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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo socializar os conhecimentos e as experiências do PIBID/Química resultante
do percurso de formação dos licenciandos da UNEAL, no município de Arapiraca-AL, visando contribuir para o
enriquecimento das práticas pedagógicas dos professores de Química. A metodologia consiste em ações e
reflexões sobre o ambiente escolar, grupos de estudos, elaboração de atividades experimentais e de materiais
didáticos, minicursos, gincanas, olimpíadas, buscando o intercâmbio de conhecimentos e discussões coletivas
sobre o ensino de Química. Os resultados apontaram que o PIBID tem contribuído significamente na formação
inicial dos licenciandos, na consolidação de práticas inovadoras, integração entre universidade, professor e
escola, conduzindo os conhecimentos necessários para a atuação profissional docente e elevação da qualidade
da educação.

Palavras-Chave: PIBID/Química; Escola; Prática Docente; Universidade.

ABSTRACT

This work has as objective socializes the knowledge and the experiences of resulting PIBID/Química of the
course of formation of the licenciandos of UNEAL, in the municipal district of Arapiraca-Al, seeking to
contribute for the enrichment of the teachers&39; of Chemistry pedagogic practices. The methodology
consists of actions and reflections on the school atmosphere, groups of studies, elaboration of experimental
activities and of didactic materials, minicursos, gincanas, Olympic Games, looking for the exchange of
knowledge and collective discussions on the teaching of Chemistry. The results pointed that PIBID has been
contributing significamente in the initial formation of the licenciandos, in the consolidation of innovative
practices, integration among university, teacher and school, leading the necessary knowledge for the

12/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_pibid_de_quimica_e_pesquisa_no_cotidiano_escolar_dialogo_entre_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



educational professional performance and elevation of the quality of the education.

Word-key:PIBID/Química; School; Educational practice; University.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos observa-se um aumento na implementação de programas visando melhorar a educação
pública do nosso País. Dentre os programas destaca-se o Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação a
Docência – PIBID. O Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), vinculado a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), é um programa de incentivo e valorização do
magistério e de aprimoramento do processo de formação de docentes para a educação básica que vem se
consolidando como uma das mais importantes iniciativas do país no que diz respeito à formação inicial de
professores.

Nos dias atuais, estamos vivenciando novos desafios, novas demandas para o professor, demandas
ambientais, diversidade cultural, as deficiências e o PIBID vem contribuir para que o futuro professor tenha
conhecimento sobre a atuação docente. Educar numa sociedade em mudanças rápidas e profundas nos obriga
a reaprender a ensinar e a aprender, a construir modelos diferentes dos que conhecemos até agora (MORAN,
1998).

Santos (2001) adverte que devemos urgentemente retomar a questão do “desperdício da experiência”, isto
implica dizer que é necessário uma revisão das relações entre o professor, a Escola e as IES sendo o PIBID
um dos loci possível para desenvolver tal possibilidade. Freire (2011, p.32) aponta: “Não há ensino sem
pesquisa e pesquisa sem ensino”. “A prática de pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo” isto é, o
processo de pesquisar sobre prática de ensino constitui-se no âmago e no ápice do processo de formação e
que sua ausência repercute negativamente na prática docente (SOCZEK, 2013). O PIBID traz o resgate do
professor como pesquisador, destacando como aspecto positivo e produtivo a partilha das experiências, a
partir de uma reflexão crítica e criativa sobre o contexto escolar.

Nesse sentido, todo o saber deve perspectivar o saber-fazer e o saber-ser, saber-tornar-se, levando a
atitudes de compreensão de saber-investigar, é nesses objetivos e referências que todo profissional deve ser
formado (LOPES, 2002).

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo socializar os conhecimentos e as experiências do PIBID
resultante do percurso de formação dos licenciandos do Curso de Química da Universidade Estadual de
Alagoas (UNEAL), no município de Arapiraca-AL, visando contribuir para o enriquecimento das práticas
pedagógicas dos professores de Química, bem como melhorar a qualidade da formação do licenciando do
Curso de Química, estimulando para docência na Educação Básica, buscando refletir o aporte teórico,
metodológico e investigativo no ensino de Química. Para o desenvolvimento deste estudo refletiremos sobre
dois temas considerados importantes: 1. A formação inicial docente e 2. Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência - PIBID.

1. A formação inicial docente

A docência é uma profissão complexa, portanto, precisa ser aprendida, como as demais profissões. Os
processos de aprender a ensinar, de aprender a ser professor são lentos, iniciando-se antes do espaço
formativo dos cursos de licenciatura e prolongando-se por toda a vida, (MIZUKAMI, 2013).

Com relação à formação inicial docente, Mizukami (2013, p. 27) aponta:

Aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência constituem processos que
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se desenvolvem ao longo da vida. A formação inicial do professor, sob essa ótica,
deve ser destacada como um momento formal em que os processos de aprender a
ensinar e aprender a ser professor começam a ser construídos de formas mais
sistematizadas, fundamentadas e contextualizadas.

De fato, nesse processo formativo inicial de docência verificam-se funções e limites: conhecimentos,
habilidades, atitudes, e valores que não podem ser totalmente desenvolvidos no período destinado.
Destacam-se algumas práticas usuais em programas, tais como: dar aulas sobre estratégias que podem ser
utilizadas em sala de aula, falar sobre modelos de ensino, arrolar informações e procedimentos para realizar
diagnóstico da escola e da sala de aula sem as vivências supervisionadas e problematizadas em situações
concretas de ensino-aprendizagem não conduzem, essencialmente, a compreensões mais aprofundadas de
estratégias, modelos, demonstrações e de suas relações com as práticas cotidianas. Do mesmo modo, falar
sobre a necessidade do trabalho coletivo na escola sem que se iniciem vivências de trocas colaborativas no
curso de formação inicial também não leva, necessariamente, o desenvolvimento de tais práticas,
(MIZUKAMI, 2013).

Ainda Mizukami (2013, p. 27):

É preciso, pois começar a vivê-las nos cursos de formação inicial de modo a serem
instalados, nesse momento formativo, atitudes investigativas e comprometimento
com a autoformação. A compreensão e a prática da atitude investigativa podem
ajudar professoras a identificar e a analisar suas aprendizagens ao mesmo tempo em
que lhes são oferecidas ferramentas para análises de episódios e situações
complexas de sala de aula e da vida escolar.

Certamente, a formação inicial deve possibilitar aos futuros professores os aspectos necessários para o
desenvolvimento profissional, a compreensão e comprometimento com a aprendizagem ao longo da vida,
além de proporcionar uma formação teórica-prática sólida que alimente processos de aprendizagem e
desenvolvimento profissional durante suas trajetórias docentes. Para tanto, implica em mudanças de teorias
pessoais, de valores, de práticas, de forma que é função da formação inicial ajudar aos futuros professores a
compreenderem o domínio de conceitos de uma área específica, bem como o desenvolvimento de habilidades,
atitudes, comprometimento, investigação da própria atuação, avaliação dos seus próprios desempenhos,
buscando formas de melhoria de sua prática pedagógica, (MIZUKAMI, 2013).

Hammerness et, al (2005); Mizukami, (2013); Darling-Hammond e Baratz-Snowden (2005) enfatizam a
necessidade de processos formativos baseados em três eixos essenciais de conhecimento para docência, a
saber: a) os alunos, seus processos de desenvolvimento e seus contextos socioculturais, conhecimento sobre
a aprendizagem, aquisição da linguagem, além de desenvolvimento humano; b) conteúdos que os professores
ensinam e o currículo e c) o ensino de diferentes conteúdos, de diferentes alunos, de formas de avaliação,
considerando que a base é dinâmica e está em constante transformação e envolve aprendizagem individual e
coletiva, bem como investimentos de natureza político-social, institucional, profissional e pessoal.

No Brasil, os cursos de licenciatura foram criados em meados da década de 30 do século passado com a
preocupação de regulamentar a preparação de docentes para a escola secundária. Até o momento, esses
cursos foram influenciados pela implantação de diferentes leis e resoluções que alteraram suas estruturas
curriculares, (PACHECO, 2013).

Souza (2001) e Pacheco (2013) afirmam que a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 4.024/61 levou mais de
uma década para ser formulada. Durante esse período de discussão ocorreram conflitos provocados
principalmente pela tese que todo controle do ensino público deveria ficar sob a responsabilidade do estado,
sem possibilidade de investimento privado. Esse domínio exagerado do estado foi muito prejudicial para os
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cursos de formação de professores que pautaram suas estruturas curriculares em uma dimensão técnica,
desconsiderando as dimensões sociais e políticas fundamentais para a compreensão do contexto com suas
contradições e ideologias.

Por isso, os cursos de licenciatura foram estruturados para três anos de conhecimento nas disciplinas de
referência e mais um ano nas disciplinas pedagógicas, predominando o formato de treinamento, considerado
um modelo ultrapassado pela literatura para formação de professores, pois não atende às necessidades da
profissão docente. Essa concepção de licenciatura não consolidou uma identidade, tornando os cursos
desvalorizados nas instituições e pelos próprios alunos.

Com a implantação da LDBEN Lei 9394/96, CNE/CP nº 01/2002, houve mudanças significativas nas propostas
dos cursos de formação de professores, o modelo (3+1) foi suplantado e adaptado à legislação vigente.

Para as licenciaturas, Gil-Pérez; Carvalho (1993); Schnetzler (2000) apud Pacheco (2013, p. 171), defende os
seguintes requisitos:

Dominar os conteúdos científicos a serem ensinados em seus aspectos
epistemológicos e históricos, explorando suas relações com o contexto social,
econômico e político; Questionar as visões simplistas do processo pedagógico do
ensino de ciências usualmente centradas no modelo transmissão-recepção e na
concepção empirista-positivista da ciência; saber planejar, desenvolver e avaliar
atividades de ensino que contemplem a construção e reconstrução de ideias dos
alunos; conceber a prática pedagógica cotidiana como objeto de investigação, como
ponto de partida e de chegada de reflexões e ações pautadas na articulação
teoria-prática.

Os requisitos citados são fundamentais e deverão ser inseridos principalmente num contexto que leve o futuro
professor a problematizar a sua prática. No entanto, nem todos os cursos de formação de professores
conseguem incluir em seus projetos pedagógicos todos os pontos acima listados, ANDRÉ et al (1999);
(PACHECO, 2013). Portanto, os licenciandos se formam, mas necessita continuar aprendendo, tanto para
complementar sua formação inicial, quanto para atualizar-se diante das constantes mudanças que ocorrem na
sociedade, nas tecnologias, na economia, no comportamento humano, os quais interferem no trabalho
docente. Na tentativa de resolver a problemática educacional sobre a formação de professores e contribuir
com a melhoria da educação básica foi criado o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –
PIBID.

2. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID

O Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) vinculada à Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) foi criado em 2007, com a finalidade de valorizar o magistério e elevar a
qualidade da formação inicial de professores nos cursos de Licenciatura, bem como inserir os futuros
professores no cotidiano das escolas da rede pública de educação. É uma iniciativa para o aperfeiçoamento e
a valorização da formação de professores para a educação básica que concede bolsas a alunos de licenciatura
participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES)
em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Portanto, os projetos devem
promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação
acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da
licenciatura e de um professor da escola.

Os objetivos do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) são:

a) Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;
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b) Contribuir para a valorização do magistério;

c) Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a
integração entre educação superior e educação básica;

d) inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas,
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação
de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;

e) incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como
co-formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação
inicial para o magistério;

f) contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes,
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.

Essa iniciativa do PIBID/CAPES de fomentar projetos na área de ensino é extremamente importante na
formação inicial, profissional e pessoal dos acadêmicos do curso Química, pois veio fortalecer os currículos dos
cursos das Licenciaturas.

O PIBID da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) intitulado “Diálogo universidade e escola: múltiplos
olhares, frente às metodologias de ensino” aprovado no edital Nº 011/2012/CAPES buscou contribuir no
atendimento dos objetivos acima citados, contou com 12 subprojetos, sendo 7 deles locados em Arapiraca
(Geografia, História, Inglês, Português, Matemática Pedagogia e Química), 2 na cidade de Santana do
Ipanema (Biologia e Pedagogia), 2 em Palmeira dos Índios (Biologia, Português) e um em São Miguel dos
Campos (Português).

Em 2013, a proposta institucional “Articulação entre universidade e escolas de educação básica: múltiplos
olhares teórico-metodológico na formação docente” foi aprovada pelo edital 061/2013/CAPES integrando 20
subprojetos distribuídos da seguinte forma: Campus I - Arapiraca, 9 subprojetos (Geografia, História,
Letras/Português Letras/Inglês, Letras/Francês, Matemática, Pedagogia, Biologia e Química; Campus II -
Santana do Ipanema, 2 subprojetos (Biologia e Pedagogia); Campus III - Palmeira dos Índios 6 subprojetos
(Biologia, Geografia, História, Letras/Português, Letras/Inglês, Química e Interdisciplinar:
Pedagogia/Matemática e 1 subprojeto em São Miguel dos Campos (Interdisciplinar: Geografia/Letras).

Para este trabalho apresentaremos algumas reflexões sobre os resultados do subprojeto de Química da
Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) Campus I Arapiraca-AL.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste subprojeto foram selecionados 30 (trinta) alunos bolsistas do curso de
Licenciatura em Química e 04 (quatro) professores supervisores sob a orientação e acompanhamento de 02
(dois) coordenadores de área para atuarem em 02 (duas) escolas do ensino médio. As escolas parceiras são:
Escola Prof. José Quintella Cavalcanti e Escola Senador Rui Palmeira. Cada bolsista acompanhará 01 (uma)
turma do 1º ao 3º ano, sob a orientação do Coordenador do subprojeto e o do professor supervisor. A carga
horária do bolsista é de 8 horas semanais, na escola conveniada para diagnóstico, preparação das aulas junto
com o professor, observação e participação em sala de aula, pesquisa, mini-cursos, oficinas além de reuniões
com os coordenadores e supervisores do Projeto.

Em 2013 foram beneficiados 500 alunos do ensino médio. No ano de 2014 estão sendo beneficiados mais
1500 alunos do ensino médio da rede pública do município de Arapiraca. Deve-se pensar a formação do
licenciado em Química como proposta que concebe o percurso formativo alternando os momentos de
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formação dos estudantes na universidade e no campo (PIMENTA, 2004). Nessa perspectiva, além da
“preparação para a docência, por meio do conhecimento de aspectos relevantes da vida escolar e da regência
em sala de aula, como lugar fundamental na formação do licenciado” (PDI/UNEAL, 2005) serão realizadas
atividades com uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (2002, CNE/CP Nº 1), através do uso das
mídias e tecnologias em Química.

A metodologia utilizada busca seguir conceitos e as relações que o professor estabelece com a sua área de
conhecimento, sua compreensão do mundo, seus valores e sua ética profissional, busca metodologias
significativas de todo fazer pedagógico, fundamentada em três pilares: a análise da prática docente, a relação
teoria-prática e o trabalho docente nas escolas.

A metodologia acontecerá da seguinte forma: Inicialmente o licenciando fará leituras, reflexões e debates na
universidade sob a orientação do coordenador de área sobre os temas inerentes a prática de Formação de
Professores, Legislação e documentos oficiais para o ensino de Química e na escola sobre O PPP, Regimento
Referencial e Programas. Após o estudo teórico os bolsistas observarão e auxiliará o professor em todas as
atividades escolares, participação em planejamento da escola, curso de preparação para o ENEM, realização
de Gincana, Olimpíada, Feira de Química, projetos de ensino em leitura e escrita, utilização de blog, vídeo e
internet, participação em projetos interdisciplinares e atividades pedagógicas no cotidiano da escola com base
no Projeto Político Pedagógico da Escola (PPP). Para socialização das atividades será editado um livro/revista.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tomando por base os objetivos do Programa Institucional da UNEAL, as análises dos dados obtidos através de
um questionário e relatos dos professores parceiros e bolsistas apontaram para o cumprimento significativo
dos objetivos do Programa, principalmente a relação entre a universidade, escola e o professor.

O PIBID na visão dos professores supervisores

Os dados obtidos por meio dessa pesquisa foram analisados com relação á aproximação com os objetivos
inicialmente traçados para o programa institucional do PIBID-UNEAL e respectivamente os objetivos do
Programa PIBID/CAPES.

Quando perguntado na primeira questão “o que é PIBID”?
Os docentes alegaram que o Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) visa levar o
estudante universitário para além das portas da universidade, pois tem como principal objetivo a integração
dos acadêmicos na escola de nível médio. O PIBID é um grande incentivo para os acadêmicos de licenciatura
e para coordenadores e supervisores responsáveis institucionalmente pelo Programa, e tem como finalidade o
aprimoramento da formação de professores para a educação básica e a melhoria da qualidade da educação
pública brasileira.

Com relação à questão “quais as contribuições do PIBID para a Escola?
” Os professores supervisores afirmam que a presença do PIBID nas escolas contribui para a inserção de
novas metodologias no cotidiano escolar, com o objetivo de despertar o interesse dos alunos, além de facilitar
a condução das aulas, através de métodos inovadores e criativos por meio de um trabalho colaborativo entre
professor e bolsistas.

De acordo com as falas dos professores é perceptível que o PIBID contribui de forma significativa na
experiência educacional, despertando o interesse e busca por novas praticas, bem como aperfeiçoar sua
formação continuada no seu processo de ensino-aprendizagem.

Na formação do docente, tanto inicial como continuada, é preciso segundo Tardif (2002, p. 153), que fique
explícito que:
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A prática educativa e o ensino são formas de agir plurais que mobilizam diversos
tipos de ação as quais estão ligados saberes específicos. Resulta desse postulado que
o ‘saber-educar’ e o ‘saber-ensinar’ também são saberes plurais nos quais estão
presentes diversos saberes e diversas competências. [...] a natureza do saber dos
professores deve ser compreendida em relação direta com as condições e
condicionantes que estruturam a prática educativa: o ‘saber ensinar’ não define tanto
uma competência cognitiva, lógica ou científica, mas uma competência prática ou
pragmática.

Sobre a questão “a presença do PIBID mudou alguma coisa na prática pedagógica do professor”?
Os docentes consideraram importante a presença dos bolsistas PIBID/UNEAL em sala de aula, pois houve
uma participação maior dos alunos da educação básica, por meio do indagamento e envolvimento nas aulas.
Dessa forma os docentes asseguram que houve modificações na forma de ministrar as aulas, com a presença
de aulas experimentais, jogos, gincanas, show de química, dentre outros.

Diante do que foi exposto, percebe-se que a presença do bolsista PIBID favorece o trabalho do professor, pelo
fato de colaborar com a organização do laboratório, realização dos experimentos, organização do clube de
química e auxiliam nas atividades abordadas pelo educador, estimulando a interação dos educandos, bem
como despertando seu interesse e participação nas aulas.

Ao serem questionados sobre os “pontos positivos e negativos do Programa PIBID”, observou-se que não há
pontos negativos. E os aspectos positivos é o fato de o licenciando bolsista ter o contato com a prática ainda
durante o curso, possibilitando conhecer a realidade escolar, e por em prática o que ele estuda na
universidade, além de oferecer aulas diferenciadas saindo do tradicionalismo e de aulas corriqueiras.

Os resultados apontam contribuições significativas rumo ao cumprimento dos objetivos do Programa
institucional, além do aprendizado da pesquisa científica, por parte dos alunos bolsistas e supervisores.

Quando propostos aos docentes relatar seu percurso de experiência no PIBID os mesmos afirmaram:

A vinda dos monitores – PIBID – trouxe um grande apoio no acompanhamento do
aluno em sala de aula. As atividades experimentais foi um grande diferencial no
trabalho realizado, pois desperta uma maior atenção e participação dos alunos.
(Professor 1)

Devido ao pouco tempo da presença dos licenciandos na Escola, as mudanças são
tímidas, porém perceptíveis, como por exemplo: a organização do laboratório,
colaboração na realização dos experimentos, organização do clube de química, etc. A
presença do PIBID nas escolas contribui para práticas diferenciadas de ensino, com o
objetivo de despertar o interesse dos alunos da escola e facilita a condução das
aulas. Com aulas inovadoras através de um trabalho colaborativo, por meio de troca
de ideias entre professor e bolsistas. (Professor 2)

Na vida profissional no ensino publico a gente encontra muitos momentos que nos
fazem desistir de ideais, quando o PIBID entrou em minha vida estava sem
motivação, então a equipe de bolsistas e minha coordenadora me fizeram retomar
aquele meu ideal de ensino mais prazeroso e motivador, evento5s, viagens de
estudo, aulas dinâmicas, uso de mídias e simuladores voltaram a fazer parte do meu
cotidiano na escola, tudo isso me ajudou a despertar no meu aluno uma nova
vontade de aprender cada vez mais. (Professor 3)
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Desta forma, percebe-se que houve um melhor avanço ao conhecimento, de maneira integrada, com a
certeza que todos os envolvidos estão se beneficiando por essas novas propostas didáticas trabalhadas nas
dependências da escola, “possibilitando ao docente uma formação profissional mais abrangente estimulando o
professor a pesquisar sua docência” (GALIAZZI et al., 2001, GALIAZZI; LINDEMANN, 2003).

O nível de satisfação alunos bolsistas no programa PIBID/QUÍMICA/UNEAL

Com o intuito de averiguar o grau de satisfação do aluno bolsistas em relação o PIBID foi aplicado um
questionário. Ao serem questionados sobre se gostam do Programa PIBID?
100% dos alunos responderam que gosta muito do PIBID, e que tem aprendido bastante e estão muito
contentes por estar participando do programa e acrescentam: O PIBID é um programa de suma importância,
pois por meio do mesmo é possível conhecer a realidade escolar, promovendo a articulação teoria-prática,
valorizando e incentivando o magistério, além de oportunizar o envolvimento da Universidade com as Escolas
de Educação Básica, estimulando as trocas de experiências e possibilitando aos acadêmicos dos cursos de
licenciatura a participação em experiências metodológicas e novas práticas docentes.

Quando perguntado sobre a questão “quais as contribuições do PIBID para a Escola?
”, O PIBID contribui para a escola através diálogo entre universidade, escola e professor, havendo a
articulação de saberes entre as mesmas e revigorando o processo de formação dos futuros licenciados,
melhorando as taxas do IDEB e minimizando a evasão escolar, além de apresentar um perceptível avanço na
qualificação do ensino na escola como na melhoria de laboratórios, criação de projetos e gincanas
favorecendo a interação entre alunos, professores e bolsistas, formando assim uma coletividade.

O trabalho em equipe possibilita trocar conhecimentos e agilidade no cumprimento de metas e objetivos
compartilhados, dessa forma, (SINGER, 2005) afirma: “a troca de conhecimentos e experiências permitirá a
produção de auto aprendizado mútuo”. Ao se trabalhar o coletivo o potencial aumenta e os objetivos se
tornam mais possíveis de realização.

A coletividade no âmbito educacional é de fundamental importância, pois possibilita os sujeitos colaborarem,
visando um único objetivo. De acordo com Oliveira (2005, p. 44):

Participar significa “partilhar com”. É preciso que haja aglutinação, a ação coletiva,
que envolve a análise dos problemas escolares, para que a discussão/reflexão não se
dilua em casuísmos, perdendo a visão do todo. Nessa perspectiva é preciso
literalmente, abrir a escola para a participação da comunidade escolar como um
todo: pais, alunos, profissionais da educação e funcionários da instituição. Esse
envolvimento com a comunidade, além de se enriquecer com a escuta da polifonia
de vozes, pode conseguir diminuir a violência que nela vem adentrando,
contribuindo, ainda, para a instauração de uma melhor convivência e solidariedade
sociais. (OLIVEIRA, 2005, p. 44).

É na partilha de ideias com a comunidade que se é possível encontrar soluções para problemas escolares, por
meio de intervenções e interações dos educadores.

Na questão: “A presença do PIBID mudou alguma coisa na prática pedagógica do professor”?
Os discentes afirmaram que houve mudanças por meio de novas estratégias inseridas no processo de ensino
aprendizagem, através de trocas de experimentos, elevação da qualidade do ensino, enriquecimento da
formação inicial de professores e práticas inovadoras, criativas, proporcionando aos professores da Educação
Básica, ter uma formação que contribua tanto no crescimento pessoal quanto profissional.

Compreende-se que as mudanças ocorreram de forma coletiva, de acordo com Garrido (2010 p. 111): “A
mudança não é um empreendimento solitário. Requer a colaboração de colegas e da equipe pedagógica da
escola, o suporte de grupos de estudo e pesquisa ou, ainda, a assessoria e a presença de pesquisadores do
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Ensino Superior”.

Dessa forma, trata-se de uma experiência riquíssima com um envolvimento de todos, a partir de interações
humanas e sociais no cotidiano da escola de rede pública de educação, visando à valorização do magistério e
o apoio dos estudantes de licenciatura.

Ao serem indagados sobre os “pontos positivos e negativos do Programa PIBID”, os resultados não diferem do
que foi relatado pelos professores supervisores das escolas, promover interação entre Universidade e Escolas
de Educação Básica; incentivar os licenciandos para formação docente; auxiliar e conhecer a realidade
escolar, pois é uma oportunidade de conhecer a profissão antes de atuar; promover a articulação
teoria-prática; contribuir para elevar a qualidade dos cursos de formação de educadores; melhoria na
formação do licenciando; valorizar o professor e sua profissão, além de incentivar o aluno a permanecer no
curso de licenciatura em Química. Já a falta de bolsas para todos os licenciandos do curso observou-se como
único aspecto negativo.

Quando sugeridos aos discentes relatar seu percurso de experiência no PIBID os mesmos alegaram:

Ao entrar no PIBID imaginei que fosse apenas um programa normal assim como
tantos oferecidos pelo governo, mas hoje percebo que é mais que isso, pois cada dia
que passa tenho ampliado meus conhecimentos, não só na visão de professor mas
na formação de um cidadão que tem visões para um futuro bem melhor.(Aluno 1)

O projeto tem contribuído em todos os sentidos de ensino e aprendizagem, pois ao
entrar no PIBID pude conhecer vários aspectos da educação que não conhecia.
Então, a partir do dia a dia na escola vi que é preciso muito esforço e dedicação para
me sobressair bem diante das dificuldades dos alunos. (Aluno 2)

A produção de artigos foi um ponto que merece destaque, pois não havia produzido
antes nenhum artigo e além da produção veio à publicação em eventos locais e não
locais, foi muito gratificante divulgar o trabalho e resultados que eu juntamente com
os outros bolsistas e professores supervisores realizamos. (Aluno 3)

Estou obtendo muitas experiências ótimas no PIBID, entrei há pouco tempo e vi um
universo totalmente diferente do que imaginava, vendo a realidade e obtendo mais
conhecimentos e experiência em sala de aula. E sempre aprendendo mais e mais,
pois essa oportunidade a gente deve abraçar de coração. (Aluno 4)

No período de quase dois anos, aprendi coisas que só o PIBID poderia me ofertar, a
minha participação no PIBID vem desde o começo da minha graduação, o que
contribuiu também para o meu desenvolvimento tanto na graduação quanto na
bolsa. As minhas experiências foram importantes para minha formação, pois, pude
conhecer a profissão de perto, conhecer seus pontos positivos e negativos, além dos
conhecimentos compartilhados pelos meus amigos bolsistas e pelas coordenadoras e
supervisoras. (Aluno 5)

Posso dizer que está sendo uma das melhores coisas, onde consegui interagir com
muitos dos alunos do ensino médio, oferecendo para eles um pouco de meu
conhecimento e percebi que não basta ter apenas o conhecimento químico tem que
estar pronto para vários imprevistos, e também trazer para sala de aula um pouco
do cotidiano ou de sua cultura, onde desperte o interesse do aluno sobre o conteúdo
que é lhes oferecido, e passar este através de diferentes práticas e maneiras de
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ensinar. (Aluno 6)

O Pibid agiu de forma muito ativa, despertando-me o desejo profissional, pois hoje
tenho convicção que quero atuar como professor. O Pibid também me fez ver e
pensar de modo diferente, pois por meio deste, acredito que é possível haver
transformação através da educação, construindo um mundo novo, ampliando
horizontes, levando conhecimentos, criatividade e informação a lugares e pessoas
cada vez mais distintas, sonhando e lutando por um mundo melhor a caminho da
diversidade, do respeito às diferenças e de luta por uma educação de qualidade para
todos. (Aluno 7)

É perceptível a vontade dos acadêmicos de Química em contribuir com as ações propostas nas escolas,
havendo uma troca de experiências entre professores supervisores e alunos bolsistas. Segundo aponta
Gimenes: “Despertar o interesse dos jovens é um desafio que deve ser vencido a cada dia, pois ensinar é um
ofício que exige competência profissional e comprometimento” (2009, p. 47).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Pode-se depreender o Programa PIBID/Química/UNEAL tem promovido o desenvolvimento profissional e
pessoal dos profissionais da educação básica, desencadeando um processo de reflexão crítica e de revisão das
práticas pedagógicas docente, atendendo aos objetivos do programa, principalmente “elevar a qualidade da
formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior
e educação básica”. Percebe-se o envolvimento e preocupação dos bolsistas em colaborar no processo de
aprendizagem dos alunos das escolas e com a presença dos mesmos, os espaços escolares tais como:
biblioteca, laboratório de Informática e de Ciências tem sido bem freqüentado por alunos e professores nas
aulas de Química proporcionando melhor aproveitamento dos alunos participantes do programa.

Os resultados apontaram que o PIBID tem contribuído significamente na formação inicial dos licenciandos, na
consolidação de práticas inovadoras, integração entre universidade, professor e escola, bem como
desenvolvimento profissional dos professores envolvidos no programa e para a construção de conhecimento
sobre a docência, conduzindo os conhecimentos necessários para a atuação profissional docente, sendo um
aprendiz ao longo da vida na busca da elevação da qualidade da educação.
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