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RESUMO 
 
O texto aborda as relações entre a vivência no PIBID e a formação profissional dos bolsistas. 
Traz as narrativas e reflexões acerca da docência e da formação dos participantes de um dos 
subprojetos que compõe o PIBID vinculado a uma universidade pública estadual, situada na 
cidade de Salvador (BA). Problematiza o contexto da formação ao discutir as implicações da 
relação teoria/prática no contexto da Licenciatura em Pedagogia, partindo do entendimento de 
que a docência deve estar em constante processo de análise e reflexão quando se pretende um 
desempenho pautado nos princípios de uma educação emancipatória, por excelência. 
Contextualiza a importância da experiência de docência no contexto da escola e aborda as 
relações Universidade e Escola Básica ao analisar os relatos sobre a prática e os significados 
atribuídos pelos bolsistas do PIBID a seus percursos formativos. 
 
Palavra-chave: PIBID; Formação; Licenciatura em Pedagogia; relação teoria/prática. 
 
RESUMEN 
 
El texto aborda las relaciones entre la vivencia en el PIBID y la formación profesional de los 
becarios. Trae las narrativas y reflexiones acerca de la enseñanza y de la formación de los 
participes de uno de los sub proyectos que componen el PIBID vinculado a una universidad 
pública estadual, ubicada en la ciudad de Salvador de Bahía. Presenta el problema del 
contexto de la formación al discutir las implicaciones de la relación teoría/práctica en el 
contexto de la Licenciatura en Pedagogía, partiendo del entendimiento de que la enseñanza 
debe estar en constante proceso de análisis y reflexión cuando se pretende un desempeño 
pautado en los principios de una educación emancipatória, por excelencia. Contextualiza la 
importancia de la experiencia de enseñanza en el contexto de la escuela y aborda las 
relaciones entre la Universidad y la Escuela Básica al analizar los relatos sobre la práctica y 
los significados atribuidos por los bolsistas del PIBID a suyas trayectorias formativas. 
 
Palabra-clave: PIBID; Formación; Licenciatura en Pedagogía; relación teoría/práctica. 
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O presente trabalho explicita a percepção de bolsistas do Programa de Iniciação à Docência – 

PIBID sobre a experiência de prática pedagógica no contexto da Escola pública, no ensino 

fundamental, desenvolvida em Salvador, Bahia, em uma Universidade Pública. Seus 

pressupostos teóricos estão embasados em aportes dos estudos sobre a contemporaneidade 

(SANTOS, 2005) e da Pedagogia Crítica (FREIRE, 1998). Esses estudos alertam para a 

necessidade da compreensão da sociedade, considerando suas permanências, mudanças, 

contradições e fronteiras. Com esses atributos, vivenciar a prática pedagógica torna-se um 

desafio necessário para a compreensão da escola e das necessidades formativas dos 

licenciandos em Pedagogia. As necessidades formativas, nesse contexto, são compreendidas 

como lacunas ou demandas muitas vezes ainda não reconhecidas pelo próprio sujeito 

(VIEIRA, 2005), tendo em vista que o professor precisa pesquisar a sua prática para que tenha 

a condição de analisá-la e, com isso, proceder alterações em suas ações docentes cotidianas 

(PIMENTA, 2002). A partir do momento em que analisa e reflete sobre sua própria prática, 

cada sujeito permite-se vivenciar transformações em seu processo de aprendizagem, 

elaborando saberes necessários ao exercício da docência. 

Portanto, sabe-se que o ensino envolve a ação educativa de grande amplitude. Ele acontece no 

contexto social e encontra-se ligado a atividade docente. Entende-se, portanto, que a docência 

deva estar em constante processo de análise e reflexão quando se pretende um desempenho 

pautado nos princípios de uma educação emancipatória por excelência. Nesse sentido, para 

atender às necessidades educacionais que emanam da sociedade é imprescindível que o 

professor dedique-se constantemente à sua formação a fim de promover o preparo efetivo para 

as demandas epistemológicas e pedagógicas da prática docente.  Assim, o professor pode 

organizar e gerir o seu próprio processo de formação continuada, articulada às suas 

concepções, estilos de vida, e de produção do conhecimento, etc.  

 
Pode-se dizer que os saberes ligados ao trabalho são temporais, pois são 
construídos e dominados progressivamente durante um período de 
aprendizagem variável, de acordo com cada ocupação. Essa dimensão 
temporal decorre do fato de que as situações de trabalho exigem dos 
trabalhadores conhecimentos, competência, aptidões e atitudes específicas que 
só podem ser adquiridas e dominadas em contato com essas mesmas situações. 
(TARDIF, 2002, P.  58) 
 

Nesse sentido, participar do PIBID, pode representar uma singular oportunidade de 

crescimento acadêmico e de imersão na docência, subsidiando o processo de autoformação 
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docente, muito importante na medida em que o professor pode investigar e teorizar a sua 

prática. E, para teorizá-la não bastam os eventos convencionais (seminários, palestras, 

treinamentos, etc.), demandam esforços além dessas realizações, pois, envolvem aspectos que 

lhe conferem maiores significados e realçam a sua importância, tais como: a existência de 

uma relação dinâmica com a prática do professor, partindo de uma reflexão coletiva, auto 

reflexão, pensamento crítico e criativo. Nesse sentido, o docente necessita de uma formação 

adequada a fim de aprimorar a sua qualidade profissional, possibilitando-lhe experimentar 

novas práticas institucionais em nome do cumprimento da sua missão, no que se refere à 

democratização social e política no seio da sociedade.   

[...] os saberes mobilizados e empregados na prática cotidiana, sabres 
esses que dela provêm, de uma maneira ou de outra, e servem para 
resolver os problemas dos professores em exercício, dando sentido às 
situações de trabalho que lhes são próprias. (TARDIF, 2002, P.58) 
 

O professor na medida em que assume a postura de pesquisador e pesquisado, desde a 

licenciatura, torna-se sujeito e ator de uma prática social em movimento, reconhece a 

importância da reflexão, explorando a sua própria construção da consciência, portanto, 

pesquisar a própria prática lança os professores em direção à reflexão, a crítica e ao 

enfrentamento com o instituído, a descoberta, a invenção e criação, (PIMENTA, 2002). 

 

O CONTEXTO DA EXPERIÊNCIA 

 

Aqui estão expostas narrativas e reflexões – desejos, reminiscências e memórias – acerca da 

docência e da formação, elaborados por licenciandas do curso de Pedagogia que participam de 

um dos subprojetos que compõe o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - 

PIBID.  

Essas narrativas foram possibilitadas pelas vivências das bolsistas em nove meses de 

participação efetiva nas atividades que compõe o subprojeto em questão. Essas atividades 

estão dispostas em um regime semanal de oito (08) horas mínimas, integrando uma agenda de 

reuniões de construção de materiais e de produção de aulas, além de plenárias de estudos e 

discussões de textos; ida à escola para observações e participação em aula dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, além de tempo de estudos individual on-line e off-line. Entende-se 

que esta dinâmica é favorecedora da postura investigativa sobre a própria prática em 

formação. 
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Considerando que pensar as vivências no PIBID implica reconhecer as características e as 

condições para desenvolver a práxis educativa, vale destacar que sua concepção propõe que 

sejam desenvolvidas atividades que tenham como foco a transformação. Dessa forma, é de 

grande importância que educadores reflitam sobre sua prática e nesse processo encontrem 

formas de pensar e de fazer melhor a sua ação, dando mais significado às atividades 

pedagógicas e a sua inserção social. 

A práxis, entendida como uma nova racionalidade manifestada através da forma como se vive 

e pensa a realidade, insere-se, principalmente, no contexto da educação. Trata-se do modo 

como os envolvidos nesta esfera (professores, alunos, funcionários) atuam no seu campo de 

militância (na escola). Compreende-se a práxis educativa como a relação estabelecida entre o 

pensar e o agir; a síntese dinâmica da articulação teoria e a prática.  

A práxis educativa relaciona-se com as concepções de currículo e de formação. Sua vivência 

na formação inicial possibilita a construção sistemática e científica da prática pedagógica. A 

sua repercussão impacta nas dinâmicas de desenvolvimento introduzidas pelas escolas. 

Portanto, a práxis educativa valoriza a função social da escola de produzir e socializar os 

saberes. Dessa forma depreende-se que a práxis não é inata ou exógena, ela é, especialmente 

relacional, por isso, ativa linguagens e subjetividades no contexto da cultura escolar e da 

comunidade. 

 

Articulando Relatos: um pouco do muito vivenciado na construção da práxis, na 

perspectiva das Bolsistas 

 

Os relatos das bolsistas deste subprojeto do PIBID indicam uma busca de bases para a 

construção da profissionalidade docente, ou seja, busca de apropriação teórico-vivencial com 

vistas ao alcance de uma qualificação para o trabalho educativo eficaz para a aprendizagem 

dos educandos, como no depoimento a seguir 

Percebi que precisava atuar de forma que proporcionasse sentido na 
aprendizagem dos alunos. Entendi a importância de tornar-me uma 
futura docente reflexiva que se esforça e ousa desafiar os padrões 
engessados de ensino que tanto se distancia da realidade vivenciada no 
seio escolar, prejudicando os alunos e privando-os da construção de 
uma aprendizagem que lhes dê significado. (Bolsista M2) 

Vale destacar que neste Subprojeto do PIBID, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA, 

foi criado o fórum “www.zuppadosaber.forumeiro.com”, antes denominado como 
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“www.estagiosuper.forumeiro.com”, no sentido de desenvolver especialmente aprendizagem 

e interação entre os integrantes do subprojeto em questão. O uso computador tem facilitado o 

desenvolvimento da formação, entretanto Damiani (2008), em seu argumento revela que 

[...] não basta ter computadores ligados à internet, por exemplo, para garantir 
que eles serão efetivamente utilizados e incorporados na prática escolar. É 
necessário um trabalho de reflexão coletiva para que essa mídia traga novos 
elementos à já bastante atribulada, vida do professor. (BECK, 2004, apud 
DAMIANI, 2008, p. 221) 

A formação docente, no mundo contemporâneo, muito tem revelado uma preocupação com a 

constituição do professor reflexivo e com a sua autoformação. Isso em prol de conscientizar 

esse profissional a pesquisar a sua própria prática para buscar soluções de problemas 

encontrados no cotidiano escolar. Onde, especialmente ele, com um olhar investigativo tem 

condições de identificar e esclarecer as reais necessidades dos educandos, e de tudo que está 

ao seu entorno. Exigindo assim, a pesquisa como principal dispositivo. Conforme Alves, 

(1999), no reencontro entre a teoria e a prática, a primeira é fertilizada e a segunda, 

enriquecida.  

Além das contribuições advindas das novas tecnologias por meio do 
fórum, para o meu crescimento - enquanto estudante de pedagogia – 
também  ressalto os benefícios conquistados a partir das intervenções 
na escola apresentada como parceira desse subprojeto, com vistas a 
mediar a intercomunicação entre os processos teórico e prático, 
entendida como primordial para o fortalecimento na ambiência escolar 
[...] 

Foi aí que, devido a essas necessidades, vi o PIBID como uma 
excelente oportunidade para resolver esse problema de déficit de 
formação docente vindo, posteriormente, a fazer parte da minha vida 
dando novo sentido às minhas concepções e construções na esfera 
educativa. Auxiliada por ele, passei a lidar com as situações no âmbito 
do ensino aprendizagem com maior desenvoltura, prazer e eficiência. 
(Bolsista M3) 

Demo (2000) apud Ponte (2004, p. 39), traz a importância de educar um professor 

pesquisador: 

Educar pela pesquisa tem como condição essencial primeira que o 
profissional da educação seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa como 
princípio científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana. Não é o 
caso de fazer dele um pesquisador “profissional”, sobretudo na educação 
básica, já que não a cultiva em si, mas como instrumento principal do 
processo educativo. Não se busca um “profissional da pesquisa”, mas um 
profissional da educação pela pesquisa.   
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A importância de formar um profissional da educação pela pesquisa influi, também, em uma 

visão mais ampla da sua prática educativa, onde ele terá subsídios necessários para identificar 

e solucionar, inteligentemente, os problemas encontrados no cotidiano escolar. É com base 

nessa consciência que as necessidades de melhoria, de mudanças de planos, de autoformação 

se revelam. Franco (2008, p. 114) afirma que “a prática requer um constante vai e vem de um 

plano para outro, o que só pode ser assegurado se a consciência se mostrar ativa durante todo 

processo prático”. Essas relações que articulam a formação docente encontram respaldo nos 

estudos de Pimenta (2005, p. 528) 

[...] o exercício da docência não se reduz à aplicação de modelos previamente 
estabelecidos, mas que, ao contrário, é construído na prática dos sujeitos-professores 
historicamente situados. (...) um processo formativo mobilizaria os saberes da teoria 
da educação necessários à compreensão da prática docente, capazes de 
desenvolverem as competências e habilidades para que os professores investiguem a 
própria atividade docente e, a partir dela, constituam os seus saberes-fazeres 
docente, num processo contínuo de construção de novos saberes. 

Assim, os relatos das bolsistas indicam uma grande preocupação com a aprendizagem e a 

formação como um contínuo criativo e um investimento intencional e sistemático a favor da 

construção de trajetória profissional baseada na construção de percursos formativos 

humanizados. 

 

CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS 

 

Com base nessas reflexões, é possível perceber um progresso na melhoria da formação 

docente por meio de programas como o PIBID (Programa de Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência), que tem como proposta incentivar à carreira do magistério, com uma 

formação inicial docente de qualidade.  

Ao sonhar, planejar, executar, e ter um feedback da minha coordenadora, 
nessa aula, pude perceber que a docência era o caminho que eu deveria ter 
trilhado a mais tempo. Sendo assim, considero que o PIBID exerce em mim 
uma formação de qualidade, de credibilidade, de segurança, de perseverança 
e, acima de tudo, de crença em uma educação onde um bom profissional 
pode fazer a diferença e mudar a vida de muitas pessoas, através de uma 
prática refletida, consciente e intencional”. (Bolsista M4) 

O processo de formação de professores passa pela vivência da verdadeira práxis educativa. 

Neste sentido, a formação que contribui para a participação de vivência que envolve a 
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pesquisa, possibilita que o formando desenvolva um sentimento de pertença no ambiente em 

que se desenvolve essa práxis. Esse sentimento colabora para o processo de motivação 

contribuindo em sua autoformação e na formação do outro. Desta forma, a bolsista M1 afirma 

que: 

O processo relacionado ao meio e ao fim tem contribuído de forma especial para o 
crescimento dos variados níveis de conhecimento, o que possibilita maiores 
competências para avançar em direção às metas idealizadas para um 
profissionalismo de excelência. Com a realização das intervenções tive a 
oportunidade de perceber os resultados da prática e assim, verificá-los na teoria. 
Outra forma de contribuição, de singular relevância deve-se às realizações das 
pertinentes leituras. Quão valioso tem sido este exercício para mim!... 

 
O processo de leitura crítica aguça o olhar na construção de conceitos e tendências 

responsáveis por uma promoção de saberes que transformem o professor num profissional 

crítico e reflexivo visando uma docência significativa. Este pensamento encontra respaldo em 

Pimenta ao afirmar que 

[...] o exercício da docência não se reduz à aplicação de modelos previamente 
estabelecidos, mas que, ao contrário, é construído na prática dos sujeitos-professores 
historicamente situados. [...] um processo formativo mobilizaria os saberes da teoria 
da educação necessários à compreensão da prática docente, capazes de 
desenvolverem as competências e habilidades para que os professores investiguem a 
própria atividade docente e, a partir dela, constituam os seus saberes-fazeres 
docente, num processo contínuo de construção de novos saberes. (PIMENTA, 2005, 
p. 528). 

Portanto, os saberes docentes tem origem em diversas fontes. Tardif (2002) esclarece que os 

saberes docentes podem ser construídos tanto na formação acadêmica, no processo formativo, 

nas práticas e na relação com seus pares, no fazer do cotidiano. Neste sentido, a formação 

docente no sentido conviver com outros profissionais pressupõe relacionar-se com esse 

ambiente onde os saberes se encontram e de refazem. Assim, a bolsista afirma que as 

atividades possibilitam ampliar os saberes.  A bolsista M1 afirma que 

 
Nesse sentido, a cada atividade, dessas, realizada por mim – que foram muitas, 
inclusive – funcionou positivamente durante a minha vivência enquanto graduanda. 
Logo, sinto-me bastante beneficiada por meio do PIBID devido às suas consideráveis 
contribuições. Portanto, quero deixar registrado a minha profunda admiração pelo 
mesmo e dizer que me sinto honrada e orgulhosa por ser uma bolsista, representante 
desse relevante programa...  
 

A práxis educativa, desse modo, propõe que sejam desenvolvidas atividades que tenham 

como foco a transformação. Dessa forma, é de grande importância que educadores reflitam 

sobre sua prática e nesse processo encontre o fazer melhor, a sua práxis que visa dar 
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significado às atividades e resignificando também proporcione sua transformação enquanto 

pessoa. Portanto, a bolsista Y. afirma que 

A formação docente, no mundo contemporâneo, muito tem revelado uma preocupação 
com a constituição do professor reflexivo e com a sua autoformação. Isso em prol de 
conscientizar esse profissional a pesquisar a sua própria prática para buscar soluções 
de problemas encontrados no cotidiano escolar. Onde, somente ele, com um olhar 
investigativo têm a capacidade de identificar e esclarecer as reais necessidades dos 
educandos, e de tudo que está ao seu entorno. Exigindo assim, a pesquisa como 
principal ferramenta.  

Em convergência com essas elaborações, Demo (2000) apud Ponte (2004, p. 39), traz a 

importância de educar um professor pesquisador: 

Educar pela pesquisa tem como condição essencial primeira que o profissional da 
educação seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa como princípio científico e 
educativo e a tenha como atitude cotidiana. Não é o caso de fazer dele um 
pesquisador “profissional”, sobretudo na educação básica, já que não a cultiva em si, 
mas como instrumento principal do processo educativo. Não se busca um 
“profissional da pesquisa”, mas um profissional da educação pela pesquisa. 

Portanto, a importância de formar um profissional da educação pela pesquisa influi, também, 

em uma visão mais ampla da sua prática educativa, onde ele terá subsídios necessários para 

identificar e solucionar, inteligentemente, os problemas encontrados no cotidiano escolar. 

Tudo isso está diretamente relacionado com a consciência que o profissional da educação tem, 

ao exercer a sua prática educativa. Franco (2008, p. 114) afirma que “A prática requer um 

constante vai e vem de um plano para outro, o que só pode ser assegurado se a consciência se 

mostrar ativa durante todo processo prático”.    

As vozes das bolsistas do PIBID, sujeitos deste trabalho, portanto, revelam a importância 

dessa experiência como dispositivo fundante para o investimento na formação inicial docente 

de qualidade. Esse programa demonstra relevância e grande aceitação entre os participantes.  

Sendo assim, esse processo de formação docente possibilita a integração das aprendizagens 

acadêmicas com aquelas do contexto da prática profissional, contribuindo para o 

desenvolvimento de um ethos que se inicia em situações de imersão na escola, no exercício da 

docência orientada que muito me enriquece, pois, por exemplo, 

ao sonhar, planejar, executar, e ter um feedback da minha 
coordenadora, nessa aula, pude perceber que a docência era o caminho 
que eu deveria ter trilhado a mais tempo. Sendo assim, considero que 
o PIBID exerce em mim uma formação de qualidade, de credibilidade, 
de segurança, de perseverança e, acima de tudo, de crença em uma 
educação onde um bom profissional pode fazer a diferença e mudar a 
vida de muitas pessoas, através de uma prática refletida, consciente e 
intencional. (Bolsista M1) 
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Com essas considerações, pode-se concluir que a vivência do PIBID é desafiadora, 

contundente e, sobretudo, criativa, permitindo aos participantes relacionar seus sonhos e 

possibilidades com o investimento intencional e investigativo em sua iniciação a docência. 

Trata-se de uma oportunidade de crescimento multilateral e profundo em expressiva 

convergência as demandas da sociedade contemporânea, marcada por complexidade e 

rupturas.123 
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