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JUSTIFICATIVA 

 O presente trabalho surge da necessidade de se entender um assunto muito debatido e 

discutido no meio da educação: a dicotomia teoria e prática na formação da identidade docente. 

Desta feita, pretende-se com este refletir e apontar algumas influências que o contato com a vida 

escolar nos proporciona enquanto bolsistas do PIBID. 

 Portanto, é sobre as vivências e observações feitas na escola Colaboradora no trabalho com 

o Projeto do PIBID, que se elegem algumas indagações, bem conhecidas, mas que precisam de 

respostas: a teoria realmente se aplica na prática cotidiana do professor? Que características deve ter 

um bom professor/educador frente à sociedade atual? Quais os saberes necessários a uma boa práxis 

pedagógica? É na tentativa de responder tais questões que se tecerá este trabalho que versa sobre as 

influências deste programa de formação inicial na formação da identidade docente mesmo que 

ainda na graduação. 

OBJETIVOS 

 Discutir e relatar questões que influenciam na formação do ser professor/ educador e do seu 

fazer pedagógico, estabelecendo uma relação dialética com o trabalho no PIBID e as oportunidades 

vivenciadas na escola, sejam elas em sala de aula, nos momentos de planejamento, nas reuniões 

escolares e nos momentos extra-classe e até informal como é o intervalo. 

METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada para a elaboração deste estudo foi de caráter qualitativo, de base 

empírica nas observações realizadas na escola como campo macro e na sala de aula do 3º ano 

vespertino como campo micro, bem como nas anotações do diário de bordo, estudos e discussões 

em grupo em nossas reuniões. 

 Para o embasamento nos remetemos a estudos de FREIRE (1996) que trata da importância 

da reflexão para prática docente; PIMENTA (2007) com seu legado sobre os saberes pedagógicos, a 
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formação e a identidade docente; e TARDIF (2006) com os saberes docentes e a formação 

profissional. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS   

 Nas últimas décadas, o pensar da formação e dos saberes docentes tem passado por muitas 

mudanças influenciadas pelas transformações ocorridas nos vários seguimentos da sociedade, como, 

os tecnológicos, os econômicos, os políticos e os sociais. Considerando tais variações (PIMENTA, 

2007), aponta a necessidade de repensar a formação do professor diante do papel que hoje é posto a 

esse profissional, um papel que vai muito além das paredes da sala de aula, ou mesmo da escola, o 

papel de arquiteto da educação, um papel social e político. 

 Desta feita, a autora, ver na sociedade contemporânea cada vez mais à necessidade do 

trabalho pedagógico enquanto mediação, já que este processo acaba por influenciar de maneira 

intencional, a construção cidadã dos indivíduos. Tornando-se imprescindível repensar a formação 

dos professores, os saberes e as práticas docentes, possibilitando a articulação e a tradução dos 

novos saberes em novas práticas, e por que não novas teorias.  

 Assim Pimenta nos esclarece que “Professorar não é uma atividade burocrática para qual se 

adquire conhecimentos e habilidades técnico- mecânicas.” (PIMENTA 2007 p. 18). 

 Neste sentido, segundo a autora ser professor é algo que se constrói em um processo de 

longo prazo que vai desde o primeiro contado com a escola enquanto aluno, aos saberes 

apreendidos na universidade até as práticas cotidianas em sala de aula. Para tanto, se torna 

indispensável que o educador seja reflexivo como aponta FREIRE, ou seja, é refletindo a prática de 

hoje que podemos melhorar as práticas pedagógicas dos educadores. E é neste prisma que se 

encaixa perfeitamente o trabalho desenvolvido pelo PIBID. 

 O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) possui várias propostas 

em seu contexto, e uma delas é promover à iniciação a docência dos futuros professores dos cursos 

de licenciaturas para a aquisição de saberes experienciais, mas também para o estudo da dinâmica 

educativa na escola, bem como a construção de uma base para edificação de sua identidade como 

profissional da e para educação, tendo como um de seus objetivos instigar em seus graduandos o 

compromisso com o ensino e com a aprendizagem, mostrando - lhe como é composta a tarefa de 

lecionar, que os cursos de graduação em si só, não conseguem evidenciar com tanta riqueza de 

detalhes e valores a aplicação do seu oficio.  

 Portanto, o trabalho no PIBID é de suma importância para o amadurecimento da identidade 

profissional do graduando como futuro docente. É entre erros e acertos, numa postura dialética de 

estudante, pesquisador e educador, que o Pibidiano (como assim nos nomeamos gentilmente os 

bolsistas do programa) é levado a construir práticas fincadas na teoria (práxis), mas agora também a 

luz da experiência de práticas que dão certo como é o caso das práticas vivenciadas pelas 

professoras supervisoras; Profissionais que aprenderam a lidar com as necessidades e desafios da 

sala de aula. 

 Desta feita, participar do PIBID é uma oportunidade única de começar a alicerçar uma boa 

formação profissional. Onde todos os saberes pedagógicos aprendidos na universidade e os saberes 

experienciais começam a se fundir e a tornar-se um emaranhado de novos saberes plurais, que nos 

guiam na tarefa de ensinar com responsabilidade, compromisso e eficácia, de forma a (re) significar 

conhecimento(s) para o alunado. Para tanto, TARDIF (2006) já havia refletido sobre tais saberes 



plurais sendo estes compostos de vários saberes provenientes de diversas fontes, como os saberes 

disciplinares, curriculares, profissionais e experienciais. 

 Neste período de atuação no projeto surgem indagações ao graduando que até então não se 

mostravam a ele, questões que lhe exige estudo e que refutam sua prática, desta forma o estudante 

começa a se posicionar como pesquisador e a construir sua autonomia, libertando das grades que 

antes lhe oprimiam e fechava seu olhar para um só foco, o de pensar somente em aprender e 

aprender... Esquecendo-se que sua tarefa também reporta a ensinar e educar.  

 Tais situações constituem para o graduando como desafios a serem superados como foi o 

caso do projeto de alfabetização, desenvolvido na escola onde tínhamos uma realidade bem peculiar, 

alunos de níveis distintos e com necessidades bem diferentes; Que com a ajuda da coordenadora e 

das supervisoras fomos aos poucos adaptando e aprendendo com eles qual era o melhor caminho e 

como poderíamos agir para superar as inúmeras diferenças e dificuldades encontradas no ensino e 

aprendizagem. 

  Contudo, vale ressaltar ainda que com o PIBID foi possível sentir na pele  que não há receita 

pronta pra trabalhar com educação, onde há dia e dias, cada um diferente do outro, situação e 

situações, as quais devemos ter compromisso e profissionalismo para lidar e o mais importante, 

superar. Desta feita, conclui-se que devemos sempre desafiar a nos mesmos como educadores, 

estudantes, pesquisadores, desafiar também nossos alunos e nossa prática, a fim de quebrar todas as 

barreiras do velho e construir o novo. Valorizando tanto os acertos como os erros, pois são deles que 

conseguiremos construir novas e melhores práticas como educadores. 

 Diante desse prisma, o PIBID possibilita ao bolsista graduando: uma “Reflexão na ação, 

sobre a ação e sobre a reflexão na ação.” (PIMENTA, 2007), sendo tais características 

indispensáveis ao processo para formação de um profissional reflexivo e investigativo, que através 

do confronto existente entre a luz da teoria e a prática, busca mobilizar novos saberes. 

 Assim, é através da prática educativa que se inicia o processo de formação da identidade do 

pedagogo, enquanto profissional que irar atuar no campo de docência. Desta forma, é por ocasião do 

PIBID em parceria com a CAPES/UERN, que o estudante de pedagogia consegue visibilizar novos 

olhares sobre a profissão que deseja seguir, de acordo com os valores que atribui a profissão. Assim 

como afirma, (PIMENTA, 2007, p19).       

“Uma identidade profissional se constrói, pois a partir do significado de cada professor 

enquanto ator e autor, confere a atividade docente no seu cotidiano a partir de seus 

valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua historia de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angustias e anseios, do sentido que tem em sua 

vida o ser professor.” 

 Sobre este enfoque, todas essas afirmações e execuções da prática educativa se dão em vários 

entornos, possibilitando ao bolsista reafirmar-se ou direcionar seu processo de formação tendo em 

vista que o PIBID possibilita o contato com a prática educativa ao pedagogo em seu campo de 

atuação, tendo a escola como “laboratório” onde se vivencia experiências singulares que contribui 

como aporte significativo para nossa formação e identificação profissional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em virtude do objeto de desvendar e discutir a importância do PIBID em parceria com a 

CAPES/UERN e os impactos do mesmo para nossa formação docente, destaca-se que é necessário 



repensar cada vez mais a prática pedagógica, para que se possa criar um ambiente favorável a 

construção de novas aprendizagens múltiplas. 

Desse modo, o PIBID proporciona impactos na vida dos graduandos dos cursos de 

licenciatura, promovendo o aprimoramento intelectual dos mesmos, possibilitando aos mesmos uma 

aprendizagem mais direcionada, motivando a participação do graduando em atividades 

diversificadas alicerçadas no ensino, a pesquisa e extensão. O que só vem a fortalecer a relação com 

o saber e o saber fazer docente. 

 Para tanto, cabe ao professor/educador que vive e integra na sociedade contemporânea 

avançar e não se limitar apenas ao que vê, mas transpor suas limitações e medos sabendo que é 

preciso desenvolver de forma plural o desenvolvimento físico, social, emocional, psicológico e 

afetivo da criança. Por conseguinte, sabendo que o conhecimento não se constrói a partir do 

individual, e sim de um conjunto de fatores, é necessário continuar com a prática reflexiva e 

investigativa buscando analisar sempre o confronto existente entre teoria e prática em sala de aula. 

Sendo ambas, características necessárias de um bom educador que sempre reflete a sua prática 

cotidiana e busca mobilizar novos saberes. Pois a cada dia a educação assume diversas formas de 

obtenção de conhecimento, novos lugares, novos papéis, novos contextos, e consigo traz para o 

docente um papel de reflexão e de redimensionamento de sua prática. 

PALAVRAS – CHAVE: Formação e Identidade Docente. PIBID. Prática Reflexiva. 
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