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RESUMO 

 
 
 
O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre das vivências de acadêmicas do 
curso de graduação em Pedagogia, inseridas no Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Pedagogia/Porto Velho, voltado à formação 
e prática docente dos licenciando em Pedagogia da Universidade Federal de 
Rondônia, campus Jose Ribeiro Filho. O objetivo da pesquisa foi refletir sobre as 
contribuições das atividades de práticas de ensino realizadas no âmbito do PIBID – 
Pedagogia, considerando o processo de formação profissional das bolsistas e 
professoras. Esta pesquisa foi realizada com base no instrumento de coleta dados, 
questionário, aplicado para quatro integrantes do PIBID. Os estudos foram baseados 
em experiências vivenciadas pelo grupo durante o seu processo de formação entre a 
graduação e a inserção no PIBID. Os estudos foram realizados a partir das ações 
planejadas entre as bolsistas e a professora supervisora - para desenvolver as 
atividades em sala de aula. O questionário foi composto por nove perguntas, com 
abertura para comentários caso as pesquisadas sentissem necessidade. Os 
resultados podem mostrar a contribuição do PIBID para a valorização dos docentes, 
e para uma vivencia real do campo de trabalho, aumentando a qualidade da 
formação inicial de professores, em integração com a Educação Básica.  
 
 
Palavras-Chave: Educação. Iniciação à docência. Práticas de Ensino. PIBID – 
Pedagogia.  
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INTRODUÇÃO 

 

Elaboramos esta pesquisa a partir de experiências realizadas entre o curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia e o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). É um programa desenvolvido pelo Ministério 

da Educação (MEC) em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível superior (CAPES).  

 O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação 

de professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de 

licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvida por 

Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação 

básica da rede pública de ensino. 

Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das 

escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam 

atividades didático-pedagógicas, sob a orientação de um docente da licenciatura, 

neste caso do curso de pedagogia, e de um professor da educação básica.  

O PIBID tem como objetivo incentivar a formação docente - para a educação 

básica - em nível superior para elevar a qualidade da formação inicial de professores 

nos cursos de licenciatura, inserir os licenciados no cotidiano de escolas da rede 

pública. 

O PIBID - Projeto Institucional da Universidade Federal de Rondônia - 

instituído pelo Edital CAPES/61/2013, com duração prevista para quatro anos é 

composto por 16 subprojetos: 

Biologia (Porto Velho), Filosofia (Porto Velho), Física (Ji-paraná), Física (Porto 

Velho), História (Rolim de Moura), Interdisciplinar (Guajará-mirim), Interdisciplinar 

(Porto Velho), Letras Inglês (Porto Velho), Letras Português (Porto Velho), 

Matemática (Ji-paraná), Pedagogia (Ariquemes), Pedagogia (Ji-paraná), Pedagogia 

(Porto Velho), Pedagogia (Rolim de Moura), Pedagogia (Vilhena), Química (Porto 

Velho) e Pedagogia (Porto Velho).  

O subprojeto Pedagogia Porto Velho desenvolve um trabalho de pesquisa 

participante, com o envolvimento de quarenta bolsistas de iniciação a docência, oito 

professoras supervisoras, e dois coordenadores de área. Os bolsistas estão 

distribuídos em quatro escolas públicas de Porto Velho, entre Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo a Educação de Jovens e Adultos. 
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Cada GT segue uma linha de pesquisa e ação pedagógica com a qual o 

grupo mais se identifica. São realizadas reuniões semanais com todos os GT para 

reflexões das pesquisas e ações pedagógicas desenvolvidas por cada grupo. Como 

costumamos chamar “é a comunidade de aprendizagem1”, onde são germinados 

planejamentos e projetos, onde os grupos trocam experiências sobre os trabalhos 

desenvolvidos.  

Essa parceria entre a Universidade e a escola motivou a pesquisa, levantando 

como problema: Quais as contribuições das atividades realizadas no âmbito do 

PIBID - Pedagogia para o processo de formação profissional das bolsistas e 

professoras? 

 Qual a importância do planejamento das atividades propostas em parceria, 

com a professora do 5° ano, para a formação das bolsistas? 

 Qual a relevância das atividades didáticas desenvolvidas na escola para a 

formação das bolsistas do PIBID - Pedagogia? 

 A formação do professor, necessária para atuação em sala de aula, vem 

sendo uma preocupação nas discussões acadêmicas. Quem forma esses 

profissionais são os cursos de licenciatura, e para atuar nas séries iniciais, essa 

formação é de responsabilidade do curso de pedagogia. 

 O interesse em pesquisar o tema surgiu no percurso do trabalho desenvolvido 

no PIBID. Enquanto sujeito que aprende, o homem está em constante processo de 

desenvolvimento, portanto o trabalho docente também exige essa postura, a busca 

incessante pelo conhecimento, o estar atento às transformações sociais.  

Segundo Marques (2000), para um ensino que leva em consideração uma 

prática didática meramente expositiva, a formação do professor requer apenas 

assimilação dos conteúdos propostos nos cursos de formação. Entretanto 

precisamos investir na superação desse modelo.  

Entendemos que a universidade não pode se furtar a esse papel, 

principalmenteporque a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo 62, Brasil (1996) 

consta que “aformação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação [...]”.O que nos leva a compreender a importância 

                                                 
1Comunidade de Aprendizagem: como locus de aprendizagem colaborativa da docência (Cf. 

FIORENTINI, 2004, p.59). 
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do PIBID como parceiro para a formação docente, possibilitando que os licenciandos 

possam fazer a relação do que se estuda durante o curso e a prática desenvolvida 

através de projetos na escola.   

   Desejamos uma formação mais adequada e melhores condições de 

trabalho, entretanto, no cenário brasileiro atual, o que vemos não é a preocupação 

com a qualidade da educação, mas coma quantidade de profissionais que atuam na 

educação.Concordamos com Marques (2000, p.32) quando afirma que os 

professores precisam ser incentivados a trabalhar pensando em sua atuação social, 

como “[...] educador coletivo, que pense a educação e relativize seus limites não os 

aceitando [...]”, mas desafiando-os, buscando novas formas de agir e conviver no 

ambiente educativo. 

Desde muito cedo, as crianças já tem o convívio com várias situações orais e 

escritas, antes mesmo de estarem apropriados do código escrito na escola. Por isso 

o professor deve possuir uma formação sólida para articular o conhecimento 

cientifico com o conhecimento vivenciado pelo aluno.  

Esta pesquisa buscou investigar experiências didáticas desenvolvidas a partir 

do PIBID - Pedagogia, para a formação inicial das acadêmicas bolsistas, 

considerando a atuação no 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de 

Porto Velho. Para tanto, os objetivos específicos foram: 

 Analisar a interferência das atividades de planejamento organizadas pelo 

grupo de bolsistas, em parceria com a professora do 5º ano, para a formação 

das acadêmicas; 

 Compreender em que medida a prática pedagógica desenvolvida em sala de 

aula tem sido importante para alicerçar a formação docente do grupo de 

futuras pedagogas. 

A metodologia da pesquisa realizada foi qualitativa, por considerar que ela 

trabalha os significados, valores e atitudes; o que nos permite estabelecer relações 

mais estreitas com o fenômeno a ser investigado. 

Buscamos algumas considerações de caráter bibliográfico a partir do que vem 

sendo discutidas por educadores e teóricos da área, publicações que balizaram a 

pesquisa de campo - pautada nas ações planejadas entre as bolsistas e a 

professora supervisora - para desenvolver as atividades em sala de aula. Os dados 

foram coletados com quatro bolsistas do PIBID e a professora supervisora, 

responsável pela turma do 5° ano do ensino fundamental, na qual são realizadas as 
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atividades do PIBID Pedagogia, sendo a pesquisa de grande valia para o trabalho e 

para o nosso crescimento enquanto acadêmicas e bolsistas. 

Optamos pela abordagem da pesquisa qualitativa, e segundo Gil (1991), 

considera a dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um elo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade que não podem ser tratados em números. 

Considerando também uma profunda relação entre pesquisador e a pesquisa que 

não podem ser quantificados.  

Os estudos foram realizados através de pesquisa de campo, tendo como 

ponto de partida- a problemática – pois o interesse esteve voltado para o estudo do 

grupo, procurando descobrir novas informações acerca do problema para o qual se 

procura uma resposta, conforme consideram Marconi; Lakatos (2003). 

A pesquisa teve como participantes três acadêmicas do curso de Pedagogia 

da UNIR que fazem parte do PIBID, e para apresentação da análise das respostas 

das bolsistas, estas foram caracterizadas por nomes fictícios Gardênia, Rosa e 

Margarida; as quais desenvolveram o projeto PIBID em uma escola pública 

municipal com a professora supervisora, aqui identificada como Vitória Régia. 

Foram realizadas durante o ano letivo estudos, planejamentos por parte do 

grupo que compõe o GT2 (grupo de trabalho), analisadas as atividades propostas 

pelas bolsistas, com vistas que o foco da pesquisa está na formação inicial das 

Pedagogas inseridas no PIBID.  

 

O amor é a emoção que constitui o domínio de ações em que nossas 
interações recorrentes com o outro fazem do outro um legítimo outro 
na convivência. As interações recorrentes no amor ampliam e 
estabilizam a convivência; as interações recorrentes na agressão 
interferem e rompem a convivência (MATURAMA, 1999, p.22). 

 

Nessa acepção, ao contrário dos que defendem a possibilidade de deixar a 

emoção de lado em um trabalho, a escrita desse trabalho incorpora um diálogo cm a 

sensibilidade, acreditando que falar da emoção não implica desvalorizar a razão ou 

opor-se a ela, mas antes de tudo, entender que o fundamento emocional do racional 

(MATURAMA, 1999) não constituiu um limite, mas sim uma condição.   

Utilizamos questionários para a coleta de dados com as bolsistas e a 

professora supervisora, como definido por Marconi; Lakatos (2003, p.201), “um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, 

que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.  
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Depois de tabuladas as respostas e feitas as análise, os resultados da 

pesquisa foram divididos em duas seções:  

I - Pesquisa Bibliográfica para obter o embasamento teórico sobre a 

interferência das atividades planejadas e organizadas pelas bolsistas PIBID;  

II – Pesquisa de campo, na qual identificamos a prática pedagógica 

desenvolvida em sala de aula como importante medida para alicerçar a formação 

docente do grupo de futuras pedagogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

SEÇÃO I 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A formação do professor não está relacionada apenas por um aparato de 

conteúdo, mais sim por meio de práticas efetivamente correlacionada com as 

teorias, à técnica por si só não da conta da formação dos professores. Onde o 

educador vai atuar se acentua o embasamento crítico do conhecimento filosófico, 

sociológico, político e psicológico do processo educativo. Embora tal formação seja 

uma condição necessária, mas não suficiente, em si mesma, para conseguir 

melhores professores, ela é capaz de proporcionar um bom suporte, no sentido de 

prepará-los para atuar na profissão. 

 

[...] Centrada na docência e concretizada num corpo de 
conhecimento fundamental, articulado em três áreas: do 
conhecimento específico, do conhecimento pedagógico e de um 
conhecimento integrador concebido como espécie de mediação 
capaz de introduzir o conteúdo específico, na ótica do ensino como 
prática pedagógica (MARQUES, 2000, p.38). 

 

Para o estudo desta pesquisa buscamos autores que trazem perspectivas 

próprias a despeito da formação de professores, e contribuições do planejamento e 

execução das atividades no âmbito escolar. Não obstante percebemos certa 

proximidade no que se refere aos autores aqui citados.  

Inicialmente, utilizamos algumas inferências trazidas por Imbernón 2010, em 

seu texto “Formação Docente e Profissional: Forma-se para a mudança e a 

incerteza”, assim como das ideias trazidas por GANDIN 1997, no texto 

“Planejamento Como Prática Educativa” e por Marques (2000), no texto “A formação 

profissional da educação”. 

 

A perspectiva da educação como um direito e como um processo 
formativo contínuo e permanente, além das novas determinações 
com vistas a atender novas orientações educacionais, amplia as 
tarefas dos profissionais da educação, no que diz respeito às suas 
práticas. Exige-se do professor que ele seja capaz de articular os 
diferentes saberes escolares à prática social e ao desenvolvimento 
de competências para o mundo do trabalho. Em outras palavras, a 
vida na escola e o trabalho do professor tornam-se cada vez mais 
complexos (DCN, BRASIL, 2013, p.171). 
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Na perspectiva das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais (NDCN) de 2015, 

no âmbito da formação dos professores, este documento oficial sugere que os 

professores ampliem as suas compreensões sobre os componentes curriculares 

considerando: 

 A compreensão sobre os sujeitos, suas experiências e necessidades; 

 Novas propostas de ações pedagógicas de modo a produzir sentidos para os 

sujeitos;  

 Planejamentos que destaquem a aplicabilidade dos conteúdos curriculares; 

ora a Literatura Infantil também deve ser tratada na formação de professores 

no Brasil. 

A ênfase no ser professor, na sua formação, nos seus saberes e nos 

processos de aprendizagem também está sendo discutido nos inúmeros eventos 

internacionais e nacionais promovidos por órgãos governamentais os quais 

assumem o assunto como questão prioritária.  

 

1.1 INFLUÊNCIAS DAS ATIVIDADES PLANEJADAS E REALIZADAS NO 
ÂMBITO DO PIBID 
 

 O planejamento é uma realidade que acompanha a nossa sociedade ha 

muitos anos. Forma de usarmos a razão para refletir sobre nossas ações, através do 

ato de pensar, imaginar, o que nos remete a importância de planejar. A incerteza do 

que irá acontecer no decorrer do dia, nos faz pensar como irão acontecer as nossas 

horas no decorrer dele.  

A organização do seu tempo, conforme as atividades exercidas por cada 

pessoa durante o seu dia, como atividades mesmo que implícitas que cada pessoa 

exerce. Como levar os filhos a escola, ir ao trabalho, lavanderia e etc. Situações 

corriqueiras do dia a dia de muitas famílias. A nosso ver são coisas tão simples, mas 

que também requer um planejamento organização do tempo para cada atividade. Da 

mesma forma acontece no planejamento educativo, esse que muitas vezes é feito 

em espaços escolares. 

 O planejamento escolar é fundamental para o desenvolvimento da tarefa 

docente e isso inclui a previsão das atividades, tanto na organização, no tempo 

previsto como também nos objetivos propostos. É de grande relevância para que se 

possam fazer adequações no decorrer do processo de ensino, pois, não se pode 
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pensar o planejamento como um modelo pronto a ser seguido e que não possa ser 

alterado em partes ou revisto e novas propostas serem pensadas.  

 

O planejamento é um processo de racionalização; organização e 
coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a 
problemática do contexto social. A escola, os professores e alunos 
são integrantes da dinâmica das relações sociais; tudo o que 
acontece no meio escolar está atravessado por influências 
econômicas, políticas e culturais que caracterizam a sociedade de 
classe. Isso significa que os elementos do planejamento escolar – 
objetivos-conteúdos-métodos- estão recheados de implicações 
sociais, têm um significado genuinamente político (LIBÂNEO, 1994, 
p. 64). 

 

          Devemos levar em consideração, no plano de aula, o tempo que temos para 

desenvolvimento das atividades planejadas, justamente isso é que diferencia o plano 

de aula para e o plano de ensino. Os conteúdos a serem ensinados durante o ano 

letivo estão dentro do plano de ensino, e a forma como ele será realizado esta 

dentro do plano de aula, sendo assim o plano de aula é um detalhamento do plano 

de ensino. 

Não é apenas o tempo de cada um que os diferenciam, mas também a forma 

como são elaborados e por quem. O plano de ensino é elaborado pelo corpo 

docente escolar, juntamente com orientadores, supervisores e os gestores da 

escola. Já o plano de aula é elaborado pelo professor, baseado na proposta de 

trabalho do plano de ensino.  

Quanto a sua elaboração, deve-se levar em consideração que o processo de 

ensino e aprendizagem se compõe de uma sequência articulada de fases: 

preparação, apresentação dos objetivos, conteúdos e tarefas para fixação. O 

professor precisa avaliar a sua própria aula, para que o plano seja bem sucedido, 

pois o trabalho docente tem peso significativo ao proporcionar condições efetivas 

para aprendizagem dos alunos, levando em consideração os fatores de natureza 

social, psicológica entre outros, que influenciam de maneira significativa nesse 

processo. Toda forma de planejamento pode potencializar a ação pedagógica. 

 

O planejamento e um plano ajudam a alcançar a eficiência. Isto 
é, elaboram-se planos, implanta-se um processo de 
planejamento a fim de que seja bem feito aquilo que se faz 
dentro dos limites previstos para aquela execução (GANDIN, 
1997, p.16). 
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Planejar é traçar uma meta pré-estabelecida para alcançar os objetivos 

propostos, transformar a realidade organizando a sua própria ação. Para isso é 

necessário que se faça uma descrição da realidade, dos procedimentos concretos 

para que se possa alcançar o objetivo, ou seja, onde pretendemos chegar.  

Entendemos que o PIBID permite uma formação mais sólida, oportunizando 

novas experiências escolares promovidas pelo contato com outros profissionais da 

área de educação, a partir da aproximação da realidade de nossa área de atuação 

conciliando a teoria estudada com a prática vivenciada, possibilitando desenvolver 

habilidades fundamentais para a competência do exercício profissional. 

Neste caso os objetivos do PIBID se encontram em conformidade com o que 

diz o artigo 61, sobre a formação dos profissionais da educação LDBEN 9.394/96: 

 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o 
conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas 
competências de trabalho;  
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 
supervisionados e capacitação em serviço; 
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, 
em instituições de ensino e em outras atividades. 

 

O objetivo principal do programa é justamente trazer ao graduando a 

proximidade com a teoria estudada no curso superior ao campo de atuação 

profissional. O que é de grande valia para a solidificação da formação docente. 

Diferente dos estágios supervisionados, que acontecem em um período curto o que 

não nos possibilita uma vivência e um conhecimento maior desses espaços.  

 

1.2 A PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO ALICERCE PARA FORMAÇÃO DOCENTE 
DE FUTURAS PEDAGOGAS 
 

            O saber docente construído pelo graduando ao longo da sua vida reflete e 

constitui a sua própria prática. A ampliação dos seus conhecimentos efetiva a 

aprendizagem profissional, na prática das atividades relacionadas à docência.    

Assim, formando uma base sólida de conhecimento, podendo ampliar a 

aprendizagem do aluno.  

 

As marcas das ações passadas são bagagem de prática acumulada, 
uma espécie de ática acumulada, uma espécie de capital cultural 
para as ações seguintes: essa bagagem é possibilidade e 
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conhecimento que não fecha a ação futura. A sociedade cria as 
condições para a ação, a fim de que os seres humanos possam agir 
e o faça de uma forma determinada [...] (SACRISTÁN, 1999, p.75). 

 

            Essas situações enfrentadas no decorrer da prática pedagógica sempre 

podem proporcionar a troca de conhecimentos e experiências vivenciadas pelo 

educador e o educando, e essa relação permite construir uma experiência única, é a 

própria forma de se relacionar com o mundo a sua volta. 

 

A formação inicial é muito importante, já que o conjunto de atitudes, 
valores e funções que os alunos de formação inicial conferem à 
profissão será submetido a uma série de mudanças e 
transformações em consonância com o processo socializado que 
ocorre nessa formação inicial (IMBERNÓN, 2010, p. 57). 

 

A diversidade é o que constitui o desafio da prática docente por isso a 

necessidade do professor estar sempre estudando e pesquisando, ser curioso. Para 

os alunos o professor é quem possui o conhecimento, por esse motivo se deter a 

respostas do censo comum é um tanto quanto perigoso.  

Muitos professores se tornam autoritários, mas o que vemos com essas 

atitudes é o desconhecimento sobre determinado assunto, por não saber ou 

desconhecer, não da o direito ao aluno, de questionar. Nesse caso o saber docente 

precisa englobar vário saberes, pois como defendido por Paulo Freire, ninguém 

ignora ou desconhece tudo.  

Os alunos chegam à sala de aula, também repletos de saberes da 

experiência e cheios de curiosidades, portanto precisamos valorizar esses 

conhecimentos e curiosidades, inclusive como fator motivacional. 

 

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto 
estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a 
sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o 
minimiza, que manda que “ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue 
sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime 
do cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, 
que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente 
à experiência formadora do educando, transgride os princípios 
fundamentalmente éticos de nossa existência (FREIRE, 1996, p. 66) 

 

Entendemos ser difícil até imaginar que um professor com uma atitude como 

essa possa ser chamado de Educador, tal prática desconstrói tudo que já se estudou 
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e pesquisou sobre a relação professor e aluno. O professor é o mediador do 

processo de conhecimento e por isso busca a metodologia mais adequada para 

obter os resultados esperados. Portanto, não conseguimos imaginar que papel 

ocupa um professor autoritário, que desrespeita a educação social do aluno.   

O professor é parte do processo educativo, mas não é o único agente. Se o 

que se busca entre pesquisas e analises dos espaços escolares é um conhecimento 

em construção, algo a ser pensado e discutido, é praticamente impossível que isso 

ocorra se não é dado voz ao educando.  

Inicialmente e com os estudos já realizados no curso de Pedagogia, a visão 

sobre o planejamento e o projeto PIBID era como de algo pronto e a ser seguido do 

inicio ao fim. Com o desenvolvimento e execução do projeto na escola pudemos ver 

que na realidade o planejamento é muito importante para dar direcionamento ao 

trabalho do professor, mas que dificilmente o que se planejou não sofrerá alguma 

mudança durante a sua realização.  
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SEÇÃO II 

APRESENTANDO A PESQUISA DE CAMPO 

 

O PIBID por ser semestral nos proporciona um período bem maior que os 

estágios para desenvolvermos o projeto proposto pelo grupo de bolsistas juntamente 

com a professora supervisora de sala. A cada início de semestre um novo projeto é 

proposto para trabalharmos com os alunos, porém muito antes dos projetos serem 

executados, traçamos juntamente com a professora supervisora, o perfil da turma, 

para que de forma coletiva pensássemos o eixo temático, metodologia e conteúdos 

que suprirão a necessidade educativa destes alunos.  

A avaliação diagnóstica dos alunos, no início de cada semestre, foi o fio 

condutor, partindo dele a ação reflexiva no modo de organizar nosso trabalho e o 

tempo didático, proporcionando e criando oportunidades diferenciadas para cada 

estudante.  

O nosso planejamento enquanto bolsistas e acadêmicas em formação nos 

possibilitaram novas aprendizagens, pois podemos colocar em prática o que já 

estamos estudando durante todo o percurso do curso. Pensarmos a nossa prática 

docente, durante o planejamento, levamos em consideração o tempo proposto para 

desenvolvimento do nosso projeto e como poderíamos contribuir para o trabalho que 

a professora de sala já vem desenvolvendo com eles. 

         O que podemos vivenciar na prática é que muitas vezes tivemos que repensar 

a nossa proposta, que algumas vezes o planejamento para a aula não foi o 

suficiente para deixar claro para os alunos o que pretendíamos alcançar.  

No âmbito filosófico, nos remetemos a letra da composição de Paula Toller, 

cantada por Adriana Calcanhoto: 

 

Por que você é Flamengo 
E meu pai Botafogo  
O que significa  
“Impávido colosso”? 
Por que os ossos doem  
Enquanto a gente dorme  
Por que os dentes caem  
Por onde os filhos saem  

           Well, well, well 
           Gabriel... 
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 Algumas vezes o que pensávamos ser difícil o aluno assimilar e conseguir 

desenvolver, para a nossa surpresa superava as nossas expectativas. Isso também 

nos leva a refletir sobre a realização do planejamento, pois, por mais bem elaborado 

e pensado para uma turma, para qual estejam propostos os conteúdos, apenas isso 

não o torna eficiente, pois, em virtude das percepções sobre a aprendizagem dos 

alunos, precisa ser repensado e alterado sempre que necessário.  

A cada semestre em que concluímos as atividades planejadas, a forma como 

relatamos os trabalhos desenvolvidos no PIBID, além de nossas percepções, se 

constituíram em narrativas. Desta maneira, contamos como ocorreu esse processo, 

expressando nossas emoções e a realidade vivida em tantos momentos, através do 

compartilhamento de nossas experiências, percepções e emoções. 

 

2.1 EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS NO PIBID 

 

Aqui compartilhamos algumas experiências e compreensões a partir da 

escrita de um texto elaborado - narrativa coletiva do GT2 - ao finalizar nossas 

atividades referentes ao primeiro semestre de 2015. 

 

 
Nosso GT2 é composto por quatro acadêmicas, bolsistas PIBID do curso de 

Pedagogia. Atualmente vivemos em uma sociedade, na qual as mudanças são 
constantes, e para construir uma sociedade letrada podemos perceber a 
importância da leitura e da escrita, portanto é de extrema importância o 
planejamento sobre o tema a ser trabalhado.  Oliveira (2007, p.21) nos alerta sobre 
a importância de “planejar e pensar sobre aquilo que existe, sobre o que se quer 
alcançar, com que meio se pretende agir”.  

 
No inicio do primeiro semestre de 2015, fomos informadas que 

trabalharíamos com alunos do 5°ano, então falamos com a professora supervisora, 
e ela nos relatou que seria um grande desafio para ela, pois sempre trabalhou com 
as crianças da educação infantil e que não sabia muito como agir, mas que ela 
enfrentaria esse desafio com muita dedicação e planejamento, para fazer um bom 
trabalho com os alunos. Então, conversando com ela e perguntando se tinha 
alguma sugestão sobre o que pudéssemos trabalhar, ela disse que seria de muita 
contribuição se trabalhássemos algo que ajudasse os alunos a desenvolverem a 
escrita e a leitura, pois a maioria dos alunos tinha dificuldades nessa área, 
sugerindo assim que fossem trabalhados gêneros textuais, com o objetivo que 
lessem e produzissem textos a partir dos gêneros textuais trabalhados. 

 
Fomos à escola para conhecer os alunos e iniciar o diagnóstico, através de 

observação. Foi neste dia que ficamos bem preocupadas, pois na turma tinham 
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alunos de 10 anos, como também de 15 anos, sendo que esses de 15 já eram 
repetentes, e o modo deles agirem é bem diferente dos mais novos, a exemplo, de 
palavras e gestos ameaçadores, fazendo com que os mais novos ficassem 
intimidados.  

 
Nesse cenário, uma das coisas que chamou muito nossa atenção foi o 

posicionamento da professora supervisora, pois enfrentava a situação com 
firmeza, parecendo que já tinha muita experiência com essa situação. Como 
havíamos acompanhado o trabalhado com ela na educação infantil, recordamos a 
maneira dela trabalhar com as crianças, sempre muito atenciosa, sem nunca 
levantar a voz, dominava a sala com muita cautela, mesmo os alunos tendo muitas 
diferenças, ela conseguia, com tanta facilidade, ter o controle da turma. 

 
 Novamente nos surpreendemos com a maneira dela agir, mesmo ela nos 

relatando que seria um desafio, enfrentava tudo com muita propriedade e 
confiança, com isso continuamos a apreender com a professora supervisora, que 
tem sido uma professora exemplar para nós, que estamos iniciando. Lembramos 
então da frase de Clarice Lispector que nos ajuda a pensar: “Dizem que a vida é 
para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso 
o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender”.  Portanto temos 
muito a agradecer, por ter mostrado como deveremos agir diante de diferentes 
situações. 

 
Após a observação da turma iniciamos o trabalho com gêneros textuais. No 

primeiro momento nos apresentamos, e relatamos o motivo da nossa presença na 
sala e o andamento de todo projeto. Na sequência apresentamos os gêneros 
textuais: suas definições, os tipos de gênero. E que em todas as aulas iríamos 
trabalhar cada tipo de gêneros textuais. Fizemos algumas indagações sobre o que 
eles conheciam do assunto. Um aluno respondeu: - É como nós devemos 
escrever? Outro disse: - São os tipos de texto? Outros já informaram não saber do 
que se tratava. Então explicamos que gêneros textuais são “tipos relativamente 
estáveis de enunciados”; ou seja, existem diversas maneiras de se comunicar.  

 
Demos continuidade a aula trabalhando com o gênero convite e bilhete, os 

quais priorizaram identificar os conhecimentos prévios dos alunos, indagamos 
sobre a diferença entre bilhete e convite. Em relação ao convite eles falaram: há é 
pra convidar pessoas. Perguntamos: E o que tem no convite? Tem hora, data, 
local, nome do convidado. Nesse momento todos contribuíram. 

 
Quando perguntamos sobre o bilhete todos ficaram tímidos, não souberam 

responder, quando indagamos: a mãe de vocês nunca deixou um bilhete na 
geladeira? A professora nunca mandou bilhete para mãe de vocês? - Já! Então um 
aluno disse: - “Eu já recebi um bilhete de reclamação”. E para descontrair 
perguntamos se eles tinham recebido bilhete de namorado (a)? E todos rindo, 
alguns disseram que sim. Então explicando para eles a definição e as 
características de cada um, percebemos que eles já conheciam vários gêneros 
textuais, apenas não possuíam ideia das suas características e do nome dado.  
    

Após a conversa, solicitamos uma atividade, na qual eles teriam que 
construir um bilhete e um convite. Depois de terem produzido, todos tiveram que 
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fazer a leitura para o grupo. Passamos a trabalhar com o gênero textual “carta”, 
quando começamos perguntando como se escreve uma carta. - “Se escreve com a 
mão” - disse um aluno. Então perguntamos quais os caminhos que devemos 
percorrer para se escrever uma carta. Então os alunos foram falando as etapas: 
endereço, nome de quem envia, data, nome de quem vai receber.  

 
Em seguida mostramos o cartaz com as características da carta, uma aluna 

perguntou: - Posso ler? Respondemos que sim, logo em seguida uma das 
bolsistas leu para eles um modelo de uma carta escrita, para que eles pudessem 
identificar o que tinha na carta e solicitamos que eles produzissem uma carta.  

 
Ao lermos as cartas nos deparamos com muitos sentimentos, como uma, 

por exemplo, que chamou muita atenção em que o aluno mandava para a mãe 
“pedindo desculpas, que amava muito e que não ia mais reprova, pois não queria 
ver ela triste novamente”. 

 
Em alguns momentos eram muito dispersos, então sentimos a necessidade 

de mudarmos a metodologia com eles. Optamos por trabalhar com aulas mais 
dinâmicas, com data show e outros recursos tecnológicos e sempre, ao final de 
cada aula, uma atividade em grupo para reforçar o assunto estudado. Ao nos 
reunirmos pensamos em inserir as dinâmicas, então resolvemos também passar 
dois vídeos: o vídeo “Vida Maria” e o vídeo “Amenina que odiava os livros”.  

 
Ficamos muito apreensivas ao exibir o vídeo Vida Maria, mas precisávamos 

fazer uma intervenção para que eles tivessem mais atenção durante as aulas, 
perguntamos para a professora supervisora da sala, então ela respondeu: - 
Passem sim, tem que dar um choque de realidade neles. 

 
Então chegou o dia e passamos os dois vídeos: Vida Maria e Menina que 

odiava os livros. Começamos pelo vídeo Vida Maria e depois eles relataram que os 
acontecimentos do filme iam passando de geração em geração e que o filme é 
muito triste, que as crianças queriam estudar, mas não tinham oportunidade, e “- 
nos temos a chance e só queremos bagunçar”.  

    
Depois passamos o vídeo da menina que odiava os livros. Tivemos uma 

surpresa com o relato que surgiu do menino mais agitado da sala, daquele que já 
foi expulso de quase todas as escolas por onde passou: “- Ela não gostava dos 
livros, mas a necessidade fez com que ela lendo os livros aprendesse a gostar de 
Ler, porque nos livros encontramos algo novo”. Ficamos muito felizes! 

 
Outro dia a aula era sobre propaganda, notícia e reportagem, quando 

iniciamos perguntando o que eram classificados? E um aluno respondeu: “- é onde 
fica o anúncio de vendas, de emprego”.  

 
Depois começamos questionando se eles assistiam algum jornal e eles 

responderam que sim. Então perguntamos qual jornal? E qual notícia eles tinham 
visto naquela semana que havia chamado à atenção deles? Então responderam 
sobre o que aconteceu em Manaus e Santa Catarina. 

 
Pedimos para que eles identificassem as parte do jornal nos slides, 
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explicamos sobre notícia, sempre dando exemplos do dia-a-dia, tinha um que 
queria falar até do comando policial. Os grandes jornais são organizados em 
partes impressas chamadas de cadernos, onde cada um deles aborda um assunto: 
Política, esporte, economia, Ciência e tecnologia, cultura, Turismo, classificados e 
outros. Explicamos a estrutura do jornal através de slides. Trabalhamos também a 
estrutura do jornal impresso.  

 
Explicamos sobre notícia, perguntando o que era notícia, elementos, roteiro, 

quando apresentamos um jornal no slide mostrando a estrutura para eles 
lembramos que ao produzirmos uma notícia não esquecer as perguntas básicas, 
como: o que aconteceu? Onde? Quando? Por quê? Como? Quem?  

 
Mostramos um jornal para que eles identificassem a principal notícia e eles 

responderam que era Juventus versus Real. Perguntamos se o Real que estavam 
mostrando era dinheiro, para descontrair um pouco, quando todos riram muito, 
explicando que o Real Madri era um time. Nesse dia nos surpreenderam muito, 
falaram sobre as torres gêmeas e um aluno contou que tinha nascido no dia treze 
de setembro, também falaram sobre as manifestações contra a presidente Dilma.  

 
Para exemplificar bem que o jornal precisa chamar atenção, pois também 

tem a questão de vender mais jornal, uma bolsista deu exemplo de uma manchete 
do jornal que estava com ela: “O povo faz manifestação”. E outra bolsista falou o 
nome da manchete de outro jornal: “O povo vai a Rua contra Dilma”, quando então 
perguntamos qual jornal eles comprariam e qual jornal chamava mais atenção. 
Responderam que era o da Gardênia, porque manifestação era coisa de pobre. E 
foram muitos risos com essa resposta de todos (as). 

 
Em seguida trabalhamos com a reportagem explicando que estas tentam 

mostrar os acontecimentos atuais em suporte escrito e através da imagem ou da 
emissão televisiva; Hoje em dia, a divulgação dos acontecimentos é mais rápida e 
fácil de compreender através da televisão, pois mostra-nos testemunhos diretos e 
espontâneos e os tipos de reportagem. Em seguida realizamos a dinâmica: As 
várias formas de noticiar com os objetivos treinar o vocabulário dos alunos, Instigar 
a imaginação dos alunos, apresentar as várias formas de se abordar um fato. Os 
passos que foram seguidos foi dividir a turma em dois grupos. Apresentamos uma 
manchete e pedimos para que os grupos contassem de formas diferentes. Quem 
não conseguisse formar mais frases, perdia o jogo. E muitas frases foram 
surgindo. 

 
No outro encontro, na semana seguinte, explicamos o que era lenda, poema 

e fábula com suas características e exemplos, dividimos a turma em grupos, 
distribuímos alguns textos e pedimos que eles identificassem se era lenda, fábula 
ou poema para que lessem, anotassem as características e socializassem cada 
gênero identificado e todos leram. 

 
No dia treze de março, fomos para mais um encontro, quando trabalhamos 

com o gênero textual “receita”. Iniciamos fazendo o levantamento prévio dos 
alunos, fazendo algumas indagações. Quem costuma cozinhar? Cozinha em casa 
ou trabalha cozinhando? O que costumam cozinhar? Quando cozinham? Que 
receitas fáceis costumam fazer? Por que uma receita é considerada fácil?
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 Todos participaram, respondendo: “tem receita de bolo”, “tem receita de 
médico pra tomar remédio”. Outros responderam que sabem fazer uma receita: “eu 
sei fazer bolo”, “eu sei fazer arroz”, “eu sei fazer bife”. Então começamos a explicar 
que tipo de gênero era esse, seu conceito, suas características. Mas o que mais 
nos surpreendeu foi o momento das indagações a respeito da receita, quase 85% 
da turma responderam que o que mais fazia era arroz, bife e salada. Ficamos no 
momento sem palavras e fomos surpreendidas novamente, quando um aluno 
respondeu: “tive que aprender a fazer pra não ficar com fome, por que minha mãe 
trabalha o dia todo e eu fico sozinho em casa”. Realizamos na sala de aula uma 
receita de mousse de maracujá, primeiro falamos dos ingredientes, o modo de 
fazer e depois saboreamos. Eles adoraram. 

 
No dia vinte cinco começamos a aula perguntando se eles sabiam o que era 

gibi? Disseram que sim. Então começamos explicando o texto, a finalidade que o 
gibi, atingir o do leitor através do humor. Falamos sobre os balões de conversa. 
Mostramos os vídeos das batalhas do gibi. E os alunos ficaram muito felizes Após 
a explicação instigamos propondo que cada aluno criasse uma história em 
quadrinhos. Mas que desafio... Primeiro na separação dos grupos, segundo 
ficaram bem agitados, e no terceiro passo, juntos desenvolveram a história, 
mascada um queria uma história, falaram que era muito difícil que não dava. A 
Rosa então explicou novamente e propôs que antes de desistirem eles tentassem. 
Entregamos papel madeira para montassem a história deles. Nossa foi muito legal! 
Lembramos a frase de Paulo Freire: “Educação não transforma o mundo. 
Educação muda às pessoas. Pessoas transformam o mundo”. Depois de uns 
quinze minutos, começamos a ouvir os grupos conversando, todos trabalhando em 
grupo para desenvolver sua história, um grupo tirava dúvidas, todos muito 
preocupados usando a criatividade. 

 
Na próxima aula trabalhamos com dois vídeos: “A união faz a força”, com a 

música “Epitáfio”, inspirados por um dos nossos encontros do PIBID. E outro vídeo 
que orientava a não julgar pela aparência. Foi muito emocionante, tentamos 
trabalhar com as emoções dos alunos e explicar sobre a importância do respeito e 
de amar o próximo, de valorizar o que o seu amigo de turma faz. Depois que 
acabou o vídeo a Gardênia começou a explicar que nós participamos de encontros 
do PIBID, então falamos que a nossa professora tinha passado o mesmo vídeo 
para nós bolsistas. E pediu que destacássemos as palavras que mais nos 
chamavam atenção. Então, a Margarida começou a ler o que ela destacou e 
todos, mas todos mesmo encheram os olhos de lágrimas, ao perceberem que 
estavam faltando com respeito entre eles, esse dia foi emocionante para todas 
nós, do grupo.  

 
No decorrer desse semestre desenvolvemos nossa prática didática com os 

gêneros textuais mais utilizados e como produto final, a partir da divisão da sala 
em grupos de quatro alunos, cada grupo ficou com no mínimo três gêneros para 
apresentar para a sala. Foram confeccionados cartazes pelos grupos, as 
apresentações foram muito boas, víamos a ansiedade e o nervosismo deles na 
hora da apresentação, mas também pudemos perceber o quanto trabalhos assim 
são importantes para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, assim como 
para o nosso.  
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Assim, contamos alguns momentos que nos marcaram ao longo do 
desenvolvimento desse trabalho de grande importância para o nosso crescimento 
pessoal e profissional (GT 2 – PIBID Pedagogia, 2015). 

 
 

 

Em nossa comunidade de Aprendizagem PIBID, as narrativas são as nossas 

memórias a partir de práticas e reflexões que realizamos a cada semestre.  Nelas 

estão incluídos, dentre outros elementos, o registro de projetos, anotações de 

experiências, registros de atividades realizadas, além de ensaios auto reflexivos, 

que permitem a quem a escreve, discutir o que transformou em sua vida a partir do 

que aprendeu no seu percurso de estudos e prática pedagógica. 

Ao produzir essas memórias, cada bolsista refletiu sobre seu próprio 

aprendizado e fez uma espécie de avaliação de seu trabalho. As escritas dessas 

narrativas contribuíram para que a professora supervisora e cada bolsista, além de 

repensar e refletir sobre a própria prática, também melhorasse sua habilidade de 

avaliar e se auto avaliar. Ademais, Nacarato (2013, p. 29) afirma que “a escrita de 

narrativas pressupõe que o professor conheça esse gênero textual. Assim, a leitura 

de narrativas de outros professores tem-se constituído em uma literatura 

potencializada de reflexões sobre práticas docentes”, o que também contribui para o 

processo de formação docente.  

 

2.2A PROFESSORA SUPERVISORA – VITÓRIA RÉGIA 
 

 

A professora supervisora, aqui identificada como Vitória Régia, para 

manutenção de sua identidade em sigilo, tem 40 anos de idade, é divorciada e 

possui dois contratos com a prefeitura. Leciona pela manhã em uma escola da zona 

rural - do outro lado do Rio Madeira - e à tarde na escola da zona urbana, onde 

desenvolve o projeto PIBID juntamente com as quatro bolsistas de Pedagogia.  

Conforme documento da CAPES, sobre o PIBID: 

 

Um supervisor tem as seguintes atribuições: Informar à comunidade 
escolar sobre as atividades do projeto. Elaborar, desenvolver e 
acompanhar atividades do bolsista ID. Controlar a frequência do 
bolsista ID nas atividades. Participar dos seminários de iniciação à 
docência promovida pelo projeto. Cria e mantém atualizado um 
currículo na Plataforma Freire. Ele costuma ser solicitado por 
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instituições de fomento para inscrição em processos seletivos de 
auxílios (BRASIL, 2015). 

 

Uma supervisora do PIBID é uma professora da escola pública, neste caso de 

ensino fundamental, que orienta e viabiliza as atividades das bolsistas de iniciação à 

docência em sua sala de aula do 5º ano, porém, ressaltamos que na turma de quinto 

ano, éa primeira vez em que trabalha. Vale lembrar que tudo que é novo provoca 

certo receio, pois nos leva a sair da nossa zona de conforto. 

Vitória Régia também já atuou por dois anos e meio na supervisão e 

orientação escolar, pois na educação, na falta de um funcionário de área específica 

como supervisor, diretor ou orientador, um pedagogo pode assumir o trabalho. 

Valendo lembrar que sua formação como Pedagoga lhe permite tal atuação. 

Entretanto, desde 2002 sempre atuou como professora, pois, segundo esta, gosta 

da relação professor aluno.  

Durante sua carreira docente, na maior parte do tempo, desenvolveu suas 

atividades com as crianças da creche e pré-escola, portanto na Educação Infantil, 

atuando ainda no 1º e 2º ano do ensino fundamental.  

Somente em 2015, é que está responsável por uma turma de quinto ano, 

razão de suas preocupações e necessidade de mudanças em sua atuação como 

professora. 

 

No quinto ano, vejo a necessidade de estar sempre mudando, pois eles não 
gostam de rotina/ mesmice, o que faz com que a professora seja mais ágil e 
dinâmica. Eles têm um comportamento difícil, se acham dono de si e até do 
mundo, não aceitam facilmente, tudo tem um por que (VITÓRIA RÉGIA, 2015). 

 

A partir desta reflexão, nos remetemos a Freire (2005, p. 79), ao lembrar que 

“o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, 

em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa”. Assim todos os 

envolvidos são sujeitos no processo de aprendizagem, tanto o professor como os 

alunos, sendo as experiências de aprendizagem valorizadas. 

O comentário de Vitória Régia nos deixa claro o que mostra o educador Paulo 

Freire (2005), ao lembrar que não cabe mais ao processo de formação do educando 

a concepção bancária, em que o professor é como uma biblioteca e os alunos 

recipientes nos quais esses conteúdos são arquivados. Seria muita ingenuidade ou 

arrogância um professor pensar que tudo sabe, e que o educando tudo desconhece.  
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O mundo evoluiu as tecnologias estão ao alcance de todos, inclusive e 

principalmente, das crianças que desde muito cedo estão imersas nesse universo. 

Durante todo o percurso da nossa formação acadêmica, entre observações dos 

espaços escolares, trabalhos de pesquisa e estágios, notamos a falta de habilidades 

de alguns professores com esse mundo tecnológico. 

Vimos salas de informática inutilizadas por falta de profissionais capacitados, 

data show apenas ocupando espaços nos armários, sala de vídeo, são alguns 

exemplos entre tantos outros recursos tecnológicos que não fazem parte do 

planejamento de muitos professores por não terem o conhecimento de como utiliza-

los e nem perceberem o quão valorosa é a tecnologia a serviço da educação.  

Percebemos que esse desconhecimento frente a essas tecnologias acontecia 

principalmente com os professores que já trabalham há bastante tempo em sala de 

aula, alguns até mesmo já quase se aposentando. Não se trata de desmerecer o seu 

trabalho como docente ou o seu processo de formação, embora possuam anos de 

experiência, várias vivências em sala de aula, lhes faltou a investigação desse 

mundo tecnológico. É muito comum falarmos em tecnologia e pensarmos somente 

nas coisas modernas que nos cercam: eletrodomésticos, carros, computadores, 

máquinas entre outros. Lembramos que a tecnologia é um processo que acompanha 

o homem desde o momento em que ele começou a se diferenciar dos demais 

animais, foi através dela que o homem conseguiu se distinguir dos outros animais.  

Esse processo começou há muitos anos atrás, o homem vivia numa relação 

de dependência total da natureza. Tudo o que ele precisava para sobreviver era 

retirado dela, inicialmente através da coleta e da caça. O que o homem dispunha 

para realizar essas tarefas eram suas mãos. O fogo foi um dos eventos mais 

importantes para a evolução do homem. A partir de sua descoberta, o homem 

mudou sua forma de se relacionar com o meio, pois o fogo garantiu maior segurança 

contra feras, aquecimento em tempos de baixas temperaturas, iluminação de 

lugares muito escuros e, mais tarde, cozimento de alimentos. 

Também precisamos lembrar que, como afirma Behrens (2012, p. 103), “a 

inovação não está restrita ao uso da tecnologia, mas também à maneira como o 

professor vai se apropriar desses recursos para criar projetos metodológicos que 

superem a reprodução do conhecimento e levem à produção do conhecimento”. 

 Na atualidade, as crianças, desde muito cedo estão imersas em nossa 

sociedade cada dia mais digital, quando mostram estar à frente de alguns 
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professores em habilidades com as tecnologias. Segundo Alves (2014, p.16),“os 

alunos podem sentir-se incompreendidos por seus professores quando lhes negam 

o uso das tecnologias durante a aula – diriam talvez: esses professores são 

analfabetos tecnológicos”. 

 

[...] além da linguagem oral e da linguagem escrita que acompanham 
historicamente o processo pedagógico de ensinar e aprender, é 
necessário considerar também a linguagem digital [...] Portanto, o 
professor, ao propor uma metodologia inovadora, precisa levar em 
consideração que a tecnologia digital possibilita o acesso ao mundo 
globalizado e à rede de informação disponível em todo o universo 

(BEHRENS, 2012, p. 75). 
 

Com o passar do tempo, a capacidade do homem de criação e recriação dos 

instrumentos se tornou tão sofisticada que ele passou a atuar sobre a natureza, 

adaptando-a a suas necessidades, transformando-a artificialmente, criando novas 

tecnologias. Assim, não podemos mais nos furtar a respeitar esse potencial. 

 

Quadro 1 
Bolsistas PIBID Pedagogia (GT2) 

Gardênia, 24 anos, casada, trabalha em uma panificadora. 
No começo não sabia bem o que eu queria.  Pensei em Pedagogia, mas era muito tímida. 
Então escolhi o curso de Pedagogia e estou gostando muito quero ser professora. Meu 
processo de formação ta acontecendo com aliança entre o PIBID e o curso de pedagogia, 
uma esta fazendo suporte ao outro. Seria de grande enriquecimento para sua formação 
que todos do curso de pedagogia fizessem parte do PIBID. 
O PIBID foi a melhor coisa que aconteceu para a minha formação, com ele ganhei muitas 
experiências e saberes de sala de aula, pude perceber a diferença ao fazer a comparação 
entre o primeiro estágio quando ainda não participava do PIBID, não tinha segurança, 
quase tenho um ataque cardíaco de tanta vergonha que tinha. Com o decorrer do semestre 
foram surgindo outros estágios e agora participando do PIBID percebi grande diferença no 
planejamento, na metodologia e na minha timidez (GARDÊNIA, 2015). 

 

Rosa, 34 anos, casada, autônoma. 
Já tinha tentado outras vezes vestibular, mas não conseguia entrar em contábeis, e tenho 
dois irmãos que são professores e eles disseram para fazer algum curso pra ser 
professora, pois esses nunca ficariam sem emprego, uni o útil ao agradável, pois sempre 
gostei de crianças. Na unir por ser referencia na cidade que moramos. Bem, o processo na 
minha formação tem sido continuo desde que ingressei na universidade, e tem sido bem 
gratificante tenho crescido como pessoa e profissional.  
Ah! O PIBID é uma oportunidade de vermos como realmente a educação tem acontecido 
dentro dos muros escolares, fazendo com que estejamos diante de uma realidade às vezes 
dura por que a situação educacional de nossos pais não caminha muito bem, pois existem 
muitas desigualdades, mas muitas vezes lindo e terno quando vemos o sucesso dos 
planos de aula e o carinho dos alunos. As experiências propostas traz a certeza daquela 
pessoa que tinha alguma duvida quanto a ir para sala de aula (ROSA, 2015). 
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Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

2.3 AS BOLSISTAS PIBID (GARDÊNIA – ROSA – MARGARIDA) 

 

 As bolsistas PIBID, aqui identificadas por nomes de flores, para manutenção 

de suas identidades em sigilo, cursam Pedagogia, já no último semestre do curso, 

portanto se despedem do curso e do PIBID, mas como flores que são, deixam um 

pouco de si - um perfume no ar - a partir de suas experiências de formação docente. 

As narrativas das três bolsistas sobre o que as motivou a cursar Pedagogia, 

em alguns momentos se apresentam bem semelhantes, em primeiro lugar o vasto 

mercado de trabalho, como no depoimento de uma delas: “professor não fica 

desempregado”. O segundo ponto observado é a questão do baixo desempenho no 

ENEM2, insuficiente para ingressar no curso almejado a principio, mas o suficiente 

para o curso de Licenciatura em Pedagogia.  

 

O que o homem guarda como conhecimento não são apenas 
informações amorfas e neutras, reduzidas a esquemas lógicos. O 
conhecimento implica também vida e experiência. As palavras em que 
se traduz, além de seu significado codificado, carregam também 
recordações e lembranças, afetos e emoções, a marca das situações 
em que foram geradas ou utilizadas (MARQUES, 2006, p. 145). 

 

O terceiro ponto abordado foi como a formação de cada uma foi se 

solidificando, através das experiências vivenciadas no PIBID, evidenciando o quanto 

o programa contribuiu para que se descobrissem como docentes, o que a princípio 

surgiu como única oportunidade de formação, agora é visto como o início de novos 

horizontes e caminhos a serem percorridos. 

 

 
 
 

                                                 
2
ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio. 

Margarida, 24 anos, solteira, estudante. 
No primeiro momento foi pelo fato de ser uma profissão que é muito procurada, e não fica 
desempregada. E em segundo foi pela minha nota do Enem ter sido baixa, mas o suficiente 
para entrar no curso de pedagogia. 
Minha formação tem sido suficiente, desde que eu coloque tudo que aprendi na teoria 
desenvolver na pratica terei um bom desempenho. O PIBID tem total influência, pelo fato 
de nos proporciona uma vivencia total na prática. Nos formando de fato para nossa 
realidade (MARGARIDA, 2015). 
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2.4 CATEGORIAS TEMÁTICAS PERCEBIDAS 
 

Para uma melhor compreensão das categorias temáticas, optamos por utilizar 

quadros, os quais possuem questões que foram elaboradas para as bolsistas 

(Gardênia, Rosa e Margarida) e para a professora supervisora (Vitória Régia), 

participantes do subprojeto PIBID de Pedagogia.  

Algumas questões foram iguais, tanto para as bolsistas quanto para a 

professora supervisora. Para as questões específicas, optamos por primeiramente 

destacar as perguntas e respostas das bolsistas, e logo abaixo, ainda no mesmo 

quadro as perguntas e respostas feitas para a professora supervisora. 

Participando da elaboração do plano de trabalho, através do PIBID, para 

trabalharmos durante o semestre na escola, pudemos vivenciar a importância do 

planejamento para as atividades propostas pelo grupo, uma vez que o plano norteia 

a prática educativa do professor, sem a qual difícil realizar um trabalho pedagógico 

com bons resultados. 

 

Quadro 2 
Importância do Planejamento Docente 

 

Do seu ponto de vista, qual a importância do planejamento docente? 

 
Gardênia 

E de extrema importância tanto para o docente se organizar no tempo de 
determinado assunto como para o docente buscar novas maneiras e 
metodologia de dar aula. 

 
 

Rosa  

Fazer planejamentos é dar estrutura a aula, é se preocupar em dar o 
melhor para os alunos por isso vemos que todas as vezes que 
planejamos tivemos mais sucesso, no inicio não sabíamos muito bem 
mais depois pegamos a prática e percebemos a importância de planejar. 

 
Margarida 

Total importância, pois é nesse momento de planejar que você terá um 
bom desempenho no processo de ensino aprendizagem, uma aula sem 
planejamento não tem nenhum significado nem para o professor nem 
para os alunos. 

 
 

Vitória 
Régia 

O planejamento é o ponto de partida da docência, sem ele nós 
professores ficamos sem um horizonte. É no momento do planejamento 
que eu consigo pensar em cada aluno meu. O que ele sabe? E o que ele 
precisa saber? Como devo introduzir o assunto a ser trabalhado? Como 
o meu aluno pode estar entendendo este assunto? São tantas perguntas 
e suposições de respostas.  

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015. 

 

Entendemos que um plano elaborado apenas para ficar engavetado não tem 

valor algum, a nossa percepção durante todo o trabalho desde o seu início nos 

remete a reflexão da valia de um plano elaborado e colocado em prática. O que ficou 
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mais evidente para as bolsistas PIBID é que um plano não é uma receita pronta a 

ser seguida, mais uma orientação para conseguirmos alcançar nossos objetivos.  

 

Quem tiver consciência de que o planejamento inclui a execução – ou 
pelo menos, que fazer um plano só tem sentido se for para pô-lo em 
prática – realiza esta parte da elaboração sob outro prisma, incluindo 
aqueles elementos que forçam a execução do decidido (GANDIN, 
1997, p. 14). 

 

Por várias vezes se fez necessário reavaliarmos o planejamento já elaborado, 

fazermos alterações no decorrer da sua execução. Se não houvesse essa 

intervenção e comprometimento do grupo, terminaríamos levando nosso plano à 

ineficácia. “A educação, a escola e o ensino são os grandes meios que o homem 

busca para poder realizar o seu projeto de vida. Portanto, cabe à escola e aos 

professores o dever de planejar a sua ação educativa para construir o seu bem 

viver”. (MENEGOLLA; SANT’ANNA, 2001, p.11). 

O que ficou claro ao grupo é que determinadas metodologias são eficazes e 

importantes, mas que algumas vezes não se encaixam no processo de 

aprendizagem de determinados grupos de alunos. Diante dessas concepções 

percebemos a importância de sermos avaliadores da nossa própria prática docente.  

 
Quadro 3 

Avaliação das Atividades Planejadas 
 

Como você avalia as atividades planejadas em parceria com a professora? 

 
Gardênia 

Muito bom. Pois estamos sempre conversando sobre a aula. Isso deu 
certo isso não; poderia fazer assim seria bem interessante. 

 
Rosa  

É uma forma de aprendermos com a professora que já esta a mais 
tempo trabalhando em escolas públicas. 

 
Margarida 

Uma forma de termos uma parceria com um só objetivo de ensinar, pois 
a união faz a força. Tudo com planejamento fazem a diferença. 

 
Como você avalia as atividades planejadas em parceria com as bolsistas PIBID? 

 
 
 
 

Vitória  
Régia 

Muito boas. Apesar de o tempo ser pouco para o planejamento, sempre 
fazíamos com que ele acontecesse de forma que viessem a contribuir 
para a aprendizagem dos alunos. Porque, com o grupo tudo que era 
trabalhado em sala de aula eram planejadas antes e à medida que ia 
sendo aplicado em sala, o grupo que estava nos bastidores, iam fazendo 
os registros para o momento de encontro de planejamento seguinte. 
Para ajustar o que ficou a desejar. Esses registros nos facilitaram muito e 
contribuiu para as minha ação como professora. Vou sentir saudades. 
Pois fica claro a falha do outro, e quando este reconhece essa falha, fica 
fácil corrigir.  

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015. 
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O PIBID nos proporciona os dois lados, tanto de executores da prática 

docente como de observadores da prática da professora supervisora. Durante as 

aulas ministradas pela professora podemos observar como ela conduz a turma e 

ministra os conteúdos em sala de aula. O que nos leva a reflexão do que pode ser 

revisto para um melhor desenvolvimento das atividades.  

 

[...] A formação pretende obter um profissional que deve ser, ao 
mesmo tempo, agente de mudança, individual e coletivamente, 
embora seja importante saber o que devo fazer e como, também é 
importante saber por que deve fazê-lo (IMBERNÓN, 2010, p. 40). 

 

Pensar e refletir sobre a sua prática é uma forma de estarmos aprendendo, 

não se trata de um pensar sem direção, solto, mas com intenção. Quando pensamos 

e refletimos nossa prática como docente é o momento de colocar intenção na ação, 

por ser uma forma de buscar por respostas para potencializar a prática didática.  

A escrita é uma forma que o grupo encontrou para não perder detalhes que 

possam passar despercebidos pelo grupo no momento das atividades. Por que a 

nosso ver pensar e refletir sobre a prática sem registrar é como uma vaga 

lembrança, que em algum momento pode ser esquecido.  

 
Os registros expressam como seus autores observam, sentem e 
pensam sua participação no mundo. Quando temos contato com esses 
registros, nosso modo de olhar e de sentir “conversa” com o do autor e 
com os dos outros leitores compondo uma memória que deixa de ser 
só de quem fez o registro para se tornar coletiva (BRASIL, 2006, p.13). 

 

Disseminar o conhecimento e as experiências vividas é o que torna possível a 

construção de novos saberes, os caminhos percorridos por você para chegar a um 

objetivo, pode ser trilhado por outra pessoa, com um olhar diferente, partindo do seu 

ponto de vista e ampliando através do seu próprio olhar um novo caminho. 
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Quadro 4 
A Prática Docente 

 

Como você se sente ao ministrar aulas para uma turma de quinto ano? 

 
Gardênia 

No começo foi difícil,agora me sinto empolgada, ansiosa para que 
chegue logo o dia para trabalhar com os alunos. 

 
Rosa  

No inicio desafiada, pois eles falam e reagem bem diferentes das 
crianças da educação infantil.Hoje já estou mais familiarizada com 
a turma e temos um bom trabalho juntos. 

 
 

Margarida 

No primeiro momento teve um estranhamento, por ser uma turma 
maior. Sinto-me com um alto gral de responsabilidade, por ser uma 
turma que esta em total transformação e temos que ser “correta” 
em todas as informações que iremos passar para a turma. 

 
 

Vitória  
Régia 

 

Desafiada! Pois é uma turma de vinte alunos, com idade entre dez 
a quatorze anos. São adolescente cheio de gás para queimar, 
desesperados para entrar na maioridade e não ser mandado por 
mais ninguém, ou seja, ser dono do seu próprio nariz.  Como é 
uma experiência nova, exige estudo e tempo para planejar e 
elaborar as atividades trabalhadas. Por exemplo, levo um dia para 
elaborar as avaliações do 1º ano, e mais de uma semana para 
elaborar as do 5º ano. 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015. 
 

Adolescência é uma etapa intermediária do desenvolvimento humano, entre a 

infância e a fase adulta. Este período é marcado por diversas transformações 

corporais, hormonais e até mesmo comportamentais. O que esta relacionada a esse 

comportamento dos alunos, por isso o docente precisa estar atento a essa condição 

física do desenvolvimento dos adolescentes.  

 

Trata-se de formar um professor como um profissional prático-reflexivo 
que se defronta com situações de incerteza, contextualizadas e 
únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de 
intervir praticamente em tais situações, que faz emergir novos 
discursos teóricos e concepções alternativas de formação. 
(IMBERNÓN, 2010, p. 41)  
 
 

O saber constituído pelo docente subsidia a sua prática para agir frente à 

diversidade da sala de aula, contribuindo assim para que essa diversidade não 

acabe se tornando desigualdades. A função docente é propiciar aos alunos 

construção de aprendizagens significativas. Essa relação professora/aluno que 

possibilita concretizar essa aprendizagem.  
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Quadro 5 
Orientações da Professora Supervisora 

 

As orientações da Professora Supervisora influencia o trabalho em sala de aula? 

 
 
 

Gardênia 

Sim, pois a supervisora e as bolsistas tem desenvolvido um trabalho com 
muita parceria e muita conversa. E muitas vezes ela dar sugestão de que 
as bolsistas poderiam utilizar ou explicar dessa formar. Como por 
exemplo, o material dourado vocês poderiam utilizar para medir área do 
quadrado e do retângulo medindo as coisas na sala de aula são 
sugestões que enriquece o nosso trabalho. 

 
Rosa  

Sim! Quando ela acredita que não fomos muito bem ela fala onde precisa 
ser melhorado, isso influência para o próximo trabalho. 

 
Margarida 

Sim, são orientações que nos alerta para o futuro, relato de experiência 
de situações que todas nos iremos passar, uma forma de nos 
prepararmos para toda e qualquer situações. 

 
A presença das bolsistas PIBID influencia o trabalho em sala de aula? Justifique. 

 
 

Vitória  
Régia 

 

Sim. Porque uma cabeça só faz acontecer. Mas cinco cabeças pensando 
ficava muito melhor e mais rica as aulas. Eu pensava de uma forma e 
elas viam cheias de vontade e ideias inovadoras que contribuíam ainda 
mais, principalmente porque sabiam trabalhar com data show e outras 
tecnologias que valorizava mais os assuntos. Essa relação entre as 
minhas orientações e as ideias das bolsistas contribuíram muito para 
desenvolvermos um excelente trabalho com os alunos.  

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015. 

 

Os diálogos entre as bolsistas e a professora supervisora enriqueceram o 

desenvolvimento do trabalho. Pois, o que podemos perceber em fala de algumas 

outras estagiárias é falta de credibilidade de alguns professores, pensando assim 

ser impossível que estagiárias possam trazer contribuições para a sua própria 

prática docente.  

 

Logo, professores bem capacitados e atualizados poderão 
experimentar a expressão desta atualização em diferentes suportes, 
sem desprezar os de tradição como o caderno, livro impresso, lousa e 
outros de caráter analógico e para isso precisam confiar nos 
estudantes que muitas vezes intuitivamente conhecem muito bem 
como acessar e compartilhar a informação, vez que nasceram em uma 
cultura digital [...] (ALVES, 2014, p.15).  

 
 

A professora supervisora nos permitiu essa troca de experiências, aliando 

seus conhecimentos e práticas de sala de aula, juntamente com os nossos 

conhecimentos, e inovações didáticas, o que fez com que ela repensasse a sua 

prática em sala de aula.   
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Quando se ensina, certos alunos parecem simpáticos, outros não. 
Com certos grupos, tudo caminha perfeitamente bem; com outros, 
tudo fica bloqueado. Uma boa parte do trabalho docente é de cunho 
afetivo, emocional. Baseia-se em emoções, em afetos, na 
capacidade não somente de pensar nos alunos, mas igualmente de 
perceber e de sentir suas emoções, seus temores, suas alegrias, 
seus próprios bloqueios afetivos (TARDIF, 2010, p.130). 

 

Conforme o diálogo de Vitória Régia, durante o desenvolvimento das 

atividades do grupo em sala, nos orientava com relação à diversidade da sala de 

aula, dos alunos que possuem mais facilidade para desenvolver as atividades, já 

outros em alguns momentos é necessário usar uma metodologia diferente, ou um 

acompanhamento mais próximo para que consigam acompanhar a turma. 

 

Quadro 6 
Avaliação da Prática da Professora Supervisora 

 

Como você avalia a prática da professora (supervisora PIBID) em sala de aula? 

 
Gardênia 

E boa ela tem controle na sala, atitude de professora durante 
determinadas situações, conhece diferentes formas de metodologias. 

 
Rosa  

Sempre que necessário ela intervém para manter a turma em ordem. 
Vejo de maneira positiva. 

 
Margarida 

Ela é muito centrada no que está passando para os alunos, tem firmeza, 
e autonomia, de forma não com imposição só pra ela, mas ter e dar 
autonomia para a turma. 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015. 

 
 

Percebemos pela forma como conduz suas aulas que possui um 

planejamento prévio das atividades propostas, instigando aos alunos com perguntas 

sobre o conteúdo para que interajam na aula. Vitória Régia utiliza aulas expositivas 

para explicar os conteúdos, livro didático e também produz atividades xerocadas 

quando sente a necessidade de desenvolver outro método para que eles aprendam.  

 
Os professores não buscam somente realizar objetivos; eles atuam, 
também, sobre um objeto. O objeto do trabalho dos professores são 
seres humanos individualizados e socializados ao mesmo tempo. As 
relações que eles estabelecem com seu objeto de trabalho são, 
portanto, relações humanas, relações individuais e sociais ao mesmo 
tempo(TARDIF, 2010, p.128). 

 

As condições de trabalho dos professores também influenciam no seu 

desenvolvimento profissional, sendo que segundo Marques(2000), o professor 

necessita de condições favoráveis para desempenhar bem suas funções 
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pedagógicas. O professor precisa trabalhar a partir de conhecimento em construção 

e não mais imutável, que seja capaz de conviver com a mudança e com a incerteza.  

Neste ponto percebemos a falta dessas condições, tanto na questão de 

material pedagógico. Mas isso não faz com que Vitória Régia caia no comodismo, 

como percebemos nas vozes de corredores, quando algum professor diz: “Se não 

tenho suporte para trabalhar, uso o que tem, não vou tirar do meu bolso”. Essa fala 

se encaixa para compararmos o comprometimento quanto profissional, de forma 

alguma pretendemos criticar a fala desse professor, porque teríamos que entrar em 

outra questão bem mais complexa, que seria a precarização do trabalho docente.  

 

Quadro 7 
A Influência do Trabalho das Bolsistas 

 

Em sua opinião há influência do trabalho pedagógico das bolsistas PIBID para o 
processo de aprendizagem dos alunos? 

 
Gardênia 

Sim. Pois temos levado muitas experiências, e eles relembram na 
próxima aula. Eles ficam muito entusiasmados tentando saber qual será 
a próxima aula, e querendo que a gente venha dar aula para eles. 

 
Rosa  

Com certeza é visível o desenvolvimento dos alunos, melhora na escrita 
nas falas - contribuição da parte das bolsitas para com os alunos. 

 
Margarida 

Sim. Por ser um trabalho diferenciado da professora em sala de aula, 
mostrando aos alunos de forma lúdica, dinâmica, e com aula expositiva 
fazendo com que os alunos aprendam com mais facilidade. 

 
Há influência do trabalho pedagógico das bolsistas PIBID para o processo de 
aprendizagem dos alunos?  

 
Vitória  
Régia 

 

Com certeza! Pois a vontade das bolsistas em ver resultados contagia, 
assim como se vê em seus semblantes a tristeza da derrota, se algo 
falhar. Elas adquirem na universidade a certeza de que o planejamento é 
a alma de uma boa aula, o que facilita muito para trabalharmos com elas. 
Esse grupo é dez! Já estavam no oitavo período e já eram professoras! 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015. 

 

O trabalho desenvolvido pelas bolsistas e a professora supervisora foram 

pautados para que contribuísse com os conteúdos propostos pelo plano de curso 

desenvolvido através da equipe pedagógica da escola. E de acordo com o 

planejamento da professora supervisora, de forma que não fossem dados 

aleatoriamente mais de maneira significativa para os alunos contribuindo para o seu 

desenvolvimento.  

 

As sequências didáticas, como conjuntos de atividades, nos oferecem 
uma série de oportunidades comunicativas, mas que por si mesmas 
não determinam o que constitui a chave de todo ensino: as relações 
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que se estabelecem entre os professores, os alunos e os conteúdos 
de aprendizagem (ZABALA, 1998, p.89). 

Levar em conta as contribuições do aluno nesse processo do 

desenvolvimento das atividades, tanto no inicio como durante o processo, os 

conhecimentos prévios estabelecendo relações entre um conteúdo e outro. Vimos 

que é de suma importância que os alunos tenham oportunidade de expressar suas 

opiniões, dúvidas e ideias, para criar um clima favorável de busca pela 

aprendizagem, em um processo de construção.  

 

[...] a prática docente não é apenas um objeto de saber das ciências 
da educação, ela é também uma atividade que mobiliza diversos 
saberes que podem ser chamados de pedagógicos. Os saberes 
pedagógicos apresentam-se como doutrinas ou concepções 
provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo 
do termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas 
mais ou menos coerentes de representação e de orientação da 
atividade educativa (TARDIF, 2010, p.37). 

 

Ao professor é necessário provocar no aluno o interesse nas atividades 

propostas, a maneira de ver o aluno e avalia-lo, para que participe e sinta-se parte 

nesse processo. Todo planejamento do professor tem um objetivo, no qual 

estabelece relações e situações para que ele se materialize. O planejamento é do 

professor, mas os objetivos são pensados para que o aluno os alcance. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O PIBID nos proporcionou viver antes mesmo de formadas, o nosso principal 

campo de atuação; a escola, a sala de aula e toda a relação que envolve professor e 

aluno. Vivenciamos momentos de pura tensão e medo, essas sensações foram 

sentidas ao primeiro pensamento de fazer parte desse projeto.  

O que nos motivou a participar do PIBID foi o incentivo da professora Márcia3, 

que naquele momento era coordenadora do PIBID, e de algumas colegas de sala 

que já faziam parte desse projeto. Relatamos para professora Márcia do medo de 

participar de um projeto tão grandioso desse, sendo que a princípio, o medo era de 

não atendermos as expectativas esperadas.  

Foi quando a professora Márcia nos falou, “Esse é o momento em que o erro 

ainda é aceito, e que terão a oportunidade de aprender com eles. Eu não tive essa 

oportunidade durante a minha formação. Os meus medos começaram assim que 

iniciei a carreira docente”.  

A fala da professora nos encorajou. Quando iniciamos no PIBID no começo 

do ano passado, trabalhamos com uma turma do Pré-Escolar II, juntamente com a 

professora supervisora Vitória Régia, que também iniciava nesse projeto. Esse ano 

desenvolveu os trabalhos com a turma do quinto ano.  

Esses dois anos foram muito importantes para a nossa formação docente. 

Vivemos desde o doce sabor de tudo dar certo e sair como planejamos, até o gosto 

amargo de propormos atividades que não eram condizentes com a necessidade 

educativa da turma. 

Algumas atividades planejadas, por nós, superaram as nossas expectativas, a 

exemplo de quando fomos desafiadas a construção de um livro - um recontoda 

história dos três porquinhos - com a turma do Pré-Escolar II. Nesse momento 

vivemos um impasse, entre o que a nossa coordenadora do PIBID nos pedia, e o 

que a professora supervisora achava possível. O grupo teve que conciliar as duas 

propostas para se alcançar o objetivo que era a própria escrita das crianças no livro.  

Avaliando a nossa prática em sala de aula, nos estágios, antes e após o 

PIBID é perceptível a mudança, tanto no momento do planejamento, como na 

                                                 
3
Marcia Machado de Lima: Professora no curso de Pedagogia e Coordenadora de Área (2013 e 

2014) no Subprojeto PIBID de Pedagogia – Porto Velho. 
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própria prática em sala de aula. No primeiro estagio sentíamos grandes dificuldades 

em fazer projetos didáticos, planejar atividades significativas para os alunos e 

principalmente no tempo previsto para cada atividade. 

Com o PIBID adquirimos essas habilidades, porque isso faz parte da nossa 

rotina de trabalho. A cada início do semestre o grupo senta e discute o que será 

trabalhado, então fazemos o projeto para dar direcionamento as nossas atividades.  

Em alguns momentos tivemos que estudar e procurar aprender para que 

pudéssemos ensinar para eles, o que me veio à reflexão, sobre o termo polivalência; 

ou seja, o professor que leciona mais de uma disciplina nos anos iniciais do ensino 

fundamental.  

Não seremos professoras de uma disciplina com a qual nos identificamos 

mais, ou sabemos mais, seremos professoras de várias disciplinas, e muitas vezes 

algumas de nós, vai se deparar com esse tipo de situação, algo que desconhecemos 

ou que pouco se sabemos. Por isso eu vejo o PIBID como um programa de 

oportunidades, de novas experiências, saberes e descobertas do nosso próprio 

potencial.  

O que vivemos no PIBID foia realidade do nosso principal campo de trabalho, 

agora vemos como o momento é de refletirmos:  

- Que profissionais seremos?  

Vem-me a memória uma frase de Sartre que já ouvi várias vezes, “não 

importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de 

mim”. É dessa autonomia que Paulo Freire sempre nos falou, da certeza do ser 

inacabado, mas que é autônomo e crítico, que busca o conhecimento, que é curioso. 

Enquanto tivermos essa certeza que não sabemos tudo, mas que também não 

desconhecemos tudo- continuaremos a buscar por aprender e conhecer.  
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 
 

QUESTIONÁRIO PARA AS BOLSISTAS DO PIBID 
 
 

Prezada bolsista, sendo acadêmica do curso de Pedagogia e elaborando uma 
monografia com o título: As experiências vivenciadas na escola através do programa 
institucional de bolsa de iniciação à docência (PIBID) - Pedagogia; venho solicitar 
sua contribuição, respondendo as questões abaixo. 

Desde já agradeço a sua colaboração ao responder o presente questionário. 
 

Acadêmica: Renata Daniele T. da Silva.  
Porto Velho, 30 maio de 2015. 

 
 

1) Qual a sua idade? 
 

2) O que motivou você a cursar Pedagogia na Unir? 
 

3) Como você avalia o seu processo de formação para atuar como professora? 
 
3) Qual a influência do PIBID para a sua formação? 

 
4) Do seu ponto de vista, qual a importância do planejamento docente? 

 
5) Como você avalia as atividades planejadas em parceria com a professora? 

 
6) Como você se sente ao ministrar aulas para uma turma de quinto ano?  

 
7) As orientações da professora (Supervisora PIBID) influencia o trabalho em 

sala de aula? Justifique. 
 

8) Como você avalia a prática da professora (supervisora PIBID) em sala de 
aula? 
 

9) Em sua opinião há influência do trabalho pedagógico das bolsistas PIBID para 
o processo de aprendizagem dos alunos? Comente.  
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APÊNDICE B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 

QUESTIONÁRIO PARA A PROFESSORA SUPERVISORA 
 

Prezada professora, sendo acadêmica do curso de Pedagogia e elaborando 
uma monografia com o título: As experiências vivenciadas na escola através do 
programa institucional de bolsa de iniciação à docência (PIBID) - Pedagogia; venho 
solicitar sua contribuição, respondendo as questões abaixo. 

Desde já agradeço a sua colaboração ao responder o presente questionário. 
 

Acadêmica: Renata Daniele T. da Silva.  
Porto Velho, 30 maio de 2015. 

 
 

 
 

1. Quantos anos você tem? 
 

2. Há quanto tempo é professora? 
 
 

3. Qual sua área de atuação durante este período como professora? Comente. 
 

4. Como você se sente ao ministrar aulas para uma turma de quinto ano?  
 

5. Foi preciso usar alguma metodologia diferente com estes alunos? Comente. 
 
6. Do seu ponto de vista, qual a importância do planejamento docente? 

Justifique. 
 
 

7. Como você avalia as atividades planejadas em parceria com as bolsistas 
PIBID? 
 

8. A presença das bolsistas PIBID influencia o trabalho em sala de 
aula?Justifique. 
 

9. Há influência do trabalho pedagógico das bolsistas PIBID para o processo de 
aprendizagem dos alunos? Comente. 
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