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licenciandos, momento esse relevante para a ratificação de nosso projeto de estágio, na 

Universidade, que prima pela construção compartilhada de saberes. 

Como conclusão,  entendemos que houve um deslocamento dos alunos, no sentido de melhor 

compreensão dos efeitos relevantes de se colocarem na posição de autores, ao refletirem sobre as 

diversas abordagens no processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa. 
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No Brasil, melhorar a qualidade da escola básica foi o foco da atenção dada às políticas 

educacionais dos últimos 30 anos, que entre tantas questões, envolveu o desenvolvimento de ações, 

programas e políticas relacionadas à formação e profissionalização do professorado. Uma dessas 

políticas se constitui no Programa de Bolsas de Incentivo à Docência – PIBID que tem como 

objetivos melhorar a qualidade da educação básica, qualificar a formação de professores e valorizar 

o magistério através da inserção na cultura escolar dos alunos das licenciaturas. Desta forma, a 

proposta deste texto é refletir as contribuições do PIBID para a formação inicial de professores 

tomando como referência os registros realizados em diário de campo durante a realização das 

atividades do subprojeto PIBID/ Pedagogia/ UFPE – CAA. Os registros apontam inicialmente que 

os licenciandos, que, por exemplo, davam explicações acerca do insucesso escolar com base apenas 

na origem social dos alunos passam a reconhecer em suas análises que a cultura escolar, a 

organização do trabalho pedagógico, entre outros aspectos, se constitui fatores que precisam ser 

analisados de forma articulada a fim de que possam ser considerados elementos explicativos de 

situações de insucesso da/na escola. O trabalho docente é reconhecido pelos professores em 

formação, como complexo e exigente se desfazendo da ideia de intervenções pedagógicas baseadas 

na intuição e/ou improviso. Observamos que as ações propostas pelo PIBID trazem contribuição 

importante ao aproximar espaço de formação e espaço de trabalho do professor uma vez que o 

professor formador se insere no cotidiano escolar podendo melhor refletir e problematizar o mesmo 

em suas aulas contribuindo também com a formação dos licenciandos que não integram o PIBID. 

Por fim, destacamos que o PIBID tem contribuído com a qualificação da formação de professores 

uma vez que possibilita atividades e experiências que permitem aos licenciandos aprender sobre o 

exercício da profissão. 

 

 

Abstract 
In Brazil, improving the quality of the basic education was the attention given to public 

policies in education in the last 30 years, and among a variety of issues, the development of actions, 

programmes and policies related to the training and profissionalization of the teachers have been 

involved.One of these policies is composed of the Programme of scholarships to encourage the 

teacher, PIBID, which has as objectives to improve the quality of thebasic education, qualify the 

teacher training and to focus attention on the teaching through the insertion in the culture of the 

schools from students of degree courses. Therefore, the proposal of this text is to reflect the 

contributions of  PIBID  to the initial training of the teachers taking as a reference the records taken 

in a field diary in the course of conducting the activities of the subproject  
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PIBID/Pedagogy/UFPE/CAA. The  records initially point out that the undergraduate students who, 

for example, gave explanations about the schoolfailure based on the students’ social origin come to 

recognise in their analysis that the school culture, the organization of the pedagogical work, among 

other aspects, are relevant factors which need to be analysed in conjunction so that explanatory 

elements of situations of failure should be considered at school.The  teaching work is recognized 

by the training teachers, as complex and demanding, doing away with the idea of pedagogical 

interventions  based on the insight and/or  impromptu.We have observed that the actions proposed 

by PIBID bring relevant contribution in order to bring the space in training and the space of work 

closer to the teacher ,once the teacher trainer should incorporate in the school life and that way 

should make them reflect and discuss the schoollife in their classes,  and contribute also with the 

training of undergraduate students who do not becomepart of PIBID. Finally, it is important 

toemphasize that  PIBID has been contributed with the training of education of the teachers once it 

gives opportunities such as activities and experiences which allow the undergraduate students to 

learn about the exercise of their profession. 

 

No Brasil, melhorar a qualidade1 da escola básica foi o foco da atenção dada às políticas 

educacionais dos últimos 30 anos, que entre tantas questões, envolveu o desenvolvimento de ações, 

programas e políticas relacionadas à formação e profissionalização do professorado. Uma dessas 

políticas se constitui no Programa de Bolsas de Incentivo à Docência – PIBID que possui como 

objetivos melhorar a qualidade da educação básica, qualificar a formação de professores e valorizar 

o magistério através da inserção na cultura escolar dos alunos das licenciaturas. Este texto se 

constitui num relato de experiência tomando como referência as contribuições do PIBID para a 

formação inicial de professores a partir dos registros realizados pelos licenciandosem diário de 

campo. Quando imersos na cultura escolar, os licenciandossão acompanhadospelos professores das 

escolas (supervisores) e pelos professores formadores (coordenadores de área), dessa maneira se 

articula espaço de formaçãoe espaço de trabalho – escola e universidade.   

Os alunos do PIBID- Pedagogias desenvolveram suas atividades numa escola da rede 

pública municipal. Na discussão dos registros, entre as dificuldades apontadas, encontramos a 

prática do planejamento do ensino indicada pelos alunos como uma atividade reconhecida como 

importantepara a realização de intervenções didáticas- pedagógicas significativas para a 

aprendizagem dos alunos, porém pouco familiar entre os licenciandos que indicavam ter 

incorporado apenas a dimensão técnica do planejamento do ensino. Ao longo do tempo percebemos 

que aimersão dos licenciandos na escola, o contato com alunos, e escola reais permitiu que 

                                                           
11 Conferir Dourado (2007) 
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pudessem melhor articular a teoria e a prática percebendo que é nesse espaço - entre teoria e 

prática, que se desenvolve a expertise do professor. Os alunos afirmaram reconhecer a diversidade 

de variáveis, a cultura escolar, por exemplo, que necessitam ser consideradas no momento em que 

o ensino é planejado. Assim a atividade docente parece ser reconhecida / incorporada pelos alunos 

mais como complexa2 e menos como intuitiva e ancorada apenas no improviso.   

Assim, a possibilidade de articulação entre teoria e pratica favorecida pela proposta do 

PIBID, é um dos aspectos que mais tem sido salientado epercebido tanto pelos alunos quanto pelos 

supervisores e coordenadores de área quando se referem as suas experiências no programa 

reafirmandoo PIBID como uma proposta capaz de articular as duas dimensões. O que pode ser 

considerado avanço significativo na proposição de modelos para a formação inicial já que tais 

modelos, que favorecem a articulação equilibrada entre teoria e prática, têm sido defendidos e 

experimentados em vários países.  

Reafirmamos que ao contrário da ideia ainda compartilhada socialmente de que as 

intervenções de natureza pedagógica são simples, ao contrário elas são investidas de conhecimento 

teórico e metodológico dessa maneira quanto mais a formação oportunizar articulação teoria – 

pratica maiores possibilidades de construção de um corpo de conhecimentos profissionais e 

valorização do magistério. 

Ressaltamos que a experiência dos licenciandos integrantes do PIBID é importanteporque 

eles são desafiados a fazer leituras de realidades de sua profissão a partir das aprendizagens 

realizadas no período da graduação – cria-se assim, segundo Luis (2007), sentido para os alunos a 

articulação exigida entre teoria e prática, universidade – escola, materializadas na experiência do 

PIBID. 

Observamos nos registros certa valorização por parte dos licenciandos do desenvolvimento e 

importância do trabalho desenvolvido em equipe. Os relatos apontaram o reconhecimento da troca 

entre pares como ganho importante para a qualidade de práticas pedagógicas significativas para o 

processo de aprendizagem. Salientamos que a incorporação da ideia / da necessidade do exercício 

coletivo das práticas profissionais é de grande ganho para a formação dos futuros professores e 

para a profissionalização, pois pode contribuir com a criação de um espírito de corpo profissional 

(por exemplo, esse espírito de corpo poderia ser percebido no compartilhamento das 

responsabilidades, no desenvolvimento, e valorização de um comportamento ético)       

Os alunos destacam que as experiências e vivencias a partir do PIBID possibilitam a 

produção de conhecimento sobre o ensino, expertise do professorado, seja pelas reflexões 

                                                           
2 Para aprofundamento da discussão acerca da docência ver Roldão (2007) 
2 Referimos aos conceito de profissionalidade e profissionalismo proposto por Bourdoncle(1991). Ver 

também Costa (1995) e Morgado (2005) 
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sistematizadas acerca do cotidiano das escolas, das práticas pedagógicas nelas desenvolvidas, seja 

pela elaboração de sequencias didáticas significativas, planejamento de aula, resolução de situações 

problemáticas (melhoria do envolvimento dos estudantes da escola em seus processos de 

escolarização, melhoria de problemas com indisciplina, melhoria da qualidade da aprendizagem, 

etc.) e elaboração de materiais didáticos inovadores. Salientamos que a criação do repertório 

didático-pedagógico por parte do bolsista de iniciação à docência pode ser fruto do 

desenvolvimento de olhar investigativo, e estudo em colaboração com o supervisor e coordenador 

da área. 

Observamos que a proposta de formação inicial do PIBID reconhece a escola como espaço 

de formação. E este é um aspecto importante a ser considerado porque a imersão dos alunos em seu 

contexto antecipa o contato e diálogo entre o futuro professor e seu espaço de trabalho permitindo 

que ele reconheça a cultura escolar e profissional. E assim, possa identificar mais cedo, e mais 

facilmente realidades e problemáticas que se apresentam na escola, podendo refletir sobre como 

intervir nessas realidades de forma que suas intervenções auxiliam na mobilização de 

aprendizagens pelos alunos. 

Com relação ao conhecimento das rotinas, valores, juízos, comportamentos, linguagem e etc, 

ou seja, da cultura profissional pelo futuro professor, pensamos que a sua presença antecipada 

também pode contribuir com o desenvolvimento da profissionalidade3 e profissionalismo docente 

na medida em que os estudantes podem se integrar na profissão aprendem com colegas mais 

experientes (professores da escola) e compreendem os sentidos da instituição escolar iniciando 

também processo de adesão a sua profissão, adesão que envolve sobretudo a criação de 

compromisso com a escola e com os alunos. Nesse aspecto o PIBID ao possibilitar inserção 

antecipada no espaço de trabalho reafirma a formação de professores construída a partir do diálogo 

com o exercício profissional. 

Percebemos que ao longo de sua participação como bolsista de iniciação à docência os 

alunos tem a oportunidade de desfazer preconceitos socialmente construídos sobre a escola pública 

e seus alunos. Assim, passam a interpretar os problemas vivenciados pelos alunos na escola 

incluindo as aprendizagens teóricas sistematizadas na graduação. Articulando dessa maneira teoria 

à prática. 
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