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Resumen 
La presente comunicación se basa en los relatos sobre las experiencias de profesores y 
profesoras en formación, participantes del Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
a Docência-PIBID-UESB del subproyectode Pedagogia/Educação Infantil, da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- Campus Jequie-BA. Tuvo como objetivo 
entender y analizar la constitución de la formación docente en el contexto en que él 
mismo se desarrolla, enfocando las acciones del PIBID. Pretendemos resaltar la 
relevancia de la utilización metafórica del significado que tiene un caleidoscopio para 
comprender la formación de actores singulares, buscando profundizar discusiones 
sobre como pensar la formación de sujetos, sus singularidades y buscar, en ésta 
dinámica, entender los saberes y conocimientos producidos, construídos, mobilizados y 
resignificados por ellos. Para éste estudio recurrimos al método autobiográfico 
utilizando como fuente los escritos registrados en sus memoriales.La redacción de los 
futuros profesores (as) indican que el PIBID  ha contribuído significativamente para la 
formacón del futuro docente, pués destacan la oportunidad de realizar una articulación 
entre la teoría aprendida en la academia y la práctica en la sala de clase. 
 
Introducción 
Atualmente, a incoerência entre os discursos e as práticas da área da Educação fazem 

com que os pesquisadores se debrucem em busca de novas respostas para a melhoria 

do processo de ensino aprendizagem.Entendemos que alguns discursos educacionais, 

como os da teoria crítica/social, têm procurado romper com o paradigma dominante, 

pois essa proposição é vista por alguns estudiosos pós-modernos como uma busca 

incessante de alternativas para a reciclagem da realidade. Neste sentido, concordamos 

com Santos (2003), quando ele diz que as analogias lúdica, dramática e biográfica se 

constituem em formas emergentes para tentarmos romper com nossa visão 

compartimentalizada de mundo. Efetivamente para uma possibilidade metodológica 

construída e/ou vivida no ensino superior, que tem como tarefa/desafio formar 

profissionais considerando a diferença e a diversidade, a analogia metafórica cumpre 

importante papel.Em relação à função de preparar para os exercício de atividades 

profissionais, no Brasil,por exemplo, as universidades vêm implementando oPrograma 

Institucional deIniciação à Docência – PIBID1,como uma forma de melhorar a qualidade 

                                                      
1
O Pibid é uma das iniciativas da política de formação inicial deprofessores do governo federal, criado 

pelo Decreto nº 7.219/2010 e regulamentadopela Portaria 096/2013, que visa ao incentivo à formação 

de docentes para a educação básicapor meio da inserção de licenciandos no cotidiano da escola. 
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da formação de licenciandos e, também, estabelecer uma relação mais estreita entre 

universidade e escola básica.A experiência intitulada “Caleidoscópio da Formação 

Docente” aqui discutida, se alicerça a partir do Programa deIniciação a Docência- 

PIBID, subprojeto de Pedagogia - nas linhas de Educação Infantil– na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB campus de Jequié, tem possibilitado um campo 

fértil de investigação em temáticas sobre a formação docente.O objetivo principal 

desta ação foi refletir acerca do uso da metáfora do caleidoscópio na formação dos 

bolsistas e professores supervisores da Educação Infantil, juntamente com o 

coordenador do subprojeto, para compreender melhor a importância que os vestígios, 

as marcas, os pedaços, as cores, os movimentos e a dinamicidade que esta ação 

propõe para compreender a formação de sujeitos singulares, na cotidianidade de seus 

espaços-tempo, bem como os saberes e conhecimentos produzidos, construídos, 

mobilizados e acionados por eles. 

 

Marco teórico 
Metáfora do Caleidoscópio: terreno fértil para a construção e conexão de saberes 

A definição de metáfora ou analogia para Santos (2003, p.72), é “analógica que 

conhece o que conhece pior através do que conhece melhor”. Entendemos por 

analogia comparações e relações de ideias, ou seja, ideias na mesma linha de 

raciocínio, justificando os dois conceitos.A fragmentação do saber se deu 

historicamente porque que as ciências naturais e sociais foram compreendidas como 

ciências distintas e dicotômicas pelo pensamento moderno. Por isso, faz-se urgente 

que a universidade resgate o saber local, para poder construir ou reconstruir um saber 

total. Nesse sentido, trabalhar a memória na formação docente no ensino superior é 

uma possibilidade de reconstituir a história do lugar, de onde falam seus sujeitos e 

portadores de saberes ainda fragmentados (Cardoso, 2008). Por que o Caleidoscópio 

na formação docente? É um instrumento óptico que “consiste num pequeno tubo 

cilíndrico no fundo do qual há pequenos pedaços coloridos de vidro ou de outro 

material, cuja imagem é refletida por espelhos dispostos ao longo do tubo, de modo 

que quando se movimenta o tubo ou esses pedaços, formam-se imagens coloridas 

múltiplas, em arranjos simétricos. [...]”(Houaiss, 2004, p. 575). Pensar a formação de 

sujeitos na sua singularidades, na cotidianidade de seus espaços-tempo, com relações 

e vínculos estabelecidos, práticas e ações deflagradas e buscar, nesta dinâmica, 

entender saberes e conhecimentos produzidos, construídos, mobilizados e 

(re)significados por eles. Recorrendo à literatura atual sobre formação de professores, 

percebemos uma certa consonância no que diz respeito à necessidade dos programas 

de formação abraçarem a nova concepção de formação de adulto, que traz em seu 

bojo uma visão retrospectiva e prospectiva de sua vida. Este tipo de formação vincula-

se ao que Nóvoa (apud Souza,S/D, p. 1) conceitua de reflexividade crítica porque a 

“formação é inevitavelmente um trabalho reflexivo sobre os percursos de vida”. O que 

deixa enriquecedora esta formação é que promove auto compreensão, investigação e 

reflexão de forma indissociável da ação do professor. Compreender o modo como 

cada indivíduo significa “ter em conta a singularidade de sua história e sobretudo, o 
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modo singular como age, reage e interage com os seus contextos” (Moita, p.115, 

2000). Esse novo movimento reconsidera a formação como trabalho de reflexão sobre 

as trajetórias de vida (Nóvoa, 2002), podendo ser considerado uma nova abordagem 

de formação e autoformação. 

 
Metodología 
Nossos caminhos... o Caleidoscópio reflexivo da Formação Docente   

O desenvolvimento do estudo tem como pressupostos a abordagem (auto) biográfica 

utilizando a escrita de memoriais com a intenção de compreender e interpretar o 

processo formativo em seus sentidos e significados. Esse tipo de  pesquisa centrado na 

experiência, na memória e na narrativa (histórias de vida), consiste em um elemento 

importante para o exercício da reflexividade, isto é, leva os professores à reflexão 

crítica da sua prática (Cardoso,2008). As ações foram desenvolvidas no período de 

maio a agosto do ano de 2015, com 18 bolsistas, utilizamos o dispositivo de formação 

do memorial para produzir os sentidos das experiências que elegeram desvelar nesta 

etapa formativa de suas vidas. Numa visão Bakhtiniana de análise, a narrativa 

autobiográfica permite organizar e dar sentido à própria vida, assim “o valor biográfico 

(…) pode ser o principio organizador do que eu mesmo tiver vivido, da narrativa que 

conta minha própria vida, e pode dar forma à consciencia, à visão,ao discurso, que 

terei sobre a minha própria vida”(BAKHTIN 2000, p.166). Desse modo, a expressão das 

bolsistas, nos seus relatos acerca da atividade narrativa, demonstrou a possibilidade 

formadora deste dispositivo. 

 

Tabla 1. Recortes de Narrativas sobre Caleidoscópio da Formação Docente. Fonte: Arquivo da 

Supervisora PIBID, Maio 2015.  
 

Questões Descrição 1 Descrição 2 

Significado do 

caleidoscópio 

formativo 

B01 

O caleidoscópio nos possibilita 

olhar de várias formas o nosso 

fluxo e nos faz refletir  a nossa 

trajetória docente 

B06 

Podemos relacionar este objeto com o 

nosso constante processo de formação, 

já que o professor enquanto profissional 

não é composto apenas de saberes 

científicos, mas, também, de saberes 

pessoais, saberes estes que ele 

aprendeu durante toda a sua vida, 

desde o seu contato com professor da 

educação infantil  até o atual momento. 

 

Qual a relação do 

caleidoscópio com 

o meu processo 

formativo? 

B03 

Ao observar o reflexo de todo o 

nosso esforço, dos caminhos 

trilhados e das vivências e 

experiências adquiridas, 

percebemos que esse movimento 

de reflexão-ação nos faz enxergar 

amplamente a maneira que se 

molda esse processo tão complexo 

que é a docência, recordando dos 

B05 

É as formas de unificação dos saberes 

entrelaçados entre a diversidade de 

fontes e desdobramentos que são 

possíveis de se construir. Identifico que 

a formação docente ocorre de forma 

processual, continua, flexível e de várias 

formas. 
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inúmeros momentos de 

aprendizado que nos foi 

possibilitado pelas vivências em 

grupo e na escola. 

Total Total 02  Total 02 

 

Resultados 
Alguns olhares...pelos Caleidoscópios dos Bolsistas 

Diante do caleidoscópio narrativo, que são as interpretações das experiências 

formadoras, forjadas pelas subjetividades dos sujeitos que as tecem, as bolsistas, ao 

compartilharem suas compreensões a propósito de seus saberes e suas itinerâncias, 

puderam tecer tramas existenciais, as quais engendram a identidade profissional. 

Colocaram-se frente a frente com as suas próprias histórias e buscaram entender os 

quereres internos e as influências externas, para declararem-se a si mesmas sobre o 

que alimenta o estar no exercício da profissão. Ao analisar, estritamente resultados, 

percebemos que as bolsistas selecionaram figuras que descreveram sentimentos de 

felicidade de estar concretizando algumas etapas na vida acadêmica, e também, que 

seus saberes produzidos têm referências em sua história de vida e que seu habitus de 

trabalho reflete multimagens. Assim, observar o movimento de reflexo do 

caleidoscópio é reconhecido pelas bolsistas como uma ação importantíssima na 

construção da docência.. 

 

 
Figura 1. Oficina de Construção das Narrativas do Caleidoscópio  

 
Conclusiones 
Esta experiência de renovação pedagógica no Ensino Superior, acerca do uso da 

metáfora do caleidoscópio na formação dos bolsistas do Programa deIniciação a 

Docência- PIBID, subprojeto de Pedagogia, revelou-nos momentosde 
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autoconhecimento, o reconhecimento de si, no intrincamento das diversas 

experiências que viveram. No desvelar desse caleidoscópio, encontramos 

imagens\registros a partir das quais pudemos revistar os pontos que compuseram esta 

prática pedagógica. Deparamo-nos com uma série de possibilidades de construção 

sobre formação de professores na Educação Infantil. As vozes das bolsistas, ditas e 

escritas, foram delineando / tecendo algumas imagens\conceitos desvelando o que 

pensam sobre identidade docente para e na educação infantil. 
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