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JUSTIFICATIVA

O presente trabalho é oriundo das atividades realizadas no Programa Institucional de Bolsas 
de  Iniciação  à  Docência  (PIBID),  cuja  finalidade  é  elevar  a  qualidade  da  formação  inicial  de 
professores,  nos  cursos  de  licenciaturas  e  despertar  o  interesse  dos  licenciandos  para  atuar  na 
Educação Básica. Por isso, inseriu-se o bolsista no contexto da Escola Estadual João Godeiro – 
Patu/RN, parceira do Curso de Pedagogia,  na formação do licenciando, para proporcionar-lhe a 
oportunidade de desenvolver atividades coletivas e interdisciplinares. As atividades incumbidas ao 
graduando,  em especial,  o trabalho com pesquisa na prática  educativa,  o planejamento da ação 
prática  e  o  trabalho  com  projetos  são  experiências  emblemáticas  que  contribuirão  para  a 
qualificação de sua formação docente. 

Nessa  ótica,  nada  é  tão  preciso  do  que  a  escolha  dessa  temática,  “a  importância  das 
experiências do PIBID para a formação docente”, uma vez que, o graduando bolsista do curso de 
pedagogia aperfeiçoará e lapidará a sua formação todos os dias, por meio de um processo reflexivo 
e de práticas pedagógicas que lhe darão suporte quando estiver no exercício da profissão docente. 
Indubitavelmente, esse programa é de grande valia para formação do graduando, não se pode refutar 
o  seu  mérito.  É  de  relevância  significativa  a  realização  desse  trabalho  para  a  ratificação  e 
comprovação da seriedade do programa.

OBJETIVO

O trabalho ora apresentado visa refletir  sobre as contribuições das ações do PIBID para 
formação inicial  do pedagogo, as quais  possibilitaram ampliar  os conhecimentos  pedagógicos e 
experienciais, além daqueles que é proporcionado entre as quatro paredes da universidade.

METODOLOGIA

Na Perspectiva de se atingir o objetivo proposto, o trabalho se desenvolveu com base no 
arcabouço de ações já executadas  pelo PIBID, as quais  são contundentes  para a construção da 
identidade profissional do futuro docente. A discussão ora posta se pautou em autores que discutem 
a formação docente, como Libâneo (1992), Nóvoa (1997), Pimenta (2007), entre outros. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No complexo dia a dia escolar, faz-se necessário que a educação não se deixe controlar de 
maneira demasiada por modelos pré-determinados, visto que, esta se constrói num processo diário. 
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Nesse sentido, o licenciando deve, desde cedo, ser introduzido no fazer docente, porquanto, este é 
dotado de complexidade e existem situações que a pedagogia não tem respostas evidentes, a não ser 
os  conhecimentos  da  experiência  docente.  Para  isso,  é  imprescindível  a  pesquisa  escolar  para 
compreensão da realidade, sendo esta basilar para a formação pedagógica. Pimenta (2007) explicita 
que para compreender a realidade é necessário trabalhar a pesquisa como princípio formativo na 
docência.  Para  a  autora,  as  observações  feitas  nas  escolas,  entrevistas,  coleta  de  dados  sobre 
determinados temas,  problematização e desenvolvimento de projetos permitem ver e analisar as 
escolas com um olhar não mais de alunos, mas de futuros professores, contribuindo, assim, para a 
construção da identidade do pedagogo.  

O PIBID tem favorecido o trabalho investigativo no processo de ensino-aprendizagem na 
Escola Estadual João Godeiro, fato salutar para o graduando, pois permitiu o contado direto com 
alguns dilemas no contexto escolar, sendo o mais gritante a deficiência na leitura e na escrita; o que 
impulsionou o grupo a inquirir e a postular soluções para superar as discrepâncias detectadas. Essa 
experiência corroborou a construção da identidade profissional, de modo que enriquecerá o saber-
fazer do futuro pedagogo, no exercício da docência.  Além disso, estará habilitando-o para atuar 
como  pesquisador  de  sua  própria  ação  e  construir  uma  educação  mais  eficiente  e  eficaz  para 
formação de cidadãos mais conscientes. Essa questão apresenta-se de acordo com o pensamento de 
Nóvoa  (1999)  ao  explicitar  que  a  formação  não  se  constrói  por  acumulação  (de  cursos,  de 
conhecimentos, ou de técnicas), no entanto, constrói-se por meio de um trabalho de reflexão crítica 
sobre o fazer pedagógico e (re) construção constante de uma identidade pessoal. Por isso, é tão 
relevante investir à pessoa e conceder estatuto ao saber da experiência. 

O  planejamento  das  ações  executadas  no  programa  estimula  o  formando  a  viver  em 
constante reflexão. O PIBID tem oferecido na prática o versado na universidade, uma vez que, na 
educação, o planejamento é uma exigência premente no processo pedagógico e está inerente ao ato 
educativo. Para Libâneo (1992) o caráter pedagógico da prática educativa se configura como ação 
consciente, intencional e planejada no processo de formação humana. Isso coaduna com a visão de 
Haidt (1994, p.94) ao explicitar que:

Planejar é analisar uma dada realidade, refletindo sobre as condições existentes, e 
prever as formas alternativas de ação para superar as dificuldades ou alcançar os 
objetivos desejados. Portanto, o planejamento é um processo mental que envolve 
análise, reflexão e previsão.  

Isso enriquece o saber-fazer docente, pois cada realidade exige uma sistematização e uma 
esquematização para transformação dos fatos. Sem sombra de dúvida, a escola parceira tem um 
contexto bastante complexo, o que é desafiador e propiciador de saberes práticos, já que o bolsista 
está  diretamente  imbuído  com  o  processo  formativo,  forma-se  e  reforma-se  num  movimento 
interativo e dinâmico. O programa comprovou com maior eficácia que o planejamento é o caminho 
viável para superar os problemas e alcançar os objetivos almejados, na medida em que instiga o 
bolsista à investigação e ao estudo permanente da práxis.

A experiência  de  se  trabalhar  com propostas  interdisciplinares,  além de  contribuir  para 
qualificar o processo de ensino e de aprendizagem na escola, ao promover a transformação e o 
redimensionamento  de  ações  pedagógicas  pautadas  no  tradicional  e  no  mecanicismo,  com  a 
utilização de uma série de operações necessárias para poder criar formas que possam melhorar a 
qualidade de vida dos sujeitos, possibilitou também ao graduando de pedagogia a comprovação de 
que o ensino calcado na interdisciplinaridade rende mais e melhor. O aluno ganha com a superação 
de  suas  deficiências  e  com uma prática  inovadora  e  dinâmica,  e  o  bolsista  com os  saberes  da 
experiência,  ao  ser  desafiado  a  exercer  uma  atitude  diante  de  alternativas  para  sondar  mais  e 
melhor; atitude ante a possibilidade de revelar novos saberes; atitude de desafio perante o novo, 
desafio em redimensionar  o velho,  e atitude de incumbência  em construir,  e sempre da melhor 
forma possível.
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O resultado de tudo isso é conhecimento tanto para os alunos, como para o graduando de 
pedagogia.  Isso  é  relevante  para  a  qualificação  profissional.  Nas  ações  do  programa  tem-se  a 
oportunidade de confrontar  a teoria estudada na universidade com a necessidade de intervenção 
exigida no ambiente escolar. É primordial  esse processo dialético entre a teoria e a prática,  que 
sempre  resulta  num  fazer  diferente.  E  isso,  indubitavelmente,  tem  acontecido  diariamente  no 
trabalho executado no PIBID. 

Ao mesmo tempo em que se trabalha no processo educativo com a formação do indivíduo, o 
graduando se aperfeiçoa,  utilizando a  reflexão na  e  sobre a  ação  como estratégia  formativa.  É 
através  desse  processo  que  se  constrói  a  prática  profissional,  ao  passo  que  dá  uma  nova 
configuração à realidade educativa, a ponto de transformá-la. Gomes (1997, p.104) explicita que 
“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”.  Isso  implica  em  experiência  e 
maturidade profissional, porquanto, no cotidiano da sala de aula requer-se a capacidade de atuar em 
situações indeterminadas, imprevisíveis e complexas. Isso é importante para a formação docente. E 
o PIBID tem favorecido ao bolsista atuar como pesquisador de sua própria prática, introduzindo-o 
em práticas pedagógicas desafiadoras e potencializadoras. 

Pode-se ainda adicionar como experiência formativa, as atividades lúdicas desenvolvidas na 
escola, as quais foram de fundamental importância para o cultivo de novos conhecimentos e para o 
crescimento profissional. 

Diante das experiências desenvolvidas pelo PIBID, infere-se que atividades significativas 
ocorreram, fortalecendo a identidade profissional do graduando de pedagogia na mobilização dos 
saberes  da  docência,  de  forma  que  permitiu  ao  bolsista  agir  de  maneira  crítica,  num processo 
dialético  entre  teoria/prática,  e  permitiu  a  construção  de  novos  saberes,  oriundos  da  prática 
pedagógica, no cotidiano da escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas ações executadas pelo PIBID, analisa-se sempre, implicitamente, um de seus objetivos 
principais, qualificar a formação do graduando e fazê-lo optar pela carreira docente. Em meio a um 
contexto  social  em  que  a  profissão  de  professor  é  tão  desvalorizada,  emerge  esse  programa, 
provando que o pedagogo é  um profissional como os demais,  sendo necessário  investir  na sua 
pessoa, desde a formação inicial. O PIBID não somente apresenta, nos seus objetivos, a necessidade 
de  se  investir  na  carreira  docente  do  graduando  de  pedagogia,  como  mostra  isso  na  prática, 
envolvendo-o  em experiências  docentes  para  qualificá-lo,  pois  é  ciente  de  que  a  base  de  toda 
conquista tem por trás, sempre, um bom professor. 

Por isso, é tão importante esse programa na vida acadêmica do graduando de pedagogia, 
pois tem sido primordial no incentivo à docência, já que estamos imbuídos diariamente no trabalho 
da  escola  com  o  processo  de  ensino-aprendizagem,  tendo  a  oportunidade  de  trabalhar  uma 
diversidade  de temas  educativos  e de mobilizar  conhecimentos  para superar  as  dificuldades  no 
contexto escolar. 

PAVAVRAS-CHAVE: 

PIBID. Saberes experienciais. Ensino e aprendizagem. Formação docente. 
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