depende apenas do professor ou do aluno, mas sofre interferências de outras instâncias. Para 

ela o ensino-aprendizagem tem dimensões que ultrapassam os limites dos muros da escola e 

não se encerra na relação professor-aluno.  

Para Diego, “o PIBID é o reflexo desse ensino-aprendizagem” porque ele consegue 

estar na prática docente enquanto ainda é estudante de licenciatura e vivenciar o cotidiano da 

escola percebendo as diferenças entre o que vê na teoria na Academia e o que vivencia na 

realidade na prática em sua experiência no Programa. Para ele, a relação ensino-aprendizagem 

tem sentido de práxis; em suas próprias palavras: “O ensino-aprendizagem é você conseguir 

pôr a prática junto com a teoria, a práxis, na verdade”.  E ele ainda complementa: “É refletir 

acerca da sua prática, ter essa consciência dentro da sala”. Suas palavras se aproximam do 

pensamento de Saviani (2011) que entende que a práxis é a articulação entre a teoria e a 

prática, ou seja, é “uma prática fundamentada teoricamente” (p. 120). Uma prática que não 

existe sem a teoria, mas também uma teoria que carece da prática para existir; uma relação 

simbiótica de compartilhamento entre teoria e prática que se reverberam na transformação da 

ação da educativa. 

 

4.2 A relação saber-conhecimento escolar 

 

Diego e Luciana têm visões semelhantes acerca do que vem a ser a relação saber-

conhecimento escolar. Para Diego é necessário adaptar os conhecimentos adquiridos na 

Academia para a sala de aula, dadas as diferenças que existem entre o plano da teoria e a 

prática. Em suas próprias palavras: “Quando a gente chega lá, leva tudo o que aprende aqui, 

mas lá percebe que não é desse jeito que vai funcionar, existem caminhos diferentes”, daí ele 

aponta a diversidade de indivíduos que se encontram no ambiente escolar e a adaptação de 

conhecimentos escolares que tem que fazer para propiciar a aprendizagem de seu público-
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alvo, referindo-se à sua experiência no PIBID: “[...] cada aluno tem dificuldades diferentes, 

então lá a gente consegue não só aplicar o que aprendeu, como também transformar o que 

aprendeu”. Para Luciana, “O conhecimento é algo muito diverso”. Ela ainda complementa: 

“eu posso aprender um conteúdo pragmatizado de uma forma mais lúdica que é isso que o 

PIBID me chama muito a atenção porque a gente trabalha de formas estratégicas para trazer a 

realidade escolar”. Ambos entendem a relação saber-conhecimento escolar como adaptação 

de conteúdos para a geração de aprendizagens. 

De fato a adaptação foi um empreendimento necessário para nossos sujeitos haja 

vista que estão se formando para o trabalho com as séries finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio e o público-alvo do Programa era composto por crianças das séries inciais da 

Educação Básica. Assim, pode-se dizer que o trabalho com crianças requer atenção 

diferenciada, uma vez que 

É preciso, então, organizar a escola para que as crianças possam ter tempo para viver 

a infância. Essa intervenção se faz através da criação e da transformação das 

condições materiais do espaço, da seleção de materialidades, da proposição de 

situações que provoquem o desejo e a necessidade de aprender (MEC/UFRGS, 

2009, p. 100). 

Desse modo, em conformidade com o documento acima citado, 

[...] para caracterizar uma proposta educacional como intencional do ponto de vista 

pedagógico, torna-se necessário que o docente não realize a ação educativa como se 

fosse apenas uma tarefa a cumprir, nem se submeta à mera aplicação de propostas, 

de idéias, de técnicas, de planos ou de projetos concebidos por outros, em outros 

contextos. A docência é a prática na qual cada ação exige a tomada de uma decisão 

ou opção teórica. O exercício do magistério envolve concepções, técnicas, 

procedimentos, instrumentos, estudos e projeção de experiências. Porém, esses 

artefatos precisam estar incorporados nos contextos sociais, nas interpretações que o 

docente pode efetuar do acontecido e lançar às metas que estabeleceu para o futuro 

(MEC/UFRGS, 2009, p. 101). 

Daí a necessidade de adaptação de conteúdos já que nossos sujeitos lidam com um 

público-alvo diferente daquele para o qual estão sendo formados na universidade. É nessa 

adaptação curricular que eles conseguem transformar os conteúdos para que estes se tornem 

compreensíveis para as crianças e, nesse processo, os licenciandos vão se formando como 

professores na prática, no contato com a realidade escolar. 

Aline afirma: “Nunca parei para pensar nisso [...]” e põe-se a pensar e volta a 

responder: “Quando a gente entra no ambiente escolar às vezes a gente chega com aquela 

animação  [...] e, às vezes, não flui até pela questão da própria estrutura da escola, do que 

você vai poder usar, da própria turma, o que você vai poder trabalhar”. Para ela a relação 

saber-conhecimento escolar tem a ver com condições de trabalho e não com o conhecimento 
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em si. Ela não problematiza essa questão e a coloca como algo externo à responsabilidade do 

professor, mas inerente à própria estrutura do sistema escolar. 

Antônio afirma que essa relação tem a ver com uma sistematização de 

conhecimentos “[...] que nem sempre vai fazer sentido ou é de interesse do aluno e talvez o 

conhecimento escolar mais próximo a esse aluno traria mais interesse a ele”. Para ele, o 

conhecimento escolar é algo distante do estudante por isso não lhe desperta sempre o interesse 

e deveria trazer mais à tona a sua realidade. Ideia semelhante tem Rosana que diz: “Às vezes 

o saber que o aluno traz é pouco valorizado, talvez coloque-se em ênfase só o conhecimento 

escolar como prioridade”. E ela ainda complementa: “[...] às vezes, o aluno traz um saber 

pessoal que ele adquire em casa, no convívio com outras pessoas e nós temos ainda uma 

escola que só prioriza aquele conteúdo programático”. Eles chamam a atenção para uma 

questão muito importante que se relaciona com o conhecimento escolar e os saberes que os 

estudantes já trazem consigo quando vêm para a escola. O estudante não é uma tábula rasa em 

cujas páginas o professor deva imprimir saberes que só ele detenha, mas é um indivíduo que 

comporta saberes prévios adquiridos em suas experiências de vida e que são fundamentais 

para o seu processo educativo. 

Defendemos a ideia de que não somente o conhecimento produzido pela ciência e 

transmitido como conhecimento escolar seja válido, mas acreditamos que os conhecimentos 

tidos como “senso comum”, aqueles que são construídos a partir das experiências de vida dos 

atores sociais no mundo da vida também são relevantes e significativos e importam para o 

processo educativo. Defendemos a ideia de que não somente os conhecimentos escolares são 

válidos, mas os saberes que os estudantes trazem consigo como experiências de vida são 

igualmente importantes para a construção da ação educativa, assim, 

[...] acreditamos que o conhecimento do senso comum, espontâneo, cotidiano, se 

diferencia do conhecimento científico, mas é igualmente válido porque contém 

elementos significativos para a vida das pessoas, permitindo-lhes orientar-se na vida 

práica e construir sentidos fundamentais para a compreensão do conhecimento 

científico (CRUSOÉ, 2014, p. 86). 

Há que se diferenciar o conhecimento científico que é o conhecimento reproduzido 

na escola do conhecimento do senso comum produzido no cotidiano da existência dos 

indivíduos no mundo da vida, mas não se pode deixar de atribuir a cada um sua devida 

importância. Tanto o conhecimento prévio dos estudantes tem suas expecificidades e 

relevância e importa para o processo educativo, quanto o conhecimento escolar – que muitas 

vezes não se apresenta como prático – importa para a ação educativa e para a vida dos 

indivíduos. 
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4.3 A relação educador-saber-conhecimento escolar 

 

A relação educador-saber-conhecimento escolar é mais um dos elementos que 

compõe a prática e revela-se no processo educativo. Percebemos que os sujeitos tiveram 

dificuldade em falar dessa relação, mas não deixaram de tentar nos responder o que entendiam 

por esse termo. Com isso, diferentes sentidos emergiram entre os sujeitos que tentaram 

sistematizar o que entendiam por relação educador-saber-conhecimento escolar. 

Para Antônio, essa relação tem sentido de construção, pois, “para eu tentar articular 

esse conhecimento com esses alunos, eu tenho que mostrar que o conhecimento é uma 

construção”. E, sendo assim, ele acredita que o conhecimento é construído por ele e com ele e 

seus estudantes na prática, no dia-a-dia da sala de aula, na mediação entre educandos e 

educador, tal como assegura Freire (1996) acerca do saber docente: 

Minha segurança não repousa na falsa suposição de que sei tudo, de que sou o 

“maior”. Minha segurança se funda na convicção de que sei algo e de que ignoro 

algo a que se junta a certeza de que posso saber mehor o que já sei e conhecer o que 

ainda não sei. Minha segurança se alicerça no saber confirmado pela própria 

experiência de que, se minha inconclusão, de que sou consciente, atesta, de um lado, 

minha ignorância, me abre, de outro, o caminho para conhecer (p. 135). 

Diferentemente pensa Diego que vê na relação educador-saber-conhecimento escolar 

um sentido de adaptação, o qual ele já havia deixado transparecer anteriormente em outro 

momento de nossa entrevista. Para ele o professor precisa fazer uso de seus conhecimentos e 

transformar o que sabe para alcançar o estudante e, assim, conseguir gerar uma situação de 

aprendizagem. Diego acredita que “[...] se o professor transforma, ele consegue desenvolver a 

mente da criança” e sua fala vem de sua própria experiência docente, uma vez que ele nos 

relatou que enquanto estudante de licenciatura em Biologia, precisou adaptar o conteúdo a ser 

trabalhado em sala de aula em função de seu público-alvo que foi composto por crianças que 

cursam as séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Para Luciana e Aline a relação educador-saber-conhecimento escolar tem sentido de 

ensino. Elas têm visões díspares sobre essa relação, mas o sentido que empreendem para ela é 

o mesmo. Luciana nos disse: “Eu tive educadores que me mostraram a realidade de vida” sem 

que fosse preciso “dizer como eu poderia me comportar enquanto estudante” e que se 

constituíram “bases para eu estar hoje articulando e percebendo a educação de outras formas”. 

Para ela, a relação educador-saber-conhecimento escolar tem a ver com ensino; um ensino de 

uma nova realidade que se possa transcender e ir para além de uma conjuntura aparentemente 

definitiva (FREIRE, 1996). 
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Já Aline, acerca da relação educador-saber-conhecimento escolar nos relatou: “O 

professor tem essa função de levar o conhecimento para a sala de aula”, além de “ter o 

conhecimento do ambiente”, não desprezando “o nível que os alunos podem compreender 

determinadas coisas”, demonstrando que essa relação tem sentido de ensino para ela, onde o 

professor aparece como responsável por levar o conhecimento aos estudantes, conhecendo o 

nível dos estudantes, aquilo que eles estão preparados para aprender numa relação dialógica 

(FREIRE, 1996). 

Por fim, Rosana nos oferece um diferente sentido acerca dessa relação, qual seja a 

ausência. Para ela, há ausência de preocupação docente em formar um estudante crítico e 

reflexivo: “o professor, muitas vezes, só está preocupado em pegar o que está no conteúdo 

programático que é o conhecimento escolar”. Ela ainda acrescenta: “Falta uma reflexão com 

aluno”. Ela mesma se colocou como um exemplo de estudante que veio do Ensino Médio com 

ausência de criticidade e optou pelo curso de História pela magia com que ela se apresenta na 

escola e que teve muita dificuldade quando entrou na universidade e percebeu que tudo era 

diferente daquilo que ela havia estudado até ali, que a História e a política estão 

intrínsecamente ligadas e percebeu que o que ela gosta na História são os grandes feitos, as 

grandes histórias, não os debates políticos que a envolvem. 

 

4.4 A relação educador-aluno 

 

Pensávamos que sentidos mais próximos fossem surgir quanto à relação educador-

aluno, o que não necessariamente ocorreu. Encontramos em Luciana dois sentidos para essa 

relação: profissão e relação humana. Para ela, “tem a área profissional que tem que ser 

cumprida e tem a questão da relação humana”. Em todo o discurso de Luciana a questão das 

relações humanas é explícita e ela deixa sempre muito claro o quanto acredita numa educação 

libertária e humanística, entendendo-a como um processo de vida. 

Aproximando-se da visão de relação educador-aluno enquanto relação humana está 

Rosana que nos relatou que mesmo não sendo seu ofício, o professor acaba atuando como pai, 

mãe, psicólogo e que é preciso encarar essa realidade, por isso, “o trabalho do professor não é 

tão simples, não é só aplicar a aula”, mas também tem a ver com as relações humanas que se 

desenvolvem no ambiente escolar. 

Vemos em Luciana e Rosana uma concepção freiriana de relação educador-aluno que 

não se resume apenas às aulas e aos conteúdos curriculares, mas se pauta num processo 
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horizontal e dialógico de construção de conhecimentos onde ambos, professor e estudante 

vão, ao mesmo tempo se formando (FREIRE, 1996). 

Diferente de Rosana, mas aproximando-se de Luciana, Antônio também nos mostrou 

que, para ele, a relação educador-aluno tem o sentido de profissão quando nos relatou que “há 

uma relação ali de profissão, [...] eu sou um profissional da educação”. Ele descartou qualquer 

outra possibilidade de envolvimento com os estudantes em sua fala, esclarecendo que explica 

aos seus educandos que o chamam de “tio” que ele é seu professor, não seu parente, uma vez 

que sua condição na escola é de profissional e isso tem que ser mantido para que o processo 

educativo flua normalmente. Entendemos sua postura como uma questão de valorização 

profissional uma vez que 

Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no 

seu cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser professora 

implica assumir uma profissão enquanto não se é tia por profissão. Se pode ser tio 

ou tia geograficamente ou afetivamente distante dos sobrinhos mas não se pode ser 

autenticamente professora, mesmo num trabalho a longa distância, “longe” dos 

alunos. [...] Recusar a identificação da figura do professor com a da tia não significa, 

de modo algum, diminuir ou menosprezar a figura da tia, da mesma forma como 

aceitar a identificação não traduz nenhuma valoração à lei. Significa, pelo contrário, 

retirar algo fundamental do professor: sua responsabilidade profissional de que faz 

parte a exigência política por sua formação permanente (FREIRE, 1997, p. 9). 

Para Aline, a relação educador-aluno tem o sentido de autoridade; ela nos relatou que 

cada turma é diferente e que o professor deve buscar “estabelecer uma boa relação, não de ser 

autoritário, mas de saber se impor”. Com isso ela nos indica que enxerga essa relação sob o 

ponto de vista da autoridade que o educador deve exercer sobre o educando no processo 

educativo em sala de aula sem, entretanto, representar uma figura autoritária. O 

estabelecimento de uma boa relação no processo de saber se impor em sala de aula nessa 

relação professor-aluno pauta-se no princípio de liberdade da prática pedagógica que forja a 

autonomia dos indivíduos em formação. Assim,  

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não 

ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de 

estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale 

dizer, em experiências respeitosas da liberdade (FREIRE, 1996, p. 107). 

Diego nos relatou que em sua experiência no PIBID percebeu que na relação 

educador-aluno existe, às vezes, uma distância e nos oferece o sentido de proximidade para 

essa relação. Para ele, essa relação se realiza “ na proximidade”, pois, isto significa, “conhecer 

com quem você trabalha”, aproximar-se do estudante, tomar conhecimento dele enquanto 

sujeito com o qual se media o conhecimento, num movimento em que ambos ensinam – 

porque têm o que ensinar de suas experiências de vida – e, ao mesmo tempo, aprendem – 
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porque têm o que aprender a partir do compartilhamento de experiências no processo 

edicativo (FREIRE, 1996). 

 

4.5 A relação educador-educador 

 

A relação educador-educador também compõe a prática; a forma como os 

educadores relacionam-se entre si é um dos elementos que basilam o processo educacional e 

que conformam a prática formativa. Houve consenso de sentido para quatro dos cinco sujeitos 

quanto a essa relação e essa foi a primeira vez que isso ocorreu durante a nossa análise. 

Antônio nos relatou que “a gente criou uma relação em que a gente sempre conversa 

coisas do cotidiano de professor” e complementou que há uma espécie de troca de “método, 

metodologia, de didática, a gente troca essas vivências de alunos nossos”. Nessa mesma linha 

de pensamento Luciana afirmou que a relação educador-educador “é uma via de mão dupla 

para construir, em colaboração, o processo educacional”. Para Aline essa é uma relação “de 

bastante troca de experiência”. E Rosana nos relatou que para ela a relação educador-

educador é uma relação “de cumplicidade e colaboração entre eles”. 

Para os quatro sujeitos acima citados a colaboração foi o sentido emergente acerca da 

relação educador-educador diante de suas experiências no PIBID. Todos eles perceberam, em 

suas experiências no PIBID, que os professores trabalham em regime de colaboração uns com 

os outros e acreditam que assim tem que ser o relacionamento entre professores no ambiente 

escolar. Contudo, o sujeito Diego não teve a mesma percepção que seus colegas; ele não 

percebeu a colaboração como um dos princípios fundantes da prática dos professores e nos 

relatou que não tinha muito contato com os professores da escola além do horário do 

intervalo, que os professores se reuniam para planejar e que acreditava que “a relação deles é 

tensa porque não existe essa troca”. A troca a que ele se refere é de conhecimentos, de 

informações, de colaboração, é a ausência a que ele se refere. No entanto, diante do fato de ele 

afirmar que não tem muito contato com os professores, acreditamos que isso se constitua 

como empecilho para que ele conheça a fundo o relacionamento entre eles. Contudo, é preciso 

admitir que 

A dinâmica das relações interpessoais nem sempre é positiva, principalmente entre 

os professores, onde a competitividade e a falta de comunicação prejudica o 

andamento dos trabalhos. Às vezes, projetos para a melhoria da aprendizagem, da 

cidadania, deixam de ser realizados por incompatibilidade ideológica entre os 

diferentes representantes da escola. Muitos colegas se fecham no seu mundo, 

impedindo o diálogo. Isso é um ponto negativo, pois o convívio agradável, a troca 

de experiências e a possibilidade de contar com o outro nos momentos de dúvida e 
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busca de possibilidades, acrescenta a educação um caráter mais humanista 

(FRESCHI; FRESCHI, 2013, p. 3). 

Diego ainda afirma que “a relação professor-professor passa muito pela gestão da 

escola”, o que nos leva a deduzir que ele coloca o relacionamento entre os professores sob a 

responsabilidade da gestão escolar. Por um lado acreditamos que ele tenha razão, pois, a 

coordenação da escola tem por função atuar no sentido de promover o bom relacionamento 

entre os professores, uma ação conjunta e interdisciplinar entre eles, em prol do bom 

andamento do processo educativo. Por outro acreditamos que não só dependa da gestão da 

escola que os professores desenvolvam uma boa relação interpessoal, uma vez que se reúnem 

para elaborar os planejamentos semanais e estão em contato diário no cotidiano da escola. 

 

4.6 A relação educador-equipe pedagógica 

 

Dois sentidos emergiram a partir das informações fornecidas pelos 

estudantes/bolsistas às nossas entrevistas acerca da relação educador-equipe pedagógica: 

colaboração e ausência. Antônio acha “fundamental que o educador e a equipe pedagógica 

estejam em uma linha horizontal, dialogando e fazendo um trabalho conjunto”. Isso foi 

revelado por Luciana que nos relatou que em sua experiência no PIBID, quando o projeto é 

mais amplo, “nós temos um contato mais direto com a com a coordenação pedagógica” e foi 

confirmado por Aline que nos disse que “A relação educador-equipe pedagógica dentro do 

PIBID foi uma relação de ajuda mesmo”. Para esses três sujeitos essa relação tem o sentido de 

colaboração, pois, é no trabalho conjunto entre professores e equipe pedagógica que se realiza 

a prática que se reverbera no processo educativo. 

Contudo, Diego e Rosana não perceberam essa relação da mesma forma em suas 

experiêncas no PIBID. Diego nos informou que “faltava que a equipe pedagógica estivesse na 

sala presente de alguma forma acompanhando”, pois, para ele a coordenação se preocupava 

com método e ele não via aquilo se refletir em sala de aula. Rosana nos relatou que a 

coordenação era autoritária e que “Às vezes parecia que não tinha um projeto específico”. Em 

ambos os sujeitos emerge o sentido de ausência de uma relação entre professores e 

coordenação; para o primeiro há uma excesso de método que não chega até a sala de aula, 

para a segunda uma autoritarismo que beira a ausência de um projeto que especifique o 

trabalho da equipe pedagógica. 

Freschi e Freschi (2013), afirmam que quando há uma boa relação entre equipe 

pedagógica e os docentes 
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[...] há grandes chances de se alcançar uma estrutura forte e funcional nesse meio. É 

necessário que haja um bom entendimento entre toda a equipe da escola, pois 

existindo comunicação e respeito tudo funciona melhor: as normas são discutidas, as 

sugestões dadas pelos colegas são levadas em consideração e todos tentam usar uma 

mesma linguagem com seus alunos, o que faz com que eles não se sintam perdidos. 

O sucesso de uma relação satisfatória implica em trabalhar com “espírito de equipe”, 

exigindo esforço conjunto das pessoas, favorecendo a motivação, cooperação e 

colaboração entre o grupo, como objetivo de melhorar o processo pelo qual elas 

trabalham juntas (p. 3-4). 

Um bom relacionamento entre docentes e equipe pedagógica favorece o bom 

andamento do processo educacional e a formação da prática pedagógica, colaborando com o 

bom relacionamento entre os professores e tudo isso se reverbera na ação educativa 

desenvolvida em sala de aula. 

 

4.7 As estratégias 

 

Buscamos obter dados sobre as ações que orientam ou deveriam orientar o 

comportamento dos estudantes bolsistas do PIBID na escola com o objetivo de conhecer a 

prática formativa no PIBID. Perguntamos-lhes acerca das estratégias utilizadas por eles e pela 

escola para orientar a ação na escola e na sala de aula, para vivenciar o cotidiano da escola. 

Todos relataram que não há planejamento coletivo entre eles, que planejam entre os pares que 

ministram aulas em cada ciclo, mas nem por isso as estratégias para sua atuação são as 

mesmas. 

Antônio nos relatou que, partindo dos pontos gerais, senta com sua dupla e faz “o 

planejamento para aquela turma específica”. Luciana afirmou que as estratégias são 

estabelecidas “A partir dos projetos que a gente vai elaborando e construindo junto com a 

equipe pedagógica”. Para Aline, a principal estratégia foi a adaptação porque, em suas 

próprias palavras: “a realidade com a qual eu vou trabalhar é completamente diferente da que 

eu trabalhei no PIBID”, uma vez que ela é estudante de licenciatura de Física e atuou nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental que não têm essa disciplina. 

O relato de Diego nos chamou particularmente a atenção, pois, ele nos disse que “a 

escola tem muita dependência do PIBID” e ainda complementou: “é difícil você esclarecer o 

objetivo do PIBID na escola para a escola” quando nos revelou que sua atuação se tornou uma 

espécie de “assistência de docência”. Segundo ele: “no PIBID às vezes está assim, como se 

fosse o ajudante, não está como o aprendiz” e relatou que chegou a corrigir atividades de 

outra disciplina que não a sua, demonstrando que, de fato, a professora-regente da turma onde 

ele atuou não entendeu a proposta do PIBID, mas tratou nosso sujeito, pelo menos em parte, 
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como um estagiário que tinha por função auxiliá-la na correção de atividades das mais 

diversas disciplinas.  

E por fim, Diego nos disse: “a gente consegue atingir o objetivo do PBID pelo menos 

que é estar em formação”. Mesmo diante do fato de não estar atuando a todo momento com 

atividades relacionadas com a sua disciplina, qual seja a Biologia, ele reconhece que todo o 

processo é formativo e que o PIBID tem lhe oferecido essa formação que vai para além da 

Academia. 

Destoando dos demais sujeitos Rosana, ao falar sobre as estratégias por ela utilizadas 

e pela escola para orientar a ação tanto na escola quanto na sala de aula, para vivenciar o 

cotidiano da escola, nos informou que “A escola em si não me ajuda” e nos disse também que 

é a única licencianda de História no Subprojeto, portanto, planeja sozinha. Assim, ela nos 

relatou que suas estratégias são: “sempre estar próxima ao aluno” e “antes de iniciar a aula 

procurar conversar com eles” buscando não se manter um professora distante de seus 

estudantes.  

Observamos que o fato de Rosana não ter um par para planejar e atuar se constitui 

um empecilho para sua prática no PIBID, pois, as dificuldades que ela vem demonstrando ao 

longo da entrevista não foram encontradas nos demais sujeitos que atuam em duplas com 

outros estudantes bolsistas do mesmo curso de licenciatura. Isso demonstra que mesmo diante 

de um mesmo ambiente comunicativo compartilhado – nesse caso, a escola – as experiências 

são singulares, cada um as apreende de diferente forma segundo seu próprio estoque de 

conhecimento e seu sistema de relevâncias, ancorado em sua situação biograficamente 

determinada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prática formativa dos sujeitos de nossa pesquisa foi praticamente toda forjada em 

suas experiências no PIBID conforme pudemos comprovar no decorrer de nossa pesquisa. O 

PIBID se constituiu para eles, ainda que na ausência de alguns elementos – como alguns 

sujeitos relataram – a maior experiência com a docência que eles tiveram.  

Antes de serem pesquisados, os sujeitos se encontravam em atitude natural, 

vivenciando suas experiências dentro do PIBID sem se darem conta de sua atuação no mundo 

da vida; eles simplesmente viviam, planejavam suas aulas, as ministravam, participavam das 

atividades da escola, enfim, aprendiam a ser professores na prática cotidiana de sala de aula, 

da realidade da escola, sem refletir sobre suas ações. 

A partir da realização desta pesquisa, quando chamados à reflexão, à suspensão do 

mundo da vida, nossos sujeitos puderam parar e refletir acerca de suas ações, de suas próprias 

práticas e atribuir-lhes sentido. Nesse movimento, diversos sentidos emergiram e pudemos 

perceber o licenciando torna-se professor não somente com os conhecimentos que adquire na 

Academia, mas com os saberes que adquire com a prática de sala de aula. 

Dito isto, entendemos que o PIBID foi o principal processo formativo para a 

docência desses sujeitos que puderam vivenciar o cotidiano de uma escola ainda estando em 

formação na universidade. A partir de suas experiências no Programa eles puderam perceber 

se a docência era mesmo o que eles queriam enquanto profissão, aprenderam que o exercício 

docente é uma prática de adaptação de conteúdos ao público-alvo a que se destina, 

vivenciaram as ações e contradições de uma escola de Educação Básica e perceberam que o 

que aprendem na teoria não se assemelha ao que vão encontrar na prática. 

A prática vai se formando, neste sentido, no lide diário da docência; transcende os 

limites da teoria aprendida na universidade e se reverbera na escola, daí a importância de uma 

atuação num programa como o PIBID que possibilitou aos nossos sujeitos um encontro entre 

teoria e prática para além do que eles já haviam vivenciado ou ainda iriam vivenciar no 

estágio supervisionado, uma vez que não se constiuiu como uma experiência estanque do 

processo educativo, mas como momentos de formação da prática docente no lócus formal 

educativo, a escola. 

Assim, pudemos perceber, também, que não há uniformidade na prática, uma vez 

que não houve uniformidade nas respostas de nossos sujeitos. Todos passam por experiências 

semelhantes e partilham o mesmo ambiente, mas isso lhes confere olhares diferentes sobre 

suas próprias experiências e práticas porque há subjetividade na intersubjetividade, porque 
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mesmo estando todos imersos no mesmo universo escolar, ministrando aulas nas mesmas 

turmas, as experiências podem ser parecidas, mas não as mesmas, as percepções são diversas, 

pois, são dadas unicamente a cada um de modo singular. 

Percebemos que a atuação no PIBID fez emergir sentidos distintos de prática 

formativa que possibilitou que essa prática se formasse no exercício da profissão via atuação 

no Programa no lide diário com a escola de Educação Básica e suas diversas realidades. Em 

sua atuação, cada estudante bolsista foi aprendendo a ser professor a partir dos conhecimentos 

adquiridos na universidade, mas principalmente a partir das experiências vivenciadas na 

escola com os estudantes das séries iniciais do Ensino Fundamental.  

O que poderia se constituir um problema – o fato de o público-alvo ser composto por 

crianças das séries inciais da Educação Básica – apresentou-se como um elemento de 

superação para os nossos sujeitos que inferiram sobre o currículo e o adaptaram, haja vista 

que estão se formando para atuarem com os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. Assim, percebemos que mesmo na inexperiência, sendo professores ainda em 

formação, os estudantes bolsistas perceberam a necessidade – e a possibilidade – de inferir 

sobre o currículo de modo a modificarem-no para o adaptarem às crianças com as quais 

desenvolveram seu trabalho no PIBID. 

Assim, pode-se inferir que o PIBID foi o maior espaço de formação da prática para 

os nossos sujeitos que puderam experienciar os sabores e dissabores da escola de Educação 

Básica, sobretudo de um público-alvo que não era aquele para o qual estão se formando para 

exercer a docência. Nesse movimento, houve aprendizagem e formação da prática para os 

nossos sujeitos que, além da formação acadêmica, tiveram a chance de ter experiências únicas 

a partir de sua participação no PIBID. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGEd 

 

 

ORIENTANDA: SILVIA JANAINA SILVEIRA GOMES   

ORIENTADORA: PROFª. DRª. NILMA MARGARIDA DE CASTRO CRUSOÉ 

 

 

TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

 

 

Eu,......................................................................................................................................., 

RG:________________, estudante ou egresso do Curso de Licenciatura em 

________________ (UESB), após os devidos esclarecimentos quanto ao objeto, objetivos e 

procedimentos do estudo, aceito participar da pesquisa: “Prática formativa no 

PIBID/UESB: narrativa de estudantes”, permitindo ser entrevistada pela responsável pelo 

trabalho e concordo com a posterior publicação dos resultados. Estou ciente de que, mesmo 

aceitando participar da pesquisa, posso, a qualquer momento, desistir não sendo submetido (a) 

a nenhuma sanção.   

 

 

____________________________________________ 

                                                     Assinatura da (o) estudante  

 

 

Presenciamos a solicitação, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do (a) colaborador (a) 

em participar. 

 

Testemunhas:   

Nome:         Assinatura: __________________________________ 

Nome:                                              Assinatura: __________________________________ 
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