
A CONTRIBUIÇÃO DO PIBID PARA O GRADUANDO: REFLEXÕES SOBRE 

A AÇÃO DOCENTE NO SUBPROJETO PEDAGOGIA/CAP/UERN 

 

Rita dos Impossíveis Dutra de Paiva - UERN
1
 

Francisco Mateus Alexandre de Lima - UERN
2
 

Aminadabe Lira Rodrigues - UERN
3
 

Antônia Sueli da Silva Gomes Temóteo - UERN
4
 

Financiamento: CAPES/BRASIL 

 

RESUMO: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID é um dos 

programas formativos que estabelece o contato direto com o graduando à escola, e em si com os 

professores em exercício efetivo de trabalho. No que tange a este trabalho, temos como objetivo 

apresentar as experiências parciais vivenciadas no contexto do PIBID/Pedagogia/CAP/UERN 

que favorece a realização de práticas educativas concretas, pelo graduando. Nesta ocasião nos 

utilizamos de alguns autores que tratam da importância do graduando em práticas concernentes 

à formação de sua identidade pedagógica, tais como: PIMENTA, LIMA (2008); TARDIF 

(2002), e etc; bem como nas etapas realizadas através de projetos interdisciplinares que se 

respaldaram em temáticas como o lúdico, as tecnologias, a leitura, bem como nos projetos 

interdisciplinares que concerniram na alfabetização, no desenvolver de oficinas pedagógicas 

para os professores, e ainda na própria rotina da escola, tais como na reunião de pais e mestres, 

escolha do livro didático e etc. Participar de tais atividades permitiram reflexões sobre pontos 

significativos, como tais na evidência da realização de práticas inovadoras e na aprendizagem 

repercutida nas oficinas pedagógicas e ademais nos processos de gestão escolar. Enfim, a 

participação integral do bolsista do PIBID na rotina da escola representa um fator preponderante 

para a formação do graduando em pedagogia, pelo fato de estar possibilitando o conhecer, o 

sentir, as decisões tomadas em situações mais concretas e em longo prazo, permitindo que este 

possam, com mais rigor, refletir gradativamente sobre sua prática. 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Prática Pedagógica; Formação Docente. 

 

JUSTIFICATIVA 

A qualificação dos graduandos dos cursos de licenciaturas, no contexto atual, é 

imprescindível para todas as esferas educacionais. Nesse novo cenário social, exige 

desmistificar a famigerada ideia outrora propagada de que o professor é apenas um 

transmissor de conhecimento, pois, na verdade, ele é um profissional que deve estar 

bem preparado para enfrentar as heterogêneas situações que transcendem e envolvem o 

processo de ensino e aprendizagem. Para isso, é indispensável que esse profissional saia 

da universidade com uma gama de conhecimentos mais solidificados e consolidados, e 

vale relatar, que essa base deve envolver não somente os saberes teóricos, mas, 
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precipuamente, os saberes práticos trazidos pela experiência educacional; uma vez que, 

para os professores, os saberes adquiridos através da experiência profissional 

constituem os alicerces de sua competência (TARDIF 2005). A academia que prima 

pela qualificação do graduando deve possibilitar ao aluno confrontar a teoria versada 

entre as quatro paredes com a prática escolar, não somente durante os estágios, sendo 

que estes são insuficientes para a aquisição desses saberes práticos, mas durante toda 

licenciatura seja através de programas formativos ou de cursos de extensão. 

A delimitação da temática do corrente trabalho partiu das inquietações, como 

graduandos do curso de pedagogia e bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID, em fazer uma reflexão sobre as experiências vivenciadas 

no contexto do PIBID/Pedagogia/CAP/UERN que favoreceram o crescimento prático e 

o aperfeiçoamento da formação inicial, com reflexões conjuntas dos saberes acadêmico-

teóricos com as situações e as questões suscitadas no cotidiano escolar. Na 

universidade, o pedagogo apenas está iniciando o itinerário que irá permiti-lo chegar a 

ser um professor, já que se espera que esse espaço lhe forneça subsídios para uma 

atuação profissional com qualidade e êxito; até porque o fazer docente se constrói num 

movimento dialético, coletivo e integrado ao que se ensina na universidade articulado 

com as escolas e seus projetos. Justamente, por acreditar que é necessário existir esse 

elo entre teoria e prática para a construção da identidade pedagógica, foi que se 

escolheu a temática desse trabalho, a fim de balancear por meio de reflexões a 

contribuição trazida pelo PIBID para a formação do graduando em pedagogia.   

 

OBJETIVOS 

Apresentar as experiências vivenciadas no contexto do 

PIBID/Pedagogia/CAP/UERN, que enriqueceram a formação do bolsista, na medida em 

que propiciou relacionar o versado na universidade com as práticas educativas na Escola 

Estadual João Godeiro, parceira da formação do licenciado, confrontando teoria e 

prática num processo dialético e reflexivo; concomitantemente, visa trazer uma 

discussão das práticas experienciadas à luz da literatura pesquisada. 

 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido alicerçado nas experiências sucedidas no PIBID que 

em síntese revelam-se na participação colaborativa dos graduandos em atividades de 



caráter diversificado, tais como: oficinas de jogos educativos, novas tecnologias; 

projetos interdisciplinares de temáticas variadas, como leitura, lúdico e ainda os projetos 

interdisciplinares voltados para as datas comemorativas, como cultura popular dos 100 

anos Luiz Gonzaga, as quais foram primordiais para o crescimento pedagógico do 

graduando, já que são esses saberes da prática educativa que auxiliarão na sua futura 

profissionalização. O texto também se respaldou em alguns autores que tratam da 

importância do graduando em práticas concernentes à formação de sua identidade 

pedagógica, tais como: PIMENTA, LIMA (2008), TARDIF (2002), dentre outros.       

 

RESULTADOS: 

A participação nas atividades educativas da escola representou uma gama 

considerável de conhecimento sobre a diversidade cultural que pertence a esse espaço. 

A forma pela qual a escola mantém suas atividades busca contribuir para a 

aprendizagem do aluno de uma forma que contemple as diversas manifestações da 

cultura e com isso a formação das capacidades que o aluno tem. Dentro dos projetos 

culturais desenvolvidos para a comemoração dos 100 anos Luiz Gonzaga foi possível 

evidenciar o comportamento artístico que cada um tem, quanto à música, à poesia, à 

paródia etc.. No que concerne à participação nas atividades da professora supervisora, 

essas nos permitiram conhecer as práticas inerentes a sua experiência profissional, que 

somente é adquirida a partir do exercício docente que ocorre no cotidiano do seu 

trabalho, as quais Tardif (2002, p.48-49) denominou de “conjunto de saberes 

atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão docente e que 

não provêm das instituições de formação nem dos currículos”. O contato dos 

graduandos com os professores em experiência possibilita a melhoria do aprendizado e 

o estímulo para se interessar (ou não) pela docência.  

Os projetos interdisciplinares desenvolvidos nas diversas temáticas propostas 

foram de resposta às necessidades que a escola mantém, como foi o caso da leitura, 

escrita e ainda as necessidades, ou melhor, exigência social, que foi o projeto com as 

novas tecnologias que visou à utilização dos recursos audiovisuais e dos computadores 

disponíveis na escola. Embora existam insuficiências quanto ao ensino e demais 

vivências a serem explicitadas, ainda coexistem as práticas de observação que 

caracteriza um elemento imprescindível para que a teoria e a prática (re) afirmem nossa 

escolha pela docência, uma vez que a observação em aspecto colaborativo possibilita ao 

graduando uma aprendizagem mais sólida. Por fim, a participação na rotina da escola 



sistematiza o estabelecimento de uma relação mais agradável na obtenção das 

informações e saberes necessários para que se rompam, complementem e instaurem 

práticas que possibilitem uma melhor aprendizagem. Conhecer as partes e suas 

composições faz-nos entender melhor as particularidades, necessidades e preferências 

dos alunos quanto às atividades a serem trabalhadas. 

 

CONCLUSÃO 

Ensinar é uma profissão árdua, exige-se uma compreensão básica da formação 

humana e integral do conhecimento disposto para a aprendizagem dos alunos, pois a 

rotina da sala de aula necessita de múltiplos saberes, pois não advém de uma única 

fonte, mas de várias e de diferentes momentos da vida. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID é um 

campo distinto do estágio supervisionado, pelo fato de possibilitar ao graduando uma 

aprendizagem empírica em longo prazo. As atividades desenvolvidas no subprojeto de 

pedagogia estão revelando para o graduando a participação em atividades múltiplas, em 

outras palavras, em práticas inovadoras que procuram responder às necessidades 

educacionais e sociais que consequentemente contribuem para o desenvolvimento de 

saberes para a formação do futuro professor.  

Entende-se que há muito a se descobrir, pois as experiências em si, em regime 

de colaboração com as professores supervisoras mantém insuficiências para serem 

sanadas com práticas e saberes que rompam certos paradigmas e que intrinsecamente se 

torne parte da escola na ausência do Programa. Ademais se torne em experiências 

renovadas que marquem a formação continuada dos professores, pois os saberes 

experienciais “é um saber fundante da nossa prática educativa, da formação docente, o 

do nosso inconcluso assumido” (FREIRE, 1996, p.58). 
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