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Resumo

As experiências relatadas e analisadas neste artigo são relativas ao trabalho desenvolvido no âmbito do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, subprojeto Biologia, da Universidade Federal Rural
de Pernambuco e representam uma leitura da presença do referencial freireano na formação de professores
de Ciências e Biologia no que diz respeito a duas categorias: a humanização e a criticidade. Estas experiências
foram analisadas a partir das memórias produzidas nas reuniões de formação e dos relatórios dos bolsistas de
entregues em 2013. Os resultados apontam para a formação de professores mais críticos e humanizados que
atuam com oficinas que abordam temáticas sociais relevantes, valorizam os conhecimentos prévios dos
estudantes e aguçam o olhar do professor-pesquisador para refletir sobre as ações de iniciação à docência e
socializar o conhecimento construído.
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Abstract

The experiences reported and analyzed in this article are related to work done in Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência, subproject Biology, of Universidade Federal Rural de Pernambuco and
represent a reading of the presence of Freire&39;s framework for training teachers of Science and Biology
with respect to two categories: humanization and criticality. These experiments were analyzed using the
memories produced in training meetings and reports of the students delivered in 2013. The results point to
the formation of more critical and compassionate teachers who work with workshops that address relevant
social issues, value the students&39; prior knowledge and sharpen the look of the teacher-researcher to
reflect on the actions of initiation to teaching and socialize knowledge built.

Keywords: Teacher education. PIBID Biology. Freire&39;s framework.

Considerações Iniciais

O subprojeto Biologia vem sendo desenvolvido na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) desde
2009 e foi construído no âmbito dos inúmeros diálogos interdisciplinares estabelecidos entre professores das
áreas de Biologia, Física, Letras, Química, Matemática, Ciências Agrícolas, Computação e História; e, nos
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últimos dois anos, este diálogo ampliou-se com representantes das áreas de Pedagogia e Educação Física.
Assim, na atualidade, todas as licenciaturas da UFRPE da Sede e das Unidades Acadêmicas de Serra Talhada e
Garanhus fazem parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Destes diálogos
produtivos foi eleito o eixo temático “Ciência e Contexto” como norteador das atividades a serem
desenvolvidas no PIBID e estabelecido o objetivo geral de promover um letramento científico aos licenciandos
bolsistas de forma interdisciplinar visando auxiliar na compreensão e contextualização dos temas estudados.

A construção do subprojeto Biologia considerou também as reformas educacionais aprovadas pelo Conselho
Nacional de Educação, que versam sobre a formação inicial do professor da Educação Básica, bem como as
orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2002) e as Orientações Curriculares
para o Ensino Médio (2006), que versam sobre o Ensino de Biologia na atualidade. Estes documentos oficiais
destacam a contribuição da Biologia para a construção de uma visão de mundo por parte do alunado, para a
formação de conceitos, a avaliação e a tomada de posição cidadã.

Para possibilitar o ensino de Biologia na perspectiva explicitada, torna-se fundamental a formação de
professores que propicie a compreensão da realidade e a consciência crítica para a transformação da mesma.
Tal formação é responsabilidade da universidade e não pode desconsiderar a inserção do futuro professor nas
escolas, pois estas representam seu campo de atuação profissional.

Nestes cinco anos de atuação do PIBID Biologia UFRPE, buscamos articular a teoria e a prática, o saber e o
fazer na formação dos professores, pois estes, como nos lembra Freire (2011) estão intimamente ligados e
significam coerência na práxis educativa. Práxis, aqui, compreendemo-la como capacidade humana de atuar,
operar, transformar a realidade; logo, é indissociável da capacidade de refletir. Para Freire (1987, p. 121),
“[...] se os homens são seres do quefazer é exatamente porque seu fazer é ação e reflexão”. Tal qual Freire,
para Konder (1992), a práxis constitui atividade concreta pela qual os humanos se afirmam no mundo,
modificando a realidade objetiva, e, nesse processo, transformam a si mesmos.

E, em consonância com os direcionamentos adotados em equipe, as ações desenvolvidas nas escolas públicas
foram fruto de parceria universidade-escola, pois houve a articulação, a valorização e a tentativa de tornar
únicos o espaço de formação do professor e o espaço de sua atuação.

Tais compreensões levaram-nos a especificamente objetivar no subprojeto PIBID Biologia: 1- formar
licenciandos de Biologia da UFRPE de modo a possibilitar aos alunos formação para a docência centrada nos
desafios oriundos do complexo sistema escolar, em especial da escola pública e as demandas que dela
emergem; 2-contribuir para a formação de estudantes do ensino médio das escolas públicas estaduais que
são parceiras do PIBID UFRPE; 3- contribuir para a formação continuada dos professores da rede pública de
ensino em consonância com as problemáticas identificadas no processo de ensino-aprendizagem em
coparticipação com licenciandos bolsistas do PIBID.

Na busca pelo saber ser e fazer o PIBID Biologia fechamos cinco anos de trabalho nos quais o referencial
freireano foi nosso norte para pensarmos as ações na universidade e na escola. Tal escolha deve-se ao fato
de ser traço marcante da pedagogia freireana o reconhecer os sujeitos da educação como construtores de
conhecimento, e não meros consumidores. Nessa perspectiva, vivenciar tal pedagogia “é relacionar-se com os
sujeitos da educação como seres históricos, situados, de relação, críticos, criativos e curiosos cujos conteúdos
da educação emergem da análise da realidade política e social” (SANTIAGO, 2006, p. 76).

No presente artigo, abordamos experiências significativas no PIBID Biologia da UFRPE no que diz respeito à
formação no programa e a ações desenvolvidas nas escolas parceiras, que tomam como referência duas
categorias do pensamento freireano: a humanização e a criticidade. Escolhemos as duas categorias,
baseando-nos na vida e obra de Paulo Freire, educador pernambucano que, convicto do papel de uma
educação humanizada e crítica, tem um legado que contribui para a construção de um mundo mais
humanizado e crítico. Entendemos que o legado freireano tem por princípio a luta contra todo tipo de
desumanização e a tomada de consciência crítica como maneira de mudar a forma de o humano encarar a
vida e as relações que estabelece consigo mesmo, com o outro e com o mundo.
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O percurso metodológico que adotamos foi assim delineado: definição das categorias analíticas; análise das
memórias feitas de cada reunião do PIBID Biologia realizada na universidade, para identificação das
categorias criticidade e humanização no âmbito das reuniões de formação com bolsistas de iniciação à
docência e professores supervisores; e análise dos relatórios dos bolsistas de iniciação à docência entregues
no final do ano de 2013.

Humanização e Criticidade na Formação no Âmbito do PIBID Biologia

A formação dos licenciandos bolsistas de Biologia é baseada em um programa que visa o estudo de temas
relacionados à docência e, consequentemente, envolve o planejamento, a execução e a avaliação das ações
desenvolvidas nas escolas parceiras, bem como a produção de artigos a serem socializados com a
comunidade acadêmica e o estudo de temas que permitam a compreensão da complexidade do ensino de
Biologia na Educação Básica. Participam desta formação os vinte e cinco licenciandos bolsistas e também
professores supervisores, dependendo de sua liberação na escola na qual atuam. Logo, neste programa há
também a formação continuada em um trabalho colaborativo que envolve professores da universidade,
pibidianos e professores supervisores. Afinal, concordamos com Freire (2001) que não existe formação
momentânea, sendo esta no fim ou no começo de carreira, a formação do professor é permanente.

Afonso et al. (2013) ao relatar a influência do trabalho colaborativo entre pibidianos e professores da
Educação Básica na formação inicial e continuada esclarecem que:

O contato com os professores da rede básica de ensino gera um trabalho
colaborativo, que auxilia o professor no desenvolvimento de atividades em sala de
aula, e proporciona aos professores em formação, uma aprendizagem de extrema
importância em sua carreira [...] (p.187).

Nosso investimento no trabalho colaborativo universidade-escola dá-se pelo fato de concordarmos com Souza
(2007) no sentido de que a educação é chave para a humanização do ser humano a qual só se pode construir
no coletivo, pois a identidade de cada sujeito se constrói na relação com o outro. Segundo o aludido autor, a
humanização implica em:

[...] ideias, pensamentos, reflexões, ciências, artes (pensar), afetos, vontades,
paixões, experiências (emocionar-se), bem como atividades, ações, práticas (fazer),
no interior de determinadas relações sociais (meio cultural) com a natureza (meio
natural) (p. 361).

Os encontros de formação com os bolsistas e professores supervisores são quinzenais e tem a duração de três
a quatro horas. Nestes são estudados os temas como: a contextualização e a interdisciplinaridade no ensino
de Biologia, o professor pesquisador, ensino por projetos de pesquisa, o projeto político pedagógico e o
conselho escolar, plano de aula, o ensino por projetos disciplinares e interdisciplinares, modalidades didáticas
no ensino de Biologia, o professor reflexivo, a relação professor-aluno e a produção de textos (relatórios e
artigos), incluindo-se neste último ponto, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Os temas foram escolhidos a partir da diagnose das escolas, dos objetivos do PIBID Biologia e dos
conhecimentos prévios dos licenciandos para atuarem nas mesmas. Buscamos, deste modo, construir um
programa de formação inicial e continuada que exigiu a postura curiosa, a busca constante do conhecimento
nas relações homem-mundo e universidade-escola. Ademais, buscamos um programa formativo em sintonia
com as necessidades formativas dos professores.

Aguiar Jr. (2010) ao analisar a ação do professor em sala de aula, conseguiu identificar os seguintes desafios
contemporâneos à prática docente na escola: promover e sustentar engajamento dos estudantes nas tarefas
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escolares; resignificar conteúdos escolares; construir um currículo composto por atividades; estabelecer
interações discursivas produtivas, com participação dos estudantes; e lidar com diversidade cultural,
motivações, ritmos e habilidades dos estudantes.

O referido autor identifica a centralidade do primeiro desafio reconhecendo que, de certa forma, o mesmo se
desdobra e condiciona os demais. Identifica também que qualquer desafio ao trabalho docente nos remete a
duas questões: a complexidade deste fazer que se faz acompanhado pela precariedade das condições de
trabalho docente, o que compromete a “profissionalização e a responsabilidade dos professores quanto aos
resultados de seu trabalho” (AGUIAR JR, 2010, p. 260); e a necessidade das universidades construírem
projetos de formação docente, inicial e continuada, em sintonia com as necessidades de formação dos
professores. Segundo o autor:

Esses projetos de formação devem indicar novas práticas, estratégias e conteúdos de
formação em diálogo com as escolas básicas. O PIBID, Programa de Iniciação à
Docência, financiado pela CAPES pode ser uma oportunidade ímpar nessa direção
(idem, p. 260, grifos nossos).

Para cada encontro de formação no PIBID Biologia são disponibilizados livros ou artigos de revistas científicas
para leitura previa. Deste modo, todos os bolsistas e professores supervisores participam das discussões
tendo por referencial os textos indicados e a realidade da escola na qual estão inseridos para desenvolver
suas atividades de iniciação à docência. Estes encontros configuram-se, desse modo, são como locais de
estudo, planejamento e/ou replanejamento de ações futuras e avaliação das ações terminadas ou em
andamento, além da socialização de eventos nos quais os bolsistas poderiam publicar os resultados obtidos
no PIBID.

O estudo de todas as temáticas citadas propicia o amadurecimento teórico e prático que facilita o
desenvolvimento de ações de iniciação à docência refletidas e bem planejadas, a escrita acadêmica e a
consequente publicação de trabalhos em eventos, a produção e defesa de monografias na área de ensino de
Ciências e Biologia, a construção de projetos que foram submetidos ao processo seletivo de cursos de
mestrado e a inserção profissional na rede pública estadual de ensino do Recife. Destacamos que a
monografia não é obrigatória ao Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRPE. Assim, a construção
desta pelos bolsistas do PIBID representa o comprometimento dos mesmos com a pesquisa, sendo essencial à
continuidade de sua vida acadêmica em programas de mestrado.

Deste modo, nos processos de formação inicial e continuada dos bolsistas e professores supervisores,
respectivamente, temos a humanização e criticidade como categorias fundantes porque concordamos com
Araújo (2012, p. 74) quando a autora afirma que:

Humanização e desumanização inscrevem os seres humanos em processo de busca
permanente em contextos diferenciados. A humanização constitui categoria fundante
da pedagogia freireana e nos diz que o ser humano é ontologicamente vocacionado
para ser mais. Logo, a desumanização seria a distorção dessa vocação: “Nem uma
nem outra (humanização ou desumanização) são destinos certos, dado dado, sina ou
fato. Por isso mesmo é que uma é vocação e outra, distorção da vocação” (FREIRE,
1996, p. 99).

Tal dimensão ontológica afirma a “práxis humana como um compromisso histórico que, ao endereçar os
sujeitos ao mundo, possibilita, ao mesmo tempo, a transformação da realidade e dos próprios seres
humanos” (MENDONÇA, 2008, p. 21). O pensar e o agir fazem da educação um quefazer permanente, já que
somos seres inconclusos e inacabados em realidade sempre em transformação.

O processo educativo, visto como aquele que historiciza, desaliena e engaja o sujeito no e com o mundo, tem
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o compromisso com a emersão da consciência ao desvelar a realidade com a prática humanizada, portanto,
humanizadora. Conforme nos alerta Freire (1983, p. 19),

Este compromisso com a humanização do homem, que implica uma responsabilidade
histórica, não pode realizar-se através do palavrório [...] O compromisso, próprio da
existência humana, só existe no engajamento com a realidade, de cujas ‘águas’ os
homens verdadeiramente comprometidos foram ‘molhados’, ensopados. Somente
assim o compromisso é verdadeiro.

A educação que traz a humanização e a criticidade implica a tomada de responsabilidade com e pelo mundo
natural e social; nessa perspectiva, é fundamental à formação de professores, pois implica pensar a educação
com vistas à cidadania. Freire (1987, p. 45) define a cidadania como “condição de cidadão, quer dizer, com o
uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão”.

Para que o cidadão assuma seus compromissos, como ser histórico, torna-se necessário que o mesmo se
conscientize. A esse respeito, lembramos que “a conscientização é o aprofundamento da tomada de
consciência [...] nem toda tomada de consciência se alonga obrigatoriamente em conscientização” (FREIRE,
2000a, p. 112) e que o homem pode assumir a consciência intransitiva ou a transitiva.

Na primeira, há a aceitação dos fatos, encarados como destino. “[...] a intransitividade representa um quase
incompromisso do homem com a existência” (FREIRE, 2000b, p. 68). Na segunda, identificamos duas fases: a
ingênua e a crítica. Na transitividade ingênua, o homem interpreta problemas de forma simples, predominam
explicações mágicas e os argumentos são frágeis. Na transitividade crítica, aprofunda-se a interpretação dos
problemas e considera-se mutável a realidade.

A transitividade leva o ser humano ao compromisso com a educação a partir do momento em que ele
ultrapasse a consciência ingênua, pois problemas educacionais são complexos. E o professor, por sua vocação
ontológica de ser mais, não pode continuar alheio aos compromissos educacionais com a sociedade e consigo.

Este é um dos motivos que nos leva a ter a humanização e a criticidade como princípios formadores no PIBID.
Estas, quando atreladas à cidadania, permitem olhar para a educação não como algo que venha de fora da
atividade docente, mas que faz parte dela; afinal, trata-se de uma prática ética, respeitosa, conscientizadora
e transformadora da realidade que contribui na formação de cidadãos.

Humanização e Criticidade nas Oficinas Desenvolvidas nas Escolas Parceiras

As oficinas, aulas práticas, monitorias, minicursos e demais ações desenvolvidas pelo PIBID Biologia nas
escolas públicas conveniadas partem do pressuposto que a parceria universidade-escola precisa existir em
todos os momentos para garantir o cumprimento da função social do PIBID, qual seja: o aperfeiçoamento e a
valorização da formação de professores para a Educação Básica. Assim, todas as ações do PIBID Biologia
partem de um planejamento coletivo entre professores da escola, professores tutores/orientadores da
universidade, professora coordenadora e bolsistas de iniciação à docência.

No presente trabalho, temos como enfoque as oficinas desenvolvidas no ano de 2013. Restringimos a este
ano por serem experiências mais atuais e dentre as vinte e três oficinas, explicitamos apenas quatro a título
de ilustração do modo como trabalhamos. São elas:

• A oficina “Consciência Ambiental” foi desenvolvida no 8º ano da Escola Jarbas Passarinho nos meses de
setembro e outubro. A mesma consistiu em: levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes,
análise do filme Wall-e, aula campo no Capibar (bar construído com resíduos extraídos do Rio
Capibaribe) e produção de maquetes. Desta oficina resultou a produção da monografia da bolsista
Lidianne Maria da Silva e o trabalho “A relevância de aulas campo no processo ensino-aprendizagem de
educação ambiental”, apresentado no II Simpósio de Iniciação à Docência da UFRPE.
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• Drogas na escola foi o tema de oficina desenvolvida com estudantes do 8º ano da Escola Joaquim
Xavier de Brito no mês de agosto. O primeiro passo para a construção da oficina foi conhecer opiniões
e experiências dos alunos em relação ao tema drogas. Os dados coletados possibilitaram a produção do
trabalho “O tema drogas na escola: impressões dos alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma
escola pública no Recife”, apresentado no Congresso da Licenciatura em Biologia (I CLicBio), evento
promovido pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Após leituras e debates, foram
construídas maquetes sobre danos das drogas no organismo que foram expostas na escola.

• Discutir sobre temáticas socioambientais através de um júri simulado foi o objetivo da oficina
desenvolvida na Escola Cândido Duarte com trinta estudantes do Ensino Médio no mês de agosto. Após
a discussão de temáticas socioambientais controversas, como a construção de um shopping e uma via
em uma área de manguezal, levando-se em conta o que os estudantes sabiam, foi realizado um júri
simulado com o intuito de discutir a viabilidade ou não de tais empreendimentos. A oficina resultou nos
trabalhos: “O uso educativo do júri simulado no ensino médio: estratégias para o estudo de uma
temática socioambiental controversa”, apresentado na XIII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão da
UFRPE; e “Sondagem da percepção de impactos ambientais por alunos do ensino médio de uma escola
pública do Recife”, apresentado na modalidade pôster na Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC).

• A oficina sobre termitologia foi desenvolvida com estudantes do Ensino Médio da Escola Porto Digital
nos meses de setembro e outubro. Na mesma, os estudantes expuseram seus conhecimentos prévios,
tiveram aula expositiva dialogada sobre a morfologia dos cupins, sua organização, divisão do trabalho e
importância ambiental e econômica e conheceram o laboratório de termitologia da UFRPE. Da oficina
resultou o trabalho: “Termitologia: uma abordagem prática com alunos da Escola Porto Digital”,
apresentado na forma de comunicação oral no II Simpósio de Iniciação à Docência da UFRPE. Ademais,
houve a produção da monografia do bolsista Maximiliano Heleno Alexandre Cunha, responsável pela
oficina.

Meio ambiente e drogas foram as temáticas que perpassaram as oficinas aqui citadas, o que explicita a
atenção dada às demandas sociais que, obrigatoriamente, chegam às escolas. Desse modo, tais ações do
PIBID Biologia demonstram compromisso com uma educação comprometida com a realidade que é
socioambiental e se constitui prática social que requer um conjunto de ações intencionais em prol da
sustentabilidade; e uma de suas finalidades é contribuir para a humanização e emancipação do homem e para
a formação de cidadãos críticos.

Segundo Souza (2007), vamo-nos tornando humanos ou nos desumanizando no decorrer de nossa vida,
conforme não só as nossas experiências, mas também as condições que construímos para a vida pessoal e na
coletividade. De acordo com o referido autor, a humanização implica: pensar, emocionar-se e fazer no interior
de determinadas relações sociais com a natureza. O ser humano é um ser de relações, e as estabelecidas com
o meio natural e social não obedecem a padrões, elas estão em constante mudança, transformação.

Nessa perspectiva, Röhr (2006, p. 7) nos diz: “A intenção educacional é tornar o homem homem [...] de
desenvolver nele o que tem de mais humano e que não é simplesmente resultado da sua maturação natural”.
Assim compreendida, a educação é ato de amor, vista como compromisso sensível do ato político de educar;
ato de coragem, entendida como forma de resistência à educação bancária e à manutenção de um status quo.
Para Freire (2000b), na educação não se pode temer o debate, a análise da realidade; não se pode fugir à
discussão criadora, sob pena de tornar-se uma farsa.

As temáticas trabalhadas, além de partirem de um planejamento coletivo, valorizam os conhecimentos
prévios dos estudantes das escolas parceiras e baseiam-se nestes para elaborar as estratégias didáticas, o
que faz parte da tarefa educacional de professores comprometidos com a realidade dos estudantes.

O educador, o educando e a tarefa educacional são considerados por Röhr (2006) elementos fundamentais
indispensáveis à educação como prática social. Para o autor, o educador é o principal responsável pela tarefa
educacional, embora não se deva isentar dessa tarefa outras esferas da sociedade, como o Estado e a família.
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Entende-se o educando, por sua vez, como ser único e insubstituível. Já a tarefa educacional, conforme o
mesmo autor, se define em função da meta educacional, que não pode constituir-se em mera aquisição de
conhecimentos. Essa forma de o autor entender os elementos faz-nos perceber que a intenção educacional
vai além da hominização, ou seja, considera também a afetividade, a liberdade e outros aspectos que dão
sentido à vida humana, contribuindo, portanto, para a humanização.

Outro ponto importante a ser destacado em relação às oficinas realizadas é o olhar de pesquisador que os
bolsistas de iniciação à docência lançaram sobre as mesmas, o que culminou com a produção de trabalhos
que foram apresentados em eventos acadêmicos e em monografias defendidas.

O processo de produção de conhecimento é entendido, no contexto do PIBID Biologia, como resultante de
apurada percepção do mundo social, de exercício interpretativo na busca de olhar e escutar criticamente as
ações de iniciação à docência, para compreendê-las, descrevê-las e analisá-las.

Esse exercício de professor pesquisador nos permite refletir sobre uma questão central: o mundo se
apresenta a si mesmo aos olhos daqueles que não são meros espectadores. Segundo Ghedin e Franco (2008,
p. 79), “o olhar [...] possibilita a criação do ser, ao mesmo tempo em que permite a recriação do mundo
segundo as formas de que se dispõe para interpretá-lo”. Porém, convém educá-lo de modo que se torne
crítico e cognoscente, para se afastar o risco de reprodução das representações do mundo. O olhar atento
permite o desvelar de sentidos e significados da docência que aguçam a criticidade dos professores e pode
movê-los à inovação.

Para não Concluir...

Entendemos que o PIBID Biologia contribui para a formação de professores pesquisadores que valorizam a
produção e a socialização de conhecimentos, haja vista os trabalhos publicados e as monografias produzidas.
Os bolsistas PIBID Biologia da UFRPE têm publicado resumos expandidos e trabalhos completos em eventos
locais e nacionais. Neste contexto, eles conseguem dialogar com outros bolsistas PIBID de outras Instituições
de Ensino Superior e terminam seu curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas com um currículo
diferenciado pela oportunidade de vivenciar atividades diversas de iniciação à docência e pelos trabalhos
publicados a partir de tais atividades.

Fato igualmente relevante à formação acadêmica dos bolsistas é a produção de monografia. No Curso de
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da UFRPE a monografia não é componente curricular obrigatório.
Entretanto, os estudantes que são bolsistas PIBID têm desenvolvido suas monografias na área de Ensino de
Ciências e Biologia e isso tem potencializado a aprovação dos mesmos em cursos de mestrado.

Os estudantes da Educação Básica que participam das atividades do PIBID Biologia estão vivenciando aulas
práticas e teóricas diferenciadas, contextualizadas e lúdicas. Jogos e brincadeiras facilitam o processo
ensino-aprendizagem e os motivam a estudar a VIDA, pois este é o objeto da Biologia. As oficinas possibilitam
a construção de conhecimentos em horários no contra turno, ou seja, os estudantes retornam à escola para
estudar.

As visitas à UFRPE os colocam em contato com a universidade e ampliam seus horizontes. Muitos dos
estudantes das escolas públicas parceiras do PIBID UFRPE não acreditam na possibilidade de estudar em uma
universidade pública. Mesmo com o incentivo das cotas, eles sentem-se desacreditados e a universidade
parece-lhes distante de sua realidade. Durante as visitas aos laboratórios da UFRPE eles percebem que é
possível ingressar na universidade, ficam motivados e muitos passam a participar das aulas de Pré-ENEM, que
se constituem atividades do PIBID.

Frente ao exposto, todas as ações do PIBID Biologia, seja na universidade ou na escola, trazem como
desígnio que professores da Educação Superior e da Educação Básica, licenciandos e estudantes são seres
inacabados empenhados na meta maior de humanização e criticidade. Isso exige-nos um novo olhar para a
educação: um (re)educar constante de todos os envolvidos no PIBID, pautado no diálogo; uma (re)educação
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processual construída e conquistada no cotidiano docente e para a qual a formação de professores é
fundamental na medida em que atua na formação de profissionais com compromisso sociopolítico.

Obviamente, esbarramos em alguns empecilhos para o desenvolvimento das ações no PIBID no espaço da
escola e da universidade. Alguns deles são: a não liberação dos professores supervisores para participar de
todas as reuniões de formação, a falta de espaço físico na universidade e o controle dos bolsistas nas escolas.
Contudo, vemos estas limitações como desafios a serem enfrentados para a melhoria do PIBID que, com
certeza, está contribuindo para a formação de professores mais humanizados e críticos que, em breve,
estarão no “chão da escola” como docentes comprometidos com a contínua construção de conhecimentos na
parceria universidade-escola.
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