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RESUMO: O presente trabalho busca refletir a construção dos saberes docentes na formação inicial e
continuada de professores a partir do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –
PIBID/IFAL, investigando quais saberes são adquiridos pelos licenciandos em Matemática, ao desenvolver
suas atividades enquanto bolsistas, bem como, trazer uma reflexão acerca dos impactos provocados na
prática e saberes docentes dos professores supervisores, elo entre, a instituição formadora de professores
e a escola de educação básica beneficiada com o programa. Trata-se de uma pesquisa de caráter
qualitativo com alunos bolsistas de iniciação à docência do curso de Licenciatura em Matemática e
professores supervisores da área, tendo como instrumento de coleta de dados os questionários
semiestruturado.
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ABSTRACT: This work aims to reflect upon the construction of teaching knowledge in initial and ongoing
teacher training from the Introduction to Teaching Institutional Scholarship Program (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/IFAL). It investigates which kinds of knowledge are
acquired by undergraduates in Mathematics while developing its activities as scholars, as well as brings a
reflection on the impacts on teaching knowledge and practice of supervising teachers, who are the link
between the educational institution and the primary school benefited from the program. This is a
qualitative research study with scholarship students from Mathematics degree course and supervisors in
the area, having semi-structured questionnaires as instrument of data collection.
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1. INTRODUÇÃO

A busca por uma formação que forneça bases para que o futuro docente possa construir um conhecimento
pedagógico especializado, que associe todos os saberes necessários ao exercício da profissão docente, são
discutidos constantemente pelas políticas educacionais. Segundo Tardif (2002, p. 23),

A formação para o magistério esteve dominada sobretudo pelos conhecimentos
disciplinares, conhecimentos esses produzidos geralmente numa redoma de vidro,
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sem nenhuma conexão com a ação profissional, devendo em seguida, serem
aplicados na prática por meio de estágios ou de outras atividades do gênero. Essa
visão disciplinar e aplicacionista não tem mais sentido hoje em dia.

Nesse modelo aplicacionista apontado por Tardif (2002), os alunos dos cursos de formação de professores
são impelidos a cursar uma série de disciplinas que trazem os saberes teóricos do curso para por fim
serem desafiados a “aplicar” esse saber teórico na prática, que dentro do curso se expressa por meio do
estágio supervisionado. O fracasso desse modelo aplicacionista se expressa no momento em que o aluno
passa a exercer a docência nas escolas quando se deparam com uma realidade distante daquela que foi
explorada na universidade.

Outro problema que percebemos nesse modelo é a não consideração das crenças, representações e
experiências anteriores do futuro professor sobre o ensino, deixando a entender um fim proposicional das
disciplinas. Com isso, percebemos que esse modelo tem pouco impacto na vida dos universitários imersos
nos cursos de licenciatura, no que creem e no que pensam, traçando uma visão linear e distante da
realidade profissional do futuro docente. Diante dessa constatação, Imbernón (2009, p.63) afirma que

A formação inicial deve dotar o futuro professor ou professora de uma bagagem
sólida nos âmbitos científicos, cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal,
deve capacitá-lo a assumir a tarefa educativa e toda a complexidade, atuando
reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessário, isto é, apoiando suas
ações em fundamentação válida para evitar cair no paradoxo de ensinar a não
ensinar, ou em uma falta de responsabilidade social e política que implica todo
ato educativo e em uma visão funcionalista, mecânica, rotineira, técnica,
burocrática e não reflexiva da profissão, que ocasiona um baixo nível de
abstração, de atitude reflexiva e um escasso potencial de aplicação inovadora.

Os cursos de licenciatura, com poucas exceções, continuam mantendo uma estrutura preconizada, fazendo
com que os professores se tornem meros transmissores de conhecimentos acadêmicos em um amontoado
de disciplinas, não atendendo as necessidades dos alunos que devem ser cidadãos que vivem em uma
sociedade democrática.

Com base nisso, a busca por uma formação que proporcione uma integração entre os saberes oriundos da
formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais é constante, visto
que os saberes docentes são determinantes na ação do professor. Pensar na docência significa
compreender a interação que deve haver entre os docentes e os alunos, entre teoria e prática.

Os saberes da formação profissional (das ciências da educação) são compreendidos como o conjunto de

saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores, acerca do ser professor. Saberes esses

modelados, repensados na prática, na ação docente. Para Tardif (2011, p.256) “os saberes profissionais

são saberes trabalhados, saberes laborados, incorporados no processo de trabalho docente”.

Os saberes disciplinares são os saberes correspondentes aos diversos campos do conhecimento, saberes
sociais definidos e selecionados pelas instituições universitárias sob a forma de disciplinas.

Os saberes curriculares correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos que os professores
devem aprender a aplicar, levando em consideração os aspectos sociais e culturais da escola.

Quanto aos saberes experienciais, estes se adquirem com as experiências vivenciadas, no exercício de
suas funções e na prática de sua profissão. Saber construído e reconstruído. “Esses saberes brotam da
experiência e são por ela validados” (TARDIF, 2011, p.39).

Para Tardif (2002, p.36), “o saber docente é plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerentes,
oriundos de saberes da formação profissional, disciplinares, curriculares e experienciais”. E é nessa
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perspectiva que os cursos de formação devem articular seus currículos.

No entanto, deve-se entender que não há uma receita pronta e acabada para formar o professor ideal,
mas a busca para tal deve ser constante, visto que a sociedade vive em transformação e o profissional
deve estar pronto para acompanhar tais mudanças, daí a necessidade da formação crítica e reflexiva do
professor.

Vale ressaltar que o professor é o criador das possibilidades de construção do conhecimento. Ensinar de
uma forma desvinculada do contexto social em que se insere o aluno, de nada faz sentido para ele, é
preciso uni-lo a tal realidade pois, “o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua
disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à
pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos” (TARDIF,
2002, p.39).

Diante disto é perceptível que não há educação de qualidade sem que aja uma excelência na formação de
professores, seja na formação inicial ou na formação continuada, visto que ensinar não é algo pronto e
acabado.

Nessa perspectiva, traremos aqui, não um estudo acerca das inúmeras denominações das etapas do
processo formativo do professor, mas refletiremos sobre a escola como lócus da formação continuada
(Mizukami; Reali. 2003). Acreditamos que é no cotidiano do professor que ele aprende, (re)pensa e
(re)significa sua prática. Nóvoa (1991, p.30) afirma que

A formação continuada deve estar articulada com o desempenho profissional dos
professores, tomando as escolas como lugares de referência. Trata-se de um
objetivo que só adquire credibilidade se os programas de formação se
estruturarem em torno de problemas e de projetos de ação e não em torno de
conteúdos acadêmicos. (p.30)

A formação continuada deve ser refletida a partir da prática sobre a prática, valorizando os saberes dos
professores. Para este trabalho, direcionamos o olhar para a formação continuada como um trabalho de
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal e
profissional, em interação mútua, pois “[...] deve alicerçar-se numa “reflexão na prática e sobre a prática”
(idem) , através de dinâmicas de investigação-ação e de investigação-formação, valorizando os saberes de
que os professores são portadores” muitas vezes ignorados pelos próprios professores.

Barros faz uma análise das diferentes terminologias e suas implicações na formação do professor,
trazendo em seu bojo que,

A expressão formação continuada é a que melhor se adequa a esse processo, por
utilizar uma abordagem mais ampla envolvendo todas as noções anteriores:
reciclagem, treinamento, capacitação e aperfeiçoamento, ressaltando os diversos
aspectos focalizados no processo educativo (BARROS, 2003. p.23).

Diante disto é possível entender que o processo de formação é contínuo e faz-se necessário que ocorra de
forma permanente, visto que a sociedade vive em constantes transformações sociais e tecnológicas,
mobilizando no professor uma reflexão sobre sua prática pois,

Tornar-se-á imprescindível em um processo de formação continuada o
reconhecimento das diferentes etapas do desenvolvimento profissional do
professor, uma vez que as necessidades, os problemas e as buscas dos
professores não são os mesmos nos diferentes momentos do exercício
profissional (BARROS, 2003, p.28).

Com isto, a busca por um processo de formação que atenda às necessidades e prioridades vigentes faz-se
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necessário, tendo como lócus a escola e como foco o processo de ensino e aprendizagem.

As questões norteadoras para desse trabalho estão relacionadas às diversas indagações sobre a formação
inicial e continuada dos professores e os saberes que permeiam a atividade docente.

A pesquisa tem como problemática dois questionamentos centrais: como o PIBID contribui para a
aquisição dos saberes docentes necessários aos licenciandos de matemática do IFAL em formação inicial
De que forma o PIBID tem impactado na prática e saberes docentes dos professores supervisores que
atuam na educação básica enquanto espaço de formação continuada

Nesse sentido, trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, que, de acordo com Fiorentini e Lorenzato
(2009, p.60), se define como “[...] um processo de estudo que consiste na busca disciplinada/metódica de
saberes ou compreensões acerca de um fenômeno, problema ou questão da realidade ou presente na
literatura o qual inquieta/instiga o pesquisador perante o que se sabe ou diz a respeito”.

A abordagem metodológica utilizada foi Estudo de Caso, que constitui-se em conhecer o “como” e os
“porquês” do objeto investigado, evidenciando a unidade e a identidade própria desse objeto. É o olhar do
pesquisador sobre a situação específica, afim de descobrir o que há de mais essencial e característico da
situação investigada.

Os sujeitos da investigação foram 16 licenciandos bolsistas de Iniciação à Docência do Curso de
Licenciatura em Matemática do IFAL, no qual faremos o recorte e apresentaremos os relatos de 3
bolsistas; e 4 professores da educação básica que atuam como supervisores da área de matemática no
programa.

Como instrumento de coleta de dados utilizamos o questionário, com questões objetivas e subjetivas,
possibilitando que os sujeitos pesquisados pudessem se posicionar de forma crítica sobre as questões
perguntadas e proporcionando uma melhor análise dos resultados, com o intuito de atingir os objetivos
propostos.

Para nortear a análise, utilizamos como referencial teórico os estudos de Tardif (2002), que discuti os
saberes docentes e a formação profissional; Imbernón (2009), que trata da formação docente e
profissional; Pimenta (2005), que aborda os saberes pedagógicos e a atividade docente; entre outros.

Esse trabalho contribuirá para a construção dos saberes docentes, proporcionando uma formação inicial
sólida aos acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Matemática do IFAL, através de experiências que
possibilitem uma prática reflexiva das suas ações enquanto futuros professores, bem como uma (re)
significação na prática e nos saberes docentes dos professores da educação básica emergente das
transformações sociais e inovações pedagógicas.

2. FORMAÇÃO INICIAL E SABERES DOCENTES: relatos dos licenciandos bolsistas do PIBID/IFAL
sobre seus processos formativos e experiências com a docência

Para iniciarmos a discussão dos resultados adquiridos com a aplicação dos questionários, iremos preservar
a identidade dos sujeitos pesquisados, utilizando a nomenclatura B1, B2 e assim por diante para cada
aluno bolsista investigado, enfatizando as repostas obtidas. Além disso, utilizaremos o recurso itálico para
destacar seus relatos.

Os licenciandos investigados atuam no PIBID, em sua maioria, desde o inicio do projeto, desenvolvendo
suas atividades desde julho de 2011, totalizando 2 anos de contato e vivências na escola.

Em relação as suas experiências profissionais, apenas quatro (4) dos sujeitos pesquisados possuem
experiência profissional na área da docência. A maioria dos licenciandos bolsistas não possui experiência
profissional. Os que possuem afirmam que tal experiência contribui significativamente para os saberes
disciplinares na sua vida acadêmica, como podemos observar na resposta de B2 “Sempre que os
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professores promovem discussões, eu tenho argumentos e ideias formadas devido a minha experiência.
Ajuda-me também nas disciplinas específicas, pois uma boa base do ensino médio, facilita na
compreensão dos conteúdos”.

Para os bolsistas que não possuem experiência profissional, questionamos se o PIBID vem contribuindo
para a sua formação enquanto futuro docente. B1 relata que “o programa nos insere no nosso futuro
campo de atuação, possibilitando-nos experienciar metodologias de ensino e propor outras para melhorar
o processo de ensino e aprendizagem”. Essa afirmação nos leva a acreditar que a experiência se adquire
com a prática, reforçando a fala anterior de B2, que afirma ainda que “a ideia da integração entre prática e
teoria nos faz refletir e procurar através dos livros formas de uma melhor aplicação dos conteúdos da
disciplina”.

Continuando a investigação, perguntamos sobre a relação das atividades desenvolvidas pelo PIBID e os
saberes adquiridos no curso de formação. B3 diz que “Antigamente existia apenas uma preocupação com a
formação específica deixando de lado o pedagógico. Hoje essa preocupação passou a ser amenizada pela
percepção e necessidade de dar uma formação mais completa, isto é, agregando além do específico. O
projeto inova buscando essa diretriz, quanto a formar um docente completo”.

As discussões e pesquisas em torno da formação docente nas instituições de ensino superior tem
aumentado significativamente, a integração de saberes vai além das disciplinas, vem desenvolvendo a
criticidade nos licenciandos, e o projeto recém implantado é algo que tem dado certo, amenizando a
distância das escolas e a instituição formadora de formadores.

Quando questionamos sobre a interação, reflexão e prática de ensino no curso de sua formação, B2 afirma
que “A proposta do curso de licenciatura do IFAL é o que mais me incentiva a continuar. Acho que
seremos professores bem melhores e com uma boa formação. A formação pedagógica que o curso oferece
nos faz refletirmos continuamente sobre a nossa prática enquanto futuros professores”.

Para B1, a mesma interação acontece no PIBID, “pois é através do conjunto desses elementos que
conseguimos refletir a cerca das práticas de ensino e propor mudanças”. E ainda mais além, conforme B3,
“com o projeto temos a oportunidade de ver e ter uma experiência, ou seja, uma vivência atuando”.

Durante o tempo de existência do programa, ele vem ganhando destaque e espaço dentro da instituição e,
de certa forma, incentivando o licenciando a permanecer e se dedicar cada vez mais ao curso, como
afirma B2 “A nossa formação é o nosso objetivo. Então, não ficar devendo disciplina é primordial. O PIBID
nos encoraja naqueles momentos onde estamos com a estima lá embaixo. No meu caso, que já trabalho é
cansativo e por vezes penso em dar um tempo mas, lembro da proposta e claro da bolsa, e vou em
frente”.

Percebemos, então, que o projeto vai muito além de incentivo financeiro e sim, de satisfação em saber
que ali, onde apenas vivenciam experiências, será em breve seu espaço de trabalho.

Observamos que os saberes adquiridos servem, também, como forma de avaliar a própria intenção de ser
professor dos licenciandos, para que possam buscar contribuições e melhorias na educação. “Acredito que
todo conhecimento que estamos adquirindo no curso tem sua importância, as discussões em sala nos faz
refletir sobre a nossa atuação. O melhor ganho é a consciência da nossa responsabilidade de mudarmos o
cenário da educação em que se encontra nosso estado” (B2).

Constatamos que o PIBID, em suas atividades, também consegue fazer com que os licenciandos
construam saberes e adquiram conhecimentos. “Acredito, a reflexão sobre a nossa atuação,
desenvolvendo novos hábitos como, por exemplo, um planejamento mais elaborado. Sem esquecer que a
experimentação é de grande importância na disciplina” (B2).

Desta forma, notamos que o PIBID, juntamente com os conhecimentos adquiridos no curso de formação,
contribui para a construção dos saberes docentes dos licenciandos, possibilitando uma maior interação e
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inovação no fazer pedagógico nas escolas enquanto futuros professores.

3. FORMAÇÃO CONTINUADA E SABERES DOCENTES: contribuições do PIBID/IFAL para as
práticas dos professores supervisores que atuam na educação básica

No que se refere a formação continuada e os saberes docentes, como já foi mencionado na introdução
desse artigo, essa pesquisa também tem como foco os professores supervisores do PIBID/IFAL da área de
Matemática, que atuam na rede pública de ensino onde são desenvolvidas as atividades dos licenciandos
bolsistas de iniciação a docência.

As perguntas foram elaboradas com intuito de investigar as contribuições do PIBID e os impactos
provocados na prática e nos saberes docentes dos professores supervisores, considerando que já atuam
na educação básica paralelamente.

Nesse momento iniciaremos o processo de análise dos dados coletados. Para preservar a identidade dos
entrevistados, os identificaremos por P1, P2 e assim sucessivamente, procurando enunciar fielmente os
relatos desses sujeitos. Além disso, utilizaremos o recurso itálico e as “aspas” para destacarmos essas
respostas.

Para iniciarmos a investigação, perguntamos qual a formação e o tempo de atuação como professor da
educação básica, para conhecermos a sua trajetória e experiência profissional.

P1 é licenciado em matemática e possui especialização; P2 é formado em ciências exatas e possui
especialização; P3 é licenciado em química e possui doutorado em ciências; P4 é licenciado em
matemática. Todos os investigados possuem ampla experiência profissional, entre 4 e 22 anos de atuação
na educação básica.

Quando questionados sobre os saberes adquiridos na formação inicial, os supervisores afirmam serem
essenciais ao exercício da docência, como podemos observar na resposta de P3 “a experiência adquirida
na graduação, iniciação científica, mestrado e doutorado, pode ser compartilhado com os alunos em vários
momentos da disciplina, tais como o aprofundamento de conceitos, atualizações, versatilidade de
atividades experimentais, estudo de casos sendo alguns exemplos”.

Quanto a participação em atividades de formação continuada, todos afirmaram participar de seminários,
conferências e congressos, pois “auxiliam na compreensão e importância do programa, bem como, nas
necessidades requeridas na formação docente” respondeu P3, quando perguntado se as atividades de
formação continuada em que participam contribuem para a atuarem enquanto supervisor do PIBID.

Nóvoa (1991, p.30) advoga que “a formação continuada deve alicerçar-se [...] através de dinâmicas de
investigação-formação, valorizando os saberes de que os professores são portadores”.

Ao longo dos anos de profissão, o professor vai adquirindo vários saberes e conhecimentos resultantes da
sua experiência profissional, diante disto, a efetiva reflexão na “forma de avaliar, a visão de como deve ser
o relacionamento professor-aluno e flexibilidade na metodologia” (P4) é fruto da participação nos espaços
de discussões sobre o pocesso de ensino e aprendizagem.

Nesse sentido, o PIBID tem contribuído para aquisição de tais saberes, pois “devido a heterogeneidade, os
diversos campos de atuação, a quantidade de atividades exacerbadas, a busca pela interdisciplinaridade,
contextualização de verdade, etc, o mapeamento dos problemas e suas e suas respectivas soluções no
campo de atuação dos futuros docentes e divulgações de todo processo em revistas especializadas, etc,
nos permite repensar no que diz respeito a nossa prática enquanto docente, bem como nos obriga a nos
atualizar constantemente e propor ideias para que nosso papel adjetivados seja concretizado” (P3.)

Com isso, o PIBID tem proporcionado alguma transformação na prática docente dos professores
supervisores. Segundo P2 “[...] foi a partir do PIBID que comecei a compreender a necessidade de
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atualização permanente”. P4 acrescenta que o PIBID “reascendeu a sede pelo saber científico”.

Dando continuidade aos questionamentos, perguntou-se se as atividades do PIBID podem ser
consideradas enquanto processo de formação continuada. Todos responderam que sim, pois “a medida
que acompanho os bolsistas eu aprendo com eles, estudo para dar suporte relacionado a área” (P4).

Candau (apud REALI; MIZUKAMI, 2003, p.150) afirma que a formação continuada “deve ser concebida
como um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma
identidade pessoal e profissional, em interação mútua”.

Com isso, questionamos se o PIBID é fator de motivação para a busca de saberes docentes, qualificação
profissional e melhoria da prática pedagógica, enquanto professor. Todos os sujeitos investigados
afirmaram que sim, pois “provoca um confronto permanente entre o fazer diário e os desafios para
melhorar essa situação” (P2).

Portanto, percebemos que o PIBID proporciona espaços e momentos de formação continuada aos
professores supervisores, fortalecendo os saberes docentes já constituídos e possibilitando a (re)
significação de novos saberes.

4. CONSIDREAÇÕES FINAIS

Considerando o período de vigência do PIBID na Instituição, torna-se notória a articulação e a relação
satisfatória que o programa estabelece com o curso de formação inicial. Nessa perspectiva, o projeto
aproxima o licenciando dos sujeitos que fazem a escola, fazendo-o refletir na ação do ser professor,
experimentar situações reais, diminuindo o distanciamento entre a instituição de ensino superior e a
escola; bem como preparando-o para a realidade de tal universo, diminuindo os traumas causados aos
professores iniciantes devido a carência de prática nas instituições formadores.

Quanto aos professores supervisores, os resultados mostram que as atividades desenvolvidas no PIBID
proporcionam que esses docentes continuem o seu processo formativo, com a participação em grupos de
estudos desenvolvidos pelos coordenadores do programa. Além disso, se sentem motivados para buscar
uma maior qualificação profissional, inscrevendo-se para seleção em cursos de pós-graduação strictu
senso.

Em relação a prática e saberes docentes, os professores afirmam que a inserção do PIBID nas suas escolas
e o acompanhamento as atividades desenvolvidas permitem o repensar metodológico das suas práticas,
possibilitando que as aulas de matemática tenham uma maior relação entre teoria e prática, com a
inserção de atividades lúdicas e experimentais e a utilização dos laboratórios de ensino, atividades estas
que são desenvolvidas juntamente com os licenciandos bolsistas de iniciação a docência.

Portanto, concluímos que os impactos causados pelo PIBID favorecem a (re) significação das práticas e a
(re) construção dos saberes docentes dos licenciandos e professores supervisores, permitindo uma
melhoria na qualidade do ensino de matemática nas escolas públicas. Além disso, fortalece os cursos de
licenciatura, garantindo uma formação docente articulada, tendo como foco a escola enquanto campo de
atuação dos licenciandos, para descoberta dos seus saberes e práticas necessários ao exercício da
atividade docente.

Esperamos que esse trabalho tenha contribuído para as discussões na área educacional, principalmente no
que se refere a formação de professores, no qual esperamos desenvolver outras pesquisas nessa área em
estudos futuros.
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