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Resumo: O corrente trabalho é oriundo das experiências vivenciadas como alunos do Curso de 

Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN e bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Criado pela CAPES, o Programa em tela visa 

elevar a qualidade da formação inicial de alunos dos cursos de licenciatura, na medida em que 

contribui, também, com práticas inovadoras de grande potencial, para a formação continuada dos 

professores da educação básica, na rede pública de ensino. O texto em pauta tem como fito discutir 

sobre as experiências vivenciadas na escola parceira do PIBID e as implicações na formação 

continuada de seus professores. Com base em Libâneo (2004), Freire (1996), Antunes, (2001), Tardif 

(2002), dentre outros, a temática em foco foi discutida objetivando patentear que as atividades 

desenvolvidas no âmbito do PIBID são contundentes para esmerar as práticas pedagógicas das 

professoras, possibilitando-lhes a construção de novos saberes. As reflexões trazidas nesse trabalho 

defendem que para melhorar o atual contexto educacional é fundamental investir na formação 

continuada do educador e mostra que isso pode acontecer em serviço, na própria instituição de ensino.  
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INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade moderna não basta somente a formação inicial dos professores, exige-se 

também um profissional que vive em constante aperfeiçoamento de seu fazer docente, sabedor 

de que assim como as sociedades passam por um processo de inovações e progressos, precisa-

se acompanhar esse processo de mudança, sendo necessário que o educador constantemente 

lapide sua prática e construa novos conhecimentos, em consonância com as necessidades 

atuais, uma vez que, a clientela escolar traz consigo um conhecimento amplo concernente ao 

novo modelo de vida social, sendo este condição para que o professor meneie estratégias para 

desenvolver um ensino mais focado na realidade do alunado. Por isso, no contexto atual, não 
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se requer apenas uma formação inicial, mas um profissional que busque a contínua construção 

de sua profissionalização. Esse é o novo perfil do professor, tão discutido por teóricos da 

educação, visando à formação de um sujeito pronto a tomar decisões em diferentes situações 

de ensino e de aprendizagem. 

O docente deve estar atento a todas e quaisquer oportunidades que o façam levar à 

construção da identidade pessoal e profissional. Estar aberto a participar dos desafios 

enfrentados na carreira é condição primordial para a aquisição de novos conhecimentos 

significativos para aprimorar a prática educativa. A instituição escolar não é um espaço 

separado da sociedade, nesse caso, deve ser um ambiente que garanta o acesso aos bens 

culturais; fato basilar para o exercício da cidadania plena no mundo contemporâneo. Nessa 

ótica, se a sociedade ascende implica que a escola acompanhe na mesma intensidade, 

disponibilizando um ensino de qualidade, com profissionais preparados, que atualizem 

frequentemente seus estudos, revisem as literaturas da sua formação para revitalização do seu 

saber-fazer pedagógico.  

Discutir essa questão, a formação continuada dos professores, significa colocar em 

evidência o que nos dias atuais tanto se defende e se proclama, repensar a prática de um 

pedagogo habilitado teórico e praticamente para um ensino pautado na transformação do 

indivíduo. Libânio (2004) salienta que as instituições escolares vêm sendo coagidas a repensar 

seu papel ante as mudanças que tem marcado o ligeiro processo de integração e reestruturação 

capitalista mundial. Isso significa colocar em questão a democratização do ensino, como meio 

de ofertar uma educação de qualidade e que inclua todos. Por isso, nesse novo cenário, é 

necessário falar de educadores mais proficientes para que façam a diferença no espaço 

escolar. 

Foi pensando na formação inicial e continuada dos professores, que surgiram diversos 

programas em regime de parceria entre as universidades e as instituições escolares públicas, 

deficitária de uma formação mais contundente de seu corpo docente. Essa questão tem sido 

posta em pauta e ainda requer bastante discussão concernente às especificidades decorrente no 

campo da pesquisa, já que a modernidade requer dos professores em exercício da função, 

aperfeiçoamento da formação, renovação de conhecimento, atualização de estudos no fazer 

pedagógico, pois a formação continuada favorece a troca de experiências e a reflexão sobre a 

prática; as quais tendem a contribuir com as dificuldades da profissionalização.  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa 

de incentivo à formação de docentes em nível superior para o exercício da profissão, 

concomitantemente, de incentivo às escolas públicas de Educação Básica, mobilizando seus 



professores como co-formadores dos futuros docentes, ao mesmo tempo em que lhes 

oportuniza lapidar sua prática, em contato com criações potencializadoras, experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador com os alunos bolsistas.  

No âmbito da universidade local, Campus Avançado de Patu (CAP-UERN), o PIBID é 

um trabalho de parceria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, para 

integrar os alunos bolsistas do curso de Pedagogia no contexto da Escola Estadual João 

Godeiro – Patu/RN, parceira da formação do licenciando, na medida em que este contribui 

para a formação continuada dos professores supervisores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, mitigando as dificuldades vivenciadas no exercício de sua função, por meio da 

reflexão sobre a ação pedagógica e da articulação entre teoria e prática.  

O trabalho ora em destaque se respalda numa literatura que aborda discussões de 

teóricos pertinentes à formação continuada de professores, ao mesmo tempo, nas ações 

executadas pelos alunos bolsistas, de criações e recriações, de inovações e atualizações, para 

alavancar o processo de ensino-aprendizagem e contribuir elevando a formação dos 

professores supervisores na supracitada escola; as quais foram e têm sido de extrema 

importância para a melhoria da qualidade de ensino.  

Nada tão propício, como a escolha dessa temática, a Contribuição do PIBID para 

Formação Continuada dos Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

precisamente, porque a formação permanente é uma conquista de experiência, mantêm o 

profissional energizado, atuando e crescendo em conhecimento e, por conseguinte, espera-se 

que este adquira maior comprometimento com seu fazer pedagógico. Para Madalena Freire 

(1991, p. 58), "ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz 

educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da 

prática". Por isso, é apropriada a realização desse trabalho, já que defenderá a importância do 

enriquecimento constante da formação docente, visto que, não se encerra apenas na inicial, 

pelo contrário, esta é a base para a construção de um longo aprendizado profissional.   

O trabalho em foco visa mostrar que as experiências executadas no PIBID, foram de 

grande valia para o aprimoramento da prática dos professores supervisores, porquanto, os 

bolsistas levam um arcabouço de novos conhecimentos e experiências potencializadoras que 

fazem os professores supervisores refletirem sobre suas atitudes e viverem em constante 

estudo sobre a prática educativa.  

Uma vez que já se falou sobre a importância da formação continuada dos professores, 

o texto em desenvolvimento será dividido nos pontos elencados a seguir, para discussão: Uma 

nova sociedade, um novo professor (discussão teórica) e a contribuição do PIBID para a 



formação dos professores supervisores. Para o melhor entendimento desse texto, se faz 

necessário refletir sobre a visão moderna de educador. Nos diais atuais, exige do docente uma 

cristalina formação científica, técnica e política, viabilizadora de uma prática educativa crítica 

e consciente sobre a necessidade de transformações, Brzezinski (1994). 

 

UMA NOVA SOCIEDADE, UM NOVO PROFESSOR 

O momento atual, ora denominado de modernidade, ora de pós-modernidade, é 

marcado pelas mudanças advindas na comunicação e na informação e por muitas outras 

transformações tecnológicas e científicas. De uma forma ou de outra, essas transformações 

acabam repercutindo no dia a dia das pessoas, implicando em mudanças sociais, políticas e 

culturais; simultaneamente, acaba afetando as instituições escolares e o exercício profissional 

da docência. Ante a esse contexto, escuta-se afirmações de que a postura do professor em sala 

de aula está anacrônica e obsoleta numa sociedade repleta de inovações. Diante desse leque de 

mudanças, será que os novos recursos tecnológicos substituirão o professor? Terá chegado o 

momento em que não serão mais necessários os professores? Se assim acontecesse, não 

existiria mais lugar para tal profissional, muito menos para a escola.  

Mesmo diante de tamanhas transformações, a presença do professor é indispensável 

para a criação de condições favoráveis para uma aprendizagem em conexão com as 

informações que o aluno internaliza das mídias, das multimídias e das variadas tecnologias 

que circulam no espaço urbano. Contudo, novas exigências educacionais rezam ao professor: 

um educador mais preparado e capaz de adequar sua didática às inovações da realidade atual. 

Esse pensamento coaduna com o de Alves (1995), ao afirmar que o novo professor 

necessitaria, no mínimo, de adquirir sólida cultura, proficiência de aprender a aprender, 

competência para proceder com sabedoria na sala de aula, saber se comunicar, dominar a 

linguagem informacional e a que circula nos meios de informações e ser capaz de articular as 

aulas com as mídias e multimídias.  

A visão de Alves é bastante incisiva diante do surgimento de uma gama de novas 

concepções de aprendizagem, como a sócio-interacionista defendida por alguns teóricos da 

educação, dos quais é pertinente citar, Lev Vygotsky. Isso se deve ao fato, de que há a 

necessidade de ligar o conhecimento construído na escola com as questões que transcendem 

no espaço sociocultural do alunado. Para tanto, deve-se pensar a formação continuada como 

requisito da profissão docente. Como se pôde perceber, as mudanças trazem um novo 

paradigma social, de tal modo, que o indivíduo passa a se adaptar a um novo estilo de vida. 



Ao mesmo tempo, altera o quadro profissional, passando a requerer outro perfil de trabalhador 

compatível com essa realidade. É esse o tipo de educador que se faz necessário na sociedade, 

alguém que esteja sempre se atualizando em conhecimentos científico nas mais variadas 

áreas, e procure renovar-se, adequando-se às inovações tecnológicas. Segundo Tardif (2002. 

p. 249):  

 

Tanto em suas bases teóricas quanto em suas consequências práticas, os 

conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e necessitam, por 

conseguinte, de uma formação contínua e continuada. Os profissionais 

devem, assim, autoformar-se e reciclar-se através de diferentes meios, após 

seus estudos universitários iniciais.   

 

 

Isso mostra a responsabilidade social que o professor tem diante de si mesmo, uma vez 

que no dia a dia precisa apresentar resultados satisfatórios, pois como toda profissão, é preciso 

mostrar eficiência, competência e buscar melhor preparação; caso contrário, sua práxis ficará 

ultrapassada. O conhecimento não é algo pronto e acabado, ele se atualiza e se constrói 

diariamente. Por isso, nesse universo de saberes plurais, o educador está fadado a viver em 

constante desenvolvimento profissional. Num cenário em que o conhecimento transformou-se 

e chegou a assumir a hegemonia na produção, a competência é uma exigência premente, pois 

se configura como a capacidade que o professor desenvolve em ajustar os saberes construídos 

por meio das experiências vivenciadas e por meio dos conhecimentos construídos em sala de 

aula.  

Assim como a história da sociedade progride e evolui, o natural é acontecer o mesmo 

com a formação pedagógica, evoluir e progredir para o aperfeiçoamento e construção de 

novos saberes. Essa sociedade estigmatizada pelas mudanças clama por um educador mais 

preparado para a função do magistério. No que tange a essa questão, Maria Leila Alves (2000. 

p.18) patenteia que:  

 

A formação continuada do professor pode constituir estratégia privilegiada 

para conduzir a mudanças que levem a uma transformação social, porém é 

necessário que haja novas propostas que interfiram na dimensão 

conservadora das práticas escolares. 

 

O educador precisa encarar a formação continuada com responsabilidade, pois está 

lidando com a formação de vidas. A ele é incumbido formar o indivíduo e oferecendo-lhe um 

ensino vinculado à nova ordem social, a fim de que este atue em sociedade num estado 

emancipatório, usufruindo do conhecimento para o seu enriquecimento pessoal. É necessário 



que encare a formação com maior comprometimento e entenda que a educação é uma forma 

que o cidadão tem para intervir no mundo. Essa é mais uma razão pela qual tanto se discute a 

formação continuada desse profissional.  

Consoante Antunes (2001), esse universo de propagação de conhecimentos 

transversais e avanços tecnológicos e científicos roga por um novo professor que oriente seus 

alunos sobre como colher informações e a forma de sistematizá-las mentalmente.  

Relacionado a isso, o professor deve ir também se transformando em um pesquisador, em 

alguém que der novos significados às informações.  

O programa Institucional de Bolsas de Iniciação á Docência (PIBID), tem 

contribuindo de modo salutar, propiciando a qualificação da formação inicial de professores 

nos cursos de licenciaturas, na medida em que, possibilita aos professores da Educação Básica 

pública melhorar a sua formação no contato direto com práticas pedagógicas inovadoras 

pautadas na necessidade de um ensino focado na realidade atual. Ao passo que os professores 

supervisores integrantes do programa são co-formadores dos alunos bolsistas, estes últimos 

contribuem fazendo um elo da prática pedagógica com os conhecimentos científicos versados 

na universidade, contextualizando tais conhecimentos, com a realidade em que se vive.  

O PIBID levou à escola parceira um ensino mais centrado nas novas exigências 

sociais. Os professores têm lapidado seus saberes da docência através de oficinas 

pedagógicas, as quais têm tratado do uso adequado dos jogos pedagógicos, e do uso das 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Também, no planejamento quinzenal, esses 

profissionais melhoram seus conhecimentos, ao passo que conversam com os bolsistas sobre 

as dificuldades encontradas no saber-fazer pedagógico; além de estarem tendo a 

oportunidades de refletirem sobre sua prática educativa através dos novos saberes didáticos 

trazidos à sala de aula pelos alunos bolsistas, atuando com os supervisores.             

No atual contexto educacional existem variadas possibilidades de formação à mercê 

do professor: desde cursos de pós-graduação em parceria com as universidades, cursos de 

educação à distância, capacitação e programas de aperfeiçoamento, como o PIBID. Embora o 

objetivo maior do programa não seja qualificar o professor, mas o bolsista de iniciação à 

docência, finda contribuindo para formação continuada por meio das atividades executadas na 

escola, em acordo com os professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental.  

Nessa perspectiva, o docente atualiza seus saberes pedagógicos diariamente na 

instituição escolar, investigando os problemas que surgem no ofício de sua profissão. Líbâneo 

(2004) corrobora com o exposto, ao explicitar que o magistério combina sistematicamente 

elementos teóricos com situações práticas reais. Para o autor é difícil pensar na possibilidade 



de educar fora de uma situação concreta. Por isso, é fundamental a prática como atividade 

formativa, sendo um dos aspectos centrais a ser considerado, podendo trazer excelentes 

resultados para a formação profissional.   

Quando se pensa em escola, pensa-se no local onde os alunos constroem seu 

conhecimento facilitado pelo parceiro mais experiente, o professor. Além disso, é o local em 

que o professor pode crescer diariamente, em estudo constante de sua prática. Freire (1996) 

afirma que no processo formativo, o educador, ao mesmo tempo, em que forma, forma-se e 

reforma-se ao formar.  O professor que não estuda frequentemente, que não reflete sobre sua 

ação, que não é pesquisador de sua própria prática, não leva a sério sua profissão. Não sabe 

ele, que esse momento de reflexão o ajudaria a mitigar e a corrigir as deficiências no processo 

de ensino-aprendizagem, assim como os obstáculos encontrados na sua prática pedagógica. 

Gómez (1997, p.104) versa:  

 

[...] a reflexão-na-acção é um processo de extraordinária riqueza na 

formação do profissional prático. [...] Quando o profissional se revela 

flexível e aberto ao cenário complexo de interações da prática, a reflexão-na-

acção é o melhor instrumento de aprendizagem. No contacto com a situação 

prática, não só se adquirem novas teorias, esquemas e conceitos, como se 

aprende o próprio processo dialéctico da aprendizagem.  

 

Entretanto, para que o professor se forme continuamente, a escola precisa oferecer 

condições de trabalho, como: disponibilizar recursos didáticos, trabalhar sob a forma de 

projetos pedagógicos, proporcionar mudanças na prática dos professores para melhorar o 

processo de ensino e aprendizagem e momentos de reflexões coletivas juntamente com outros 

profissionais. Essa discussão coaduna com o pensamento de Libâneo (2004) ao declarar que a 

formação em serviço é de grande relevância e os sistemas de ensino e as escolas precisam 

oferecer condições institucionais, técnicas e materiais para o crescimento profissional 

contínuo do professor. Para tanto, precipuamente, é necessário sempre acontecer encontros 

coletivos para discussão, reflexão e avaliação do trabalho pedagógico.  

São nessas situações planejadas de estudos e de trocas de experiências que se 

encontram respostas e soluções para sanar as dificuldades constatadas no processo de ensino. 

Ao mesmo tempo em que a escola melhora o processo educativo, o educador também se 

qualifica, reformulando novos saberes no exercício do magistério. O Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), em parceria com a Escola Estadual João Godeiro 

tem contribuído na formação continuada dos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, oferecendo situações de enriquecimento profissional, as quais serão discutidas 



detalhadamente no próximo tópico. Isso se deve ao fato do PIBID reconhecer que a sociedade 

atual reza por um docente mais preparado.        

 

A  CONTRIBUIÇÃO DO PIBID PARA A FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS 

SUPERVISORAS           

Entendido que a formação continuada é um dos fatores de grande relevância para o 

desenvolvimento do professor e representativo da imutabilidade do conhecimento, a 

participação de professores nos programas formativos de estímulo a docência é um privilégio 

de também corresponder à necessidade emergente dos cursos de licenciatura que prezam pela 

continuação dos processos de aquisição e/ou atualização do conhecimento dos professores, 

que na maioria das vezes não continuam seus estudos por falta de oportunidades ou falta de 

estímulo. Em face disso, o PIBID, como um Programa Institucional do governo tem um 

caráter de formação continuada para os professores da rede pública de ensino do país, fazendo 

destes peças de encaixe à formação dos licenciandos. 

Identificadas como professoras supervisoras, no âmbito do PIBID, recebem esta 

nomenclatura por causa do envolvimento no processo recíproco de aprendizagem e ensino 

com os bolsistas do programa provenientes dos cursos de licenciatura. As professoras são os 

agentes que permitirão nossa reflexão sobre o ensino dentro de sala de aula, e das implicações 

necessárias que fazem parte do papel do professor neste ambiente. Embora, caracterize como 

indivíduos chaves para o processo contínuo do programa, o graduando, integrante e ativo na 

sala de aula, em consonância com as supervisoras, representa um elemento fundamental para 

formação continuada das professoras, uma vez que, estando em campo acadêmico oferecerá 

práticas inovadoras marcadas de teorização científica para responder as questões que surgirem 

no processo de ensino, elevando e aperfeiçoando as experiências das professoras 

participantes, dita como co-formadoras dos bolsistas de iniciação à docência. 

Em virtude das experiências locais desenvolvidas na escola através do PIBID, 

subprojeto de Pedagogia do CAP - UERN, na Escola Estadual João Godeiro, pode-se elencar 

ações preponderantes à formação continuada das professoras supervisoras no que tange as 

diversas áreas de necessidades contemporâneas para a construção de uma identidade mais 

consolidada às exigências sociais. 

Nas primeiras etapas de implantação do programa, nesse contexto, em virtude da 

necessidade de ações voltadas para o campo da tecnologia, realizou-se uma oficina 



pedagógica para os professores sobre as TIC’s
4
 no ensino e os desafios e perspectivas, da 

qual, explicitava conceitos importantes sobre as possibilidades didáticas que estes meios 

oferecem para o professor.  

A oficina representou a construção de novos conhecimentos para as professoras, na 

medida em que, estas são consideradas como imigrantes digitais
5
 e a realidade que se encara 

no perfil dos alunos é totalmente diferente, requerendo uma prática dominante dos recursos 

tecnológicos que possibilitassem o letramento digital, do qual Xavier (2002, p.02) diz que 

implica em realizar práticas de leitura e escrita diferentes das formas tradicionais de 

letramento e alfabetização. A referida instituição sustenta diversos aportes tecnológicos, tais 

como: computadores adquiridos pelo programa PROINFO (Programa de Informática nas 

Escolas), datashow, aparelhos de TV e DVD, os quais representam equipamentos de grande 

potencial para o professor manusear e enriquecer seu saber-fazer pedagógico. 

Contudo, a oficina realizada sobre as TIC’s, fez-se como parte do trabalho com 

projetos interdisciplinares, que repercutiu em ações estabelecidas como emergente no trabalho 

com os recursos da informação e comunicação. Foi realizada a exibição de filmes que 

demonstravam a tecnologia como uma ferramenta presente na vida dos seres humanos; a 

criação de um jornal escolar, enfocando acontecimentos locais e presentes na escola, fazendo 

uso das notícias e manchetes a partir do uso dos computadores, com programas editores de 

textos; e ainda a apreciação de objetos históricos antigos armazenados na faculdade, tais como 

telefone antigo, máquina registradora, impressora manual de cheques, máquina de datilografia 

e outros recursos, que fizeram parte de um objetivo de contextualizar a evolução dos 

instrumentos tecnológicos.  

A partir disso, as professoras, em contato constante com as práticas dos bolsistas, 

remetem àquilo que Marchesi e Martins (2003, p.103) explicam, ao dizer que somente nessa 

dinâmica de aprendizagem é que o professor aumenta a competência profissional que lhe 

permitirá enfrentar com êxito as diversas situações de aprendizagem. Sendo assim, fez-se 

conhecer as potencialidades dos recursos tecnológicos disponíveis na própria escola, e que 

disto se aproveitaram para instigar sobre suas dúvidas/anseios e utilidade em sala de aula, uma 

vez que, vários mitos são cercados às tecnologias e sua função pedagógica. 

Em contínuo às atividades de promoção à formação continuada para as professoras 

supervisoras, foi realizada uma oficina sobre jogos educativos. A escola mantém um acervo 
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considerável de móbiles, quebra-cabeças e muitos outros jogos que podem possibilitar um 

trabalho lúdico pedagógico de qualidade. Constatado através de observações in loco, através 

de entrevistas e debates em reuniões de avaliação, as professoras supervisoras justificaram a 

não utilização de tais recursos, por motivos como: falta de cuidado dos alunos com os jogos, e 

por não ter uma formação adequada para se trabalhar com jogos. A oficina foi realizada para 

sanar essas insuficiências apresentadas, com aportes teóricos discutidos por autores que 

tratavam o tema delimitado, e ainda possibilitou situações de produções, em que as 

professoras faziam o papel do aluno aprendendo a usar os jogos demonstrados; 

compreendendo assim que “por meio da atividade lúdica se possa ajudar as crianças a 

construir uma base sólida que, certamente, servirá de sustentáculo aos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem (NEGRINE, 1994 p. 8-9)”. 

Nas práticas consolidadas desde sua implantação no contexto da escola supracitada, o 

PIBID possibilitou aprimorar os saberes experienciais das professoras que atuam como 

supervisoras dos licenciandos. Além dessas oficinas pedagógicas realizadas, ainda em sua 

estrutura, contempla diversos encontros presenciais: reuniões pedagógicas de planejamento e 

avaliação, que configuram na atuação conjunta dos bolsistas, de maneira recíproca. Esses 

encontros proporcionam alargar os conhecimentos científicos, e atualizar os saberes 

adquiridos na época acadêmica, possibilitando a reflexão das práticas e a quebra de 

paradigmas.  

Simultaneamente, ao passo que a formação continuada das professoras resulta num 

fazer pedagógico contundente no cotidiano escolar, proporciona uma educação de qualidade 

para todos os envolvidos nesse processo. Segundo Pacheco (2007, p.53) a formação do 

professor é o espaço para o desenvolvimento reflexivo da prática pedagógica alicerçada nas 

dimensões pessoais e profissionais, tendo o contexto social como pano de fundo para as 

discussões e elaborações conceituais do dia a dia da atuação docente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As discussões levantadas nesse texto promovem a defesa da formação continuada do 

professor, porque se entende, que a escola da modernidade está aquém do que propõem as 

análises feitas sobre uma educação compatível com essa sociedade que está em contínua 

modernização. O avanço acelerado da ciência e da tecnologia e até dos processos de produção 

não exige somente do indivíduo uma profissão, mas também, a formação contínua para que 

acompanhe a dinâmica social. É esse o perfil do professor idealizado nessa nova cultura, um 



profissional que trabalhe o conhecimento na dinâmica da sociedade na formação do alunado. 

No entanto, é necessário que o docente valorize o seu desenvolvimento pessoal-profissional e 

otimize a prática pedagógica. É energizante para o ensino um profissional em contínua 

formação, que tenha condições de criar e recriar, construir e reconstruir, refletir sobre o seu 

fazer docente. 

O que está em pauta é a importância do se construir professor, a identidade 

profissional. Vale considerar, que essa construção não tem fim, ela não para; está em 

constante progresso e transformação, que acarreta em mudanças de hábitos, quebra de tabus, 

reflexão sobre a prática pedagógica e melhoria na qualidade do ensino. Isso implica que o 

processo formativo terá que favorecer momentos de trocas de experiências entre os 

professores, de reflexão coletiva sobre o processo de ensino e aprendizagem para suavizar os 

problemas que emergem no espaço escolar e transformar o fazer profissional.  

Para tanto, o PIBID tem contribuído para que isso aconteça com maior solidez na 

escola parceira, pensando na formação inicial do graduando, como também em esmerar e 

atualizar os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. É verdade que mudanças 

são visíveis na prática educativa das professoras, já que estão mais revitalizadas mobilizando 

novos saberes a fim de mitigar as discrepâncias do processo de ensino. Por outro lado, até o 

cenário da instituição se modificou, com encontros diários de reflexão, planejamento e 

oficinas pedagógicas; além disso, os alunos estão mais empolgados e entusiasmados.  

As reflexões trazidas nesse trabalho defendem que para melhorar o atual contexto 

educacional é fundamental investir na formação continuada do educador e mostra que isso 

pode acontecer em serviço, na própria instituição de ensino.  
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