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APRESENTAÇÃO

Ao receber o convite para escrever a apresentação deste livro, que 
partilha com a comunidade acadêmica e escolar as experiências 

do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) do Ins-
tituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), o 
primeiro sentimento foi de honraria e o segundo da necessária refle-
xão e contextualização deste para que o leitor perceba quanto signifi-
cativa é esta produção para a área de formação inicial de professores 
no Brasil. Com isso, os leitores podem reconhecer o lugar especial 
que a produção merece no campo acadêmico científico, por ser ex-
pressão de memoráveis experiências de licenciandos e de professores 
produzidas em um contexto ainda recente de conceber/implemen-
tar/modelar novas arquiteturas: de integração da Universidade com 
a Educação Básica; b) de organização política e pedagógica das nossas 
licenciaturas, e c) de alicerçar a construção da identidade docente e o 
desenvolvimento pessoal e profissional de licenciandos que transitam 
da discência para a docência. 

Em suma os textos apresentados são registros de uma expe-
riência colaborativa e solidária de formação, ensino e pesquisa en-
volvendo atores de duas instituições (IFBA e Escolas de Educação 
Básica), que são os jovens estudantes das licenciaturas, os professores 
dos cursos de licenciatura em Matemática, Química e Computação, 
de diferentes campi, do IFBA e os professores da Educação Básica 
nos respectivos municípios-sede e áreas de conhecimento, (co)forma-
dores dos bolsistas nas escolas parceira do programa.

 Ademais, os saberes produzidos na experiência do IFBA com 
o PIBID guardam vínculos estreitos com uma construção em rede, 
com muitas trocas e articulações entre educadores, professores e pes-
quisadores de outras instituições de ensino superior no estado e até 
nacionalmente e com as redes de ensino municipais e estadual de 
Educação da Bahia e com a CAPES. 

Portanto, trata-se de textos que apresentam experiências singu-
lares com uma profunda interdependência entre si. Sobre diferentes 
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perspectivas e lugares de fala a docência é tomada como epicentro do 
processo de formação dos atores envolvidos, licenciandos e professo-
res. A aproximação com a escola é apresentada como objeto que traz 
identidade ao programa e ricos resultados em relação à construção de 
conhecimentos e competências profissionais, a saber, na relação teo-
ria e prática, na apropriação de uma cultura escolar e ainda na pro-
dução de conhecimento, refletindo diretamente na formação pessoal, 
acadêmica e profissional de cada um e cada uma ali envolvidos nesta 
rica trama de relações. 

Fica o convite para que todos ao lerem os textos reflitam sobre 
o que o PIBID trouxe de novidade para a formação de professores. O 
que pode significar as experiências de iniciação à docência produzi-
das no IFBA, e em IES de todo o país, para os Projetos Institucionais 
de Formação Docentes de nossas Instituições e projetos pedagógicos 
e matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura. Que indagações 
as experiências e estudos relatados trazem as teorias pedagógicas e de 
currículo, no campo da formação de professores.

Feito esse convite ao leitor, destaco que ao ler as experiências 
relatadas e os estudos apresentados vocês encontrarão unidade na di-
versidade e uma riqueza de saberes das práticas docentes, produzidas 
de forma implicada com a realidade e contexto em que se inserem. A 
iniciação à docência, a integração Universidade e Escola, o trabalho 
articulado entre equipes colaborativas (licenciandos, professores das 
licenciaturas e professores da educação básica), a integração teoria e 
prática, a reflexão na/da prática, entre outros aspectos, dão unida-
de às experiências. As realidades locais de atuação de cada subpro-
jeto e equipes do Programa, os contextos, os temas diversificados e 
interdisciplinares, os processos de trabalho, as reflexões e questões 
mobilizadoras das diferentes áreas de conhecimento e teorias de an-
coragem, entre outros aspectos, marcam a diversidade e produzem as 
múltiplas e ricas experiências. 

Temos, ao ler cada capítulo, a oportunidade de nos deixar to-
car, de perceber que cada vivência relatada e/ou pesquisada nos reve-
la que os conhecimentos produzidos em torno da experiência de ini-
ciação à docência no PIBID-IFBA não se deram em um vazio, mas 
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estão implicados em contextos, epicentro da produção de sentidos 
e significados. Elas assim nos convidam a entender os exercícios de 
transformação e de formação presentes no ato de ensinar e aprender, 
de modificar e de se deixar transformar junto, processo essencial ao 
professor/educador que, ao reconhecer o inacabamento de sua for-
mação e a riqueza das práticas sociais da docência, compreende que 
somos intimados e cativados a nos deixar fascinar pelo universo das 
descobertas e da construção do conhecimento, ou ainda de cativar 
esse desejo nas pessoas.

Desejo a todxs uma ótima leitura! 

João danilo BatiSta dE olivEira

Prof. Titular da Universidade Estadual de Feira de Santana
Conselheiro do Conselho Esta-

dual de Educação da Bahia (CEE-Ba)
Ex-Coordenador do PIBID UEFS e do Fórum de 

Coordenadores do PIBID da Bahia (FORPIBID-BA)    





11

PREFÁCIO

Muitas vezes, o prefácio é uma das primeiras partes que lemos 
de um livro, para ter uma ideia do que será tratado, conhecer 

as impressões sobre a obra na perspectiva do prefaciador. Sem querer 
causar transtornos ao leitor ou ir contra esse hábito, senão assumir 
aqui o compromisso de trazer exemplificações dos capítulos e cons-
truir uma narrativa que busque despertar sua curiosidade, diria que 
nada substitui o mergulho no Livro “OS IMPACTOS DO PIBID 
NAS LICENCIATURAS DO IFBA”. Então, recomendo, esqueça 
o prefácio e vá direto ao que interessa! Feito isso, quem sabe você 
queira voltar aqui e comparar impressões. 

Bem, a primeira observação a fazer sobre esta obra é sobre o lo-
cus de sua produção, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia da Bahia. O IFBA é parte da rede federal de ensino, é uma 
instituição pública cuja herança remonta à trajetória do ensino téc-
nico no Brasil, configurando-se, em especial, a partir de 2008, como 
uma exitosa instituição de ensino integrado. Numa proposta inova-
dora, essa integração entre educação básica e superior que concretiza 
uma política de Educação Profissional e Tecnológica, com vistas ao 
desenvolvimento local e regional, também abraçou com força a mis-
são de ofertar cursos de licenciatura, contribuindo para a superação 
do desafio de ampliar e aperfeiçoar a formação de profissionais para 
atuarem nas escolas de educação básica. 

A adesão do IFBA ao Programa de Bolsa de Iniciação à Do-
cência (PIBID), instituído pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), produz uma fecunda convergência 
histórica. O primeiro capítulo deste livro traz detalhes dessa histó-
ria, lembrando do surgimento do PIBID, em 2007, atos normativos, 
objetivos, princípios orientadores do Programa, o modo de organi-
zação das ações formativas. Também apresenta informações acerca 
da institucionalização do Programa nos vários campi do Instituto e 
dos esforços empreendidos para resistir ao processo de precarização 
deflagrado pelo governo federal, o qual reduz, aos poucos, o finan-
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ciamento do Programa e altera significativamente a concepção de 
formação, ainda que encontrando importante resistência dos educa-
dores e da sociedade. Assim, esta parte do livro captura um aspecto 
essencial da política pública que representa o PIBID, um Programa 
que resulta no desenho de um novo modelo de formação de profissio-
nais de educação no Brasil – de efetiva aproximação entre universi-
dade e escola, teoria e prática, formação inicial e continuada, ensino 
e pesquisa, reflexão e ação – proposta transformadora a ponto de ser 
vista como ameaça ao status quo, impelindo as forças conservadoras 
que não se rogam a colocar obstáculos, quando não, efetivamente, 
trabalham pelo retrocesso em relação às conquistas do campo edu-
cacional. 

Esta obra, no seu âmago, é uma expressão da resistência e ino-
vação forjada pelo PIBID no interior do IFBA. Evidência disso é o 
relato das experiências de iniciação à docência nas licenciaturas em 
Ciências da Computação, conforme reflexões realizadas no segundo 
e terceiro capítulos. Tratando da necessidade de formar profissionais 
de educação no campo das Ciências da Computação, não suspeitá-
vamos do devir, que a todos surpreende e assusta neste momento, 
tampouco do imperativo da comunicação por meio de dispositivos 
eletrônicos como, praticamente, única possibilidade de interação so-
cial, dadas as medidas de distanciamento impostas pela pandemia 
da Covid-19. Além das lições sobre o que deveria ser o indiscutível 
valor das ciências para conseguirmos lidar com a fragilidade da vida 
no planeta, e sobre o direito de acesso aos meios de comunicação para 
garantir a educação nesse momento crítico de crise sanitária, as ex-
periências formativas realizadas nos campi do IFBA de Porto Seguro 
e Santo Amaro agora nos parecem proféticas pelo que revelam sobre 
a importância desse conhecimento para a inserção de tecnologias da 
informação e comunicação e da inovação metodológica no ensino das 
diversas disciplinas do currículo escolar. Mais que isso, mostram que 
ensinar e aprender Ciências da Computação é parte da experiência 
educacional autoral da cena contemporânea, pela sua natureza inter-
disciplinar, cultural, social, tecnológica, econômica, política e, emi-
nentemente, humana.   
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Não apenas à frente de seu tempo, a singularidade desta obra 
ajuda a preencher lacunas profundas quando discute a formação de 
profissionais da educação para as áreas de física, química e matemá-
tica, no Brasil e na Bahia. As experiências relatadas respondem ao 
fenômeno que ficou conhecido como “apagão docente”, dada a escas-
sez de professores e de professoras dessas áreas, mostrando que exis-
tem saídas para formar mais e formar melhor os professores, desde 
que haja intenção e ação efetiva. As complexas tessituras do ensino 
dessas disciplinas são abordadas fartamente nessa obra, aparecendo 
diretamente em oito dos treze capítulos, o que oferece contribuições 
inestimáveis acerca de concepções e metodologias, por meio da pro-
dução de saberes na escola, com a participação dos principais atores 
do processo educativo. Discutem, por exemplo, estratégias de inves-
tigação como princípio formativo com os “Grupos Temáticos de Pes-
quisa” implementados nas escolas parceiras do PIBID; autorreflexão 
sobre o sentido da experiência formativa, sobre as áreas de ensino 
de interesse dos licenciandos, sobre o efeito de estímulo da bolsa de 
iniciação para a permanência nos cursos; ações de melhoria de in-
dicadores educacionais do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB), que considera inclusive o aprendizado em ciências 
exatas; ampliação da produção acadêmica de saberes sobre o ensino 
e estímulo à pós-graduação; inovações e uso de recursos didáticos, 
pedagógicos e tecnológicos, com a experimentação de metodologias 
ativas por via de inúmeras técnicas de ensino; desenvolvimento da 
consciência ambiental entre estudantes e professores que participam 
do PIBID. Essas experiências interligadas, desenvolvidas simul-
taneamente de norte a sul do estado da Bahia, nos vários campi do 
IFBA, mostram-se como um verdadeiro “mapa de tesouros” a ser 
explorado e multiplicado. 

As chamadas ciências humanas também tiveram lugar no li-
vro, trazendo a discussão crucial sobre ser professor(a) na atualidade, 
a partir da experiência da chamada Geografia Escolar. Por essa pers-
pectiva, a obra faz emergir discussões sobre alicerces da profissão do-
cente consciente, crítica e autônoma, o papel estratégico da reflexão 
na ação, as competências didático-pedagógicas, o regime de colabo-
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ração entre licenciandos e formadores, a necessária explicitação de 
concepções sobre ensinar e aprender. São reflexões que ressaltam a 
voz dos licenciandos e valoriza o processo de autorreflexão sobre o 
processo formativo e na ação docente como fatores essenciais de pro-
fissionalização docente. 

É fato que, no contexto de produção e de socialização desta obra, 
cada capítulo traz uma (auto) reflexão especial e instiga a novas tessi-
turas na trajetória dos profissionais da educação, como permanentes 
aprendizes, que são, do pensar e fazer educação. Tendo aceitado ou 
não as recomendações dadas no início deste prefácio, fica aqui regis-
trada a gratidão aos leitores e aos autores do livro, por esse encontro 
e pela satisfação de ter percorrido as páginas de uma obra fabulo-
sa. Fica aqui expresso, por fim, o desejo sincero de que mais leitores 
permitam-se a essa significativa jornada em prol da educação públi-
ca e inclusiva; da formação de professores preparados tecnicamente 
e comprometidos politicamente; do aprendizado das ciências como 
bem maior para enfrentamento dos desafios da vida; e em prol da 
formação das pessoas que transformarão nosso mundo para melhor. 

Salvador, 26 de julho de 2020
alESSandra SantoS dE aSSiS
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OS IMPACTOS DO PIBID NAS LICENCIATURAS DO IFBA

Dielson Hohenfeld, Fernando Carneiro, 
Jancarlos Lapa e Neiva Santos Pereira 

Gestão PIBID/IFBA

CONCEPÇõES E OBjETIvOS DO PROgRAMA INSTITUCIONAL DE 
BOLSAS DE INICIAÇÃO à DOCêNCIA

A formação de professores para a educação básica tem sido 
objeto de debates, especialmente a partir de 1990, o que resultou na 
aprovação de algumas resoluções direcionadas a formação desses 
profissionais. A partir do ano 2000, o governo federal passou a fazer 
algumas propostas mais consistentes na articulação da formação do 
professor, visando a melhoria da qualidade, que segundo as Diretri-
zes para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica em 
Nível Superior (2000), com o novo cenário que se delineava para a 
educação, era necessário rever os modelos de formação para atender 
as demandas da sociedade e apontava que esse novo modelo devia 

Fortalecer e aprimorar a capacidade acadêmica e profissional dos do-
centes formadores; Articular a formação com as demandas da realidade 
escolar na sociedade contemporânea; Articular a formação com as mu-
danças em curso na organização pedagógica e curricular da educação 
básica brasileira, preparando os professores para serem agentes dessas 
mudanças. (BRASIL, 2000, p. 5).

Mesmo com as orientações das referidas Diretrizes permane-
ce a constatação de que a formação de professores promovidas pelas 
Instituições de Ensino Superiores – IES – continuaram sem dar con-
ta de desenvolver os conhecimentos, as habilidades e competências 
necessárias para o enfrentamento das múltiplas e complexas tarefas 
que são exigidas aos professores da Educação Básica. Frente a essas 
demandas surgem algumas iniciativas como o Programa Institucio-
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nal de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID – que de certo modo, 
sinaliza a fragilidade dos cursos de licenciatura. 

O PIBID foi instituído a partir da Portaria Normativa nº 38, 
de 12 de dezembro de 2007, no âmbito do Ministério da Educação, 
da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES – e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE – buscando fomentar a iniciação à docência de 
estudantes em nível superior, em cursos de licenciatura presencial 
plena, para atuar na educação básica pública (BRASIL, 2007). Em 
2009, a responsabilidade em desenvolver e fomentar o PIBID passou 
a ser da CAPES por compreender que as ações desenvolvidas no Pro-
grama são voltadas para o aperfeiçoamento e valorização do magisté-
rio para a Educação Básica. Atualmente o PIBID é coordenado pela 
Diretoria de Educação Básica – DEB – da CAPES. 

Direcionado inicialmente às Instituições de Ensino Superior 
Federais, a primeira versão do PIBID, em 2007, atendia, prioritaria-
mente, bolsistas das áreas de Física, Química, Biologia e Matemá-
tica. (BRASIL, 2007). A partir de 2009, PIBID expandiu-se rapi-
damente, ao incluir Universidades Públicas Estaduais, Municipais e 
Comunitárias, abrangendo todas as licenciaturas.

A portaria nº 096, de 18 de julho de 2013, vigente, trouxe além 
da ampliação do número de vagas, várias orientações e aspectos im-
portantes para o aperfeiçoamento do Programa, tais como a con-
firmação de que o PIBID tem por finalidade fomentar a iniciação à 
docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de do-
centes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação 
básica pública brasileira. Confirmou ainda que os projetos apoiados 
pelo Programa devem ser propostos por instituições de ensino supe-
rior (IES) e desenvolvidos por grupos de licenciandos sob supervisão 
de professores de educação básica e orientação de professores das IES 
parceiras e que permanece a concessão de bolsas aos integrantes do 
projeto e o repasse de recursos financeiros para custear as atividades 
a serem desenvolvidas (BRASIL, 2013).

Em relação aos primeiros objetivos do programa: incentivar 
formação de docentes em nível superior para a educação básica e con-
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tribuir para a valorização do magistério (BRASIL, 2007), há uma 
preocupação no resgate da importância do professor dentro da socie-
dade constituindo assim uma identidade profissional que conforme 
Pimenta (2002, p.19) se constrói com base 

na significação social da profissão, na revisão constante dos significados 
sociais da profissão, na revisão das tradições, mas também na reafir-
mação de práticas consagradas culturalmente que permanecem signi-
ficativas [....]. Constrói-se, também, no significado que cada professor, 
enquanto ator e autor conferem à atividade docente em seu cotidiano, 
com base em seus valores, em seu modo de situar-se no mundo, e sua 
história de vida, em suas representações, em seus saberes, no sentido 
que tem em sua vida o ser professor.

Sobre o objetivo que ressalta a elevação da qualidade da forma-
ção inicial de professores nos cursos de licenciatura e a integração entre 
educação superior e educação básica: notamos que esse vai ao encon-
tro de demandas históricas relativas às críticas ao distanciamento en-
tre as instituições formadoras de professores e as escolas de educação 
básica, lócus privilegiado da atuação dos futuros professores. Nesse 
sentido, o PIBID representa uma oportunidade para os licencian-
dos vivenciarem experiências de ensino e de aprendizagem durante 
a formação inicial, contando com a orientação e acompanhamento de 
professores do ensino superior e de professores em exercício na edu-
cação básica, fato constatado que só ocorria, na maioria dos cursos, 
de forma pontual durante os estágios supervisionados que normal-
mente são realizados, a partir da metade do curso e que muitas vezes 
causa medo e o estranhamento da realidade. Desse modo, a interação 
entre os supervisores e os coordenadores suscitou diálogos e questio-
namentos contínuos importantes para repensar o trabalho de cada 
um em seus espaços e as possibilidades de articulação. 

Com relação à inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas 
da rede pública proporcionando-lhes oportunidades de criação e parti-
cipação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docen-
tes de caráter inovador e interdisciplinar, percebe-se uma maior per-
manência na escola. Este fato contribui para que os discentes possam 
vivenciar, não só as experiências da sala de aula, como também outras 
atividades. Dentre as tarefas realizadas, podemos citar planejamento 
e operacionalização de eventos escolares; elaboração e execução de 
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atividades que envolvem escola e a comunidade; planejamento, cons-
trução e aplicação de materiais didáticos complementares; participa-
ção em reuniões de pais entre outras. Entendemos que essas ações 
no PIBID tornam o trabalho de iniciação à docência singular e mais 
amplo que os desenvolvidos nos estágios supervisionados, garantido, 
desse modo, aos bolsistas uma visão ampla do trabalho do profes-
sor, das situações enfrentadas no dia a dia, estimulando momentos 
de reflexão de teorias e das práticas, o que possibilitam uma formação 
inicial mais articulada aos espaços de exercício profissional.

Nessa perspectiva, Tardif (2004) afirma o saber docente como 
um saber plural e heterogêneo, formado por saberes oriundos da for-
mação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experien-
ciais. Esse último saber é destacado pelo autor por estar relacionado 
à prática, ao trabalho cotidiano, desenvolvido no espaço educativo e 
que valida os demais conhecimentos. Em consonância com as ideias 
de Tardif e Nóvoa (2007, p.14) reforça que 

a formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras 
vezes excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de 
refletir sobre as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como 
fazer. É desesperante ver certos professores que têm genuinamente 
uma enorme vontade de fazer de outro modo e não sabem como. Têm o 
corpo e a cabeça cheios de teoria, de livros, de teses, de autores, mas não 
sabem como aquilo tudo se transforma em prática, como aquilo tudo se 
organiza numa prática coerente. 

As experiências vivenciadas pelos bolsistas nas escolas parcei-
ras procuram dar respaldo para discussões significativas nos cursos 
de licenciatura, impulsionando revisões e reestruturações nos proje-
tos de cursos. Assim, o entrecruzamento teórico-prático na dinâmica 
curricular do curso se constitui como fundamental na dimensão de 
qualidade, justamente pela oportunidade de relacionar, aproximar e 
ressignificar a teoria e a/na prática.

Nos objetivos que dizem respeito a mobilização dos professores 
da escola básica como co-formadores dos futuros docentes; na contri-
buição para articulação teoria e prática; na elevação da qualidade das 
ações dos cursos de licenciatura e a inserção dos estudantes na cultura 
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escolar visando a apropriação/reflexão da peculiaridade do trabalho 
docente, que também tem sido foco de debate contínuo nas institui-
ções de formação de professores. Isso se dá, posto que as propostas 
de estágios supervisionados e outras atividades são, frequentemente, 
apresentadas e efetivadas nas escolas, sem levar em conta os saberes 
dos professores e a cultura escolar. 

Sobre isso, Tardif (2004, p. 55) afirma que os saberes experien-
ciais “passarão a ser reconhecidos a partir do momento em que os 
professores manifestarem suas próprias ideias a respeito dos demais 
saberes e, sobretudo, a respeito de sua própria formação profissional”. 
Entendemos nesse aspecto, que um profissional para se manter mo-
tivado e com um nível mínimo de adesão a um projeto precisa sentir 
que sua experiência, suas ideias e opiniões são ouvidas e considera-
das. É válido ainda salientar que para os coordenadores há também 
um entendimento de que a formação dos novos professores depende 
da contribuição efetiva dos profissionais da escola de Educação Bási-
ca e ainda para boa parte dos bolsistas de iniciação à docência – ID, 
há a compreensão de que é preciso articular teoria e prática.

Podemos dizer que o PIBID se tornou um espaço privilegiado 
para vivenciar, problematizar, coletar dados, refletir e posicionar-se, 
instrumentalizar-se pela relação teoria e prática, o que favorece aos su-
jeitos e instituições envolvidas uma visão real, contextualizada e inte-
gradora do cotidiano dos desafios e perspectiva da profissão docente.

Conforme relatório da DEB (2013), o PIBID tem como prin-
cípio a formação inicial para os alunos de licenciatura, por levar em 
conta os diferentes momentos formativos. Entretanto, o programa 
não se limita apenas à formação inicial, pois nessa interação com ou-
tros professores (coordenadores e supervisores) pode adquirir o ca-
ráter também de formação continuada e pesquisa, e acrescentamos, 
também de extensão. Nesse sentido, o PIBID favorece a sustentação 
da tríade fundamental e indissociável da formação universitária: o 
ensino, a pesquisa e a extensão, posto que as experiências vivenciadas 
pelos bolsistas desafiam o ensino, impulsionam a pesquisa e fomen-
tam a extensão através da intervenção direta na realidade, gerando 
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dados empíricos permanentes que retroalimentam o sentido da uni-
versidade e dão sentido a formação docente.

Ademais, é sobre os impactos do PIBID nas licenciaturas do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 
IFBA o tema do debate deste livro. Ele inicia com a pergunta: Como 
as licenciaturas do IFBA, no ambiente da instituição escolar e uni-
versitária, podem se beneficiar do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência – PIBID e quais os impactos desses benefícios? 
Essa motivação justificou a reunião dos artigos que serão apresenta-
dos neste livro.

A REDE COLABORATIvA DO PIBID E SUA ABRANgêNCIA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bah-
ia (IFBA) é uma instituição educacional centenária que faz parte 
atualmente da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 
cuja a sua história enquanto instituição de ensino se inicia em 23 de 
setembro de 1909, quando o então Presidente da República, à época, 
Nilo Peçanha institui as Escolas de Aprendizes Artífices, através do 
Decreto nº. 7566, nas respectivas capitais dos estados, proporcionan-
do assim educação profissional para a população em situação de vasta 
vulnerabilidade socioeconômica. 

No que tange ao estado da Bahia, que em especial desejamos 
tratar, o grande responsável pelo projeto de implantação desta Escola 
foi o professor Francisco Antônio Caymmi. No dia 27 de janeiro de 
1910, a instituição entrou em funcionamento no Centro Operário da 
Bahia, situado no bairro Pelourinho - atual Solar do Ferrão - ofere-
cendo cinco (05) tipos de cursos tais como alfaiataria, encadernação, 
ferraria, marcenaria e sapataria.

Frente a promulgação da Lei nº.4759, de 20 de agosto de 1965, 
as escolas profissionalizantes em cada estado, passaram a ser federais 
e, nós, a ser chamados de Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA). 

Na altura de 1993, através da Lei Federal 8.711, o CEFET-BA 
é criado a partir da junção da ETFBA com o Centro de Educação 
Tecnológica da Bahia – CENTEC, que estimulou o surgimento de 
cursos de pós-graduação, instituindo assim certa cultura de pesquisa 
e extensão necessária ao fortalecimento da tríade que comporia um 
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futuro instituto de ensino superior, que se consolidou a partir de 29 
de dezembro de 2008, frente a implementação da Lei nº. 11.892, don-
de os antigos Centros Federais, as Escolas Agrotécnicas e as Escolas 
Técnicas passaram a compor a Rede Federal de Ensino Profissional. 
Tais transformações potencializaram o amadurecimento político in-
terno e possibilitaram reflexões sobre o ensino superior - em especial 
as licenciaturas.

É nesse contexto nacional, que o PIBID surge como “veículo” 
de intervenção na qualidade dessa formação de professores do en-
sino básico. Como dito, o programa faz com que os estudantes da 
licenciatura, frente às atividades pibidianas programadas a partir de 
um plano de trabalho, vivenciem o cotidiano escolar, através de ativi-
dades de caráter teórico e prático, de forma integrada e em conjunto 
com a sua equipe de trabalho, liderada pelo Coordenador de Área 
(professor da sua licenciatura) e pelo Supervisor (professor da escola 
parceira). Além de inserir o licenciando no cotidiano escolar, o PIBID 
proporciona uma via de mão dupla no que diz respeito a formação do 
professor, pois referencia o trabalho docente na escola e na vivência 
de casos concretos. Se por um lado, o estudante da licenciatura se 
depara com episódios de ensino e de aprendizagem que um dia fa-
rão parte de seu exercício profissional, do outro lado encontra-se um 
professor supervisor, licenciado, com a possibilidade clara de reflexão 
sobre suas práticas de ensino. Nesse sentido, há que se esperar a com-
binação do conhecimento teórico e metodológico dos professores das 
instituições de ensino superior e o conhecimento prático e vivencial 
dos professores das escolas públicas.

Nesse sentido, buscar-se então, uma formação de professores 
que atenta às múltiplas facetas do cotidiano da escola e à pesquisa 
pautada no diálogo e trabalho coletivo, realçando a responsabilidade 
social da profissão. Esse princípio torna-se fundamental para a arti-
culação entre a Academia e a Escola. 

No âmbito do PIBID/IFBA, a estrutura de programa buscou 
a implementação de uma comunidade de prática constituída por for-
madores, licenciandos, estudantes e docentes da educação básica. A 
intenção da proposta se pauta na formação do professor vista como 
construção de identidade a partir de trajetórias de participação social, 
resultantes de processos mútuos de negociação, de relacionamentos, 
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interações e práticas comuns. O desencadeamento da rede dar-se-á 
pela inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas proporcionan-
do-lhes oportunidades concretas e situadas de criação e participação 
em experiências metodológicas e tecnológicas a partir de problemas 
identificados na realidade escolar. Espera-se a discussão e vivência 
do contexto escolar resultado em intensos processos de participação 
e reificação na construção de um repertório compartilhado.

Com o incremento de bolsas fomentadas pelo Edital 61/2013, 
o PIBID/IFBA ganhou novos números, atingindo outras localidades 
no estado da Bahia. Vale lembrar que um segundo edital da CAPES 
abriga o PIBID Diversidade que integra a Licenciatura Indígena do 
IFBA, localizado no sul da Bahia, no município de Porto Seguro. As 
experiências indígenas não integram este livro pois ele se limita ape-
nas às experiências decorrentes do edital 61/2013.

No projeto aprovado para o edital em questão, integram o PI-
BID do IFBA 12 subprojetos, distribuídos em 8 cidades do estado da 
Bahia vistos na figura 1:

Salvador	

Vitória	da	
Conquista	

Barreiras	

Porto	Seguro	

Valença	

Camaçari	
Santo	Amaro	

Eunápolis	

Figura 1: Cidades abrangidas pelo PIBID/IFBA/CAPES
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Isso exigiu estratégias de gestão capazes de dar conta do novo 
contingente do programa. Na atual organização, observado na tabela 
1, foi necessário redistribuir os subprojetos em três grandes regiões, 
levando em conta a localização geográfica e o número de bolsistas.

TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO POR REgIõES

REGIÃO MUNICÍPIO LICENCIATURA

Região 01
Salvador

Geografia e

Matemática
Camaçari Matemática

Santo Amaro Computação

Região 02
Porto Seguro

Computação e

Química
Eunápolis Matemática

Região 03

Valença
Matemática e

Computação
Barreiras Matemática
Vitória da 
Conquista Química

 Fonte: PIBID/IFBA

O edital vigente articula mecanismos onde os quantitativos de 
bolsas, para cada categoria do programa, obedece o quadro de bolsis-
tas de Iniciação à Docência (ID). No caso do IFBA, esses quantitati-
vos estão distribuídos na tabela 2 da seguinte forma:
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TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO POR BOLSISTAS

MUNICÍPIO LICENCIATURA BOLSISTAS 

ID

SUPERVISORES COORDENADORES 
DE ÁREA

TOTAL

Salvador Física 23 4 2 29
Salvador Geografia 20 4 1 25
Porto Seguro Química 43 8 3 54
Vitória da 
Conquista

Química 20 3 1 24

Porto Seguro Computação 26 5 2 33
Santo Amaro Computação 20 4 1 25
Valença Computação 20 4 1 25
Camaçari Matemática 20 4 1 25
Barreiras Matemática 24 4 2 30
Eunápolis Matemática 32 6 2 40
Salvador Matemática 20 4 1 25
Valença Matemática 20 4 1 25

TOTAL 288 54 18 360
 Fonte: PIBID/IFBA

Completam o quadro de participantes bolsistas os 03 Coorde-
nadores de Gestão de Processos Educacionais e o Coordenador Institu-
cional, perfazendo um total de 364 bolsistas.

O conjunto das escolas participantes estão distribuídas em 
cada município de acordo com os territórios de identidade da Bahia, 
contidos na tabela 3,
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TABELA 3: DISTRIBUIÇÃO POR ESCOLAS E TERRITóRIOS DE IDENTIDADE

TERRITÓRIO DE 
IDENTIDADE MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR

BAIXO SUL VALENÇA
Instituto Federal da Bahia - Campus Valença
Colégio Estadual Leonardo da Silva
Colégio Estadual Gentil Paraíso

BACIA DO RIO 
GRANDE BARREIRAS

Instituto Federal da Bahia - Campus Barreiras
Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus
Colégio Municipal de Aplicação Octávio Man-
gabeira

SUDOESTE BAIANO VITORIA DA 
CONQUISTA

Instituto Federal da Bahia - Campus Vitória da 
Conquista
Colégio Integrado de Educação Navarro de 
Brito
Colégio Estadual Padre Luís Soares Palmeira

RECÔNCAVO
SANTO 

AMARO

Instituto Federal da Bahia - Campus Santo 
Amaro
Colégio Estadual Senador Pedro Lago
Escola Municipal Luiz Simões Reis

COSTA DO 

DESCOBRIMENTO

PORTO 

SEGURO

Instituto Federal da Bahia - Campus Porto 
Seguro
Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães
Colégio Estadual Doutor Antônio Ricaldi
Colégio Estadual Pedro Alvares Cabral

EUNÁPOLIS

Instituto Federal da Bahia - Campus Eunápolis
Escola Modelo Municipal Antônio Batista
Escola Municipal Gabriel José Pereira
Escola Almerindo Alves dos Santos

METROPOLITANO 
DE SALVADOR

CAMAÇARI
Colégio Modelo de Camaçari
Escola Normal de Camaçari
Centro Educacional Paulo Freire

SALVADOR

Instituto Federal da Bahia - Campus Salvador
Colégio Estadual José Barreto de Araújo Bastos
Centro Juvenil de Ciência e Cultura – Central
Colégio Estadual Mario Augusto Teixeira de 
Freitas
Escola Estadual Getúlio Vargas
Escola Municipal Professora Suzana Imbassahy

 Fonte: PIBID/IFBA
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ENFRENTAMENTOS DO PIBID

Ao longo das atividades realizadas nos anos de 2014 à 2017 o 
PIBID teve significativos desafios que foram superados devido às 
redes colaborativas criadas para consolidação do programa de for-
mação de professores. Um programa dessa dimensão necessita de 
um aporte de recursos tanto para pagamento das bolsas dos diversos 
atores quanto para a operacionalização das atividades incluindo os 
processos de socialização dos resultados alcançados. Assim, no edi-
tal 61/2013 foi previsto um recurso de custeio das atividades do PI-
BID, por ano. Esse recurso é calculado tendo como base o número 
de bolsista de iniciação à docência de cada IES. O valor é definido 
pela multiplicação do número de bolsistas por R$ 765,00 (setecentos 
e sessenta e cinco reais). Com base nesse cálculo para o ano de 2014 
foi previsto um aporte de recurso para atividades do PIBID IFBA de 
R$ 230.000,00. Para fazer uso desse benefício, foi necessário apresen-
tar a CAPES, um plano de trabalho anual com os itens a serem gas-
tos nos subprojetos em cada etapa. Após esse processo, alguns itens 
não foram contemplados, mas nada tão significativo para execução 
das atividades do PIBID, pois uma boa parte dos itens previstos foi 
autorizado. 

No entanto, o recebimento deste recurso somente foi disponi-
bilizado em julho de 2014 e com um montante de 50% do valor total. 
Haja vista que as atividades do PIBID começaram em março de 2014, 
esse atraso significativo na disponibilidade desse recurso, implicou 
em um desafio para a gestão, pois as ações iniciais de apresentação, 
inserção, ambientação e primeiras intervenções dos subprojetos nas 
escolas parceiras ficaram bastante restritas aos recursos próprios do 
IFBA, em particular de cada Campus, que subsidia os subprojetos. 
Esse atraso também repercutiu na organização do seminário institu-
cional obrigatório, que vai acontecer no ano posterior, em fevereiro 
de 2015. 

Nos anos subsequentes 2015 e 2016, a segunda parte de custeio 
não foi disponibilizada, com isso tivemos que contar com os recursos 
do IFBA e uma racionalidade extrema na execução do recurso até 
o momento disponibilizado pela CAPES. Sem sombra de dúvidas, 
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esse foi um dos grandes desafios da gestão do PIBID nesse perío-
do. Como garantir a qualidade e acompanhamento das ações dos 
subprojetos sem os recursos previstos no planejamento do programa? 
Podemos afirmar que nesse requisito de recurso, por vezes desagra-
dando a um ou outro bolsista, conseguimos caminhar no sentido de 
uma formação docente qualificada dentro de um contexto da realida-
de econômica e social do nosso país. 

Para enfrentamento dos desafios, o PIBID conta com uma es-
trutura representativa de fóruns formados pelos coordenadores ins-
titucionais nos níveis; estaduais, regional e nacional, assim têm o: a) 
FORPIBID BA - composto pelos coordenadores institucionais do 
PIBID do estado da Bahia com presidente e vice-presidente. Esse 
fórum também compõe o Fórum Estadual Permanente de Apoio à 
Formação Docente do Estado da Bahia (Forprof-BA), que foi insti-
tuído por meio da Portaria MEC nº 883, de 16 de setembro de 2009, 
órgão colegiado, para dar cumprimento aos objetivos da Política Na-
cional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Bá-
sica (Parfor), instituída pelo Decreto MEC nº 6.755, de 29 de janeiro 
de 2009. <http://educadores.educacao.ba.gov.br/forprof-1> b) FOR-
PIBID NE composto pelos coordenadores institucionais da Região 
Nordeste e c) FORPIBID NACIONAL composto pelos coordena-
dores institucionais do Brasil. 

Essas estruturas representativas articulam-se para o fortaleci-
mento do programa atuando no diálogo intenso entre a CAPES e os 
diversos PIBID das IES. E, também, na orientação, organização e 
mobilização das ações em prol do PIBID. Como consequência, estas 
ações implicam na busca da qualidade de formação inicial dos pro-
fessores da educação básica com repercussão na formação continuada 
dos professores formadores. Nesse processo pode se incluir a ação 
formativa dos professores da Educação Básica das escolas parceiras 
que atualmente interagem com o contexto da escola e da instituição 
formadora de licenciados das diversas áreas do conhecimento.

O diálogo intenso entre os coordenadores institucionais do PI-
BID permite a troca de experiências formativas no âmbito do progra-
ma, impactando na construção de uma dimensão reflexiva e crítica 
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da formação de professores aproximando as realidades específicas de 
cada instituição. Além disso, o compartilhamento de experiências 
dentro da diversidade do contexto de cada projeto nas IES permi-
te a construção coletiva de ações significativas para fortalecimento 
do PIBID, tanto nos aspectos de gestão e formação docente, quanto 
nos aspectos de institucionalização de uma política pública para esse 
fim. Podemos afirmar que o PIBID permite a aproximação das li-
cenciaturas tanto no IFBA, que tem uma estrutura de multi câmpus, 
quanto das outras instituições brasileiras de ensino superior através 
dos fóruns estaduais, regionais e o nacional. Dessa forma destacamos 
como um dos impactos importante do programa, propiciar a aproxi-
mação dos diversos professores das IES, quer seja no nível estadual 
ao nacional, tendo os Fóruns como intermediadores desse processo 
que estimula o trabalho coletivo interinstitucional em prol da forma-
ção inicial dos bolsistas de iniciação e continuada dos supervisores, 
coordenadores de área, e coordenadores de gestão, incluindo-se os 
coordenadores institucionais de cada IES. 

Uma das ações que exemplifica esse trabalho coletivo são os 
eventos de socialização das atividades do PIBID:

a) Seminário Baiano do PIBID 

b) Seminário Nordeste do PIBID 

c) Encontro Nacional dos Coordenadores do PIBID 

d) Seminários Institucionais

e) Seminários Internos 

Esses eventos a), b) e c) são organizados e realizados de forma 
coletiva e cooperativa entre as IES tendo os coordenadores institucio-
nais como principais interlocutores entre as atividades dos eventos e 
a IES.

Os dois últimos eventos são do contexto interno do PIBID 
IFBA, o institucional no âmbito do IFBA constitui-se um dos prin-
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cipais espaços para diálogos e reflexão sobre a formação docente e no 
instituto. Realizado com troca de experiências entre os subprojetos 
do PIBID IFBA organizado pela CAP (Comissão de Acompanha-
mento do PIBID) tendo os coordenadores de área como interlocuto-
res entre o evento e os subprojetos. Essa ação permite delimitar um 
espaço de interação entre os diversos projetos e licenciaturas do IFBA 
contribuindo para aproximação dos cursos uma vez que a estrutura 
multi Câmpus dificulta por vezes as trocas de experiências formati-
vas nos cursos de licenciatura devido às suas distribuições geográfi-
cas no estado. Constitui-se essa aproximação tanto interna do IFBA 
quanto externa ao IFBA, com as demais IES da Bahia e do Brasil, 
um impacto relevante do PIBID IFBA nas licenciaturas do instituto. 

Outro impacto a ser considerado é a força política do PIBID, 
essa pode ser percebida quando num segundo desafio significativo do 
programa, no final do ano de 2015 houve uma ação de corte de bol-
sas devido a questões orçamentárias da CAPES. Naquele momento 
a perspectiva era de redução das bolsas para 60% do seu total. Para 
isso foi colocado com critério o cancelar os bolsistas que tivessem 
completado 24 meses, ou seja, vetando a possibilidade de renovação 
por igual período, conforme estava prevista na portaria 96. Essa ação 
iria, aos poucos, terminando o programa em cada IES haja vista que 
a grande maioria dos seus bolsistas estavam a completar 24 meses em 
fevereiro de 2016. Portanto, o PIBID, que no edital estava previsto 
até 2018, iria finalizar antes do tempo previsto. Naquele momento, 
a mobilização em prol do PIBID foi articulada pelo Fórum Nacional 
tendo como apoio os Fóruns Estaduais. 

As ações de mobilização foram manifestações nas vias públi-
cas, praças, escolas parceiras nas redes sociais e em hospitais de doa-
ção de sangue. A articulação com as bancadas políticas, possibilitou 
a participação dos Fóruns nas assembleias legislativas do estado e no 
congresso nacional, culminando com a entrega de abaixo assinados 
de todos os envolvidos com o PIBID e pessoas partidárias com a for-
mação de professores. Discussões do tema forma feitas nos Seminá-
rios Institucionais e nos diversos seminários do PIBID, com mesas 
temáticas e debates intensos sobre a relevância do PIBID para a for-
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mação dos futuros professores e sobre as implicações negativas da 
finalização do programa para as escolas parceiras. As mobilizações 
também foram estendidas com cartas aos Reitores e Pró-reitores das 
IES, ANDIFES, ANPED, Sindicatos, Secretarias de Educação dos 
Estados e os Fóruns Estaduais de Formação de Professores como o 
FORPROF-BA. Essas ações resultam na manutenção das bolsas do 
PIBID. 

Descartada a possibilidade de extinção do PIBID surge uma 
proposta de reestruturação do PIBID através da Portaria nº 46/2016 
da CAPES. As mobilizações foram intensificadas em paralelo ao ce-
nário político do Brasil que sofre um golpe de mudança da sua estru-
tura governamental, sendo retirada a atual presidenta, Dilma Rus-
seff, e assumindo o seu vice-presidente Michel Temer. Com isso, a 
direção da CAPES também foi alterada, e um dos primeiros atos do 
Diretor da CAPES foi, através da portaria 84/2016, revogar a porta-
ria 46/2016. Segue-se as ações do PIBID com um relativo receio de 
alguma mudança no direcionamento e manutenção das bolsas e pos-
síveis cancelamentos de bolsas ociosas em virtude de momentos de 
substituição de bolsistas, especialmente de iniciação científica, que 
por vezes eram desligados do programa por diversos motivos como 
conclusão do curso, incompatibilidade de atividades, trancamento do 
curso, mudança de licenciatura, dentre outros. No ano de 2017 até o 
primeiro semestre, mesmo no cenário de crise política e econômica, 
o programa se manteve relativamente estabilizado, embora sempre 
receosos de alguma interferência nas atividades devido a situação 
econômica do país. 

CONSIDERAÇõES FINAIS

O IFBA quando comparado com as tradicionais IES, a menos 
do IFBaiano, estamos iniciando nossa trajetória de IES formadora 
de docentes para educação básica. Nossas Licenciaturas nasceram 
com o PIBID, então podemos afirmar que; sem sombra de dúvidas o 
exercício de pensar as licenciaturas do IFBA sem o PIBID seria algo 
como pensar uma semente de uma árvore frutífera sem um solo fértil 
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para se desenvolver. O programa oferece um terreno que possibilita 
articular de forma indissolúvel o ensino, a pesquisa e a extensão apro-
ximando a escola básica das IES, onde ambos se movimentam. Os 
professores formadores vão às escolas e os professores da educação 
básica vão as IES mobilizados pela perspectiva de formação docente 
onde a prática docente e a teoria estão dialogando intensamente. A 
valorização dos estudantes de licenciatura do IFBA dentro do con-
texto de uma educação tecnológica perpassa pelas ações formativas 
do PIBID, essas ações tornaram os estudantes das licenciaturas do 
IFBA bastante visíveis a comunidade escolar no âmbito das escolas 
parceiras ou do próprio IFBA, sendo um passo importante para a 
construção de uma identidade profissional. Os bolsistas do progra-
ma são cerca de três vezes mais quando comparados a programas se-
melhantes no IFBA. Sua capilaridade acompanha a capilaridade do 
instituto. Tornando-se um grande desafio pela sua estrutura multi 
campi, uma vez que as normas da CAPES ajudam a esse tipo de es-
trutura. 

Por outro lado, não podemos deixar de destacar que a carga 
de trabalho dos docentes e as demandas burocráticas institucionais, 
tanto nas escolas públicas parceiras e nas IES IFBA, têm sido, em 
alguns momentos, um entrave nesse processo, pois o programa exige 
tempo para estudo, reflexões, produção, deslocamento para reuniões 
e participações em eventos entre outras atividades e nem sempre isso 
é fácil de resolver nas instituições, especialmente nas escolas da Edu-
cação Básica, pelo próprio formato e visão do limite do trabalho do 
professor/supervisor.

É importante também ressaltar que a falta de recursos 
financeiros foi uma fator complicador no desenvolvimento de 
algumas atividades, uma vez que do recurso de custeio previsto pelo 
programa, para cada ano, não foi repassado, invalidando assim al-
gumas atividades previstas. Mas mesmo com todas as dificuldades 
enfrentadas registramos as realizações dos seminários institucionais, 
bem como a participação representativa em alguns eventos nacionais 
importantes para cada área dos subprojetos. Os próximos capítulos 
deste livro mostram a concretude das ações do PIBID IFBA , mes-
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mo tendo a consciência que o principal impacto desse programa está 
numa dimensão intangível, pois é parte integrante da formação de 
cada bolsista que participou do programa.
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IMPACTOS DO PIBID NA FORMAÇÃO DE LICENCIADOS EM COM-
PUTAÇÃO DO CAMPUS PORTO SEgURO DO IFBA E NA COMUNI-
DADE ENvOLvIDA NO PROjETO

Diogo Pereira Silva de Novais, Douglas Xavier Teodoro de Oli-
veira, Kátia Silva Martins, Kênia Xavier Teodoro de Oliveira, 
Lizziane do Nascimento Santos Silva, Paulo Oliveira Paixão. 

Subprojeto Computação – IFBA Campus Porto Seguro.

INTRODUÇÃO 

Os meios de comunicação e as formas de organização da socie-
dade e dos meios de produção sofreram alterações significativas nas 
últimas décadas. A internet se expandiu e passou a fazer parte do 
cotidiano da maioria das pessoas. Crianças e adolescentes utilizam a 
internet grande parte do dia para se informar sobre muitos assuntos, 
as pessoas têm buscado vídeos ao invés de materiais impressos. A 
educação formal, sendo parte integrante do processo de formação do 
indivíduo para o trabalho e a vida, deve ser repensada para a nova 
realidade.

Nessa perspectiva o Conselho Nacional de Educação (CNE), 
no parecer /CNE/CP 9/2001, discute a necessidade de modificações 
na formação de professores para consequente mudança na formação 
de jovens e adultos, ressaltando que:

É necessário ressignificar o ensino de crianças, jovens e adultos para 
avançar na reforma das políticas da educação básica, a fim de sintoni-
zá-las com as formas contemporâneas de conviver, relacionar-se com 
a natureza, construir e reconstruir as instituições sociais, produzir e 
distribuir bens, serviços, informações e conhecimentos e tecnologias, 
sintonizando-o com as formas contemporâneas de conviver e de ser. 
(BRASIL, 2001 p. 7)

Visando a formação de professores capazes de atuar nesse novo 
modelo de educação, as resoluções oficiais de 2002 prevê, entre os 
princípios norteadores para formação de professores “a coerência 
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entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor” 
e “a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem”. 
(BRASIL,2002. p. 2). Estas orientações apontam para que as licen-
ciaturas tenham, em suas práticas, o objetivo de preparar professores 
capazes de mobilizar saberes da ciência específica da sua formação, 
nos diversos níveis e modalidades de ensino.

Além disso, é necessário promover formação continuada para 
os docentes formadores, oferecendo-lhes condições mínimas para 
que pesquisem e planejem estes novos perfis de Licenciatura. O 
CNE diz que é necessário à gestão institucional prever a “formação 
dos formadores, incluindo na sua jornada de trabalho tempo e espaço 
para as atividades coletivas dos docentes do curso, estudos e investi-
gações sobre as questões referentes ao aprendizado dos professores 
em formação” (BRASIL,2002. p. 4).

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) surge em 2007, através do Edital MEC/CAPES/FNDE, 
com a finalidade de aprimorar o aprendizado do professor em forma-
ção inserido-o no cotidiano escolar, em apoio as atividades de ensino, 
antes do período de estágio. Espera-se que a inserção destes profes-
sores em formação nas escolas promova a reformulação das práticas 
de ensino com a utilização de recursos tecnológicos e novas metodo-
logias, melhorando também a educação básica.

Amaral (2012) ressalta que o PIBID atende sujeitos em três di-
ferentes níveis de formação: a inicial, possibilitando a atuação dos es-
tudantes no futuro ambiente do trabalho; em serviço, aproximando 
os professores das escolas das práticas mais recentes desenvolvidas 
nas universidades e permitindo um planejamento alternativo das ati-
vidades diárias; e de formadores, por intermédio da participação de 
professores e/ou pesquisas no planejamento e gestão das atividades 
do PIBID, trazendo reflexões acerca da preparação dos novos profes-
sores nas licenciaturas. 

Buscando a ampliação da formação dos seus sujeitos e da comu-
nidade do seu entorno, a Licenciatura em Computação do Campus 
Porto Seguro iniciou suas atividades no PIBID por meio do Edital 
CAPES 11/2012, de 20 de março de 2012, com o início das atividades 
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em 20 de agosto de 2012. O edital contemplava 10 bolsistas de Ini-
ciação à Docência, 2 supervisores e 1 coordenador de área. O atual 
edital, CAPES 61/2013, cujas atividades tiveram início em 2 de maio 
de 2013, permitiu a ampliação da participação para 30 Bolsistas de 
Iniciação à Docência (ID), 5 supervisores e 2 coordenadores de área. 
Atualmente, o Programa conta com 26 bolsistas, 5 supervisores e 2 
coordenadores. O PIBID tem um papel particularmente importante 
na Licenciatura em Computação por se tratar de um curso relativa-
mente novo, antes ofertado apenas como Bacharelado. A participa-
ção nas práticas de ensino e no ambiente das escolas do ensino básico 
permitiu, não somente aos bolsistas ID, mas também aos professores 
da Licenciatura a construção da concepção da Licenciatura em Com-
putação. Esta experiência forneceu meios para a reflexão de como a 
Ciência da Computação pode ser traduzida em conceitos significati-
vos para os alunos da Educação Básica. Ela mostrou também como 
a presença de profissionais com conhecimentos em Computação e 
Educação pode contribuir para inserção de novas tecnologias e me-
todologias para o ensino de diversas disciplinas das escolas. Além do 
ensino de Informática, os professores em formação passaram a de-
senvolver práticas de ensino visando o desenvolvimento do raciocínio 
lógico e do pensamento Computacional, como também problemati-
zar a inserção da Ciência da Computação na Educação Básica. 

Paralelamente às contribuições na formação de professor e na 
Educação Básica, o PIBID favoreceu a divulgação e valorização dos 
cursos da rede federal na comunidade externa. Importante salientar 
que a região de Porto Seguro teve como primeira oferta de cursos de 
graduação as Licenciaturas em Computação, Química e Intercultu-
ral Indígena do Campus Porto Seguro do IFBA, tendo através do 
PIBID uma forma de divulgação e visualização do Instituto e seus 
cursos para a comunidade externa.

Nesta introdução apresentamos a inserção do PIBID na Licen-
ciatura em Computação. Seguiremos na seção discutindo os impac-
tos do programa na formação dos Licenciandos em Computação; na 
seção III serão apresentados os impactos do programa em uma das 
escolas parceiras; na seção IV será demonstrada a evolução do pro-
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grama na Licenciatura e no Instituto. E por fim, a seção V apresenta 
algumas considerações gerais sobre o capítulo.

1. IMPACTOS DO PIBID NA FORMAÇÃO DOS LICEN-
CIANDOS EM COMPUTAÇÃO

O PIBID é um vetor de oportunidades para que discentes dos 
cursos de Licenciaturas antecipem as práticas pedagógicas ainda du-
rante o processo de formação acadêmica. 

Em geral, enquanto indivíduo nesse processo de aquisição de 
conhecimento, o graduando tem suas experiências como professor 
regente e, de forma superficial, nas disciplinas de Estágio Supervi-
sionado em Computação (I, II, III e IV). Durante o período de 2014-
2016, em que foram desenvolvidas várias atividades no Programa, 
como reflexão sobre os impactos na formação do estudante enquanto 
futuro professor é possível destacar o uso das Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação (TICs) como ferramentas de apoio no proces-
so de construção do conhecimento. 

A primeira atividade desenvolvida no Programa consistiu em 
um relatório diagnóstico da escola na qual o bolsista iria atuar. Uma 
vez definidos os grupos de trabalho foi elaborado um relatório diag-
nóstico com a caracterização da escola, incluindo organograma, toda 
infraestrutura física, cursos ofertados, número de servidores e estu-
dantes, programas e projetos existentes (pesquisa, extensão, moni-
toria, entre outros) e programas de auxílios. Esta primeira atividade 
propiciou a integração dos bolsistas, ambientação com o espaço físico 
e sujeitos envolvidos (servidores e estudantes), bem como uma visão 
mais ampla do funcionamento e gerenciamento de uma instituição 
de ensino.

Ainda em 2014, era necessário aos bolsistas recém-chegados 
estabelecerem seus projetos e ações a serem desenvolvidas ao longo 
do Programa. Atividades como o seminário de artigos relacionados 
ao tema “Objetos de Aprendizagem”, incentivaram a leitura e prepa-
ração dos discentes para apresentação em público. O acesso às me-
todologias aplicadas e resultados obtidos nesses artigos permitiu ao 
estudante sintetizar ideias e formular novas perspectivas quanto ao 
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uso da tecnologia no processo de formação ou mesmo vislumbrar no-
vos objetos de ensino e de aprendizagem. Os seminários foram pro-
veitosos, associados ao tema das propostas de trabalho, permitindo a 
descoberta de ferramentas importantes capazes de auxiliar os profes-
sores nas atividades de ensino. 

A realização destes seminários com temas e projetos a serem 
executados foi eficiente, pois, por meio deles foi possível ter conhe-
cimento dos vários eixos de estudos dos grupos, ferramentas e suas 
aplicações e, principalmente, permitiu o aprofundamento no tema 
que se desejava trabalhar, e também a submissão da proposta para os 
demais bolsistas do programa. De forma natural, foi possível apre-
sentar o projeto de trabalho para toda a comunidade, sendo esta apre-
ciada, avaliada e adaptada. Após os seminários foi possível iniciar sua 
execução. 

Entre os temas apresentados nas rodadas de seminários figu-
raram aqueles relacionados ao ensino da disciplina de algoritmos e 
programação. Para os bolsistas na área de computação, este eixo se 
mostrou muito relevante, visto que tal disciplina é responsável pe-
los maiores índices de reprovação e evasão em cursos de computa-
ção. Estudar alternativas para o ensino-aprendizagem de algoritmos 
confere subsídios aos bolsistas não só enquanto docentes da área de 
computação, mas também os envolve em um dos grandes desafios 
presentes em cursos de computação na atualidade: o ensino de disci-
plinas da área de programação. As ferramentas escolhidas para este 
propósito foram Scratch e App Inventor . 

No segundo ano do projeto a pesquisa de softwares interativos 
como ferramenta de ensino de forma lúdica através de simulação 
proporcionou atividades interdisciplinares com diversas disciplinas e 
turmas. Aplicações de simulações interativas como Geogebra, Physics 
EducationTechnology (PhET), Modellus e Chemitorium, possibilita-
ram a interação e atividades práticas com diferentes professores. Ba-
seado no conteúdo programático da disciplina, os bolsistas reuniam 
com os professores de Química, Física ou Matemática para fazer o 
planejamento da aula. Este planejamento incluiu atividades práticas 
com as ferramentas relativas a cada disciplina, onde, aula teórica era 
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realizada pelo professor da disciplina e o bolsista ficava encarrega-
do da prática com o objetivo de melhorar o aprendizado. Após a de-
monstração da ferramenta, exercícios práticos foram realizados com 
base no conteúdo ministrado. 

Ao final das atividades foram aplicados questionários para ava-
liar a metodologia e aceitação da ferramenta como instrumento e os 
resultados obtidos indicaram satisfação tanto dos professores quanto 
dos alunos. Explanar o conteúdo de uma aula, realizar atividade ou 
exercícios práticos requer planejamento para adequação ao plano pe-
dagógico da disciplina. 

Com relação aos projetos visando o ensino de algoritmos, fo-
ram desenvolvidas ações voltadas ao emprego das ferramentas defi-
nidas anteriormente. Para potencializar os esforços destinados a tais 
ações focou-se em ofertar minicursos a estudantes do ensino médio 
por representarem possíveis estudantes do curso de Licenciatura em 
Computação. O objetivo dos minicursos era tornar atraente o estudo 
de programação com o emprego das ferramentas lúcidas e, também, 
apresentar aos possíveis futuros estudante de Computação o assunto 
de programação que, como citado anteriormente, é um dos pontos 
chave para ingressantes em cursos de computação. 

 A avaliação dos minicursos, tanto por parte dos bolsistas do 
PIBID quanto por parte dos estudantes do ensino médio foi bastante 
positiva. Como principais resultados destacam-se a experiência ad-
quirida pelos bolsistas advinda do estudo das ferramentas e da pro-
blemática do ensino de programação; confecção dos planos, aulas, 
listas de exercícios e instrumentos de avaliação; atuação como pro-
fessores em sala de aula. Os alunos dos minicursos, por sua vez, de-
monstraram sua satisfação por meio de questionários, tendo índices 
de aceitação acerca dos conteúdos e ferramentas utilizadas. 

Essas atividades, embora sejam desenvolvidas durante a for-
mação do licenciando, nem sempre têm características práticas ou 
desenvolvidas de forma dinâmica durante os estágios, proporcionan-
do assim, experiência e superação de desafios. 

A proposta de desenvolver uma metodologia para ensino de 
programação de linguagem utilizando Robótica Livre com Arduíno 
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levou a oferta de um curso de extensão para alunos de várias escolas 
públicas da cidade de Porto Seguro. Os alunos envolvidos participa-
ram do planejamento, organização e suporte. Este projeto também 
foi apresentado em forma de oficina na Semana do Estudante, pro-
movida pela Secretaria de Educação de Porto Seguro. Essas iniciati-
vas fortalecem a divulgação da instituição e consolidam o propósito 
do PIBID. 

Das atividades desenvolvidas no segundo ano foram produzi-
dos dois trabalhos em forma de artigo científico. A escrita de artigos, 
normalmente, é feita após a realização de estudos, pesquisas cientí-
ficas ou em disciplinas de Metodologia. Produzir discussões meto-
dológicas, confrontar práticas pedagógicas, busca de novos recursos 
para disseminar o conhecimento requer estudo sobre temas muitas 
vezes desconhecidos. Em poucas oportunidades durante o curso o 
licenciando tem contato com atividades tão desafiadoras e que provo-
quem a busca de novos conhecimentos dentro das áreas afins.

Novos desafios foram apresentados aos bolsistas no terceiro ano 
de atividade com o objetivo de ampliar as atividades e a atuação do 
IFBA junto à comunidade. O Instituto tem compromisso social com 
a promoção da igualdade, multiplicação do conhecimento envolto à 
área de atuação e, nesse sentido, tem oferecido oportunidade a dife-
rentes públicos, como por exemplo, a oferta de um curso de Infor-
mática com duração de 40 horas aos alunos do Colégio Frei Calixto 
localizado no complexo Baianão. Toda dinâmica do curso foi desen-
volvida pelos bolsistas do PIBID, desde a organização, divulgação, 
definição do conteúdo programático e aulas de acordo com o conhe-
cimento do licenciando. A realização do curso nas dependências do 
Campus Porto Seguro do IFBA, fez com que os alunos visitantes co-
nhecessem suas instalações, tornando-os potenciais estudantes num 
futuro próximo. 

Com a natural renovação de bolsistas, e o know how obtido dos 
projetos anteriores, surgiram novos projetos relacionados à confec-
ção de videoaulas que serão disponibilizadas via ambiente virtual, 
com as quais se pretende criar cursos de programação a serem ofer-
tados via educação à distância, com o emprego de metodologias não 
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tradicionais de ensino, objetivando complementar o aprendizado de 
programação. 

A demanda por ferramentas e material bibliográfico que facili-
te e promova o aprendizado do aluno é constante. Várias ferramentas 
foram utilizadas no curso de lógica de programação que atendem a 
vários objetivos do Programa e, muitas delas foram usadas na fase 
inicial dos cursos de lógica de programação. Após levantamento, 
uma nova ferramenta, Portugol Studio desenvolvida pela Universi-
dade Vale do Itajaí (UNIVALI), foi adotada pelos professores devido 
aos recursos disponíveis para atender a demanda da disciplina. En-
tretanto, por ser uma ferramenta com pouco tempo de existência, o 
material bibliográfico era escasso e como atividade aos bolsistas do 
PIBID, foi solicitada a produção de uma apostila que atendesse ao 
projeto da disciplina Lógica de Programação 1. A produção de mate-
rial bibliográfico requer pesquisa e muita leitura para sintetizar ideias 
que atendam aos anseios e perspectivas tanto dos alunos quanto dos 
professores. Esse desafio proporcionou aos bolsistas através do estu-
do, pesquisa em diversas fontes bibliográficas e construção da aposti-
la, através da seleção de material adequado aos objetivos e ampliação 
de conhecimentos quanto à lógica de programação. 

Outra atividade de impacto na formação dos licenciandos em 
computação foi o “Apoio pedagógico às disciplinas do ensino técnico 
a partir de observação de aulas” proposta pela coordenação do pro-
grama. Essa atividade se deu a partir da observação de várias aulas de 
uma determinada disciplina onde, em comum acordo com o profes-
sor titular, era definida uma intervenção com o objetivo de melhorar 
o aprendizado. Essa intervenção poderia ser através de uma ferra-
menta computacional ou um método apresentado pelo bolsista. Tal 
observação permitiu ao Bolsista ID entender o processo de constru-
ção de conhecimento de uma ótica diferente e com assessoramento de 
um professor mais experiente.

Dando continuidade às atividades dos bolsistas e à atuação do 
IFBA junto à comunidade, foi ofertado um curso Introdução à Infor-
mática para alunos nono ano do Colégio Municipal Chico Mendes. 
O curso foi ministrado nas dependências do Colégio Chico Mendes 
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com o objetivo de promover a utilização do laboratório existente na 
escola, bem como realizar atividades além das dependências do Ins-
tituto. O primeiro passo foi realizar a manutenção dos computado-
res e recomposição de hardware para melhoramento de desempenho 
com peças doadas pela New Tech Informática, como colaboradora. 
O maior impacto dessa atividade foi inserir os bolsistas em um novo 
ambiente em que, além da realidade social do público atendido ser 
diferente da encontrada normalmente no instituto, existiam limita-
ções físicas, infraestruturas precárias que representam o cenário de 
atuação da maioria após a conclusão do curso.

Ao final do terceiro ano de atividades notou-se aumento da ma-
turidade, compromisso, produtividade e proatividade nas tarefas em 
grupo dos envolvidos.

A ATUAÇÃO DO PIBID NA ESCOLA BÁSICA E O USO 
DE DIFERENTES LINgUAgENS NA EDUCAÇÃO

Nesta seção apresenta-se um relato de experiências das ativida-
des desenvolvidas pelo Programa Institucional de Bolsas de Inicia-
ção à Docência (PIBID/CAPES/IFBA), Subprojeto Computação, 
realizadas no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, uma das 
escolas parceiras do projeto. O desenvolvimento daquelas ativida-
des tinha como objetivo a troca de experiências entre os profissionais 
da educação básica e os bolsistas, oportunizando novas experiências 
na prática docente. No decorrer do programa, várias atividades fo-
ram propostas pelos bolsistas para atender os estudantes do Ensino 
Médio e aos professores da Unidade Escolar. Dentre as atividades 
exitosas, destacam-se a participação dos bolsistas nos minicursos e 
oficinas direcionadas aos professores e alunos do colégio com o uso 
das TICS, como instrumento de aprendizagem. Dentre os minicur-
sos ofertados aos alunos destacamos a criação do jornal escolar onde 
os alunos aprenderam a usar o software para diagramação e edição do 
jornal, além de outros minicursos que foram ofertados para os alunos 
do Ensino Médio, como: formatação de trabalhos acadêmicos, mini-
cursos práticos de softwares de apresentação e planilhas eletrônicas, 
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Introdução à Geometria Aplicada, Introdução à Lógica de Progra-
mação, dentre outros. 

Além dos minicursos oferecidos aos alunos, os bolsistas do PI-
BID trabalharam também em parceria com os professores de diferen-
tes áreas do conhecimento, promovendo ajuda pedagógica, ofertando 
minicurso sobre o uso de lousa digital e uso do tablet educacional, 
produção de material didático-pedagógico para aplicação em sala de 
aula e participação em visita técnica em parceria com os professores.

Segundo Freire (1967) a educação é um processo que usa como 
instrumentos a transformação e a conscientização, portanto cabe à 
escola transpor as barreiras que dificultam o conhecimento e desen-
volva metodologias e práticas pedagógicas capazes de formar sujeitos 
ativos. Daí a necessidade de utilizar vários instrumentos de apren-
dizagem, em especial os que fazem parte da vida social dos alunos, 
como as Tecnologias de Informação e Comunicação, que são ferra-
mentas de aprendizado importantes na atualidade, voltados para a 
integração entre a escola, professores e comunidade escolar, onde o 
conhecimento deixe de ser linear centralista e transmitido e que pas-
se a ser construído por vários agentes sociais, tendo em mente que 
devemos apropriar de múltiplas estratégias para atender as demandas 
dos educandos.

Diante de novas formas de conceber o conhecimento e a im-
portância da troca de experiências, o PIBID também colaborou na 
melhoria e logística dos projetos implementados no Projeto Político 
Pedagógico do Colégio Modelo, onde os bolsistas participaram das 
ações juntamente com os professores e gestão escolar. Dentre os pro-
jetos que geraram experiências inovadoras que tiveram a atuação dos 
bolsistas destacam-se os projetos estruturantes que visa promover 
as habilidades visuais, literárias e artísticas dos alunos e o projeto 
Kizomba que tem como enfoque: “Olhares sobre a cultura afro-
-brasileira: igualdade de direitos e diversidade humana”, que é um 
projeto interdisciplinar que envolve todas as áreas do conhecimen-
to, subdividido em três momentos: exposição de mostra fotográfica 
com o tema “Protagonismo e Beleza da Juventude Negra em Porto 
Seguro” - os bolsistas do PIBID participaram do desenvolvimento 
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e na montagem da exposição; no segundo momento também houve 
a participação dos Pibidianos nos minicursos ofertados relacionados 
à temática e também se envolveram na culminância do projeto, nas 
apresentações culturais e artísticas.

A partir das mudanças que vêm ocorrendo em todos os âmbi-
tos da sociedade, verifica-se a que a educação atual está diante de um 
grande desafio, que é criar espaços de mediação entre os conteúdos 
ditos formais da realidade vivenciada pelos alunos. Diante disso, a 
participação do PIBID no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães 
tem sido fundamental, pois propõe um saber sistematizado, oportu-
nizando ambientes ricos e significativos, propiciando uma educação 
mais prazerosa e contextualizada com as demandas atuais.

Iv A EvOLUÇÃO DO PIBID NO CAMPUS PORTO SEgURO

A participação da Licenciatura em Computação do Campus 
Porto Seguro no PIBID se iniciou com o Edital PIBID/CAPES 
11/2012, no qual as escolas parceiras Colégio Modelo Luís Eduar-
do Magalhães e Colégio Estadual Dr Antonio Ricaldi, receberam 
os bolsistas ID para desempenharem atividades do programa sob 
a supervisão de professores do quadro efetivo de cada escola. Neste 
primeiro momento, os bolsistas foram inseridos no ambiente esco-
lar e puderam contribuir com a inserção de tecnologias nas práticas 
de ensino, revitalização e construção de propostas de utilização dos 
laboratórios. Com a ambientação dos alunos no programa, os bolsis-
tas diagnosticaram algumas demandas de formação em informática 
básica por parte dos alunos e do uso de tecnologias educacionais por 
parte dos docentes das escolas parceiras.

As primeiras experiências com oferta de formação continuada 
para docentes das escolas parceiras mostraram um grande potencial 
de atuação do programa, visto que além de contribuir com as esco-
las parceiras, adiciona na formação dos licenciandos a vivência de si-
tuações reais, refletindo sobre as futuras práticas enquanto docente 
atuando com o público alvo de sua formação. 
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No novo Edital do PIBID, lançado em 02 de maio de 2013, foi 
possível ao IFBA participar como escola parceira do programa, per-
mitindo a atuação de professores do instituto como supervisores e 
fazendo com que com os alunos de outras modalidades de ensino se 
tornassem público-alvo do programa.

O IFBA tem em sua proposta a verticalização do ensino, os 
professores ministram disciplinas em diferentes modalidades. Dessa 
forma, entre os supervisores selecionados, alguns eram professores 
da Licenciatura em Computação e do Curso Técnico em Informáti-
ca, e puderam contribuir de forma significativa com as discussões e 
ações de planejamento do PIBID.

A participação de supervisores, que também orientam direta-
mente a formação dos bolsistas, levou à reflexão das práticas de ensi-
no na formação de professores e também sobre os caminhos do pro-
grama e possíveis contribuições na formação dos bolsistas ID.

Estas interações entre bolsistas ID e supervisores, que atuam 
simultaneamente na supervisão dos bolsistas, enquanto docentes do 
ensino básico, e professores dos mesmos alunos enquanto docentes 
da Licenciatura em Computação reforçou a fundamentação científica 
das atividades do programa através de pesquisas. Este processo que 
resultou na produção de artigos apresentados em eventos científicos 
regionais e nacionais, promovendo o amadurecimento da pesquisa no 
Programa e na Licenciatura. 

Além da divulgação das pesquisas desenvolvidas no PIBID 
em eventos, alguns bolsistas ID desenvolveram seus trabalhos de 
conclusão de curso com base em pesquisas que fundamentaram 
ou resultantes de atividades do programa, fortalecendo o estudo de 
aplicações de tecnologias da informação e comunicação no proces-
so de ensino e aprendizagem. Tendo como princípio norteador da 
Licenciatura a formação de professores, estes resultados mostram o 
fortalecimento das pesquisas em educação que, consequentemente, 
fornecem subsídios para formação de professores capazes de enfren-
tar os desafios contemporâneos da educação, além de direcionar os 
discentes para carreira docente. 
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Um exemplo que ilustra bem as contribuições do PIBID para 
a formação de docentes foi a aprovação de um egresso da licenciatu-
ra e bolsista do programa, em seleção para professor substituto para 
o próprio Campus Porto Seguro, onde obteve formação no ensino 
técnico profissionalizante e na Licenciatura em Computação. Atual-
mente, o ex bolsista ID, hoje professor substituto do Campus, possui 
pós-graduação Latu sensu na área de Educação e atua em algumas 
disciplinas da Licenciatura em Computação, que fazem interface en-
tre as áreas da Computação e da Educação.

Outro exemplo que demonstra a importância do PIBID para 
os licenciandos foi a entrada do primeiro egresso da Licenciatura em 
Computação do IFBA Campus Porto Seguro em Programa de Pós-
-Graduação Stricto sensu. O referido aluno foi bolsista do PIBID/
Computação por 48 meses e atualmente está matriculado no Progra-
ma de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência 
e Tecnologia (PPGMC), da Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC). 

Neste caso específico, cabe ressaltar a evolução do desempenho 
do bolsista enquanto acadêmico, dada a sua frequente participação 
nas atividades requeridas pelo Programa, salientando ainda que ele 
apresentou seu Trabalho de Conclusão de Curso que fora idealiza-
do no PIBID e concretizado, posteriormente, através do desenvolvi-
mento de um software e um hardware, que em conjunto, consistem 
num jogo para ser utilizado em sala de aula, apresentando conceitos 
e técnicas do lúdico no ensino de Programação Orientada a Objetos. 
Este jogo pode ser usado por alunos da educação básica, técnica e do 
ensino superior. 

Sem o PIBID a chance de desistência deste aluno do Curso era 
relativamente grande, uma vez que ele está inserido num grupo de 
grande vulnerabilidade social. O PIBID não só subsidiou sua per-
manência no IFBA, como colaborou, de forma determinante, para a 
conclusão de seu curso e posterior ingresso no mestrado supracitado.

Outro fato que vale a pena ser mencionado é o de que os egres-
sos da primeira turma do Curso de Licenciatura em Computação do 
IFBA Campus Porto Seguro participaram do ENADE – Exame Na-
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cional de Desempenho dos Estudantes, obtendo conceito 5 (cinco). 
Os alunos dessa turma específica eram todos integrantes do PIBID, o 
que nos faz perceber a contribuição do Programa para a consolidação 
dos conceitos teóricos vistos em sala em um exame baseado em co-
nhecimentos gerais e específicos, voltados à resolução de problemas. 

Com base nos resultados alcançados pelo programa, princi-
palmente proporcionando às licenciaturas meios para a formação de 
professores contextualizados com o ambiente de trabalho da educa-
ção básica, o PIBID mostra-se como peça fundamental no desenvol-
vimento da vocação docente e caracterização das licenciaturas como 
cursos para formação de professores.

Neste contexto, como discutido por Barbosa, Fernandes e Bar-
bosa(2016), através da análise documental de relatórios a respeito do 
PIBID, a CAPES mostrou até o ano de 2014 a intenção de transfor-
mar o PIBID em Programa permanente. Além disso, é de fundamen-
tal importância o reconhecimento institucional das IES do Programa 
como parte das atividades das licenciaturas, alocando recursos finan-
ceiros e pessoais para o bom andamento das atividades do programa. 

Mesmo diante da importância do PIBID, sua implementação 
enquanto programa permanente ou a institucionalização do mesmo 
se mostrou ameaçada pela crise político-econômica do país, tendo 
evidência do risco de redução do alcance do programa e sua qualida-
de no lançamento da portaria nº 46 de 11 de Abril de 2016, na qual 
seria reduzida a quantidade de supervisores por bolsistas ID e algu-
mas licenciaturas, entre elas a de Computação, só poderiam partici-
par mediante integração com alguma das Licenciaturas articuladores 
previstas na portaria. 

Por fim, mesmo com a revogação da portaria nº 46/2016 em 
junho de 2016, não há indícios nas políticas atuais de implementa-
ção do PIBID como programa permanente. Por outro lado, nos pró-
prios relatórios da CAPES e em diversas publicações científicas, as 
experiências do programa são apontadas como exitosas no papel de 
promover a qualidade na formação de professores e na melhoria da 
educação básica pública, com a aproximação das IES e escolas, po-
dendo ser um mecanismo eficiente no caminho para a consolidação 
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das licenciaturas na formação de professores para os novos contextos 
da educação básica.

v CONSIDERAÇõES FINAIS

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é um Pro-
grama do Ministério da Educação, gerenciado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cujo obje-
tivo maior é o incentivo à formação de professores para a educação 
básica e a elevação da qualidade da escola pública. 

Conforme a portaria 96/2013, os alunos dos cursos de Licen-
ciatura são inseridos no cotidiano escolar das escolas públicas com 
o objetivo de vivenciar situações que o auxiliem na formação pro-
fissional docente. Consequentemente, as escolas públicas da região 
são beneficiadas pela aplicação de projetos didáticos elaborados pelos 
licenciandos que articulam seus saberes teóricos, técnicos e práticos, 
bem como, pela relação firmada entre a Instituição formadora, a es-
cola lócus e a comunidade escolar. Para Imbernón (2000, p. 61): 

os futuros professores e professoras também devem estar preparados 
para atender as transformações que vão surgindo nos diferentes cam-
pos e para ser receptivos e abertos a concepções pluralistas, capazes 
de adequar suas atuações às necessidades dos alunos e alunas em cada 
época e contexto. 

Mediante o referido, o PIBID vem sendo mais um instrumento 
que auxilia na formação profissional e pedagógica, adequando os li-
cenciandos à sua própria realidade histórica e educacional. Para isso, 
é necessária a aplicação de novas metodologias e, ao mesmo tempo, 
realizar uma pesquisa constante no contexto em que se está inserido, 
refletindo sobre a realidade social e cultural das escolas públicas nas 
quais o PIBID atua em Porto Seguro. 

Para atender às expectativas acima, o curso de formação de pro-
fessores deve articular a relação teoria e prática de forma a promover 
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vivências escolares significativas para o processo de aprendizagem 
dos licenciandos, o que se conseguirá de forma mais efetiva com a 
atuação dos alunos das Licenciaturas no PIBID, visando esta prepa-
ração profissional específica para a docência e a antecipação do vín-
culo entre os futuros professores e as salas de aulas da rede pública. 

O programa PIBID atua em 02 instituições de ensino estaduais 
e no IFBA, Campus Porto Seguro. Neste universo os bolsistas, direta 
e indiretamente, atendem a aproximadamente 1.900 alunos do ensino 
médio estadual e do ensino técnico do IFBA. De forma sintética, o 
Programa tem, até o momento, permitido aos discentes a atuação nas 
seguintes áreas: Produção de Softwares Educativos Interdisciplinar-
mente; Preparação e condução no uso de objetos de aprendizagem 
digitais; Capacitação em TICs dos bolsistas alunos, supervisores e 
docentes das escolas participantes; Realização de minicursos envol-
vendo desde conhecimentos mais básicos como uso de softwares de 
apresentação, produção de vídeos, planilhas eletrônicas, indo para 
ferramentas mais complexas para desenvolvimento de objetos de 
aprendizagem, usadas para a produção de jogos, além de formas dife-
renciadas de aulas na área de programação. Essas ações foram desen-
volvidas para alunos das escolas envolvidas e demais membros da co-
munidade. Outras atividades relevantes foram a Produção de Jogos 
Educativos (Tarefa designada como forma de interligar os projetos 
das Licenciaturas em Computação e Química) e a atualização e recu-
peração de laboratórios de informática, uma vez que os laboratórios 
das escolas participantes encontravam-se sucateados e sem uso. Com 
a atuação dos bolsistas houve uma revitalização e, consequentemen-
te, melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos disponíveis. Os 
supervisores do PIBID também realizaram oficinas para os discentes 
versando sobre inclusão (Libras), atendendo ao Decreto nº 5.626 de 
dezembro de 2005, pois conforme o Art.3 do referido decreto, Libras 
deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos 
de formação de professores; produção de material didático e educa-
ção ambiental, esta última, atendendo ao Decreto nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002, que reza em seu Art.5, que: a inclusão da Educação 



49

Ambiental deve ocorrer em todos os níveis e modalidades de ensino, 
até mesmo, em formação continuada de professores.

Diante dos resultados apresentados observa-se que o Subpro-
jeto Computação do IFBA Campus Porto Seguro tem alcançado vá-
rios dos objetivos previstos para o Programa, sobretudo aqueles que 
se referem à interligação entre educação básica e superior e a inter-
-relação entre teoria e prática, fatores preponderantes à formação dos 
futuros educadores. Dessa forma, é nítida a contribuição para a me-
lhoria da qualidade da formação dos licenciandos em Computação, 
oportunizando que as escolas parceiras funcionem como locais de 
práticas e experiências, proporcionado aos bolsistas o contato com a 
prática docente, como o desenvolvimento do raciocínio lógico através 
do uso de Robótica Educacional e Lógica de Programação.

Por fim, conclui-se que presença do PIBID nas escolas opor-
tunizou um apoio aos professores de diversas áreas, uma vez que os 
alunos trabalharam em conjunto com os bolsistas para inserir a tec-
nologia em suas aulas, tornando-as mais interativas, lúdicas e abrin-
do um universo de possibilidades antes desconhecidas por grande 
parte da comunidade. Em suma, o PIBID é fundamental para que 
os alunos da Licenciatura em Computação se interessem pela docên-
cia e permaneçam no ambiente escolar até a conclusão de seu curso, 
uma vez que possibilita grande envolvimento destes com a profissão 
docente, ofertando aos mesmos um conhecimento real das situações 
a serem vivenciadas, deixando-os conscientes de seu papel de inovar 
as formas de ensino, uma vez que o professor, atualmente, dispõe e 
necessita inserir uma dinâmica maior em suas aulas, o que pode ser 
feito com o apoio de ferramentas computacionais relativamente sim-
ples, mas que podem contribuir com o rendimento dos alunos. 
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O PIBID E SUAS CONTRIBUIÇõES PARA A 
FORMAÇÃO DOCENTE NA LICENCIATURA 
EM COMPUTAÇÃO DO IFBA - CAMPUS SANTO 
AMARO

Creidiane Muniz BRITO; Leandro da Costa MI-
RANDA; Eduardo Souto Maior SALES

Computação, Santo Amaro

INTRODUÇÃO

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) contem-
porâneas perpassam por diversos segmentos e atividades da socie-
dade, atingindo uma variada gama de aplicações. Sua aplicabilidade 
nos processos educativos, nas práticas pedagógicas e no trabalho dos 
educadores, exigindo reflexão dos processos de ensinar e de aprender.

O uso das TICs traz a vivência e relação com os mais variados 
artefatos tecnológicos e com eles, novos comportamentos, como: ler 
monitores, escrever nas mais diversas telas, ambientar-se em dispo-
sitivos móveis conectados à rede, ativismos nas redes sociais digitais, 
relacionamentos em plataformas digitais, dentre outras possibilida-
des que torna “comum” habitar o mundo digital. Essa habitualidade 
da sociedade contemporânea repercute também nos processos edu-
cativos, nas práticas de ensino, da aprendizagem e no trabalho dos 
educadores. Desse modo, exige-se uma revisão dos processos de en-
sinar e de aprender, uma compreensão da relação da Educação com 
as TICs que vá além da utilização, meramente, instrumental. As 
TICs podem potencializar e viabilizar práticas educacionais dinâmi-
cas, interativas, colaborativas e significativas. 

Diante desta perspectiva, a formação do educador, deve ser 
compreendida como um processo que pressupõe atualizações cons-
tantes, pois o professor, na sociedade atual, necessita ser “[...] um in-
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cansável pesquisador; um profissional que se reinventa a cada dia, 
que aceita os desafios e a imprevisibilidade da época para se apri-
morar cada vez mais”. (KENSKI, 2010, p. 90). Logo, em um mundo 
cada dia mais informatizado e conectado em rede, com inúmeras tro-
cas de informação de maneira rápida, o papel do professor é auxiliar o 
aluno na construção do conhecimento, contribuindo para que o estu-
dante desenvolva sua aprendizagem. Nessa perspectiva, o professor 
deve se tornar um ser investigativo, buscando então se apropriar das 
transformações da sociedade e interagir de forma produtiva com as 
novas tecnologias, principalmente o computador e suas redes digitais 
interativas. 

No entanto, a tecnologia ainda se apresenta como uma novi-
dade na vida profissional de alguns educadores, tanto na prática do-
cente diária, quanto no seu processo de formação inicial, inúmeros 
docentes ainda não vivenciam experiências com novos aparatos tec-
nológicos. Assim, surgem variações dos perfis docentes: (a) profis-
sionais que não detém afinidade com a tecnologia e acabam criando 
resistência quanto à utilização de novos recursos no cotidiano esco-
lar; (b) docentes que utilizam a tecnologia, porém, de forma técnica 
e mecânica, não sabendo como adequar e inserir a tecnologia no seu 
processo pedagógico; e (c), ainda em proporção mínima, o docente 
que usa as tecnologias para constituir uma prática colaborativa, em 
rede, hipertextuais e interseções significativas entre os assuntos cur-
riculares e a vida dos estudantes. 

O desafio não é fazer com que o educador se torne um ser pas-
sivo às tecnologias e se adapte à nova realidade, mas sim que se torne 
um ser interativo com as TICs, que desenvolva ações que contribuam 
para sua autoformação e a formação de seus alunos, permitindo a 
ambos se abrirem para as inovações no processo de ensinar e apren-
der. Para Kenski (2010, p. 41), a renovação da prática pedagógica do 
professor associando a tecnologia permite que o sujeito seja ativo na 
construção do próprio conhecimento, estando apto a inserir-se na 
sociedade informacional em que se encontra imerso na contempora-
neidade. 
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Na sociedade da informação, pressupõe formação inicial e 
contínua do educador, na busca de se adequar as transformações 
da sociedade e interagir de forma criativa com as tecnologias e seus 
alunos, nativos digitais, assim, o professor necessita compreender 
que “as TICs não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, 
mas processos a serem desenvolvidos” (CASTELLS, 1999, p.51), 
compreendendo o computador e as TICs como “reflexo ou extensão 
do modo operativo do pensar humano” (LIMA JUNIOR, p. 26).

Neste sentido, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (PIBID) que valoriza e incentiva a prática do magistério, 
possibilitando aos graduandos dos cursos de licenciatura em compu-
tação a vivenciar as experiências da prática docente na utilização de 
recursos tecnológicos ao inserir junto à comunidade escolar a utiliza-
ção das TICs como apoio pedagógico de aprendizagem colaborativa 
e significativa.

Além desta seção introdutória, este capítulo apresenta na seção 
II os objetivos e considerações do PIBID da Licenciatura em Com-
putação do Campus Santo Amaro, a seção III discorre sobre ações 
que se destacaram na execução do programa e, por fim, s seção IV 
apresenta as considerações finais do capítulo.

O PIBID NA LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO SAN-
TO AMARO

O PIBID é um programa desenvolvido pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Minis-
tério da Educação (MEC), cuja finalidade é aproximar os Cursos de 
Licenciatura dos contextos de atuação dos graduandos, em situação 
de trabalho docente, reforçando, dessa maneira, a inserção do dis-
cente no futuro ambiente de labor, as escolas da Educação Básica, 
proporcionando a vivência no cotidiano educacional, conforme o De-
creto nº 7.219, de 24 de junho de 2010:
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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, 
executado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - CAPES, tem por finalidade fomentar a iniciação à 
docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docen-
tes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica 
pública brasileira (BRASIL, 2010, p. 4).

Para que ocorra a formação docente com qualidade, o proje-
to busca realizar a inserção dos estudantes no cotidiano das escolas 
públicas, durante o seu processo de formação acadêmica para o de-
senvolvimento de atividades didático-pedagógicas sob orientação do 
professor da escola e do coordenador do projeto.

O subprojeto do PIBID da Licenciatura em Computação (LC) 
do IFBA, campus Santo Amaro, iniciou suas atividades em 2011. 
Nesses 6 anos de execução vivência do subprojeto, as experiências 
planejadas e vivenciadas, visou formar um profissional que promova 
um diálogo entre os conteúdos ensinados na educação básica e as tec-
nologias digitais, promovendo a inclusão digital e o desenvolvimento 
dos saberes nas escolas, bem como o fortalecimento da cultura digitas 
nas instituições parceiras. Mais, precisamente, o subprojeto buscou:

[...] contribuir, de forma integrada, com o desenvolvimento das com-
petências e saberes da prática pedagógica dos licenciandos, bem como, 
com a formação dos docentes das escolas selecionadas na utilização des-
ses recursos tecnológicos. (IFBA, 2011, p. 03).

Com as TICs o homem não se encontra fora do processo de 
construção do conhecimento, eles (homem e tecnologia, homem e 
máquina) são uno, participam, conforme Lima Jr (2005, p.17), de um 
imbricamento “homem-máquina” inevitável e inesgotável. É nesta 
compreensão, de um fazer pedagógico imbricado com as TICs, aber-
to, não linear, em fluxo, hipertextual, que se desenvolve o PIBID da 
Licenciatura em Computação do Campus Santo Amaro.

As atividades desenvolvidas no subprojeto da LC nas institui-
ções de ensino estaduais e municipais do município de Santo Ama-
ro-BA, proporcionam a participação e a colaboração entre bolsistas e 
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professores da educação básica, na busca cooperativa de conciliar as 
possibilidades dos vários recursos digitais como apoio ao processo de 
ensino e aprendizagem, a partir de uma sinergia, interação e troca de 
saberes.

Para Kenski (2010, p. 105) “A ação docente mediada pela tec-
nologia é uma ação compartilhada”. É no decorrer das atividades e 
das ações compartilhadas, principalmente nas aulas ocorridas no la-
boratório de informática, que são mediadas as interações e a interdis-
ciplinaridade entre tecnologia e conhecimentos básicos, em prol de 
um objetivo único que é o desenvolvimento do sujeito. Neste sentido, 
Fazenda (1998, p. 43) aborda que “a interdisciplinaridade constitui o 
processo que deve levar do múltiplo ao uno”.

Assim, de um lado, o licenciando em computação, a partir de 
seu conhecimento teórico, adquirido no decorrer do curso, coloca em 
prática seu aprendizado, apresentando o potencial da inserção das 
TICs, como possibilidade, de uma educação colaborativa e interdis-
ciplinar. Do outro lado, os professores da educação básica, com sua 
experiência e práticas docentes no cotidiano escolar, contribuem para 
a formação do licenciando.

A interação professor/bolsista, bolsista/aluno, aluno/profes-
sor, permite que a educação seja feita em meio a esta comunidade de 
aprendizagem estabelecida de forma horizontal com a participação 
de todos, pois, “a característica dessa nova forma de ensinar é a am-
pliação de aprendizagem e o envolvimento de todos os que partici-
pam do ato de ensino”. (KENSKI, 2010, p. 126), embasado em uma 
metodologia que tem como princípio a dialogicidade entre os sujeitos 
envolvidos, bolsistas e professores, onde “todos os que tem alguma 
coisa para dizer estão chamados a participar” (SACRISTÁN, 2008. 
p. 51), independente da área de formação acadêmica.

O uso das TICs no processo de ensino e aprendizagem pre-
cisa considerar a natureza e especificidade do ato de construção do 
conhecimento na escola, no qual “o ato de produção e o ato de con-
sumo imbricam-se” (SAVIANI, 2011, p. 12), a partir de “um fazer 
pedagógico que valorize a criatividade do sujeito, suas demandas e 
necessidades, cujo “ato de produção” não se restrinja aos métodos e 
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práticas reprodutivistas de transmissão do conhecimento” (SALES, 
2016, p. 56).

Desta forma, o subprojeto da LC desenvolve suas ativida-
des considerando que a ênfase da utilização das TICs no processo 
de ensino e aprendizagem não se encontra no criado (tecnologia), e 
sim, centrada no criador (sujeito). Cuja capacidade está nos sujeitos, 
professores e alunos, em aproveitar as potencialidades das TICs, em 
particular, a interatividade, a colaboração e a cooperação.

PRINCIPAIS AÇõES DESENvOLvIDAS

Nas ações do PIBID os bolsistas dialogam com os professores 
participantes apresentando sugestões de como as ferramentas infor-
macionais e tecnológicas podem ser introduzidas nas práticas pe-
dagógicas, com o intuito de um enriquecimento nos procedimentos 
educativos. Inserção das tecnologias da informação e da comunica-
ção no cenário educativo é ampla, todavia, complexa e difusa. Para 
Lévy (1993) as tecnologias não se restringem a criação de aparelhos, 
para ele, as tecnologias perpassam também pelas estratégias de cons-
trução do conhecimento, e o mais importante, romper os resquícios 
da educação conteudista, bancária, em que os alunos atuam como 
seres passivos, e o professor sendo o detentor do saber deposita as 
informações na cabeça dos alunos.

A utilização de Recursos Digitais (RD) proporciona no coti-
diano outras possibilidades no desenvolvimento pedagógico, estabe-
lecendo novos olhares a cerca do processo de ensino e aprendizagem. 
Além de, potencializar os conteúdos didáticos, servindo de apoio na 
construção do conhecimento.

A inserção desses RDs exige do professor uma análise precisa, 
dividida em três processos distintos. Primeiro, é necessário avaliar 
o recurso digital, observar se é de fácil utilização, se pode ser com-
preendido pelos usuários, se possui ou não uma interface agradável. 
Segundo, é constatar se o software é compatível com a plataforma uti-
lizada no ambiente escolar em que será inserido. Para finalizar é im-
portante realizar testes com o recurso digital antes de aplicá-lo em sala 
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de aula, explorando suas potencialidades, analisando suas limitações 
e percebendo se ele atende ao objetivo educacional planejado, pois:

[...] é necessário que sejam escolhidos em função dos objetivos visados 
no processo de ensino e aprendizagem, distinguindo-se os que objeti-
vam testar conhecimentos dos que procuram levar o aluno a interagir 
com o programa de forma a construir conhecimento (SILVA, 2006, p. 
154).

Os RDs para cumprirem o objetivo como apoio didático preci-
sam ser utilizados por docentes que busquem explorar as potencia-
lidades, aplicando em atividades inovadoras, possibilitando o aluno 
trabalhar através da descoberta e do raciocínio lógico. Nesta perspec-
tiva, o computador como recurso de aprendizagem, permite o desen-
volvimento de tais habilidades, porém, sua eficácia depende daqueles 
que utilizam, por isso, é necessário que o docente esteja capacitado e 
reflita sobre suas práticas pedagógicas.

Das diversas atividades desenvolvidas e praticadas pelos bolsis-
tas no decorrer do PIBID, destacam-se:

a) DESENVOLVIMENTO DE JOGO – Desenvolvimento, im-
plementação e aplicação de um jogo para auxiliar o ensino e aprendiza-
gem do conteúdo Análise Combinatória da disciplina Matemática no 
ensino médio. A atividade teve início com a elaboração e realização de 
uma oficina (Figura 1), que teve como objetivo de capacitar os bolsistas 
para o desenvolvimento de jogos educacionais. Através da construção 
do jogo, os bolsistas conseguiram compreender as dificuldades apre-
sentadas pelos alunos e como o professor precisava buscar estratégias 
de ensino;

Figura 1. Oficina para construção do jogo
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b) DESENVOLVIMENTO DE SIMULAÇÕES – Para auxiliar 
os professores das escolas parceiras, os bolsistas construíram simula-
ções de conteúdos solicitados pelos professores. Através softwares li-
vres foram desenvolvidas algumas simulações, a exemplo, da Simula-
ção de Gravitação Universal, Figuras 2 e 3. É importante destacar, que 
todas as atividades executadas pelos bolsistas eram difundidas entre os 
professores da rede municipal e estadual;

Figura 2. Simulação para o conteúdo gravitação universal

Figura 3. Oficina construção de simulações utilizando o LibreOffice Impress

c) PRODUÇÃO COLABORATIVA PARA LÍNGUA POR-
TUGUESA – O objetivo dessa ação foi proporcionar aos alunos a 
oportunidade de inclusão no mundo virtual, mediado pela tecnologia 
como fonte de leitura e escrita. Os bolsistas juntamente com a profes-
sora de Português, buscaram potencializar o ensino-aprendizagem da 
leitura e escrita aos alunos das escolas parceiras através da construção 
de um Jornal Digital (Figura 4);
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d) LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO – Uma das ações bem ava-
liadas pelos bolsistas foram as ofertas de oficinas para o ensino de lógica 
de programação. A ação foi importante tanto para estimular o conhe-
cimento na área de computação aos adolescentes participantes, quanto 
para a aquisição de experiência ao bolsista ao lecionar sobre um tema 
tão importante para a sua formação (Figuras 5 e 6). 

Figura 5. Aprendendo lógica de programação

Figura 4. Ação para construção do jornal digital
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Figura 6. Aluno criando uma lógica.

CONSIDERAÇõES FINAIS

A prática docente exige do sujeito a reflexão diária do ato de en-
sinar e o compromisso com desenvolvimento do aluno, não deixando 
de considerar sua realidade, vivência e seus saberes prévios. E é no 
exercício do dia a dia que o ser professor se faz presente e se afirma, 
pautado nas experiências e experimentações diárias. 

As atividades desenvolvidas no Subprojeto PIBID da Licencia-
tura em Computação de Santo Amaro, permite a vivência e o exercí-
cio da docência, através das atividades compartilhadas com o profes-
sor das escolas que participam do projeto, proporcionando a ambos 
um enriquecedor fazer pedagógico. Tais atividades proporcionaram 
e proporcionam ao licenciando em computação:

• Contribuir para formação do futuro docente através 
das atividades práticas no cotidiano escolar, participando 
ativamente na inserção e mediação das tecnologias edu-
cacionais;

•  Associar os conhecimentos teóricos as atividades prá-
ticas em sala de aula;
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• Desenvolver as habilidades de pesquisa, tornando o 
sujeito crítico e reflexivo a respeito do que se lê, escreve e 
vivencia;

• O PIBID também proporcionou aos bolsistas a pro-
dução e divulgação de artigos científicos, no âmbito re-
gional e nacional, com trabalhos das experiências viven-
ciadas no programa.

Quanto às contribuições para as escolas selecionadas estão: 

• Inserir as TIC no cotidiano escolar, aliando as disci-
plinas básicas ao uso da informática;

• Incentivar o uso de recursos digitais nas práticas peda-
gógicas, nas aulas realizadas no laboratório de informáti-
ca, quanto nas salas de aula;

• Motivar os alunos a participar das aulas de forma cola-
borativa, contribuindo para o rendimento escolar.

Diante de tais perspectivas e contribuições o futuro docente no 
seu pleno desenvolvimento aprende e ensina, se moldando e se rein-
ventando nas suas perspectivas acerca da mediação do conhecimen-
to. Pois lhe é permitido participar das transformações e ações do pro-
cesso de ensino aprendizagem, através das experiências do dia a dia 
escolar nas escolas públicas, colocando-o em constante aprendizado, 
permitindo que ele aprenda e respeite as diversidades dos indivíduos 
em sala de aula e compreenda que o docente deve buscar se renovar 
em sua formação, com o objetivo de ser o agente capaz de modificar 
realidades escolares de forma positiva e colaborativa.
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A CRIAÇÃO DOS gRUPOS TEMÁTICOS DE 
PESQUISANO SUBPROJETO FÍSICA PIBID/CA-
PES/IFBA 

Ricardo Silva de Macedo, Roberto dos Santos Me-
nezes Jr., Osvaldo L. Vianna Rocha 

Subprojeto da Licenciatura em Física

INTRODUÇÃO

Apesar do grande avanço da pesquisa em Ensino de Física no 
Brasil, no sentido da compreensão dos problemas relativos ao ensino 
de Ciências, e da existência de mecanismos de divulgação e de forma-
ção, o que se observa é que pouco se avançou na questão do uso dos 
resultados de pesquisa em sala de aula. Parece haver uma barreira 
entre as pesquisas sobre a escola, realizadas pelas universidades e as 
práticas desenvolvidas pelos professores nas mesmas. 

Partindo desta hipótese e visando diminuir esta lacuna o sub-
projeto Física do Campus Salvador passou a considerar o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) como um 
espaço privilegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão onde o diálogo 
entre bolsistas de Iniciação à Docência (ID), supervisores, pesqui-
sadores das Instituições de Ensino Superior (IES) e comunidade es-
colar pode contribuir para a criação e implementação de propostas 
de ensino inovadoras, alicerçadas nos resultados obtidos pela área de 
pesquisa em Ensino de Física, que promovam a melhoria do ensino 
de Física nas escolas parceiras, a formação inicial e continuada dos 
professores envolvidos e o avanço das pesquisas em Ensino de Física.

Tendo em vista os objetivos do projeto Pibid, elencados no arti-
go 4º da Portaria 96/2013, em especial aqueles que visam:

inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educa-
ção, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de cará-
ter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino e aprendizagem e contribuir para 
que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar do ma-
gistério, por meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, sa-
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beres e peculiaridades do trabalho docente (BRASIL, 2013), procura-
mos enfatizar a pesquisa engajada e alicerçada na abordagem temática 
freireana (DELIZOICOV, 2008) visando superar algumas das situa-
ções-limite (FREIRE, 1970) encontradas na realidade escolar.

Convém ressaltar que esta abordagem pedagógica se funda-
menta na metodologia da pesquisa participante e que parte sempre 
de uma leitura crítica da realidade escolar. Sendo assim, procuramos 
articular as ações do subprojeto com o projeto político pedagógico de 
cada instituição de ensino básico e com os programas governamen-
tais nelas instaladas, tendo como objetivo a exploração de diferentes 
estratégias didáticas no ambiente escolar, visando à melhoria da qua-
lidade da formação inicial dos licenciandos, e continuada dos profes-
sores do ensino médio que atuam como supervisores do programa no 
interior das escolas.

Ao optarmos pela abordagem temática freireana, escolhemos 
trabalhar de modo que os estudantes de licenciatura se insiram na 
cultura escolar do magistério, conforme apontam os objetivos do 
projeto Pibid, de maneira crítica, uma vez que o ensino tradicional 
se constitui em uma “situação-limite”, tanto para alunos como para 
professores, que lhes parece intransponível e cuja transcendência os 
assusta, visto que a percebem como uma fronteira entre o “ser e o 
nada”, um salto para o abismo, ao invés de, uma fronteira entre o 
“ser e o mais ser”, delineada a partir da percepção do inédito viável 
(FREIRE, 1970).

Vale ressaltar que também encaramos a situação hoje vivida no 
ensino de Ciências, em relação à influência das concepções entrelaça-
das sobre a natureza da Ciência, a aprendizagem e o ensino (MACE-
DO, 2015) sobre a práxis pedagógica do professor de Ciências, tam-
bém como uma “situação-limite”, uma vez que somente as soluções 
praticáveis percebidas (FREIRE, 1970) podem ser visualizadas pelos 
professores.

Sendo assim, para buscar a transposição dessas “situações-li-
mite” através do “inédito viável” onde soluções praticáveis desperce-
bidas (FREIRE, 1970) também possam ser utilizadas como meio de 
superação, é necessário que a pesquisa em ensino de ciências, como 
princípio formativo, seja estimulada durante o processo de formação 
inicial dos futuros docentes, onde o projeto Pibid se encontra incluso.
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Neste capítulo apresentaremos alguns aspectos do processo de 
construção de uma estratégia, que visa diminuir a lacuna existente 
entre a pesquisa e a sua efetiva aplicação em sala de aula, denominada 
“Grupos Temáticos de Pesquisa” e o seu impacto tanto na formação 
inicial dos bolsistas ID quanto na formação continuada dos profes-
sores supervisores e coordenadores, além de elencar alguns impactos 
sobre a realidade das escolas onde o subprojeto atua.

MÉTODOS E RESULTADOS

O Subprojeto da licenciatura em Física do IFBA iniciou suas 
atividades, no primeiro semestre de 2014, com a apresentação do pro-
jeto Pibid pela coordenação institucional e de gestão ao coletivo en-
volvido com o projeto institucional.

Em seguida, a equipe formada pela coordenação de área e su-
pervisão apresentou o plano de trabalho aprovado, as normas do Pi-
bid, os direitos e deveres dos supervisores e bolsistas ID e as propostas 
de trabalho dos supervisores foram discutidas com os bolsistas ID.

A equipe inicialmente formada por dois coordenadores de área, 
cinco supervisores das escolas parceiras, vinte e seis bolsistas de ini-
ciação à docência e um professor colaborador pertencente ao quadro 
da IE, teve como desafio inicial a apresentação do projeto do Pibid 
às diretorias das escolas da Educação Básica parceiras do projeto e a 
constituição e alocação nas escolas dos grupos de trabalho.

Dentre as muitas ações realizadas neste período destacamos, 
para fins de desenvolvimento deste capítulo, as voltadas para a elabo-
ração dos relatórios periódicos e textos/artigos científicos para sub-
missão em eventos científicos ressaltando a realização do minicurso 
de Metodologia Científica, em setembro de 2014, onde os bolsistas 
produziram textos escritos, que foram apresentados no Seminário de 
Física do PIBID/ UFBA e no Seminário interno do PIBID/IFBA.

Durante o segundo semestre de 2015 sentimos a necessidade de 
identificar os sentidos e as possibilidades do projeto Pibid no âmbi-
to do subprojeto Física com o intuito de promover uma reorientação 
no subprojeto Física, uma vez que para muitos bolsistas ID e super-
visores algumas das atividades desenvolvidas já tinham se tornado 
monótonas.
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Para a coordenação era extremamente importante saber quais 
os sentidos atribuídos pelos bolsistas ID ao projeto, uma vez que es-
tes pontos de vista poderiam sugerir possibilidades de reestruturação 
das atividades formativas.

O problema básico que nos propusemos a investigar consistia 
em tentar construir uma resposta à questão: “Quais os sentidos atri-
buídos ao projeto Pibid pelos bolsistas ID?”.

A metodologia utilizada consistiu basicamente de três momen-
tos, que designamos de entrevista, grupo focal e reestruturação. Esta 
metodologia é inspirada na concepção freireana da educação onde 
procuramos realizar a leitura, a interpretação e a transformação da 
realidade.

Iniciamos o caminho rumo à solução do nosso problema de 
pesquisa com o momento de entrevistas com os bolsistas ID, realiza-
das entre quinze a dezenove de junho de 2015. Vinte e três bolsistas 
ID foram convocados em horários individuais para participarem de 
uma entrevista semiestruturada, constando de quatorze questões, a 
qual foi registrada, em áudio, com a devida permissão de cada bolsis-
ta. O instrumento tinha como principal objetivo captar os sentidos 
do projeto e os temas de interesse de cada bolsista.

Figura 1 – Quais os sentidos do projeto PIBID?
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Após o término das entrevistas e sua transcrição procedemos 
ao tratamento dos dados coletados utilizando alguns elementos da 
análise textual discursiva (MORAES, 2003) com o objetivo de pre-
parar um grupo focal onde esperávamos emergir os sentidos coleti-
vos do projeto, bem como os futuros temas de pesquisa do grupo.

Visando a construção das unidades de análise ou de sentido 
(MORAES, 2003) utilizamos categorias emergentes, uma vez que 
pretendíamos a partir dos dados coletados pelo instrumento utiliza-
do, também construir as categorias necessárias à sua análise levando 
sempre em conta os conhecimentos tácitos dos pesquisadores e os ob-
jetivos da pesquisa. As categorias que emergiram durante a análise 
estão exibidas na figura 1. 

Dentre os resultados obtidos quando perguntamos aos bolsis-
tas “O que é o projeto PIBID?” tivemos como resposta, basicamente 
quatro sentidos, como podemos visualizar na figura 1: contato com a 
escola (50%), contato com a escola e formação (38%), formação (8%), 
amadurecimento (4%). Isto nos fez perceber que havia uma ideia de 
que o projeto estava mais ligado à dimensão do contato dos bolsistas, 
segundo eles “agora professores”, com a escola do que à ideia de que o 
PIBID poderia proporcionar além do contato dos bolsistas com a rea-
lidade escolar o aporte teórico necessário para reinterpretá-la, agora 
não somente como ex-alunos do ensino médio, e sim, como “profes-
sores em formação”.

Outra questão importante, presente na entrevista semiestru-
turada, foi a relacionada às áreas de interesse dos bolsistas. Quando 
perguntados “Em qual das áreas temáticas gostaria de atuar?”, sendo 
oferecidas algumas possibilidades, definidas previamente em função 
de problemas enfrentados pelas comunidade institucionais envol-
vidas no projeto, por pesquisadores do departamento de Física do 
IFBA e por especialistas no Campus Salvador, diversas áreas temáti-
cas foram apontadas pelos bolsistas como do seu interesse, incluindo 
Prática Docente (P.DOCENTE) que estuda como planejar e execu-
tar aulas segundo as diversas concepções sobre o ensino, a aprendi-
zagem e a natureza da Ciência, Inclusão (Ensino de Física para pes-
soas com necessidades específicas), História, Filosofia e Sociologia da 
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Ciência (HFSC), Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 
Laboratório Didático no Ensino de Física (LADEF) e Astronomia. 

Concluída a análise dos dados coletados durante as entrevistas 
com os bolsistas ID e supervisores, convocamos os bolsistas para o 
grupo focal, que ocorreu, no dia 09 de julho de 2015, durante uma 
das reuniões semanais da coordenação do projeto com os demais bol-
sistas. 

O grupo focal tinha por objetivos discutir quais os sentidos do 
projeto PIBID para os bolsistas, estabelecer as áreas temáticas de in-
teresse, discutir quais as possíveis mudanças no projeto, formar gru-
pos de estudo por áreas de afinidade, traçar a metodologia de funcio-
namento do projeto visando uma maior integração entre as ações dos 
coordenadores, supervisores e licenciandos.

No primeiro momento do grupo focal realizamos uma dinâ-
mica de grupo que teve por objetivo estimular o trabalho coletivo e 
estimular o desenvolvimento da consciência crítica dos participantes.

Em seguida os resultados obtidos a partir do tratamento de da-
dos, obtidos a partir das entrevistas, foram exibidos para subsidiar a 
discussão coletiva. 

Figura 2 - Em qual das áreas temáticas você gostaria de atuar?
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Durante a discussão sobre a questão “Quais os sentidos atri-
buídos ao projeto PIBID pelos bolsistas ID?” o grupo chegou à con-
clusão de que se trata de um projeto que visa não só colocar o licen-
ciando em contato com a realidade escolar, como pensava a maioria 
dos discentes, mas também proporcionar aos bolsistas uma formação 
teórica situada complementar à que recebem nas disciplinas de licen-
ciatura para que sejam capazes de compreender e quiçá transformar 
a realidade escolar onde estejam inseridos. Sendo assim, concluímos 
que a pesquisa enquanto princípio formativo deve cada vez mais es-
tar presente efetivamente enquanto fundamento do projeto PIBID e 
do subprojeto Física.

Esta conclusão pôde, em parte, ser corroborada pela resposta 
dada à questão “O que você gostaria que fosse mantido no projeto 
PIBID? Por quê?” onde já encontramos alguns bolsistas solicitando 
atividades formativas tais como: seminários, oficinas e minicursos. 

Encerramos o grupo focal discutindo o resultado obtido a par-
tir do tratamento dado à questão “Em qual das áreas temáticas você 
gostaria de atuar?”. Nos chamou atenção o interesse dos estudantes 
por áreas como História, Filosofia e Sociologia da Ciência e Astro-
nomia. Durante a discussão coletiva emergiu como um dos motivos 
associados à importância dada a estas áreas, o desejo de despertar 
no estudante do ensino médio o interesse pela Física através de áreas 
afins e que podem humanizar as ciências, tonando as aulas de ciên-

Figura 3 - Dinâmica de grupo
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cias mais desafiadoras e reflexivas, contribuindo para o desenvolvi-
mento da consciência crítica dos educandos.

Vale ressaltar que, durante as discussões percebemos que ha-
via um outro grupo que ao escolher áreas de interesse como Prática 
Docente e Laboratório Didático no Ensino de Física exibiam preo-
cupações em como “dar boas aulas” a partir do conhecimento das 
possíveis abordagens de ensino, aprendizagem e sobre a natureza da 
ciência e dos modelos de laboratório que podem alicerçar a prática 
docente.

As respostas que obtivemos às questões “O que é o projeto PI-
BID?” e “Em qual das áreas temáticas você gostaria de atuar?” nos 
levaram a estruturar o conceito dos grupos temáticos de pesquisa. A 
ideia consiste basicamente na criação de grupos de pesquisa, super-
visionados por professores colaboradores do IFBA que atuam como 
pesquisadores nas diversas áreas temáticas, onde os estudantes pos-
sam realizar pesquisas aplicadas à realidade escolar onde estão inse-
ridos. Estes grupos funcionam de modo independente, mas sempre 
em torno da realidade enfrentada pelo projeto PIBID.

Cada um dos grupos temáticos de pesquisa (Astronomia; His-
tória, Filosofia e Sociologia da Ciência; Prática Docente; laboratório 
Didático no Ensino de Física e Tecnologias de informação e Comu-

Figura 4 - Estrutura dos Grupos Temáticos de Pesquisa
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nicação) é formado por cinco estudantes que estão representados na 
figura 4 como a ponta de cada estrela. Os integrantes dos grupos fo-
ram escolhidos em função das áreas de interesse previamente mani-
festadas e ajustados durante reunião coletiva de modo que todos os 
grupos permanecessem com cinco estudantes sendo cada um per-
tencente a uma área de interesse específica. 

Os grupos temáticos de pesquisa (GTP) guardam uma relação 
estreita com os grupos de supervisão (GS). É nos grupos de supervi-
são que os problemas são gerados e as problematizações e soluções, 
quase sempre, dependem do aporte dos resultados de pesquisa obti-
dos nas diversas áreas temáticas.

Como exemplo podemos citar as dificuldades enfrentadas pe-
los professores supervisores e bolsistas ID no que diz respeito ao en-
sino de Física para deficientes auditivos. Estes problemas suscitaram 
diversas investigações realizadas no interior do grupo temático de 
inclusão, sendo identificado, por exemplo, que não existe uma espe-
cificidade e uma uniformidade nos sinais utilizados pelos intérpretes 
de libras para a “tradução” dos conceitos físicos durante as aulas. In-

Figura 5 - Inter-relação entre os GTP e os GS
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térpretes distintos utilizam símbolos distintos e não específicos para 
se referir aos mesmos conceitos físicos. Desta investigação surgiu a 
ideia da criação de um dicionário conceitual de Física em libras que 
funcionasse tanto como um instrumento de estudo/atualização para 
os intérpretes quanto como um instrumento normativo onde os si-
nais pudessem ser uniformizados entre os intérpretes atuantes no 
Campus Salvador e quiçá nas escolas das redes públicas estadual e 
municipal. Esta ação ainda não se concretizou pois exigiu uma arti-
culação entre a equipe dos bolsistas do Pibid/Física e a Coordenação 
de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE/
IFBA) que ainda não conseguimos viabilizar até o momento, mas es-
peramos concretizá-la em breve.

Outro exemplo diz respeito ao uso, quase hegemônico, do la-
boratório didático de ensino (LADEF) numa perspectiva empírico-
-indutivista durante os cursos do ensino médio e integrado (ensino 
médio profissionalizante/IFBA). Este é um problema situado nos 
grupos de supervisão (GS) que encontra tratamento específico nos 
grupos temáticos de pesquisa (GTP), ou seja, as diversas concepções 
do laboratório são discutidas com os bolsistas e diversas possibili-
dades de implementação dessas estratégias podem se desdobrar em 
atividades e em futuros problemas de pesquisa situados nos GS.

Os GTP também tiveram a intenção de aproximar os resulta-
dos das pesquisas nas áreas de Ensino de Física e Física (cosmologia, 
mecânica estatística e informação quântica) da sala de aula do ensino 
médio levando assim, o próprio professor supervisor se engajar em 
um processo de formação continuada.

Para o entendimento do funcionamento integrado entre os 
GTP e os grupos de supervisão (GS) consideremos cada membro de 
um GTP identificado com o seguinte rótulo GTPn, exemplo: HF1 é o 
bolsista ID 1 do grupo de HFSC, PD2 é o bolsista ID 2 do grupo de 
Prática Docente e assim por diante1. 

1 Usando essa nomenclatura cada um dos GTP podem ser definidos como: HFSC 
= {HF1, HF2, HF3, HF4, HF5}, ASTRONOMIA = {AS1, AS2, AS3, AS4, AS5}, 
LADEF = { LA1, LA2, LA3, LA4, LA5}, TIC = {TI1, TI2, TI3, TI4, TI5}, PRÁ-
TICA DOCENTE = {PD1, PD 2, PD 3, PD 4, PD 5}.
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Nos grupos de supervisão (GS) que atuam em escolas parceiras 
distintas os bolsista ID integrantes de cada um dos grupos temáticos 
são distribuídos de modo que, preferencialmente, não haja dois bol-
sistas de um mesmo grupo temático de pesquisa2.

Ou seja, em cada grupo de supervisão existe pelo menos um 
bolsista que pertence a grupos temáticos de pesquisa distintos. O ob-
jetivo dessa estratégia é permitir que cada grupo de supervisão rece-
ba contribuições distintas para a solução dos seus problemas durante 
as intervenções realizadas nas escolas parceiras favorecendo assim a 
problematização (FREIRE, 1970), o diálogo, a argumentação e a cir-
culação intracoletiva e intercoletiva de ideias (FLECK, 2010)3.

Inicialmente a ideia dos grupos temáticos de pesquisa não foi 
muito bem aceita pelos bolsistas ID, talvez devido à sensação de au-
mento da carga horária individual. Contornamos essa dificuldade 
reestruturando a divisão da carga horária mínima semanal dos bol-
sistas ID.

No período compreendido entre dezembro de 2015 e janeiro 
de 2016 procedemos a uma avaliação interna do projeto em todos os 
níveis (coordenação, supervisão, bolsistas ID) que visava compreen-
der os efeitos da reestruturação no subprojeto Física, em especial dos 
grupos temáticos de pesquisa.

Durante a avaliação utilizamos alguns instrumentos específi-
cos desenvolvidos para este fim (questionário aberto de auto avalia-
ção, onde cada bolsista ID avaliou sua contribuição para o projeto Pi-
bid, ficha de avaliação em escala Likert onde cada supervisor avaliou 
seus respectivos bolsistas ID).

Estes instrumentos serviram como base para a realização de 
entrevista individual semiestruturada realizada pela coordenação de 
área com todos os supervisores e bolsistas ID e para a conclusão da 
avaliação em nossa reunião geral. Durante as entrevistas pergunta-
mos basicamente aos bolsistas ID: Quais as suas contribuições para 

2 Ou seja, formam conjuntos do seguinte tipo: GS1 = {HF1, AS1, LA1,TI1, PD1}, 
GS2 = {HF2, AS2, LA2,TI2, PD2}, GS3 = {HF3, AS3, LA3,TI3, PD3}, GS4 = 
{HF4, AS4, LA4,TI4, PD4}, GS5 = {HF5, AS5, LA5,TI5, PD5}.

3 Para um primeiro contato com as ideias de Ludwik Fleck vide referência 6.
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o projeto PIBID durante o terceiro trimestre de 2015? Quais as suas 
sugestões para a melhoria do projeto PIBID e da sua atuação nele? E 
quais as suas críticas ao projeto e à sua atuação nele? 

Abaixo apresentamos alguns trechos das entrevistas realizadas 
com os bolsistas ID, onde Bi representa as vozes dos bolsistas ID e Ci 
as vozes dos professores coordenadores. Alguns bolsistas ID, durante 
a entrevista individual, ressaltaram aspectos relacionados à estrutura 
do projeto e sobre a importância dos grupos temáticos de pesquisa. 

C1: Quais as suas sugestões para a melhoria do projeto?

B1: A estrutura do projeto eu tenho achado bacana, principalmente com 
os grupos temáticos... eu acho que isso tem sido o ponto mais forte, 
mais importante do que tem acontecido em 2015...

C1: Quais as suas críticas ao projeto e à sua atuação nele?

B2: O projeto ganhou um formato primoroso com destaque interessante 
para vários âmbitos da Física e para a formação do bolsista, contudo 
sabe-se que o PIBID está entre várias outras atividades e compromissos 
do bolsista que também colaboram para sua formação e para o próprio 
PIBID poder atuar...

Outros ressaltam a importância dos GTP para a sua formação 
docente

C1: Aí eu já começo a ouvir nas avaliações... “os grupos temáticos foram 
uma boa”...

B3: ... Os grupos temáticos foram... pelo menos eu participei de algu-
mas reuniões... eu fiquei com TIC... então eu gostei bastante do grupo 
temático que eu fiquei, entendeu... pra mim as poucas reuniões que ti-
veram, que eu participei acrescentaram bastante em relação a um outro 
olhar referente a minha formação e tudo... eu comecei a pesquisar mais 
sobre as tecnologias e aí... eu pelo menos gostei da ideia do grupo temá-
tico.

C2: ...Gostaria de saber sua opinião sobre os grupos temáticos... você 
está em que grupo?

B4: HFSC [História, Filosofia e Sociologia da Ciência]...

C2: O que você está achando?
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B4: ... eu acho interessante... isso é muito bom para a gente, pro grupo, 
fortalece... às vezes os bolsistas estão meio na dúvida se é esse grupo se 
eles querem mesmo, se é essa vertente que eles querem seguir... mas a 
gente está tentando juntar as atividades que a gente fez para apresen-
tar no seminário PIBID IFBA do HFSC por que a gente está fazendo 
estudos pré-socráticos que eu acho que é bem interessante envolvendo 
a Física... a gente tá tentando enxergar agora assim, por exemplo, o es-
tudo de movimento analisar o que os pré-socráticos diziam sobre mo-
vimento... então trazer uma pesquisa nesse sentido...fazer uma análise 
nesse sentido... a gente está usando um livro como referência... acho que 
está sendo bem positivo nesse sentido... 

C1: Você acha que esse trabalho ajuda na formação do professor... os 
grupos temáticos?

B4: Ajuda com certeza... acho que é um estímulo à pesquisa... os gru-
pos temáticos dão uma orientação... porque existem muitos campos de 
estudo... e vc estar em um grupo temático... você vai desenvolver uma 
pesquisa que pode se tornar futura... desenvolver futuramente...pode 
aumentar esse trabalho se tiver interesse.

No segundo semestre de 2017 procuramos investigar os impac-
tos da experiência com os grupos temáticos de pesquisa nas ativida-
des dos bolsistas utilizando um questionário enviado aos bolsistas via 
e-mail. A seguir reproduzimos algumas das respostas dadas pelos 
bolsistas ID às questões propostas.

1) Como as discussões realizadas no Grupo Temático de Pes-
quisa contribuíram para o desenvolvimento, planejamento e execu-
ção das atividades realizadas na escola em você atuava ou na sala de 
aula junto aos supervisores? 

B5: Participei particularmente no grupo temático de história, filosofia e socio-
logia da Física, e na ocasião a qual participei deste grupo, tive atuação em duas esco-
las distintas, sendo supervisionado por dois professores. A inserção do grupo temá-
tico no subprojeto de Física permitiu que o direcionamento das atividades adquirisse 
mais uma alternativa para que nós, bolsistas em ID, desenvolvêssemos intervenções 
junto com os supervisores nas turmas as quais acompanhamos. Visto isso, a escolha 
de problemas, referências e métodos a partir da temática do grupo foi crucial para 
pensar em atividades que pudessem ser abordadas com as turmas, a partir dos seus 
contextos e vivências. 
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B6: Talvez a principal contribuição que o grupo de pesquisa trouxe tanto para 
o desenvolvimento de minhas atividades quanto das demais etapas dos trabalhos e 
planos de trabalho que participei e executei nas escolas foi a concepção do que são as 
abordagens de ensino no Ensino de Física. Quando discutimos pela primeira vez so-
bre essas abordagens no grupo temático, havia ficado claro que as aulas do professor, 
que era o meu supervisor na época, tinham uma abordagem tradicional. Os conteú-
dos eram postos no quadro, em seguida os alunos copiavam para os seus cadernos e 
logo depois o professor resolvia algumas questões no quadro e o assunto encerrava. 
Era uma turma de terceiro ano considerada pelo professor a melhor turma, dentre as 
turmas que ele estava lecionando naquele ano, porém, a turma parecia não curtir as 
aulas de física embora não fossem “bagunceiros”. Com a aproximação do fim do ano 
letivo buscamos a resposta a um problema: o que fazer para apresentar aos estudantes 
da turma os conteúdos de eletricidade de maneira que eles enxerguem para além do 
quadro ou do seu caderno? A ideia era também trabalhar outros aspectos da discipli-
na/ciência física como por exemplo a natureza da ciência, quem eram os cientistas? 
Gênios ou pessoas que trabalham muito para se produzir algo? E também apresen-
tamos o caráter investigativo e criativo que é a base do pensamento cientifico, mate-
rializado no garoto Willian “personagem” principal de uma reportagem da revista 
Galileu Galilei de título: “ o menino que dominou o vento”. Então montamos o tra-
balho que chamamos de “ciência literária”. A turma até aquele momento havia visto 
quase todos os conteúdos de eletricidade do terceiro ano, portanto a aula fora pensada 
para evidenciar as características do trabalho do Willian, fazendo um paralelo com o 
trabalho do cientista, natureza da ciência, acessibilidade dos bens científicos produ-
zidos, etc. A execução da atividade foi satisfatória, pois os estudantes participaram de 
um curto debate que aconteceu logo ao fim da atividade e pudemos ter um feedback 
da atividade que fora realizada em duas turmas de terceiro ano. Embora a realização 
da atividade tenha sido satisfatória, não conseguimos desenvolver alguns pontos que 
considerávamos importante a exemplo de se aprender ciências investigando assim 
como o protagonista da reportagem o fez. Um outro ponto que considero de extrema 
importância e delicadeza no ensino de física e que fora um pouco discutido no gru-
po foi a importância dos laboratórios para o ensino de Física que por sua vez o uso 
de determinado tipo de laboratório está diretamente ligado à concepção de natureza 
da ciência do professor e a abordagem pedagógica adotada por ele, em fim o grupo 
de prática docente me ajudou muito a pensar em mim enquanto docente, no tipo de 
professor que gostaria de ser.
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B7: Foram dois grupos temáticos. O primeiro grupo temático Astronomia, 
apresentava algumas características interessantes que foram importantes na exe-
cução de atividades para a sala de aula, como as leituras e discussões críticas sobre 
Ciência. Considerando que era um grupo que trabalhava constantemente discussões 
acerca do Ensino de Astronomia, mas também HFSC, ele serviu de subsídio para 
algumas intervenções dentro desse tema. O trabalho desenvolvido chamado de Ciên-
cia Literária se enriqueceu consideravelmente a partir das contribuições do grupo 
temático. Para o segundo grupo Prática Docente, o trabalho desenvolvido dentro da 
Historiografia da Física, gerou um arcabouço importante paras as discussões nesse 
âmbito, na sala de aula. O professor supervisor trazia certas discussões que, como 
bolsista, poderia acrescentar, e discutir com os discentes.

2) Como as discussões realizadas no Grupo Temático de Pes-
quisa contribuíram para despertar ou ampliar sua curiosidade em 
relação à área do grupo temático estimulando a proposição de pro-
blemas, a elaboração de artigos científicos, sequencias didáticas, ofi-
cinas, experimentos e etc?

B5: O grupo temático permitiu que as discussões a respeito do mesmo du-
rante as reuniões abrisse a mente para as áreas de pesquisa em ensino de Física. Com 
isso, foi requerido ao bolsista em ID que buscasse maior aprofundamento acerca do 
seu tema afim, entendendo métodos, conceitos, referências específicas, pesquisado-
res de renome e possibilidades para o PIBID e além dele. Isso resultou em uma comu-
nicação oral apresentada no III Seminário do PIBID, com a orientação de uma pro-
fissional da área, sobre os filósofos pré-socráticos e suas descrições e interpretações 
sobre a physis, ou seja, a natureza. Isso gerou um estímulo muito maior a continuar 
conhecendo melhor sobre tal área de pesquisa, e pensar em como utilizar esses resul-
tados em sala de aula. 

B6: As discussões e textos lidos no grupo auxiliaram no refinamento de co-
nhecimentos que adquiri ao longo do curso. O arcabouço de teorias pedagógicas e 
teorias sobre o Ensino de Física que vamos tendo contato no decorrer da graduação, 
na maioria das vezes possui caráter geral sendo, portanto, o grupo de pesquisa de 
importante ajuda no direcionamento ou até mesmo “clareamento” do que desejamos 
pesquisar. Junto a isso temos a nossa atuação no PIBID acontecendo simultaneamen-
te o que ao meu ver unifica três situações ótimas: graduação, pesquisa, e um possível 
local para aplicar os conhecimentos oriundos da graduação e da pesquisa, é o que 
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veem acontecendo. Podemos citar como exemplo uma determinada fase do musifisi-
cando em que aplicamos o conceito de laboratório investigativo. Quando pesamos em 
construir um determinado instrumento musical, pesquisamos sobre a construção e 
funcionamento do instrumento segundo a física para em seguida construí-lo. Porém 
devemos ressaltar algumas ressalvas, pois o laboratório investigativo neste caso não 
foi aplicado aos alunos participantes das oficinas e sim nos “pibidianos” orientados 
pelo supervisor responsável.

B7: A experiência mais significativa no PIBID, fora justamente a ampliação 
dos conhecimentos a partir da elaboração de trabalhos e projetos vinculados aos gru-
pos temáticos. As discussões trouxeram propósitos que até então eram inimaginá-
veis. Isto porque o desenvolvimento de um trabalho foi e tem sido o mais importante 
desde a entrada no curso de Licenciatura. O apego criado a esta pesquisa possibilitou 
elaboração de artigos, experimentos e principalmente divulgação cientifica em pró da 
inserção da mulher na ciência.

A todo momento novos questionamentos, problemas são levantados para as 
questões físicas e filosóficas desta pesquisa, além disso todo o processo de construção 
possibilitou um amadurecimento pessoal e reflexões constantes diante da temática. É 
importante ressaltar que os dois grupos temáticos dos quais participei, foram essen-
ciais na fomentação deste projeto. E o de Astronomia, trouxe uma publicação muito 
gratificante sobre Educação em Astronomia, no RELEA (Revista Latino America-
no em Educação em Astronomia) intitulada Medindo Distâncias a Estrelas em um 
Laboratório e também foi possível desenvolver uma oficina de Astronomia. Outro 
aspecto interessante é a percepção do amadurecimento com a ciência, em se adaptar 
ás apresentações, compreender e fazer o recorte necessário para levar ao público o 
melhor entendimento possível daquilo que você considera um trabalho muito impor-
tante. Seminários, Simpósios, Congressos, foram todos significativos neste aspecto.

3) Como as discussões realizadas no Grupo Temático de Pes-
quisa contribuíram para o seu desenvolvimento/questionamento du-
rante as disciplinas do curso de licenciatura em Física?

B5: No início, a HFS da Física era um tema cinza para mim. Com o desenvol-
vimento do grupo temático e a partir da minha progressão no curso, a percepção foi 
se tornando cada vez mais elucidada, e em algumas disciplinas, esta elucidação per-
mitiu que eu, enquanto licenciando, desenvolvesse um pensamento crítico acerca do 
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que era oferecido para mim nas disciplinas, e me permitiu pensar sobre alternativas 
de abordagem do conteúdo a partir da HFS da Física.

B6: [Não respondeu à questão.]
B7: Contribuiu no sentido de lapidar tantos e tantos conceitos, conteúdos e 

reflexões diante do Ensino de Física. A palavra contextualização se encaixa perfei-
tamente nesta contribuição. Houve um direcionamento que possibilitou sobretudo 
trabalhar Interdisciplinaridade, em disciplinas ora Específicas ou Pedagógicas.

A Física com as percepções filosóficas, sociológicas e vice versa; as apresenta-
ções dos colegas durante as reuniões; as discussões sobre os recortes que devem ser 
feitos para elaboração de conceitos. Todos eles e muito mais surgiram com um efeito 
muito positivo nas disciplinas.

A seguir citamos alguns resultados das atividades dos grupos 
temáticos de pesquisa começando pelo artigo produzido pelo grupo 
de História, Filosofia e Sociologia da Ciência4, orientado pela Profa. 
Dra. Luzia Matos Mota, intitulado “Dialogando com os filósofos da 
natureza pré-socráticos sobre a concepção de movimento: uma abor-
dagem histórica e filosófica” apresentado no III SEMINÁRIO – PI-
BID/IFBA - Impactos do PIBID nas Licenciaturas do IFBA que 
ocorreu no Campus Camaçari entre 29 e 30 de janeiro de 2016 na 
categoria pôster/comunicação oral. 

Neste artigo os bolsistas mostraram por meio de revisões bi-
bliográficas a concepção do movimento dos corpos no pensamento 
de alguns filósofos pré-socráticos, em suas diferentes escolas e perío-
dos na Grécia antiga. 

Já o grupo de Astronomia5, orientado pelo Prof. Dr. Roberto 
Menezes apresentou como resultado o artigo “Medindo Distâncias a 
Estrelas em um Laboratório”6 na 68ª Reunião Anual da SBPC sendo 
o mesmo artigo publicado com o título de “Simulando Medidas De 
Distâncias A Estrelas Em Laboratório”7 na revista Latino-Ameri-
cana de Educação em Astronomia. Neste artigo se discute uma das 
4 Raíla Marques Santos, Roberto Macêdo Araújo, Adriane Loise Santos Pires.
5 Nícolas O. L. de Oliveira, Crislanda L. Pereira
6http://www.sbpcnet.org.br/livro/68ra/resumos/resumos/3843_1262b70c-
9238f4932a66f9dca6932d2c1.pdf
7 http://www.relea.ufscar.br/index.php/relea/article/view/286
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curiosidades mais recorrentes nos estudantes quando se trata de astro-
nomia que é entender como se determinam distâncias astronômicas. 

No grupo de Prática Docente8, orientado pelo Prof. Dr. Ricar-
do S. Macêdo diversas ações foram realizadas dentre as quais citamos 
a oficina de caleidoscópios realizada durante a Semana nacional de 
Ciência e Tecnologia 2015, cujo tema foi “Luz, Ciência e... Ação”, 
entre 20 e 22 de outubro no IFBA/Campus Salvador. Essa oficina 
teve por objetivo construir caleidoscópios utilizando materiais de 
baixo custo de aquisição e discutir a importância pedagógica desse 
instrumento no ensino da óptica geométrica a partir dos referenciais 
da ludicidade. Mais recentemente, em fevereiro de 2018, como umas 
das atividades de fechamento do projeto, realizamos outra oficina in-
titulada “Venha Construir!” onde os bolsistas ID construíram junto 
aos estudantes de duas escolas parceiras diversos experimentos utili-
zando materiais de baixo custo de aquisição (espectroscópio, periscó-
pio, carro eletromagnético, barco a vapor e etc). 

Algumas fotos da atividade podem encontradas no link: ht-
tps://drive.google.com/open?id=1IjRXdOUxHLK-IkE-8weSQHOP-
8dU5woSo.

8 Edson Dário, Márcio Ferreira, Antônio Nandejara, Uelton Santos, Amazonina 
Souza
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Uma outra atividade desenvolvida pelo grupo de Prática Do-
cente foi o CINEPIBID que pode ser definido como uma ação peda-
gógica que estimula os processos de circulação intracoletiva e interco-
letiva de ideias (FLECK, 2010), o compartilhamento de significados, 
além de permitir que os bolsistas de coordenação, supervisão e inicia-
ção à docência possam “dizer a palavra” (FREIRE, 1970), dialogar, 
revelar suas historicidades e desenvolver sua consciência crítica. A 
seleção dos filmes é feita a partir de uma abordagem temática par-
tindo sempre de assuntos relevantes para a formação do futuro do-

Figura 7 – Cartaz da oficina de 
Ciências 

Figura 8- Imagem produzida pelo caleidoscópio

Figura 9- Oficina de Caleidoscópios
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cente e dos interesses do grupo. Dentre os temas escolhidos figuram 
Educação, Gênero, História e Filosofia da Ciência, Sociologia, 
Física, Racismo. A metodologia utilizada consistiu inicialmente em 
selecionar uma semana específica em cada mês para exibição do fil-
me no horário das reuniões gerais e após a exibição solicitar que os 
bolsistas elaborassem uma resenha fílmica que serviria de suporte 
para a discussão nos primeiros trinta minutos da reunião seguinte. 

Com o decorrer da atividade notamos que muito do conteúdo 
informacional e emocional despertado durante a exibição do filme 
se perdia e optamos por começar as projeções mais cedo para que ao 
final fizéssemos a discussão, sempre que necessário e possível com a 
presença de um especialista no tema abordado pelo filme. O critério 
de seleção também variou ao longo da evolução da atividade. Inicial-
mente os filmes foram escolhidos pela coordenação, sendo que atual-
mente definimos por votação temas de interesse do grupo e em função 
desses temas os bolsistas sugerem filmes que são votados na reunião 
seguinte após todos terem acesso à sinopse e terem a oportunidade de 
defender por que acham aquele filme importante para o grupo e para 
a formação do futuro docente. A organização das sessões de cinema, 
atualmente, fica por conta das comissões formada por bolsistas de 
iniciação à docência que cuidam da divulgação da atividade na co-
munidade do campus Salvador, da infraestrutura e da alimentação 

Figura 10 – Cartazes de divulgação do CINEPIBID
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durante a exibição (pipoca, refrigerantes e etc) . A atividade tem se 
mostrado bastante recompensadora, uma vez que permite o diálogo e 
reflexão sobre temas polêmicos e relevantes para a formação docente, 
bem como contribui para a emersão da historicidade dos bolsistas e 
para o desenvolvimento da sua consciência crítica. 

Na pesquisa publicamos no XXXIII Encontro de Físicos do 
Norte e Nordeste, que ocorreu em Natal, 2015, o artigo “Observando 
A Prática Docente De Um Professor Supervisor Do Pibid”9. Neste 
artigo que foi desenvolvido a partir da observação da prática docen-
te de um professor supervisor do PIBID (Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência) /IFBA/Subprojeto Física em uma 
turma do primeiro ano do ensino médio integrado10, os bolsistas pro-
curaram identificar qual a abordagem de ensino predominava duran-
te a práxis do docente e como esta se refletia nas atividades por ele 
propostas aos discentes. 

Mais recentemente, diversos fatores contribuíram para que 
a dinâmica dos grupos temáticos fosse reduzida, dentre eles pode-
mos citar os sucessivos ataques ao PIBID que produziram um efeito 
grande desmotivador, dado ao quadro de incerteza instalado, mas 
que gerou também, em contrapartida, uma mobilização dos bolsistas 
das diversas categorias para lutar pela manutenção do programa e 
a intensificação do trabalho docente vivenciada pelos professores do 
departamento de Física reduzindo a sua disponibilidade para atuar 
como orientadores voluntários dos grupos temáticos de pesquisa.

Frente a este quadro tivemos uma boa nova que surgiu a partir 
do envolvimento de um novo pesquisador no grupo PIBID abrindo 
assim a oportunidade da criação de um novo grupo temático deno-
minado “Temas atuais da Física”11, orientado pelo Prof. Dr. Osvaldo 
Rocha. Este grupo produziu o artigo “Uma proposta de intervenção 
no ensino médio sobre “Cosmologia: Morte Térmica do Universo” 

9 P326 – LINK: http://www1.sbfisica.org.br/eventos/efnne/xxxiii_e/programa/
trabalhos.asp?sesId=16
10 Modalidade de ensino que integra o Ensino Médio ao Ensino Técnico Profissio-
nalizante.
11 Matheus M.W. Mello, Crislanda L. Pereira, Josef S. Brasil, Marlon P. Oliveira, 
Raíla M. Santos, Roberto M. Araújo.
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que foi apresentado no IV Seminário Institucional do PIBID/IFBA, 
ocorrido no IFBA/Campus Eunápolis, em dezembro de 2017 e o 
trabalho intitulado “Proposta de intervenção no ensino médio para 
o movimento browniano, uma abordagem interdisciplinar” apresen-
tado no II Seminário Institucional PIBID UESC e VII Seminário 
Baiano do PIBID, entre os dias 30 de janeiro e 01 de fevereiro de 
2018, na Universidade Estatual de Santa Cruz.

CONSIDERAÇõES FINAIS

A nossa investigação sobre os sentidos do projeto Pibid no âm-
bito do subprojeto Física do IFBA nos levou à criação dos grupos 
temáticos de pesquisa os quais nos permitiu aprofundar a formação 
teórica complementar do futuro docente, a qual consideramos fun-
damental para a interpretação e possível transformação da realidade 
escolar na qual os bolsistas ID se encontram imersos.

O grupo concluiu que o projeto Pibid possui duas dimensões 
que dialeticamente se interpenetram: a inserção do bolsista no seu 
futuro ambiente de trabalho e a formação docente. Acreditamos que 
ambas devem ser potencializadas durante o tempo de permanência 
do bolsista no projeto, uma vez que de nada vale inserir o licencian-
do nas escolas sem que os mesmos possuam conhecimentos teóricos 
para entender e porventura transformar a realidade ao seu redor.

Apesar da ideia dos grupos temáticos de pesquisa (GTP) não 
ter sido bem recebida inicialmente pelos bolsistas ID, uma vez que 
acreditavam que esta seria mais uma atividade e que, portanto, sua 
carga horária seria ampliada, notamos que esta percepção aos poucos 
foi se diluindo e dando lugar à convicção de que os GTP eram fun-
damentais não só à formação quanto à atuação dos licenciandos nas 
escolas como pudemos constatar durante a quarta avaliação trimes-
tral de 2015. 

Uma das maiores dificuldades para a implantação dos GTP no 
subprojeto Pibid da licenciatura em Física residiu na dificuldade de 
encontrar professores especialistas nas áreas de cada GTP para atua-
rem como orientadores voluntários por diversos motivos basicamente 
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relacionados com a carga horária dos docentes e sua disponibilidade. 
Apesar das dificuldades tivemos a colaboração voluntária de diversos 
colegas da IE que contribuíram em muito para a melhoria da forma-
ção teórica complementar dos bolsistas ID e produziram resultados 
relevantes para o projeto. 

Pudemos perceber a influência dos grupos temáticos de pes-
quisa tanto nos trabalhos apresentados em eventos quanto nas inter-
venções realizadas nas escolas parceiras. Dentre elas destacamos a 
elaboração dos diagnósticos dos espaços escolares visando preparar 
intervenções que atuassem em problemas específicos detectados, a 
elaboração de materiais de divulgação científica, discussões acerca 
das teorias que fundamentam a prática de laboratório, objetivando 
o embasamento para construção de um modelo de laboratório para 
trabalhar com turmas de Ensino Médio, debates sobre o papel do 
professor na escola e na sociedade, construção de sequências didá-
ticas com temas relacionados à Astronomia para serem aplicadas 
dentro das aulas de Física, pesquisas relacionadas com o ensino de 
Física para estudantes com necessidades específicas, uso de recursos 
ligados ao referencial teórico da ludicidade em sala de aula, oficinas 
de Física e etc.

Os grupos temáticos de pesquisa mostraram ser um recurso 
importante para a formação complementar do futuro docente por um 
lado fornecendo aportes teóricos para a interpretação da realidade, 
oriundos dos resultados de pesquisa de diversas áreas da Física e do 
Ensino de Física, e por outro contribuindo para a transformação do 
contexto escolar, uma vez que os problemas surgidos da realidade es-
colar enfrentados nos grupos de supervisão são complexos e exigem 
além de vontade política conhecimentos teóricos diversos para a sua 
compreensão e quiçá para sua transformação.

Esperamos que o projeto Pibid como política pública para a 
formação docente tenha continuidade e que a nossa contribuição 
metodológica, os Grupos Temáticos de Pesquisa, possa ser melhor 
investigada, ampliada e incorporada à rotina do subprojeto Física PI-
BID/CAPES/IFBA pelos futuros coordenadores de área.
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Gostaríamos também de agradecer a todos os bolsistas ID, su-
pervisores, coordenadores e gestores das escolas parceiras que contri-
buíram para a realização do projeto Pibid/IFBA durante a vigência 
do edital nº 61/2013.
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AS CONTRIBUIÇõES DO PIBID NA FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES DE gEOgRAFIA, à LUZ 
DA PERCEPÇÃO DOS BOLSISTAS.

Anízia Conceição Cabral de Assunção Oli-
veira, Isabela Santos Albuquerque

Licenciatura em Geografia. Campus Salvador 

INTRODUÇÃO

[...], educar para a liberdade não é apenas educar os outros, mas tam-
bém a si mesmo, de forma permanente, aprendendo ao mesmo tempo 
que se ensina [...]. Só assim pode-se propiciar aos educandos que se tor-
nem cidadãos plenos, agentes da história, sujeitos autônomos, críticos e 
criativos (VESENTINI, 2005, p. 14).

A educação do século XXI experimenta inúmeros desafios, 
tendo em vista as constantes transformações ocorridas no mundo. 
Logo, ser professor(a) na atualidade não é tarefa simples e requer 
uma postura reflexiva e indagadora frente à este mundo dinâmico, 
tornando-se essencial a realização de uma leitura, questionamento e 
ação crítica da/na realidade, contribuindo para a construção de um 
processo educacional libertador e dialético, como sinaliza Vesentini 
(2005) na citação apresentada. 

O professor precisa tomar por base os conhecimentos construí-
dos durante o seu processo de formação inicial, continuada, além dos 
que apreende cotidianamente nas diversas experiências da vida, para 
pensar e propor; analisar e indagar; planejar e desenvolver, sempre 
buscando construir uma prática pedagógica significativa, capaz de 
contribuir para a formação de sujeitos questionadores e autônomos.

Nos cursos de formação de professores de Geografia, a valo-
rização de um processo formativo amparado no autoconhecimento, 
na construção de uma identidade docente, na definição de posicio-



namentos, de atitudes profissionais e convicções sobre, por exemplo, 
que Geografia se pretende ensinar, deve se constituir como alicerce, 
tendo nas ações de articulação entre teoria e prática, o caminho para 
a melhoria da qualidade da formação. 

Callai (2010), ao tratar da realidade da educação e formação do 
docente em Geografia, considera que, para os alunos do ensino su-
perior, a busca pelo como fazer é uma tensão latente durante todo 
o processo de formação. Cita que este aprender a ensinar, em geral, 
dispensa a perspectiva social e pedagógica para se assentar somente 
na questão técnica. Nesse sentido, a autora defende a necessária in-
terligação entre as propostas teóricas e metodológicas da Geografia e 
sua dimensão pedagógica no fazer Geografia, a educação geográfica.

Ao refletir sobre a qualidade da formação, Cavalcanti (2012) 
ressalta, como preocupação, a pouca discussão nos cursos de licen-
ciatura sobre as perspectivas de formação de professores para atuar 
no ensino fundamental e médio. Para a autora, ainda é incipiente, 
entre o conjunto de professores especialistas, a discussão pedagógica 
voltada à análise de projetos de formação para a profissionalização 
docente, o que acaba repercutindo na desvalorização da modalidade 
licenciatura como eixo integrador do curso.

A constituição de determinados saberes necessários a uma 
atuação docente comprometida, pode ocorrer mediante o desenvol-
vimento de um processo de formação sustentado na integração entre 
conhecimentos teóricos e práticos, que se estrutura a partir de com-
ponentes curriculares, de projetos, de propostas e iniciativas pedagó-
gicas voltadas à articulação da dimensão teórica à prática reflexiva. 

Os cursos de licenciatura que seguem uma proposta de forma-
ção atenta ao desenvolvimento de um fazer docente crítico-reflexivo 
encontram nas ações realizadas, em diferentes espaços formativos, a 
abertura para o diálogo entre o agir e o pensar, para o confronto sis-
temático entre teorias e as práticas experienciadas. 

Afinal, considerando e/ou valorizando a intelectualidade da 
profissão docente “[...] não se pode mais pensar na formação do pro-
fessor nos moldes tradicionalmente aceitos, que separa [...] os pro-
cessos de ensinar e produzir conhecimentos, os processos de pensar 
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o conhecimento e os de levá-los à prática” (CAVALCANTI, 2006, 
p.7).

É diante desse contexto que os cursos de formação de professo-
res devem, cada vez mais, estabelecer aproximações entre o ambiente 
acadêmico e o escolar a partir da concretização de relações de parce-
ria com a escola básica, numa perspectiva de valorização da dimen-
são prático-pedagógica e do trabalho colaborativo.

Alicerçado por tais convicções, este trabalho busca estabelecer 
uma reflexão sobre as contribuições do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/MEC/CAPES no processo 
de formação de professores de Geografia, tendo como campo de in-
vestigação a realidade do IFBA, Campus Salvador. 

Considerando não só a importância da discussão sobre que 
proposta de formação torna-se mais conectada a um contexto de mu-
danças educacionais, contexto este que envolve a superação de uma 
postura tradicional na formação de professores; considerando o papel 
dos cursos de licenciatura enquanto espaços voltados à construção/
reconstrução de saberes e à constituição da profissionalidade docen-
te; como também a valorização da dimensão pedagógica e prático-
-reflexiva nos projetos de formação, é que o presente capítulo tem 
como objetivo refletir sobre as contribuições do PIBID na formação 
de professores, à luz da percepção dos bolsistas da Licenciatura em 
Geografia do IFBA.

A participação no Subprojeto de Geografia tem sido de suma 
importância para os licenciandos, já que os mesmos estabelecem, 
com o apoio da Coordenação de Área, dos Supervisores, dos colegas 
e dos demais sujeitos que participam das ações, a interlocução entre 
os saberes acadêmicos e os escolares, refletindo e pensando possibi-
lidades sobre/para o cotidiano do espaço escolar na educação básica. 

A elaboração do trabalho foi balizada principalmente a partir 
da consulta a autores diversos que trabalham com os temas Forma-
ção docente e Formação de professores de Geografia, tais como: Callai 
(2010); Castellar (2005; 2006); Cavalcanti (2005, 2006, 2010, 2012); 
Guimarães (2010); Paganelli (2002), dentre outros. 
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A metodologia utilizada foi estruturada em fases distintas, mas 
complementares: pesquisa e estudo bibliográfico; aplicação de ques-
tionários junto aos bolsistas; tabulação e análise dos dados da pesqui-
sa e produção textual. 

Visando um melhor entendimento, o texto foi sistematizado em 
quatro partes, a saber: na primeira, apresenta-se uma introdução com 
aspectos referentes ao processo de formação docente na contempora-
neidade, contextualizando o locus de estudo; na segunda parte, faz-se 
uma reflexão significativa sobre as especificidades da Geografia esco-
lar e as competências necessárias à docência; na terceira, são articu-
ladas as principais contribuições do PIBID para a formação docente, 
seguida de uma análise da experiência do Subprojeto de Geografia à 
luz do olhar dos licenciandos participantes; e na última, são tecidas 
considerações sobre o trabalho realizado. 

A gEOgRAFIA ESCOLAR E AS COMPETêNCIAS DI-
DÁTICO-PEDAgógICAS NECESSÁRIAS à DOCêNCIA

Quem tiver olhos para ver que veja, mas não basta olhar; é preciso ob-
servar, perceber, ver por dentro e por fora, sob vários ângulos, fazendo 
relações, criando formas de interferir no mundo. (Isso é Geografia. Por-
tal Klick Educação.)

A Geografia é uma área do conhecimento que favorece a in-
terpretação e análise do espaço geográfico produzido cotidianamen-
te pelas sociedades. Considerando que tal processo ocorre de forma 
bastante desigual, torna-se fundamental utilizar o suporte teórico-
-conceitual da Geografia para descortinar as nuances explícitas e im-
plícitas no espaço. 

Os conhecimentos geográficos devem, portanto, constituir-se 
num aporte para a discussão de questões sociais, políticas, culturais e 
econômicas, com práticas educativas na sala de aula, na escola e, por 
extensão, nos diversos espaços de vivência dos sujeitos, valorizando e 
analisando as diferentes realidades. 
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Quanto à interpretação e valorização da realidade, Cavalcanti 
(2005, p.72) aborda que, “a tarefa de formação própria ao ensino de 
Geografia é a de contribuir para o desenvolvimento de um modo de 
pensar geográfico, que compõe um modo de pensar sobre o mundo e 
a realidade que nos cerca”. 

Neste interim, Straforini (2004, p.51) enfatiza que: 

Não podemos mais negar a realidade ao aluno. A Geografia, necessa-
riamente, deve proporcionar a construção de conceitos que possibilitem 
ao aluno compreender o seu presente e pensar o futuro com responsa-
bilidade, ou ainda, preocupar-se com o futuro através do inconformis-
mo com o presente. Mas esse presente não pode ser visto como algo 
parado, estático, mas sim em constante movimento (STRAFORINI , 
2004, p.51)

A Geografia é, portanto, uma ciência cujo enfoque contempla o 
estudo da interação natureza-sociedade, apresentando potencial ex-
plicativo para a análise da organização espacial, das diversidades e 
complexidades naturais e sociais, da realidade contemporânea numa 
dimensão de entendimento do todo geográfico. 

Tendo o espaço como objeto central de estudo e as categorias 
território, região, paisagem e lugar como seus desdobramentos, a 
Geografia oferece uma estrutura conceitual para o raciocínio geo-
gráfico, possibilitando o entendimento da realidade material e de sua 
representação.

O tratamento dado aos fenômenos geográficos requer assim a 
consideração de um elenco de conceitos sistematizadores e conteú-
dos fundantes para a organização da prática docente em Geografia na 
escola básica. Diante disso, é que se expõe a importância do ensino 
de uma Geografia que consiga (re)significar os conteúdos escolares 
como desafio a ser superado por práticas docentes comprometidas 
com um ensino crítico e inovador, de maneira que os alunos possam 
compreendê-los de forma socialmente relevante. 

Para tanto, torna-se fundamental considerar as formulações 
teórico-metodológicas da Geografia acadêmica, pois as mesmas par-
ticipam da construção da Geografia escolar com referenciais para sua 
estruturação. A compreensão de um tema e/ou conteúdo de ensino 
deve exigir do professor o desenvolvimento de competências múlti-
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plas para promover mediações pedagógicas que relacionem o currí-
culo da Geografia científica com as necessidades e preocupações da 
Geografia no cotidiano da escola básica (OLIVEIRA, 2012).

Para Guimarães (2010), o elenco de competências que se coloca 
à prática docente muitas vezes traduz-se em desafios para o profes-
sor, tendo em vista os “conflitos e ansiedades gerados, as obrigações 
e metas existentes, às novas demandas exigidas pela sociedade”. Tais 
competências, aqui designadas de didático-pedagógicas, devem ser 
permeadas, conforme Cavalcanti (2010), por uma relação dialógica 
entre as concepções teórico-metodológicas da Geografia acadêmica e 
os fundamentos da Geografia escolar e da Didática.

Em se tratando da relação entre currículo e didática, Paganelli 
(2002) afirma que é importante que o profissional da educação tenha 
uma formação filosófica, epistemológica e pedagógica capaz de com-
preender o conhecimento geográfico e articulá-lo com as questões 
pedagógicas e de entender quais conceitos e habilidades serão estru-
turantes para que o aluno consiga avançar do conhecimento empírico 
para o científico. Para a autora, o maior desafio é pensar um desenho 
curricular mais próximo da realidade e, ao mesmo tempo, sendo bem 
aplicado no âmbito escolar. 

Cavalcanti (2010) destaca a Didática como um campo do co-
nhecimento que se ocupa da reflexão sobre o processo de ensino, en-
tendido como uma prática social, dinâmica e subjetiva, não limitada 
a uma correta aplicação de regras gerais e procedimentos. 

Nessa perspectiva, Oliveira (2012) aborda que o pensar sobre 
o ensino da Geografia escolar requer considerar a importância do 
conhecimento geográfico e o papel da disciplina para a formação do 
aluno-cidadão, e isso envolve refletir sobre as mudanças educacionais 
e epistemológicas vivenciadas e os fundamentos teórico-metodoló-
gicos necessários à condução de práticas inspiradas, sobretudo, em 
processos de ensino dinâmicos que incluam métodos ativos e ações 
didáticas em bases sólidas. 

O movimento de renovação da Geografia (acadêmica e escolar) 
deu-se pelo aparecimento, a partir dos anos 60, sob influência das 
teorias marxistas, de uma tendência crítica à Geografia Tradicional e 
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o surgimento a partir dos anos 80 da denominada Geografia Crítica 
como uma reação à neutralidade e objetividade defendidas pela pers-
pectiva quantitativa (BRASIL/PCN, 1998). 

A Geografia incorporou conteúdos políticos significativos para 
a formação do aluno-cidadão. Entretanto, quanto à implantação da 
Geografia Crítica nas escolas, Straforini (2004, p. 50) salienta que “na 
verdade, a Geografia Crítica foi apresentada para a grande maioria 
dos professores através dos livros didáticos, pulando a mais impor-
tante etapa: sua construção intelectual”. Desse modo, para o referido 
autor, 

da mesma forma que os conteúdos chegavam aos professores de ma-
neira pronta e acabada na Geografia Tradicional, os conteúdos sob a 
luz da Geografia Crítica também assumiam o mesmo papel junto aos 
professores, ou seja, de essencialmente dinâmicos, quando na prática 
continuavam estáticos (STRAFORINI, 2004, p. 50).

Em consonância com o posicionamento de Straforini, Antunes 
(2011) ressalta que, 

a aula de Geografia ou de História, para qualquer série ou ciclo [...] 
deve percorrer diferentes temas, encadeando-os sempre, contextuali-
zando-os com o “aqui” e o “agora” do corpo e do entorno do aluno, com 
relações socioculturais do espaço neste e com outros tempos e com os 
elementos físicos e biológicos que deles fazem parte, investigando suas 
múltiplas interdependências. A concepção construtivista de apren-
dizagem representaria, dessa maneira, a teoria que acreditamos ser es-
sencial e mais adaptada ao trato dessas disciplinas (ANTUNES, 2011, 
p.14, grifo nosso).

Diante de um cenário/contexto de mudanças que envolve a 
busca pelo rompimento de uma postura tradicional na disciplina 
geográfica e na prática pedagógica, é que se faz necessário pensar so-
bre orientações teórico-metodológicas fundamentais à condução do 
processo de ensino da Geografia Escolar. 

Assim, as orientações teórico-metodológicas propostas por au-
tores da área são destacadas como quadro de referenciais inerentes 
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ao exercício da prática docente na educação básica. São exemplos de 
indicações teórico-metodológicas que contribuem para um melhor 
entendimento e valorização pelos sujeitos do processo de ensino dos 
conteúdos estudados: as abordagens de ensino embasadas na cons-
trução de conceitos pelos alunos a partir da análise de suas represen-
tações sociais; a inclusão de temas do cotidiano; e a consideração do 
lugar como referência para o tratamento dos fenômenos geográficos.

Nos componentes curriculares voltados à área de ensino, tais 
indicações são exploradas como referenciais que contribuem para a 
reflexão sobre as competências didático-pedagógicas necessárias à 
organização da prática docente na escola básica. Dada a sua impor-
tância, também compõem o campo de experimentação do PIBID/
IFBA/Geografia.

CONTRIBUIÇõES DO PIBID NA FORMAÇÃO DE PRO-
FESSORES: REFLEXõES SOBRE O SUBPROjETO DE 
gEOgRAFIA-CAMPUS SALvADOR

A apresentação da Geografia Escolar aos licenciandos é condi-
ção essencial para a construção de uma atuação docente consciente, 
crítica e autônoma, favorecendo a reflexão gradativa sobre o que é e a 
importância de se ensinar Geografia. É nesse sentido que experiên-
cias vivenciadas em contextos escolares diversos oportunizam, por 
exemplo, a reflexão sobre as competências didático-pedagógicas fun-
damentais ao ensino da disciplina, sobre como realizar a articulação 
entre as concepções da ciência geográfica e os fundamentos da Geo-
grafia Escolar e da Didática. As vivências são importantes no proces-
so de formação docente, tendo em vista que,

 

[...] ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que não teve oportunidade de 
desenvolver em si mesmo. Ninguém promove a aprendizagem de conteúdos 
que não domina nem a constituição de significados que não possui ou a au-
tonomia que não teve oportunidade de construir. É, portanto imprescindível 
que o professor que se prepara para lecionar na educação básica demonstre ter 
desenvolvido ou tenha a oportunidade de desenvolver de modo sólido e pleno, 
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as competências previstas para os egressos da educação básica, tais como as 
estabelecidas [...] na LDB e nas diretrizes curriculares nacionais da educação 
básica. Isto é condição mínima indispensável para qualificá-lo como capaz 
de lecionar na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio 
(MELO, p.6, 2001, grifo nosso). 

A reflexão sobre competências didático-pedagógicas funda-
mentais ao ensino da Geografia Escolar emerge como necessidade, 
pois fazem ressaltar um elenco de orientações teórico-metodológicas 
essenciais à qualidade do processo de ensino de Geografia na educa-
ção básica.

É diante da valorização de um processo formativo de qualidade 
que os cursos de licenciatura devem primar pelo estabelecimento de 
aproximações entre o ambiente acadêmico e o escolar, numa perspec-
tiva de valorização da dimensão prático-pedagógica-reflexiva.

Como exemplo de iniciativa que objetiva melhorar a qualidade 
da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, pro-
movendo a integração entre educação superior e educação básica, 
tem-se o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
– PIBID/MEC/CAPES, que busca fomentar ações voltadas à inser-
ção de licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública, a fim de 
contribuir para a articulação entre teoria e prática, tão necessárias à 
formação docente. 

O PIBID permite trocas e relações de parceria entre discen-
tes, professores de licenciaturas e professores da educação básica 
envolvidos nos projetos, proporcionando oportunidades de criação 
e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práti-
cas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, sustentadas em 
ações formativas que buscam, a partir de intervenções criativas, a su-
peração de situações-problema identificadas no processo de ensino e 
aprendizagem (BRASIL, 2013).

O Programa oportuniza também a experimentação de ações de 
planejamento que estimulam a seleção e abordagem de temas/con-
teúdos; a definição de procedimentos de ensino voltados a diferentes 
grupos e realidades; a escolha de recursos didáticos; visando, assim, a 
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execução de atividades e estratégias didático-pedagógicas adequadas 
ao contexto educacional e as características dos diferentes espaços es-
colares. 

Conforme exposto, o Curso de Licenciatura em Geografia do 
IFBA, Campus Salvador, possui um Subprojeto vinculado ao PI-
BID/MEC/CAPES. As ações realizadas pelo Subprojeto da Licen-
ciatura em Geografia do IFBA corroboram com o objetivo central 
do Programa, pois oportunizam vivências e práticas formativas a 
partir da integração dos licenciandos ao universo escolar e favorece 
a troca de experiências e a ampliação e enriquecimento da formação 
dos futuros professores, tendo como princípios norteadores: a relação 
entre teoria e prática; a indissociabilidade entre ação e reflexão; a im-
portância do planejamento de intervenções criativas; a dimensão do 
trabalho colaborativo; a reflexão sobre competências didático-peda-
gógicas necessárias ao ensino da Geografia e a valorização das abor-
dagens teóricas e metodológicas da Geografia Escolar. 

As atividades realizadas pelos 20 alunos bolsistas e pelos 04 
professores supervisores das escolas parceiras do Subprojeto buscam, 
a partir da integração dos licenciandos do curso de Licenciatura de 
Geografia do IFBA aos universos escolares, o desenvolvimento de 
práticas formativas que possam favorecer a troca de experiências e 
a ampliação e enriquecimento da formação dos futuros professores.

O Subprojeto vem contemplando o desenvolvimento de ações 
didático-pedagógicas direcionadas ao tratamento de conteúdos e te-
mas geográficos, que valorizem o trabalho coletivo. O planejamento 
das intervenções dá-se de forma conjunta, a partir dos encontros com 
os supervisores e discentes, numa perspectiva de atender ao trata-
mento dos temas alvos da proposta.

Assim, apoiado no trabalho coletivo e em metodologias dialógi-
co-participativas, o Subprojeto atual busca promover um conjunto de 
ações envolvendo a proposição de estratégias didáticas diversificadas, 
podendo-se citar as oficinas temáticas, a partir do uso das tecnologias 
da informação e comunicação, de recursos midiáticos, da linguagem 
oral e escrita e de outras linguagens como a musical, a televisual, a 
literária, etc. 
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O tratamento de conteúdos geográficos a partir da problema-
tização de temas diversos, notadamente os relacionados às áreas do 
entorno das unidades escolares selecionadas, envolve no Subprojeto 
a elaboração de propostas de intervenção voltadas à discussão da di-
mensão socioambiental, da questão da diversidade cultural e da cida-
dania, balizadas por métodos, procedimentos de ensino e atividades 
interdisciplinares, englobando o uso de técnicas, recursos didáticos e 
formas de avaliação da aprendizagem da Geografia.

Quanto às oficinas temáticas vale dizer que são sempre plane-
jadas com base nas discussões teóricas e apoiadas na perspectiva da 
Pedagogia de Projetos. De acordo com Furlan (2005), o trabalho com 
projetos de ensino possibilita uma organização do trabalho pedagógi-
co baseada em uma abordagem significativa para os alunos, visando 
compreender as estruturas internas de um conteúdo, elegendo me-
todologias que valorize, por exemplo, as representações sociais dos 
alunos, que parta de uma problemática, que permita uma vivência de 
situações desafiadoras de aprendizagem. 

Para a referida autora, os projetos de ensino envolvem escolhas 
e opções teórico-metodológicas, trabalho didático que deve contem-
plar a natureza interna e a função social do que se pretende ensinar; o 
modo como se dá a aprendizagem (o trabalho com hipóteses, ideias, 
procedimentos, registros, problematizações e argumentos dos alu-
nos), o modo como as intervenções são planejadas (como ocorre o 
trabalho com conceitos espontâneos e conceitos científicos), além das 
diferentes formas de avaliação.

Nesse sentido, ao contemplar abordagens teóricas e metodo-
lógicas da Geografia Escolar para o tratamento de temas/conteúdos 
geográficos, a proposta, considera como caminho para a consolida-
ção de uma prática pedagógica crítico-reflexiva na formação dos dis-
centes, além do trabalho com projetos de ensino, a contribuição da 
pesquisa no processo formativo. Ademais, o PIBID/IFBA/Geogra-
fia busca como possibilidade para a construção da formação docente 
a análise do papel, da importância e da ação da pesquisa na prática 
docente em Geografia. A formação de professores alicerçada em tal 
prática pode favorecer a discussão e aproximação entre a produção 
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dos saberes (acadêmico e escolar), rompendo com o distanciamento 
que ainda existe entre a academia e a escola.

COMPARTILHANDO EXPERIêNCIAS: UMA REFLE-
XÃO à LUZ DA vIvêNCIA DOS BOLSISTAS DO SUB-
PROjETO DE gEOgRAFIA, CAMPUS SALvADOR.

Considerando a importância da discussão sobre que opção de 
formação torna-se mais conectada a um contexto de mudanças educa-
cionais; o papel dos cursos de licenciatura enquanto espaços voltados 
à construção/reconstrução de saberes; e a valorização da dimensão 
pedagógica reflexiva nos projetos formativos, é que o presente artigo 
apresenta uma análise sobre as contribuições do Subprojeto PIBID/
IFBA/Geografia, à luz do olhar dos discentes bolsistas.

Para isso, foi aplicado um questionário composto por questões 
abertas que buscou contemplar a investigação da percepção dos alu-
nos bolsistas frente às contribuições das atividades promovidas pelo 
Subprojeto na formação dos professores de Geografia vinculados ao 
Programa. 

A investigação levantou questões como: 1. O PIBID tem con-
tribuído com sua formação? Caso sim, como se dá essa contribuição? 
2. Quanto às contribuições do PIBID, como o Programa pode auxi-
liar no desenvolvimento da reflexividade docente e da visão crítico/
profissional? 3. Para você, qual a importância da pesquisa (postura 
investigativa) na formação docente? Qual a sua opinião sobre a for-
mação do professor-pesquisador? 4. Quais são os pontos negativos 
do PIBID para você? 5. Em relação às atividades desenvolvidas na 
escola com os supervisores, foi possível verificar nas metodologias 
utilizadas quais são as mais eficazes? 6. Tem alguma sugestão para as 
próximas intervenções didáticas do Subprojeto Geografia? 7. Quais 
conteúdos/temas você considera importantes para serem trabalha-
dos pelo PIBID/IFBA/Geografia? 8. Para você, quais as caracterís-
ticas de uma boa proposta (Projeto de ensino)?

O gráfico 01 apresenta as principais contribuições do Subproje-
to segundo os discentes bolsistas, podendo-se mencionar: o convívio 
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dos discentes com o cotidiano escolar (40%), a possibilidade de esta-
belecer a relação entre teoria e prática (30%), a utilização de metodo-
logias diferenciadas (10%), a busca pela construção de conhecimentos 
(10%) e a maior proximidade e troca entre os licenciandos, as institui-
ções parceiras (escolas) e os docentes do Instituto (10%). 

Fonte: Questionário aplicado junto aos bolsistas. Dez. de 2016. Elaboração: As autoras. 

Ao serem questionados sobre as possibilidades de atividades 
pedagógicas para o Subprojeto, os discentes sinalizaram como suas 
preferências (Gráfico 02): feiras temáticas; leitura de suportes tex-
tuais diferenciados e a realização de peças de teatro com 6,66% cada; 
além de jogos e brincadeiras; e oficinas com 20% e 26,66% de adesão, 
respectivamente. 

Interação entre os sujeitos envolvidos
Construção de conhecimentos
Utilização de metodologias diferenciadas
Relação entre teoria e prática
Contato com o ambiente escolar

Gráfico 1: Contribuições do PIBID para a formação docente
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Temas significativos para se trabalhar nas atividades do Sub-
projeto também foram objetos de questionamento (Quadro 01). A 
partir das sinalizações feitas pelos discentes foi possível organizar 
os temas sinalizados em três grandes blocos: os relacionados à Geo-
grafia; àqueles que se configuram em Temas Transversais; e os que 
estão no bojo da Educação. Este ponto é significativo, pois evidencia 
as preferências dos vários discentes, sendo possível planejar ações em 
consonância com suas expectativas. 

• 1 Feiras Temáticas 

• 2 Leituras diferenciadas 

• 3 Peças de teatro

• 4 Jogos e brincadeiras 

• 5 Oficinas

Fonte: Questionário aplicado junto aos bolsistas. Dez. de 2016. Elaboração: As autoras. 

Gráfico 2: Atividades pedagógicas preferidas pelos bolsistas
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Quadro 01: TEMAS SIgNIFICATIvOS PARA A AÇÃO DO SUBPROjETO 
PIBID gEOgRAFIA

Área Tema

Geografia

Espaço Urbano

Estado

Categorias de análise da Geografia

Política

Globalização

Desigualdade Social

Temas 
Transversais

Cidadania

Meio ambiente

Gênero

Identidade Cultural

Educação

Ludicidade

Mudança Curricular

Ensino de Geografia

Fonte: Questionário aplicado junto aos bolsistas. Dez. de 2016. Elaboração: 
As autoras.

Quando perguntados sobre as características necessárias à 
construção e desenvolvimento de uma boa proposta visando o apri-
moramento do Subprojeto PIBID/IFBA/Geografia (Gráfico 03), os 
discentes bolsistas destacaram aspectos como: Planejamento e or-
ganização (33%); Integração e interação (27%); Dinamismo (20%); 
Relação com o cotidiano escolar e Exequibilidade, ambas com (7%). 
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Os aspectos pontuados estão sendo primados pela Coordenação de 
Área, tendo em vista o desenvolvimento de uma ação significativa 
para os sujeitos

Fonte: Questionário aplicado junto aos bolsistas. Dez. de 2016. Elaboração: As autoras.

Uma questão interessante e que em muito retrata o perfil dos 
discentes participantes, refere-se às motivações que os estimularam/
estimulam a participar do Subprojeto (Quadro 02). Este ponto traz 
importantes revelações para a equipe gestora, pois é fundamental 
compreender o quê leva um estudante a tentar integração num Pro-
jeto com enfoque educacional. Assim, para além da questão da bolsa 
que de fato tem colaborado com a manutenção do Curso de Licen-
ciatura em Geografia, o desejo de realizar pesquisas em educação (5 
ocorrências); de atuar ativamente na futura realidade profissional (4 
ocorrências); e de efetivar a articulação entre teoria e prática (4 ocor-
rências) são alguns dos fatores que fazem com que os discentes bus-
quem e permaneçam no PIBID/IFBA/Geografia. 

Sem sugestões
Exequibilidade
Relação com o cotidiano do aluno

Dinamismo
Integração/interação
Planejamento e organização

Gráfico 3: Características importantes para a proposta 
do subprojeto PIBID de Geografia
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QUADRO 02: MOTIvAÇõES ESTIMULARAM/ESTIMULAM A PARTICI-
PAR DO SUBPROjETO PIBID/gEOgRAFIA

Motivação Ocorrências
Experimentar a docência para certificar-se de sua opção profissional 1

Incentivo de professores da licenciatura 1

Colocar em prática as teorias aprendidas na Faculdade 4

Atuar ativamente na realidade do trabalho docente 4
Realizar pesquisas em educação 5

 Fonte: Questionário aplicado junto aos bolsistas. Dez. de 2016. Elaboração: 
As autoras.

A análise empreendida permitiu à Coordenação de Área um 
conhecimento mais particular do grupo de trabalho e a aproximação 
com o mesmo. Diagnosticar as perspectivas, opiniões e motivações 
foram de suma importância para a realização de um planejamento 
mais concatenado e próximo da realidade local. Em suma, tal estu-
do contribuiu/tem contribuído para o acompanhamento efetivo das 
ações delineadas e desenvolvidas no Subprojeto.

CONSIDERAÇõES FINAIS

O trabalho pedagógico em cursos de licenciatura ainda repre-
senta um desafio para os sujeitos envolvidos e na Geografia não é di-
ferente. Por isso, cabe refletir sobre qual proposta de educação se de-
seja construir, além de conhecer e compreender as especificidades e/
ou necessidades inerentes ao processo formativo de um professor. A 
clareza na opção de concepções, teorias, metodologias necessárias a 
uma prática pedagógica coerente, dinâmica, crítica e reflexiva é ques-
tão de suma importância no processo formativo. 

O professor precisa pensar constantemente sobre as bases que 
balizará a sua profissão, apropriando-se dos conhecimentos técnicos, 
conceituais, estabelecendo suas concepções teórico-metodológicas, 
instrumentalizando-se para a ação. É qualificando-se que o docente 

Dinamismo
Integração/interação
Planejamento e organização
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poderá ter condições de pensar e agir perante o modelo atual de so-
ciedade e, consequentemente, de escola. 

Desta forma, os processos de ensino e de aprendizagem da 
Geografia, quando articulados de modo crítico, permitem a constru-
ção de saberes, bem como a conquista de autonomia para a inserção 
e ação na realidade sócio espacial. Neste ínterim, torna-se essencial 
utilizar uma concepção de ensino que coloque o sujeito como centro 
dos processos de ensino e de aprendizagem e contribua no desenvol-
vimento do pensar geográfico crítico.

Pelo exposto, vale ressaltar que a participação no PIBID con-
siste numa oportunidade singular para experimentar tais aspectos, 
devendo ser valorizada e trabalhada de forma responsável e compro-
metida. A análise empreendida entre os participantes do citado Sub-
projeto e articulada no presente artigo permite visualizar, de modo 
geral, a percepção de possibilidades para o desenvolvimento de uma 
prática pedagógica dinâmica e crítico-reflexiva. 

Como destacado pelos bolsistas, o contato com o ambiente 
escolar e a relação entre teoria e prática são aspectos que mais de-
marcam a contribuição do PIBID. O convívio dos discentes com o 
cotidiano escolar e a maior proximidade e troca entre os licencian-
dos, as instituições parceiras (escolas) e os docentes do Instituto, são 
fundamentais por possibilitarem a percepção de como a Geografia 
vem sendo concebida e trabalhada em sala de aula. Quanto à relação 
teoria e prática, são as iniciativas voltadas à experimentação do como 
fazer que promovem reflexões sobre a importância do ser professor e 
das especificidades da prática docente em Geografia, e é nessa dire-
ção que o PIBID contribui com as escolhas, com a clareza na opção 
de concepções, teorias, metodologias de ensino, auxiliando assim no 
desenvolvimento da visão crítico/profissional.

A partir das colocações feitas, pode-se dizer que a experiência 
no PIBID tem possibilitado o fortalecimento da formação docente na 
Geografia, o que é de suma importância para os sujeitos envolvidos. 
Outro aspecto percebido foi a busca pela aproximação entre os am-
bientes acadêmico e escolar, através do planejamento e concretização 
de ações variadas.
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Finalizando, vale pontuar que as experiências extraídas da pró-
pria atuação das autoras como professoras de turmas do ensino bási-
co e de ensino superior, na área de Ensino da Geografia, estão sendo 
significativas na ação do Subprojeto e foram importantes para a cons-
trução deste trabalho. Vale sinalizar, que os relatos dos professores 
supervisores das escolas parceiras do Programa também guiaram as 
análises empreendidas.
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O PIBID NA LICENCIATURA EM MATEMÁTI-
CA DO IFBA-BARREIRAS: UMA NARRATIvA 
A PARTIR DE MÚLTIPLAS vOZES E OLHARES

Fábio Bordignon, Gabriel Jesus Alves de Melo
Licenciatura em Matemática, campus Barreiras

INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) vem sendo desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento do Pessoal de Ensino Superior (CAPES) desde 2007. É um dos 
maiores programas desenvolvidos por essa agência e está presente em 
284 Instituições de Ensino Superior (IES) tendo contemplado mais 
de 90 mil bolsistas, sendo a maior parte dessas bolsas paga na moda-
lidade de Iniciação à Docência (ID), com aproximadamente 72 mil 
bolsas (BRASIL, 2014).

Ao longo desses 10 anos, vêm sendo elaboradas algumas pes-
quisas com foco nas contribuições do PIBID para a formação inicial e 
continuada dos profissionais da educação. Nesse sentido, Gatti, An-
dré, Gimenes e Ferragut (2014) analisaram dados obtidos por meio 
de um questionário aplicado a coordenadores institucionais, coor-
denadores de área, professores supervisores e licenciandos bolsistas. 
Essa análise aponta para a valorização das licenciaturas participantes 
do PIBID dentro das IES e sugere a continuidade e o aprimoramento 
do programa, que é considerado importante para a formação inicial 
de professores. 

Em outro estudo, Rodrigues, Miskulin, Duarte & Ferreira 
(2016) apresentaram o PIBID como um terceiro espaço para a for-
mação docente, ao aproximar universidade/escola e articular teoria 
e prática, corroborando as recomendações da Portaria nº 96/2013 da 
CAPES, que vem norteando as ações do programa. 

No Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 
Bahia (IFBA) foram desenvolvidos dois projetos institucionais: o 
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primeiro intitulado Práticas Pedagógicas e Tecnologias Educacionais 
na Formação de Professores da Educação Básica, de 2011- 2014, e o 
segundo chamado Rede Colaborativa de Prática Docente, a partir de 
2014, com duração prevista até fevereiro de 2018. 

Neste capítulo, analisaremos algumas contribuições do pro-
grama, enfatizando o subprojeto em curso, particularizando para o 
curso de Licenciatura em Matemática do IFBA-Barreiras e para as 
escolas parceiras na realização do projeto.

CONTEXTUALIZANDO O PROjETO DE MATEMÁTICA DO IFBA-
-BARREIRAS

Com início das atividades em julho de 2011, o primeiro pro-
jeto do PIBID na Licenciatura em Matemática do IFBA-Barreiras 
contou com 20 bolsas de Iniciação à Docência que, ao longo de dois 
anos e meio, atenderam 35 estudantes da Licenciatura. As atividades 
foram desenvolvidas em três escolas estaduais: no Colégio Democrá-
tico Estadual Marcos Freire (2011), que posteriormente foi substituí-
do pelo Colégio Estadual Duque de Caxias (2012-2014), e no Colégio 
Estadual Professor Alexandre Leal Costa (2011-2014). Além disso, o 
projeto contou com um coordenador de área e duas bolsas de super-
visão, que atenderam três professoras da rede estadual. É importante 
destacar que, dos três primeiros egressos do curso, dois foram bolsis-
tas durante quase toda a vigência do projeto, solicitando desligamen-
to deste no último semestre do curso.

Com o lançamento do Edital n° 61 da CAPES, em 2013, foi 
submetido um novo projeto institucional, e a quantidade de bolsas 
para o campus aumentou, passando a 27 bolsas de Iniciação à Do-
cência, quatro bolsas de Supervisão, além de dois Coordenadores de 
Área. Nessa fase, o projeto manteve o Colégio Estadual Professor 
Alexandre Leal Costa e teve o ingresso das seguintes instituições: 
IFBA-Barreiras, Escola Municipal de Aplicação Octávio Mangabei-
ra e Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus, que é uma escola 
municipal. Até fevereiro de 2017, o projeto atendeu 55 alunos do cur-



109

so com bolsas de Iniciação à Docência e, no momento, conta com 26 
bolsas nesta modalidade.

Vale destacar que, na vigência deste edital, ocorreram dois se-
minários institucionais do PIBID: um no ano de 2015 em Salvador-
-BA e outro no ano de 2016 em Camaçari-BA. A participação nos 
referidos eventos representou para muitos bolsistas as primeiras pro-
duções acadêmicas e, para muitos estudantes, foi a primeira oportu-
nidade de conhecer cidades fora da região Oeste da Bahia.

A partir de uma proposta e do incentivo da Coordenação Ins-
titucional e de Gestão de realizar seminários internos nos campi, em 
fevereiro de 2017 ocorreu o primeiro seminário interno do campus 
Barreiras. Destacamos que o seminário interno envolveu as Coorde-
nações Institucional, de Gestão e de Área, os bolsistas de Iniciação 
à Docência, supervisores, alunos do curso de Licenciatura, gestores 
do IFBA e das escolas parceiras no projeto. Certamente, organizar 
atividades como essa reforça o papel do PIBID como um espaço for-
mativo dentro da perspectiva do terceiro espaço.

MOBILIZANDO AS MÚLTIPLAS vOZES E OS MÚLTIPLOS OLHARES

Tendo como base as metodologias que utilizamos em nossas 
pesquisas acadêmicas e considerando a diversidade da formação dos 
coordenadores do subprojeto em questão – um deles, pesquisador da 
Educação Matemática, e o outro, da Matemática Aplicada, – escre-
vemos um texto híbrido que contempla as metodologias que mobili-
zamos neste texto: a História Oral, complementada com a análise de 
dados de um questionário aplicado aos bolsistas ID.

Sobre a História Oral mobilizada neste texto, utilizamos os re-
ferenciais mobilizados nas Ciências Sociais, como por exemplo, Vere-
na Alberti (1994), Alessandro Porteli (1998), Paul Thompson (2000), 
que foram aprimorados nas pesquisas da Educação Matemática, com 
os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo História Oral e Educação 
Matemática (GHOEM), onde destacamos os trabalhos de Baraldi 
(2003), Garnica (2004), Silva (2007), Rolkouski (2007), Martins-Sa-
landim (2004, 2007, 2012), Cury (2011) e Fernandes (2014) e com isso, 
entendemos que “a oralidade tem sido um importante recurso para a 
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constituição de narrativas sobre a formação de professores, e esses re-
gistros possibilitam a produção de outras narrativas, o que denomi-
namos como análise narrativa de narrativas” (BORDIGNON, 2016).

Os registros orais presentes no trabalho foram realizados junto 
à gestão de uma das escolas participantes, a qual enfatizou a impor-
tância do PIBID naquele espaço, e em um Grupo Focal, que entre-
vistou seis bolsistas com o objetivo de identificar quais as contribui-
ções do projeto na sua formação. 

O Grupo Focal é uma forma de entrevista coletiva que se ar-
ticula bem com outros métodos de pesquisa (FLICK, 2004). Foi 
realizado com os bolsistas que estão em vias de concluir o curso, e 
o registro está inserido em outra pesquisa em desenvolvimento, que 
será apresentada na forma de Trabalho de Conclusão de Curso. Para 
a composição do grupo, foram escolhidos bolsistas que tiveram pro-
dução científica em eventos relacionados ao PIBID, e a leitura dessas 
produções permitiu a elaboração do roteiro da entrevista. Nesse caso, 
evidenciou-se a potencialidade das narrativas, que permitem a cada 
leitor conceber sua interpretação a partir daquele registro oral.

Realizamos também a coleta de informações nas escolas Centro 
Educacional Sagrado Coração de Jesus e Escola Municipal de Apli-
cação Octávio Mangabeira. Por intermédio dos gestores das escolas, 
foram levantados os dados referentes ao Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB) e os resultados obtidos por essas institui-
ções na Prova Brasil. Por fim, foram coletadas informações referen-
tes ao rendimento dos estudantes nas disciplinas de Matemática e os 
índices de aprovações desses concluintes do ensino fundamental no 
Instituto Federal da Bahia, campus Barreiras. 

Articulado aos registros orais e ao Grupo Focal, foi elaborado 
um instrumento para coleta de dados a partir de questionários com 
10 questões de natureza fechada, aplicados a 18 bolsistas. O objetivo 
dessa atividade foi traçar o perfil dos bolsistas em questões sobre a 
importância da bolsa recebida dentro do orçamento, sobre a perma-
nência no curso de Licenciatura em Matemática, sobre os desafios 
dentro do programa, sobre a pretensão profissional e a importância 
acadêmica do PIBID. A fim de atingirmos os objetivos acima, propu-
semo-nos a responder às seguintes questões de pesquisa:
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QUADRO 1. QuEStõES dE pESQuiSa

CONTRIBUIÇõES DO PIBID PARA AS ESCOLAS PARCEIRAS

No Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus, a gestão da 
escola tem se mostrado muito parceira no desenvolvimento das ativi-
dades, pois afirma que o projeto colabora com a melhoria de indica-
dores educacionais, como IDEB e Prova Brasil. Além disso, as ações 
do PIBID aumentam os índices de rendimentos de alunos do 9º ano, 
aprovados no exame de seleção do IFBA, e diminuem o número de 
reprovações naquele ano, pois o supervisor é professor regente dessa 
mesma série. E quanto ao IDEB, a escola passou da nota 3,9 em 2013 
para 4,4 em 2015, aumentando em 0,1 a meta projetada para aquele ano.

Vale ressaltar que, no oeste baiano, em particular na cidade 
de Barreiras, o Instituto Federal da Bahia é apontado como escola 
de referência, e o número de aprovações dos alunos da rede privada, 

1. Você está regular (semestralizado) no curso de Matemática?

2. Você pretende concluir o curso de Matemática em que está matriculado?

3. Você pretende ser professor em qual(quais) modalidade(s)?

4. Você pretende fazer mestrado?

5. Você atua como professor em alguma escola?

6. A bolsa do PIBID é sua principal renda?

7. Você trabalha em outra área não relacionada com as de docência em sala de 
aula?

8. O que representa o valor da bolsa no seu orçamento? 

9. Sobre as atividades realizadas na escola de atuação, qual a maior dificuldade 
encontrada?

10. Em sua opinião, o PIBID contribuiu para melhorar sua formação?
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estadual e municipal é um termômetro que indica indiretamente a 
qualidade dessas escolas na região.

Antes de 2014, costumavam ser aprovados alunos dos 9º anos 
do turno matutino e chegavam a 52% do total de alunos que faziam 
o processo seletivo. Em 2016, dos 38 alunos que realizaram a sele-
ção, 26 foram aprovados, o que representa aproximadamente 68,4%. 
O PIBID ajudou a incrementar os índices para os alunos do período 
vespertino que, antes do projeto, raramente eram aprovados em tal 
exame de seleção. Por fim, é enfatizado pela gestão que o projeto tem 
colaborado com a diminuição dos índices de reprovação passando de 
12% em 2014 para 2% em 2016. 

Outro índice apontado pela gestão da escola foi a Prova Brasil, 
que é um indicador da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 
para produzir informações sobre os níveis de aprendizagem em Lín-
gua Portuguesa e em Matemática dos alunos do 5º ano e do 9º ano do 
ensino fundamental (BRASIL, 2015). Nessa avaliação, 88,17% dos 
alunos do 9º ano que realizaram a prova (149 alunos), foram classi-
ficados nos níveis 3 e 4 da escala de proficiência de Matemática, que 
representa um total de pontos entre 250 e 300, dos 400 pontos ava-
liados. No Gráfico a seguir, apresentamos os percentuais por nível.

gRÁFICO 1: diStriBuição pErcEntual do nívEl dE proficiência doS 
alunoS Em matEmática.

Fonte: Relatório da Prova Brasil 2015.

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO 
FUDAMENTAL POR NívEL DE PROFICêNCIA - MATEMÁTICA

NívEL 0      NívEL 1      NívEL 2    NívEL 3   NívEL 4     NívEL 5    NívEL 6     NívEL 7   NívEL 8       NívEL 9
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Na Escola Municipal de Aplicação Octávio Mangabeira, a pro-
fessora supervisora do PIBID, Ana Maria Oliveira de Araújo, rela-
ta que o IDEB melhorou da nota 3,2 para 3,5; mas ainda abaixo da 
meta projetada para 2015, que deveria ser 3,8. Afirma também que, 
antes da atuação do projeto, os alunos não costumavam se inscrever 
para o exame de seleção ao IFBA e que, após o PIBID, começaram a 
participar do processo seletivo, chegando a três aprovados no último 
exame. O número, a princípio, não é tão significativo, mas é de gran-
de importância para a escola visto que a instituição está localizada 
na periferia da cidade, inserida em um bairro com altos índices de 
violência tanto dentro quanto fora do espaço escolar.

CONTRIBUIÇõES DO PIBID PARA OS BOLSISTAS

Os seis bolsistas que participaram do Grupo Focal destacam 
importantes ações do projeto. O motivo que os atraiu inicialmente foi 
a bolsa; porém, com o desenvolvimento das atividades, outras ações 
ganharam significado para o grupo. Eles enfatizam a importância da 
inserção no espaço escolar e a produção de textos científicos como 
ações de grande utilidade para o desenvolvimento desses estudantes 
no curso de Licenciatura. Um deles afirma: “O PIBID me ajudou 
nisso... em comparação com os meus colegas que ingressaram comi-
go no curso e não entraram no PIBID, eu vejo essa deficiência deles 
na parte da escrita científica”. 

É importante ressaltar que, desses seis bolsistas, três 
participaram um ano do projeto anterior, realizado de 2011 a 2014. 
Um deles participou do projeto PIBID-FAPESB, e outros dois 
participaram somente do projeto vigente, o que possibilitou a eles 
duas formas de atividades: as oficinas, geralmente realizadas no tur-
no oposto, e as intervenções diretas em sala de aula, acompanhando 
o professor e aplicando uma atividade planejada em conjunto com o 
supervisor. Ao referir-se às experiências vivenciadas, uma das parti-
cipantes pontua:

Acredito que a intervenção seja mais enriquecedora, porque encontra-
mos a sala de aula de uma forma natural; na oficina, só vai quem tem 
interesse, e na intervenção você encontra a sala de aula real mesmo. A 
intervenção, às vezes, pode ser um pouco mais trabalhosa para o aluno 
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que está começando; mesmo para nós que já temos mais tempo, pode ser 
um pouco mais trabalhoso, um pouco mais de dificuldade. Temos que ter 
jogo de cintura, mas acredito que a intervenção proporciona uma expe-
riência melhor por trabalhar na sala de aula como ela realmente é com 
todos os dilemas.

 As oficinas, na opinião dos bolsistas, são vistas como algo novo, 
que tira o aluno do cotidiano e motiva a sua criatividade. Entretanto, 
eles percebem que realizar tal atividade no dia a dia das aulas de Ma-
temática fica inviável, em razão do tempo e da quantidade de aulas. 
Eles destacam principalmente as potencialidades dos jogos e do uso 
de tecnologias digitais, em particular do uso do software GeoGebra.

Outra questão relevante é o fato de que quatro dos seis bolsistas 
já atuam como professores; porém, apenas dois lecionam Matemáti-
ca. A carência de professores, principalmente na área de Ciências, faz 
com que eles lecionem especificamente Física e Química. Quando 
lecionam Matemática, é sempre em conjunto. Essa é uma caracterís-
tica muito comum nas escolas de Barreiras, conforme destacado por 
Bordignon (2016) em depoimentos sobre essa questão em sua pesqui-
sa. Em geral, os professores com mais “tempo de casa” escolhem as 
turmas de Matemática e deixam para os novatos as turmas finais de 
Matemática do ensino médio, a Física e a Química.

 Quando os bolsistas tiveram a oportunidade de lecionar Ma-
temática, algumas experiências do PIBID já subsidiaram práticas na 
sala de aula. “Acabei levando para uma das minhas turmas do 2º ano, 
para trabalhar com o conhecimento de figuras planas, que é uma in-
trodução para continuar o assunto de Geometria. Levei o Tangram, 
como objeto de estudo para eles relembrarem o que já tinham visto”.

Quanto às observações do Grupo Focal, a análise dos dados 
apresentados no questionário revelou que 100% dos bolsistas parti-
cipantes do PIBID-Barreiras pretendem concluir o curso de Mate-
mática Licenciatura, assim como continuar a formação por meio do 
mestrado. Foi observado que 61% dos estudantes estão semestraliza-
dos, 29 % já atuam como professores em alguma instituição pública 
e, para 33% dos bolsistas, a bolsa é a principal fonte de renda. Quanto 
ao trabalho, 50% responderam que realizam alguma atividade remu-
nerada não relacionada com as de docência. 
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Os resultados referentes aos dados da representação da bolsa 
para os estudantes estão apresentados na Figura 2, e os desafios nas 
escolas participantes, na Figura 3. Nota-se, na Figura 2, que para 
64% dos estudantes a bolsa representa um complemento no orçamen-
to e, nesse sentido, o PIBID tem contribuído com o encorajamento 
acadêmico dos bolsistas para complementação da renda por meio de 
aulas de reforço escolar e aulas nas escolas do município ou estado. 
Por outro lado, 14 % dos bolsistas já tiveram ou têm a bolsa como 
única renda. Certamente, esse quadro destaca a importância social 
do programa e a contribuição indireta com a permanência dos estu-
dantes no curso de Licenciatura em Matemática.

Na Figura 3, observa-se que 71 % dos estudantes apontam a in-
disciplina na sala de aula como o maior desafio encontrado na escola 
onde atuaram juntamente com o supervisor. Esse é um dado impor-
tante, pois acreditávamos, antes da pesquisa, que a dificuldade com 
os conteúdos matemáticos seria o elemento de maior dificuldade dos 
bolsistas

FIgURA 2 – rESpoStaS doS EStudantES SoBrE a BolSa rEcEBida no 
programa.

 

Fonte: Elaborado pelos autores.

Única renda

Foi temporariamente a única renda

Complemento, tenho apoio da família

Complemento, tenho outras atividades 
e apoio da família

O que representa o valor da bolsa em seu orçamento?

Complemento, tenho outras atividades
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FIgURA 3 – rESpoStaS doS EStudantES SoBrE oS dESafioS na EScola.

 

Fonte: Elaborado pelos autores.

CONTRIBUIÇõES DO PIBID PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM 
MATEMÁTICA

Dos sete alunos que concluíram até o presente momento o curso 
de Licenciatura em Matemática, seis foram bolsistas por PIBID por 
mais de 24 meses e três foram aprovados em programas de mestrado. 
Isso já fornece indicativos de que o programa tem desenvolvido ações 
de impacto positivo na formação dos licenciandos.

Dentre os bolsistas que responderam ao questionário, 100% 
afirmam que pretendem concluir o curso de Licenciatura e depois 
fazer mestrado. Em contraste com esses números absolutos, obser-
vamos que somente 39% dos bolsistas estão semestralizados, o que 
possivelmente é um reflexo da alta rotatividade de bolsistas. No pro-
jeto vigente, passaram pelas 26 bolsas disponíveis 55 alunos e, desses, 
25% evadiram do curso. Apesar disso, 40% dos bolsistas disseram 

Sobre as atividades realizadas na escola de atuação, 
a maior dificuldade encontrada foi:
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que o PIBID contribuiu para que eles permanecessem no curso, con-
forme apresentado na Figura 4.

FIgURA 4– rESpoStaS doS EStudantES SoBrE a formação do programa.

 Fonte: Elaborado pelos autores.

FIgURA 5 – prEtEnSão profiSSional doS BolSiStaS.

Ajudou-me a permanecer no curso

Ajudou-me a ser mais desinibido

Melhorou minha didática

Melhorou meu conhecimento matemático

Melhorou meu relacionamento com 
professores e colegas
Ajudou-me somente financeiramente

Em sua opinião, o Pibid contribuiu para melhorar sua 
formação, pois

Fonte: Elaborado pelos autores.

Pretende ser professor em qual modalidade?
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 O gráfico da figura 4 mostra que o PIBID ajudou a melho-
rar o conhecimento matemático dos bolsistas tornando-os, tam-
bém, “mais desinibido”. Essa última ação é notada principalmente 
na apresentação de seminários das disciplinas que ministramos no 
curso, na dicção dos alunos e no encorajamento dos estudantes para 
novos desafios.

Constata-se, na Figura 5, que 83% dos bolsistas desejam lecio-
nar em uma das três modalidades – ensino fundamental, médio ou 
superior –, sendo que 72% manifestam o desejo de atuar na educação 
básica. Esse é um dado importante que mostra como as vivências no 
programa têm encorajado os estudantes pela carreira docente na edu-
cação básica e assim atingir um dos objetivos desse programa.

CONSIDERAÇõES

Os dados aqui levantados subsidiam expressivamente as nos-
sas observações a respeito do PIBID ao longo dos três anos de vigên-
cia do Edital n° 61/2013. É inegável a sua importância para o curso 
de Licenciatura em Matemática visto que dos sete egressos do curso, 
até o presente momento, seis participaram do PIBID, por pelo menos 
dois anos, e são responsáveis pela maioria das produções acadêmicas 
dos discentes da Licenciatura em Matemática do IFBA campus Bar-
reiras, visto que durante focal, eles enfatizaram muito o desenvolvi-
mento dessas práticas acadêmicas, o que colaborou para que quatro 
dos egressos estejam fazendo mestrado, sendo que três tiveram par-
ticipação no PIBID.

Também destacamos que as produções científicas dos alunos 
em eventos nacionais, como por exemplo, o Encontro Nacional de 
Educação Matemática (ENEM) nos anos de 2013 e 2016, têm foco 
nas atividades desenvolvidas no PIBID.

Constatamos que as ações do PIBID no IFBA-Barreiras têm 
construído uma importante rede colaborativa entre o IFBA, escolas 
municipais, estaduais e a comunidade, visto a melhoria nos índices 
educacionais, como por exemplo, o IDEB; o aumento no número de 



119

Única renda

Foi temporariamente a única renda

Complemento, tenho outras atividades

Complemento, tenho apoio da família

Complemento, tenho outras atividades 
e apoio da família

aprovações no exame de seleção para o IFBA e a diminuição da re-
provação nos anos finais do ensino fundamental, o que acaba estrei-
tando as relações entre todos os envolvidos pelo programa, resultan-
do em atividades que contemplam o ensino, a pesquisa e extensão, 
contribuindo para a consolidação do perfil acadêmico dos alunos da 
matemática.

 Também observamos que algumas práticas do PIBID vêm 
sendo aplicadas na sala de aula pelos bolsistas que já atuam na do-
cência. Sendo assim, tendo em vista as ponderações feitas, podemos 
afirmar que estas corroboram o que muitas pesquisas sobre formação 
de professores vêm apontando: que o PIBID tem se revelado de ex-
trema importância para os cursos de Licenciatura do Brasil e para os 
processos de formação inicial e continuada dos professores.
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O PIBID/IFBA EM CAMAÇARI E SEUS                                
IMPACTOS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA

Sueli dos Prazeres Santos; Valdencastro P. Vilas Boas Junior; 
Gilmara Dórea de Andrade

(Licenciatura em Matemática, campus Camaçari) 

INTRODUÇÃO

O presente relato de experiência do projeto PIBID do IFBA, 
campus Camaçari, busca trazer experiências e relatos que se consti-
tuem no processo de formação inicial ou continuada do professor de 
Matemática.

O PIBID tem um foco muito importante, por se desenvolver 
em ambiente acadêmico (universidade) e escolar (a educação básica). 
Conforme Tardif (2011), uma das questões centrais nas discussões 
da formação do docente é a importância de saber quais saberes pro-
fissionais dos professores que são efetivamente utilizados em sala de 
aula. De acordo a importância entre os saberes adquiridos nas uni-
versidades e a prática do professor de escola básica, propõe-se fazer 
essa discussão, objetivando trazer reflexões sobre as situações práti-
cas do cotidiano do qual o professor faz parte.

A tríade: professor universitário – licenciando – professor da 
escola básica, envolve três dimensões que precisam estar conectadas 
em todo o processo de formação. No entanto, há algumas discus-
sões importantes que revelam uma dissociação entre essa dimensão, 
chamada por Tardif (2011), de “dimensão formadora dos saberes”. 
Como forma de organizar melhor a leitura e ideias neste espaço, divi-
dimos esse relato na discussão em dois desses campos que envolvem 
a estrutura do PIBID: o papel do coordenador de área, como o pro-
fessor formador dentro das instituições de ensino superior – IES, e os 
bolsistas de iniciação à docência (ID), licenciandos em Matemática. 
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Dessa forma, buscamos expor, dentro das atividades desenvolvidas 
e discutidas no âmbito do subprojeto de matemática do PIBID Ca-
maçari, ações e relatos que tem como objetivo trazer reflexões, dentre 
diversas outras, acerca da formação de novos professores e a respon-
sabilidade que todos nós temos nesse processo.

Não focaremos nas dificuldades que foram apresentadas du-
rante o projeto, pois concebemos que muitas desses problemas são 
encontrados em diversas escolas, sobretudo na rede pública. Con-
forme Tardif e Lessard (2005), alguns elementos como insuficiência 
de material adequado, falta de equipamentos, situação socioeconô-
mica dos alunos, tamanho das turmas, dificuldades de adaptação e 
de aprendizagem, tempo de trabalho, dentre outros elementos, são 
fatores que revelam as condições de trabalho docentes, formando 
indicativos negativos para a realização das atividades no âmbito do 
IFBA. A estrutura material e humana, bem como a disponibilidade 
de recursos nas escolas parceiras são empecilhos, que fomentam es-
colhas mais simples e menos criativas de intervenções didáticas pelos 
agentes do projeto - supervisores, bolsistas e, quiçá, coordenador. No 
entanto, faz-se necessário refletir a respeito dos efeitos reais de tais 
escolhas, tanto na dimensão da formação dos futuros profissionais 
de educação, quanto nos efeitos imediatos refletidos no aprendizado 
e no despertar do interesse pelo aprender, principalmente, no caso 
de uma disciplina como Matemática, que carece de um histórico de 
alcance de corações e mentes dos estudante, em geral, em todas as 
fases do ensino básico.

O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO COORDENADOR 
DE ÁREA

Em uma pesquisa realizada por Fiorentini em 2004, foi pos-
sível destacar, dentre as licenciatura em Matemática no Brasil, três 
categorias básicas de profissionais: pesquisador-formador, formador-
-pesquisador e o formador-prático.



Para Fiorentini (2005), o formador-pesquisador se diferencia 
por colocar “a docência como sua principal função na Universida-
de, tendo a pesquisa como suporte fundamental para a realização e o 
desempenho dessa função” (FIORENTINI e NACARATO, 2005, 
p.71); na categoria do pesquisador-formador estão os professores que 
priorizam a pesquisa em detrimento da docência; e o formador-prá-
tico se caracteriza por ser o professor do ensino superior em caráter 
temporário.

Pelas normas e regulamento do PIBID, para ser coordenador 
de área é necessário ser docente efetivo da instituição e estar atuando 
no nível superior. Dessa forma, temos como possibilidade de perfil 
de coordenador o pesquisador-formador ou o formador-pesquisador. 

Há muitas críticas com relação ao docente formador não ter a 
prática e a vivência do “mundo real”, no qual os seus estudantes irão 
desenvolver seus trabalhos. O projeto PIBID busca minimizar esse 
contraste, pois busca na educação básica, o reconhecimento de uma 
prática e saberes que nortearão o trabalho do futuro docente. Dessa 
forma, o PIBID busca perfis de coordenadores que sejam “forma-
dores-pesquisadores”, de forma que consigam priorizar as discus-
sões sobre docência alicerçados em discussões teóricas sobre saberes 
necessários. Foi dessa forma que se desenvolveu o projeto PIBID de 
Camaçari com relação às discussões teóricas realizadas acerca do pro-
cesso de formação do professor de Matemática no âmbito do projeto. 

No ano de 2014, início de projeto, a coordenação de área local 
não tinha experiências anteriores de projetos PIBID, o que dificultou 
um pouco o planejamento e o andamento das atividades. No entanto, 
como dito anteriormente, a tríade “formador – licenciando - profes-
sor da educação básica”, possibilita uma contribuição conjunta nesse 
processo de condução do projeto, oferecendo, dentro de cada campo 
de vista, sugestões e experiências. 

Alguns textos teóricos sobre a formação do professor foram 
disponibilizados tanto para os bolsistas de ID, como para os super-
visores. Dentre esses textos, foram discutidos teóricos como Fioren-
tini e Zabala, que discutem sobre o processo de formação docente e 
de práticas educativas, bem como artigos relacionados ao PIBID, de 
forma a possibilitar discussões que alicerçassem o formato do sub-
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projeto do PIBID campus Camaçari. Com a proposta de trabalhar 
com oficinas e resolução de problemas, foram discutidos textos so-
bre a tendência da Educação Matemática de Resolução de Problemas 
com alguns autores como Romanatto e Pinto.

Nos anos de 2015 e 2016, as discussões teóricas tiveram um 
foco voltado para a dimensão de projetos com situações didáticas e 
não didáticas apoiadas na Teoria das Situações Didáticas de Brous-
seau12, além da elaboração e execução de jogos como atividade lúdica 
para o ensino. No entanto, várias discussões teóricas foram feitas no 
intuito de que os alunos percebessem o valor que um jogo tem em 
uma atividade de Matemática, contribuindo para a aprendizagem e 
não apenas para um momento lúdico de prazer. 

Todas as discussões teóricas que revelam o papel de pesquisa-
dor do coordenador, estavam conectadas ao que o bolsista iria desen-
volver dentro da sala de aula da educação básica com o supervisor, 
considerando as limitações do contexto no qual eles participavam. 
Assim, configura-se, segundo Fiorentini (2005), o formador-pesqui-
sador que busca conectar, conforme Tardif (2011), um conjunto de 
saberes que serão utilizados pelo professor na sua prática. Nesse caso, 
o saber e o saber-fazer.

É importante destacar, como se revela a construção do projeto 
PIBID no processo desse professor formador pois, de forma bem di-
reta, aproxima também o contexto da educação básica com a educa-
ção superior. É possível perceber, dentre das participações das ati-
vidades realizadas pelos bolsistas, como se encontra a realidade das 
escolas básicas nos quais esses serão os futuros professores. Saber o 
contexto para discuti-lo em sala de aula, é um ganho na formação dos 
licenciandos. 

No entanto, considerando o trabalho do coordenador de área, 
que busca articular a escola básica com os saberes adquiridos no nível 
superior, de modo a minimizar possíveis distâncias existentes nesse 
contexto, há importantes impactos no processo de formação do licen-

12 A Teoria das situações didáticas é uma teoria de aprendizagem desenvolvida por 
Guy Brousseau que considera a aquisição do saber através de situações envolvendo 
dois ou mais sujeitos e um meio, chamado de milieu.
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ciando. As revelações sobre o que pensam do projeto, serão discuti-
das na próxima sessão. 

CONTRIBUIÇõES PARA A FORMAÇÃO E OS BOLSIS-
TAS DE INICIAÇÃO à DOCêNCIA 

Uma das principais contribuições que o subprojeto PIBID traz, 
é o contato direto do licenciando com o seu futuro ambiente de traba-
lho. É conhecer a rotina, a estrutura escolar, os desafios e as conquis-
tas de um ambiente que será o seu campo de trabalho.

O subprojeto PIBID de Camaçari contou, nos dois primeiros 
anos e meio, com 10 bolsistas, que foram divididos para atuar em 
duas modalidades de ensino: Fundamental II e Médio. Essa foi uma 
decisão da coordenação, de modo que os bolsistas pudessem ter o 
convívio nos dois espaços escolares distintos: metade dos alunos de-
senvolviam suas atividades em uma escola municipal de Camaçari e 
a outra parte atuava no colégio do ensino médio, ambos no centro da 
Cidade. A partir do segundo semestre de 2016, o número de bolsistas 
aumentou para 20, aumentando também o número de escolas parti-
cipantes: 3 escolas do ensino fundamental e 1 do ensino médio. 

Como comentado anteriormente, é possível destacar nos rela-
tórios entregues ao final de cada ano do projeto, diversas impressões 
acerca do que foi desenvolvido como atividades ao longo do projeto, 
das condições que a escola ofereceu, do que foi exitoso e o que pro-
porcionou a eles momentos de desânimo, normais em qualquer pro-
fissão. Um dos itens do relatório abordava reflexões no processo da 
(auto)formação do bolsista de ID.

Observando os relatos dos bolsistas de ID, foi possível destacar 
quatro categorias principais reveladas no item auto avaliação dos bol-
sistas: reflexão sobre a proporia prática; troca de experiências; contato 
com a realidade escolar; e melhora na prática. No caso do texto ora 
aqui apresentado, os bolsistas foram identificados por números de 1 a 
10, como forma de preservar os seus nomes.

Com relação à reflexão da prática docente, percebemos a im-
portância do PIBID no que se refere ao que já foi discutido anterior-
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mente, que é conhecer a profissão e a rotina do futuro ambiente de 
trabalho, de modo a refletir sobre a decisão profissional que foi es-
colhida. Nessa categoria, elegemos as respostas dos bolsistas como 
um momento em que, detectadas as dificuldades, desafios, conquis-
tas e progressos nas atividades desenvolvidas pelo projeto, algumas 
questões passam a fazer parte das reflexões deles, tais como: Quero 
mesmo ser professor? Estarei disposto a enfrentar esses desafios para 
seguir minha carreira docente? Quais são as contribuições que da-
rei para o sistema escolar de educação básica quando me tornar pro-
fessor? Essas indagações são de extrema importância, pois é comum 
percebemos professores que atuam na educação básica, totalmente 
desmotivados com a sua profissão. Como relatou uma bolsista, 

“Foi uma experiência muito boa pois eu nunca tive contato com alunos eu 
estando na posição do professor. E isso me ajudou e me motivou a querer 
ser professora.” (Bolsista 1). 

Outra bolsista que já tinha experiência no campo educacional, 
falou sobre a importância de reforço na sua escolha: 

“Sendo de grande relevância para minha trajetória como educadora for-
talecendo cada vez mais minha escolha profissional na área educacio-
nal.” (Bolsista 2).

Outra categoria destacada por nós, foi a importância dada pelos 
bolsistas à troca de experiências, tanto entre os supervisores e coor-
denador quanto à troca de experiências com os alunos: 

“Com isso observei que dar aula é prazeroso, um momento de troca de in-
formações onde os alunos aprendem e você aprende com eles” (Bolsista 3);

“O convívio com outros pontos de vista (da parte dos coordenadores, su-
pervisores e os próprios colegas bolsistas) sobre o que é ensinar, como ensi-
nar, o que fazer e não fazer durante as aulas.” (Bolsista 4).

“O PIBID tem sido em minha trajetória para a carreira docente, um elo 
de muito valor, está me trazendo muitas experiências e vivências as quais 
serão muito valiosas na minha jornada profissional.” (Bolsista 5)

Sobre essas experiências, Tardif (2011) define os saberes expe-
rienciais que se constituem de saberes adquiridos no exercício de suas 
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próprias funções baseados no seu trabalho cotidiano. Dessa forma, 
essa troca de experiências vem ratificar um dos saberes necessários 
para o exercício da docência. 

A terceira categoria foi o contato com a realidade escolar. Al-
guns dos bolsistas de ID, participantes do projeto, nunca tinham tido 
contato com a escola pública no que se refere ao papel de professor, 
pois todos eles tiveram formação na educação básica pública. No en-
tanto, sabemos que as condições atuais das escolas públicas vem se 
deteriorando com o passar do tempo e, para eles, ao ter conhecimento 
da estrutura escolar, tiveram uma experiência gratificante.

“Mesmo em minoria, alguns bolsistas desconheciam o sistema da esco-
la pública e até mesmo a sua estrutura, assim o projeto contribui para 
o conhecimento destes e possibilita pensar em novas formas de adequar 
atividades a esta realidade.” (Bolsista 6)

“Ao observar a educação pública, percebo que ainda há uma luz no fim do 
túnel, precisamos acreditar e estar disposto a modificar o nosso modo de 
agir e pensar, modificar nossa maneira de ensinar, para que estes alunos 
sintam prazer em estudar, e isso tenho aprendido com a nossa coordena-
dora, ensinar não é uma tarefa fácil, mas com certeza, não é impossível, 
se buscarmos o bom exemplo, vamos alcançar nossos objetivos.”(Bolsista7)

E por fim, identificamos alguns depoimentos com relação à 
melhora na prática profissional a partir das atividades do PIBID:

“O PIBID proporcionou uma experiência tanto teórico como prático na 
minha formação como futuro professor. Neste período me aperfeiçoei mas 
na realidade de ser realmente um professor. As atividades lúdicos foram 
importantes na aprendizagem dos alunos do Colégio Normal de Cama-
çari e também da minha própria aprendizagem como futuro professor” 
(Bolsista 8)

“Introduzimos o uso dos jogos, para auxiliar na aprendizagem de alguns 
conteúdos, o que fez com que alguns alunos se aproximassem mais da ma-
temática, pois com o jogo o aluno pode perceber e compreender um pouco 
os conteúdos trabalhados em sala.” (Bolsista 5)

O aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria 
pessoa, como agente, e a escola, como o lugar de crescimento profissional 
permanente. (Bolsista 5)
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ALgUMAS EXPERIêNCIAS MARCANTES...

Os alunos da escola pública constituem-se em um público bas-
tante diversificado, onde se tem alunos bons, empolgados e interes-
sados, como também alunos desmotivados. Dessa forma, a opção em 
trabalhar com projetos, situações didáticas, oficinas e jogos, muitas 
vezes, torna-se uma tarefa árdua, porém enriquecedora, principal-
mente quando o resultado final faz com que todos os alunos sejam 
envolvidos na atividade e/ou projeto proposto. Esses “instrumentos 
didáticos” tem a proposta de levar para dentro da instituição de en-
sino básico, uma forma diferente de abordar os conceitos, ampliando 
o portfólio didático do docente supervisor e preparando, com isso, o 
discente bolsista. No entanto, algumas questões precisam ser levan-
tadas a título de reflexão no processo de formação do professor de 
Matemática.

Como forma de ilustrar a importância das atividades do PIBID 
para a melhoria da prática docente, escolhemos quatro atividades que 
foram desenvolvidas ao longo dos anos de 2015 e 2016, que trouxeram 
experiências proveitosas para o subprojeto de Matemática do campus 
Camaçari, a saber: o projeto sobre Lixo, desenvolvido na escola do 
ensino fundamental; o uso de jogos para o ensino de trigonometria 
com os alunos do ensino médio; intervenção didática para o ensino 
de geometria plana; e uma atividade para introduzir o conceito de 
logaritmo.

PROjETO SOBRE LIXO

O uso de projetos em sala de aula proporciona uma abertura 
do currículo comum, abrangendo temas que integrem a realidade es-
colar. A identificação e sinalização de problemas despertam no alu-
no, um senso crítico e questionador, que o faz buscar elementos que 
não fazem parte do cotidiano escolar, mas que corroboram para uma 
discussão mais ampla sobre determinados temas. Considerando os 
aspectos físicos da Escola Municipal Normal de Camaçari, uma das 
escolas participantes do programa PIBID do campus Camaçari, de-
finimos como tema central de um projeto, que foi desenvolvido como 



129

atividade final do ano letivo de 2015, “O lixo e suas repercussões”. O 
projeto teve como objetivo conscientizar os alunos do destino ade-
quado que se deve dar ao lixo, bem como reutilizá-lo de forma útil a 
partir de um ambiente estimulador, que desafie o pensamento, ex-
plore suas capacidades, em todos os sentidos, de forma a pensar em 
soluções para problemas atuais. 

Como resultados dessa atividade tivemos a produção de diver-
sos jogos matemáticos utilizando materiais recicláveis, a produção 
de um blog no qual ficou registrado todas as ações desenvolvidas e a 
produção da letra de uma música que foi divulgada na apresentação 
final do projeto. Além disso, diversos cartazes sobre o tema foram 
produzidos e fixados pelos espaços escolares de modo que todos pu-
dessem ter acesso às informações que estavam contidas.
 

Figura 3: oficinas 

Figura 2: Cartaz do projeto;Figura 1: estão os jogos; 
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USO DE jOgOS NO ENSINO DE TRIgONOMETRIA

Uma das tendências da Educação Matemática é o uso de jo-
gos como mediador no processo de ensino e aprendizagem. Esta ati-
vidade consistiu em uma experiência realizada com os alunos do 2º 
ano do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães de Camaçari, no 
qual foi possível a introdução do tema da Trigonometria. A atividade 
foi desenvolvida de forma lúdica e participativa, e teve como objeti-
vo desenvolver no estudante, a habilidade de fazer operações trigo-
nométricas utilizando o jogo como elemento inovador e motivador. 
Essa atividade revelou a todos os participantes do projeto, como o 
jogo pode ser útil ao entendimento do conteúdo, possibilitando que 
os alunos aprimorem seus conhecimentos, identificando arcos, ân-
gulos, a localização no ciclo trigonométrico e a conversão de medidas 
graus e radianos. Esse jogo permite explorar a simetria existente no 
ciclo trigonométrico representado na figura 4, bem como o sentido do 
percurso. Com a aplicação desse jogo, foi possível perceber a intera-
ção dos alunos de forma dinâmica e participativa, alinhando diversão 
com resultados satisfatórios.

A terceira atividade destacada neste relato foi de geometria pla-
na para o ensino fundamental. O objetivo central era demonstrar que 
a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 
graus. Para isso, ao invés de excesso de álgebra e abstração, optamos 
por uma atividade que motivasse os estudantes a realizarem manipu-
lações artesanais, levando-os ‘naturalmente’ ao resultado esperado. 
Tal empirismo facilita a consolidação dos conceitos e assimilação das 
definições e a compreensão do conteúdo, bem como induz à resolu-

Figura 4: Simetria no Ciclo Trigonométrico
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ção de problemas, como forma de desenvolver o aprendizado. Como 
resultado esperado, um dos bolsistas relata:

“A sequência didática foi proveitosa, pois através dela os alunos se mos-
traram bastante interessados e participativos. Neste trabalho, os estu-
dantes puderam entender o porquê da soma dos ângulos internos de um 
triângulo ser 180º e conseguiram relacionar a junção de todos estes ângu-
los com a figura de um semicírculo (também equivalente a 180º). Através 
das dúvidas e participação dos alunos ao completar a tabela e observar 
raciocínio rápido de cada um durante o jogo também foi possível concluir 
que o objetivo principal foi alcançado.” (Bolsista 15)

A última atividade destacada tratou-se de uma oficina de apli-
cação do conceito de logaritmos na interface com outras áreas do sa-
ber, a partir da ideia de usar algumas propriedades matemáticas para 
linearizar alguns tipos de curva e mostrar que este conceito, aparen-
temente abstrato e inútil à primeira vista, pode ser de grande utilida-
de. Por questões de dificuldade de aplicação na escola, tal atividade 
foi apresentada no IV ENMAT-2016 na forma de oficina. http://
ivencomatifcam.wixsite.com/ivenmat.

As duas primeiras atividades acima relatadas, foram apresenta-
das no III Seminário Interno do PIBID que ocorreu no campus Ca-
maçari. Foi uma atividade muito proveitosa no sentido dos bolsistas, 
coordenador e supervisores terem a oportunidade de organizarem 
um evento, participando das atividades científicas, ocorridas tanto 
como organizadores, como ouvintes e/ou participantes. Ao final des-
te evento, foi possível perceber a satisfação de muitos deles em terem 
a oportunidade de agregar um trabalho prático com o trabalho de 
pesquisa em um evento científico. As figuras 5 e 6 mostram a atuação 
dos bolsistas no evento organizado em Camaçari.

 Figura 5: Equipe organizadora do evento                               Figura 6: Bolsista participante do evento
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Depois das experiências de atividades escritas e oficinas, vi-
mos que trabalhar com a manipulação e com o concreto é capaz de 
despertar, desenvolver e aprimorar muito mais a atenção e a com-
preensão do estudante a respeito do conteúdo estudado. Diante desta 
perspectiva, vale a pena o professor supervisor desafiar constante-
mente os bolsistas do curso de licenciatura que atuam em sala de aula 
a desenvolverem atividades práticas para o estudo do conteúdo que 
está sendo trabalhado, visto que a proposta é preparar atividades em 
consonância com o conteúdo programático, para que não haja perdas 
no trabalho do professor em relação à grade curricular.

Iv. CONSIDERAÇõES FINAIS 

Visando melhorar a qualidade da sistematização do conheci-
mento dos alunos da escola pública, o projeto PIBID vem atuando 
nas escolas assumindo um compromisso mútuo com os professores 
criando situações didáticas no ensino de conteúdos propostos na 
grade curricular com a proposta de auxiliar na formação inicial do 
estudante de licenciatura e promover uma formação continuada ao 
professor supervisor docente da escola pública. Partindo do princípio 
de que o sujeito constrói o seu conhecimento a partir da prática, o que 
lhe permite compreender melhor a sua realidade, bem como associar 
as situações com o seu cotidiano, procuramos direcionar o foco deste 
subprojeto ao trabalho com oficinas, jogos matemáticos e situações 
didáticas.

Com relação aos diferentes níveis de ensino, quando compara-
mos as intervenções do programa entre nível Médio e nível Funda-
mental II, há uma polarização de forma bastante intensa e radical. 
Talvez pelo aumento do nível de abstração dos conteúdos do ensino 
médio quando comparados com os conteúdos do ensino fundamental, 
haja uma tendência maior no primeiro nível, de os agentes-bolsistas e 
supervisores, optarem de maneira mais ‘natural’ ao formato de mo-
nitoria em detrimento do formato mais criativo e lúdico das oficinas 
e sequências didáticas. Além deste fator, é possível especular, como 
motivo, a intensidade de conteúdos, a proximidade de vestibulares, 
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ENEM e concursos, como elementos de pressão que se colocam so-
bre os componentes do projeto, partindo dos estudantes das escolas 
parceiras, corroborado pelos gestores locais destas escolas, no anseio 
de bons resultados nestes exames, partindo da falsa premissa de que 
a fórmula tradicional de ensino é mais eficiente ao aprendizado do 
que maneiras heterodoxas propostas. Essa é uma reflexão importante 
para o professor de matemática reconhecer diferentes contextos de 
atuação da sua prática.

 O processo de formação continuada está relacionado à des-
construção do trivial e aperfeiçoamento de novas habilidades que 
oportunizem a compreensão e a articulação de novas experiências no 
contexto social do aluno, no cotidiano escolar e os novos conheci-
mentos adquiridos neste processo de troca. Assim, é de fundamental 
importância ressaltar o trabalho de formação continuada que associe 
teoria e prática que vá além de trabalhos prontos. Desta foram, este 
relato buscou revelar algumas atividades que possibilitaram o pro-
cesso de articulação entre o teórico e o prático, objetivando desen-
volver atividades que são importantes para o desenvolvimento dos 
estudantes das escolas parceiras, dos bolsistas de ID, dos superviso-
res e coordenadores de área, em busca de um ciclo de aprendizagens 
e conhecimento.
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CONTRIBUIÇõES PARA O ENSINO E A 
APRENDIZAgEM DA MATEMÁTICA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA MEDIADAS PELA UTI-
LIZAÇÃO DE MODELOS CONCRETOS E 
TECNOLOgIAS DIgITAIS 

Celso Eduardo Brito e Josaphat Ricardo Ribeiro Gouveia Júnior
Licenciatura em Matemática, Campus Eunápolis

INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 
PIBID vem tornando-se uma política pública muito importante de 
valorização do profissional docente, possibilitando aos licenciandos 
atuação no seu campo de trabalho desde o início de sua formação. 
Nessa perspectiva, o PIBID/IFBA campus Eunápolis, ampliou suas 
vagas no Programa com o novo edital de 2013, iniciando suas ati-
vidades em 2014, com um novo subprojeto, contribuindo para uma 
formação mais coesa dos alunos da Licenciatura em Matemática. 
Atualmente o subprojeto possui 02 coordenadores de área, 06 super-
visores e 32 bolsistas de iniciação a docência, atendendo quatro esco-
las da rede pública do município de Eunápolis, abarcando o trabalho 
com cerca de 700 alunos de ensino fundamental e médio, gerando 
assim, uma interação com professores e alunos da educação básica e a 
articulação entre a IES (Instituições de Ensino Superior) e as escolas.

As atividades propostas pelo Programa específico do IFBA 
campus Eunápolis, para o trabalho voltado para os aspectos educa-
cionais, referentes ao ensino e a aprendizagem da Matemática no en-
sino básico, inicialmente englobavam separadamente as áreas de re-
solução de problemas, numa perspectiva teórico-prática, do estudo, 
construção e utilização de modelos concretos e tecnologias digitais, 
sendo mediadas por três coordenadores de área. Um total de quaren-
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ta e cinco bolsistas de iniciação à docência (ID) e nove supervisores 
completavam o quadro do programa do subprojeto.

Desde 2014 até o presente momento, os diversos atores desse 
processo, vinculados ao programa, experienciaram papéis essenciais 
na promoção da propagação de uma ampliação da qualidade para as 
escolas parceiras, bem como para a comunidade escolar em geral, 
através de atividades relativas às áreas anteriormente citadas e que 
ocorrem durante encontros presenciais formativos, encontros em 
plataforma institucional online, nos laboratórios de modelos concre-
tos e de informática da instituição, minicursos e oficinas ofertadas 
em encontros organizados pela instituição e em outros locais.

Desta forma, considerando esse contexto, referente às ativida-
des do PIBID / IFBA campus Eunápolis, destacamos aqui, expe-
riências exitosas e que contribuíram de forma a tornar o ambiente 
escolar mais prazeroso e promissor de uma educação que proporcio-
ne aprendizagem contínua ao aluno da educação básica, no que diz 
respeito ao ensino de Matemática. Isso se dará através de um recorte, 
que abarcará especificamente o trabalho com o estudo, construção 
e utilização de modelos concretos e tecnologias digitais, que contém 
também em sua essência, a resolução de problemas em Matemática, 
no decorrer desses três anos de trabalho no projeto. 

UTILIZAÇÃO DE TECNOLOgIAS DIgITAIS

Atualmente as tecnologias digitais de forma avassaladora tem 
tomando espaço, se tornado importantes e necessárias na vida das 
pessoas (GABRIEL, 2013). “A partir dos impactos provocados pela 
rápida evolução tecnológica, vêm-se estabelecendo e implantando di-
versas formas de ensino (...)” (LIMA E MOITA, 2011, p.131), pois, 
a abordagem dos conteúdos totalmente tradicionais e vários entrete-
nimentos a disposição dos alunos, estão deixando-os desmotivados 
e desinteressados em estudar (GABRIEL, 2013). Preocupados com 
a situação atual da educação e em revertê-la, vários pesquisadores 
e educadores, direcionados aos estudos de tecnologias digitais, vêm 
discutindo alternativas de maior inclusão delas no ambiente educa-
cional, principalmente em aulas de Matemática, onde a marca da 



maneira tradicional ainda prevalece, muitas vezes sem conexões que 
as estimulem.

Na verdade, à medida que o tempo passa, várias inovações vêm 
aumentando e a sociedade contemporânea “(...) vem experimentan-
do um número cada vez mais crescente de novidades tecnológicas” 
(ARAUJO, 2005, p. 2). Assim, as escolas estão percebendo a necessi-
dade de entrar em sintonia com os avanços tecnológicos, pois, várias 
das novidades deste campo, também vem sendo apresentadas como 
instrumentos metodológicos para o processo de ensino e de apren-
dizagem, a fim de desenvolver um ambiente educacional inovador e 
com estratégias eficientes.

Desse modo, a utilização e exploração de recursos tecnológicos 
em Matemática proporciona um ambiente desafiador para o aluno, 
levando-os a pensar e conjecturar meios, ideias, com relação ao ob-
jeto de estudo, contribuindo de maneira significativa para a aprendi-
zagem. 

Se admitirmos, finalmente (e sem dor!) que mídia é educação (gostemos 
ou não do modo como ela educa), então não caberia nem mesmo justi-
ficar, indefinidamente, porque nós da educação precisamos estudar a 
mídia e porque precisamos formar pesquisadores e professores aptos a 
fazê-los... (DUARTE, 2003, p. 3) 

No entanto, como enfatiza Duarte (2003) na reflexão acima, 
é necessário que a escola se reinvente e que os professores estejam 
preparados, apropriando-se de uma gama de saberes em relação ao 
uso dessas tecnologias, pois, inseri-las na sala de aula exige que o 
professor conheça essas tecnologias, para que não se restrinja apenas 
como um momento de descontração. Sabemos que para isso existem 
muitos entraves, como por exemplo: falta de recursos, despreparo e/
ou pouco contato dos professores com certos softwares, falta de in-
fraestrutura e/ou muitas vezes pouco incentivo de inserir tais tec-
nologias por parte de alguns professores, que, preferem optar ainda 
pelas aulas tradicionais de forma hegemônica e isolada, na qual tudo 
é previsível, conhecido e controlável em suas aulas (ARAÚJO, 2005).
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Frente a essa realidade, no trabalho com o PIBID realizamos 
com os bolsistas, estudos e desenvolvimentos de atividades voltadas 
para abordagens tecnológicas, especificamente no que tange ao uso 
de tecnologias digitais. Esse trabalho, diversificado aconteceu me-
diante direcionamentos teóricos e práticos, abarcando encontros, 
para discussões de forma geral e compartilhada coletivamente, com 
chats, na plataforma moodle da própria instituição, além de momen-
tos presenciais, bem como atividades que englobavam oficinas para 
aprendizado e posterior trabalho, na educação básica, de softwares 
preferencialmente livres, voltados à educação matemática, prepara-
ção de sequências didáticas e construção de jogos eletrônicos direcio-
nados ao ensino de Matemática.

Os encontros presenciais e os chats de discussões abordavam 
temáticas sempre voltadas para a utilização de tecnologias na educa-
ção de forma geral e em específico no ensino de Matemática. Esses 
momentos propiciaram reflexões e debates acerca de temas que abor-
davam evolução das tecnologias de forma geral e na educação, uso de 
determinados softwares para o ensino de Matemática e suas implica-
ções para a aprendizagem e gamificação na educação.

Oficinas foram desenvolvidas pela coordenação de área e apli-
cadas junto aos bolsistas, trabalhando os conteúdos matemáticos 
mediante utilização de softwares. Os softwares escolhidos para esses 
momentos eram de licença livre, facilitando assim o posterior estu-
do e preparo dos alunos da licenciatura e posteriores aplicações em 
oficinas e minicursos ministrados por eles. Destaca-se dentre essas 
tecnologias abarcadas, o Libre Office, o GeoGebra e o RPG Maker.

As oficinas de Libre Office foram importantes e contribuíram 
para abordar conteúdos referentes ao estudo de Estatística, tópico 
bastante aplicável e necessário na educação básica. Isso se deu através 
de atividades que proporcionaram os bolsistas a fazer manipulações e 
inferências acerca de gráficos e medidas, usando o software. Posterior 
a essa etapa, um grupo de estudantes, construiu uma oficina, abor-
dando os conteúdos estudados, intitulada que foi apresentada no V 
Encontro de Matemática do IFBA no Campus Eunápolis, ocorrido 
no final de 2014.

Trabalhando com o GeoGebra, ocorreu a maior parte da abor-
dagem dos estudos do PIBID, ligados às tecnologias digitais. Em 
alguns encontros presenciais com os bolsistas foram oferecidas ofi-
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cinas, mediadas para introduzir e complementar estudos voltados a 
diversos conteúdos matemáticos, direcionados ao ensino fundamen-
tal e médio, como funções, geometria plana e espacial, trigonometria, 
dentre outros que muitas vezes causam desconforto no aprendizado 
do aluno, quando abordados apenas de forma tradicional. Após esses 
momentos, o conhecimento adquirido e amplamente discutido por 
todos os bolsistas vinculados ao programa e ligados a esses estudos, 
foi difundido para a comunidade escolar, mediante construções de 
oficinas e cursos que foram ministrados e posteriormente analisados 
do ponto de vista do ensino e da aprendizagem da matemática para o 
discente da educação básica.

As abordagens com o GeoGebra englobaram oficinas e mini-
cursos intitulados: “Construções geométricas – 8º ano”, “O uso do 
GeoGebra em sala de aula e algumas construções básicas”, “A utili-
zação do software GeoGebra para o ensino de trigonometria no en-
sino básico” e “uma proposta para o estudo de curvas e superfícies 
para o ensino básico”. Desses, o primeiro deles foi uma oficina, mi-
nistrada para alunos do Colégio Modelo Municipal Antônio Batista, 
nas dependências do IFBA Campus Eunápolis, por não ter recursos 
tecnológicos suficientes para aplicação na própria escola, como pode-
mos observar logo abaixo nas figuras 1 e 2, além disso, o trabalho foi 
divulgado academicamente no V Encontro de Matemática do IFBA/ 
Campus Eunápolis, ocorrido no final de 2014. Os demais minicur-
sos, foram todos aplicados para os pares de bolsistas e posteriormen-
te feitos com a comunidade escolar e acadêmica no mesmo evento 
citado e em seguida, publicados cientificamente no II Seminário do 
PIBID IFBA.

 Ainda fazendo uso do software GeoGebra, a proposta se-
guinte, ocorrida nos anos de 2015 e 2016, foi de abarcar contextos 
Gamificados, mediante construção e aplicação de jogos eletrônicos 
no ambiente de ensino de Matemática. Nesse momento, foram cons-
truídos, pelos próprios bolsistas ID, orientados pelos supervisores e 
coordenador de área, jogos no GeoGebra, com destaque para os tra-
balhos “Jogo da Memória com Função Afim” e “Jogo do 15 utilizan-
do o GeoGebra”. O segundo faz uma adaptação do tradicional jogo 
do 15, com abordagem matemática de conteúdos de funções do 1º e 2º 
grau, logarítmicas, exponenciais e modulares, onde são trabalhadas 
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manipulações algébricas com equações e inequações. Já o primeiro, 
foi, além de aplicado em turma de ensino médio, atrelado à proposta 
da disciplina da Licenciatura em Matemática, de Estágio Supervisio-
nado III, transformado em trabalho de conclusão de curso, por um 
dos bolsistas ID envolvido em sua produção. Esse primeiro trabalho 
citado, foi publicado em dois eventos, destacando pontos distintos da 
sua abordagem que abarcou o Estudo de Funções Afins, voltado para 
alunos da educação básica a partir do 9º ano do ensino fundamental, 
o III Seminário do PIBID e o I Congresso Brasileiro do GeoGebra, 
ambos ocorridos em 2016, conforme figuras 3 e 4 abaixo.

 

O Jogo da Memória com Função Afim é composto por três eta-
pas. Na primeira etapa, o objetivo era atingir um par de figuras seme-
lhantes, indicadas por símbolos de times de futebol, conforme figura 
3 acima, observando a malha quadriculada e tomando um valor de 
x, que seria abscissa do ponto que está no centro dessa figura, para 
em seguida substituir esse valor de x em uma das funções, indicadas 

Figuras 1 e 2 -Oficinas de Construções Geométricas e Estudo de Curvas e Superfícies, apli-
cada pelos bolsistas ID em 2014.

Figuras 3 e 4 – Interface do Jogo da Memória com Função Afim e apresentação 
pela bolsista responsável pelo jogo no seminário do PIBID em 2016.
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Figuras 1 e 2 -Oficinas de Construções Geométricas e Estudo de Curvas e Superfícies, apli-
cada pelos bolsistas ID em 2014.

na janela algébrica, com intuito de descobrir pares (x,f(x)), tais que 
pertençam à figura a ser atingida. Posteriormente nas outras etapas, 
os objetivos se relacionavam com os conceitos de rotação e transla-
ção, ligados aos coeficientes da função afim, o coeficiente angular e 
o coeficiente linear, respectivamente para a segunda e para a terceira 
etapa, levando os jogadores a fazer corretas manipulações para ainda 
ter que atingir uma figura, indicada pelo jogador adversário na dupla 
de participantes, similar às figuras na interface da primeira fase, por 
meio desses processos matemáticos, através de atribuições de valores 
diversos nesses coeficientes. 

Ainda no que se refere aos trabalhos versando contextos ga-
mificados, trazemos os destaques: “Jogo da Velha 3D utilizando o 
LibreOffice Calc” e “Uma Aventura Matemática – RPG Maker VX 
Acer”. A primeira delas trata-se da criação e aplicação na educação 
básica de ensino médio, de um jogo da velha (ver figuras 5 e 6), na 
versão 3D, abarcando também perguntas diversas voltadas a apren-
dizagem de geometria espacial. Nele, os participantes eram divididos 
em duplas para disputa de partidas no tabuleiro virtual do jogo da 
velha 3D, com suporte inicial dos bolsistas ID que fizeram a apli-
cação, auxiliados pelo modelo concreto, criação própria, em forma 
do jogo proposto. Esse trabalho além de ser bem aceito pelo público 
discente, quando foi aplicado na escola, nas turmas de ensino médio 
integrado em meio ambiente e edificações também foi publicado nos 
anais do SBL 2015.

O segundo jogo, foi desenvolvido com suporte do aplicativo 
RPG Maker VX Acer, e trata-se de um RPG 2D, contendo uma 
história de jogo, referente ao deslocamento de um personagem num 

Figuras 5 e 6 – Aplicação do Jogo da Velha 3D e Interface do Jogo.
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labirinto com inúmeros obstáculos e caminhos, atrelada a problemas 
matemáticos propostos para discentes a partir do 9º ano, abordando 
conhecimentos de potenciação e radiciação (ver figura 7). Tal jogo foi 
aplicado inicialmente, para bolsistas do próprio PIBID. Em um se-
gundo momento foi também aplicado no ensino médio, para turmas 
de segundo ano, mediante uma adaptação dos conteúdos, reescre-
vendo os desafios matemáticos, direcionando-os para o objeto ma-
temático trigonometria. Além disso, esse trabalho também sofreu 
alterações que levaram a implementação dele num curso de formação 
de professores da educação fundamental I, abarcando professores 
vinculados ao município de Eunápolis. Nesse momento o jogo di-
recionou-se para conteúdos referentes às operações fundamentais da 
aritmética (adição, subtração, multiplicação e divisão), na forma de 
situações problemas.

Figuras 7 e 8 – Interface do Jogo Uma Aventura Matemática, adaptado para as tur-
mas do 2º ano do Ensino Médio.

 

Além dessas produções, também foram construídos alguns 
vídeos didáticos para abordar conteúdos da educação básica. Um 
dos vídeos foi intitulado de Trigonometria no Triângulo Retângulo: 
Uma abordagem através de vídeo aula produzida com o auxílio do 
Software Muvizu, e tratava da história de um menino, através de ani-
mação em desenho, criada mediante o uso do software utilizado para 
sua confecção, que precisava tirar dúvidas acerca do objeto matemá-
tico trigonometria no triângulo retângulo e sai em busca de soluções 
para suas dúvidas, durando em torno de 10 minutos. Esse material 
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foi apresentado sob forma de comunicação oral do III Seminário do 
PIBID / IFBA, em 2016.

Diante de tantas atividades propostas nessa área, que aborda as 
tecnologias digitais, no PIBID/ IFBA campus Eunápolis, podemos 
afirmar que houve um grande passo para o melhor desenvolvimento 
do aprendizados tanto dos discentes da licenciatura, quanto da edu-
cação básica, acarretando assim significativa perspectiva de mudança 
para o quadro do ensino e da aprendizagem de Matemática na educa-
ção básica, pois quando o professor insere as tecnologias digitais com 
intervenções adequadas em suas aulas, os alunos sentem-se mais pro-
vocados e motivados a aprender. Claro que não é fácil, principalmen-
te quando um determinado conteúdo é mediado pelas tecnologias e, 
não existem receitas prontas. Portanto, é imprescindível promover ao 
aluno experiências através de atividades práticas para atribuir sentido 
e significado ao ensino de Matemática, possibilitando assim, o ato de 
pensar, refletir, justificar, analisar hipóteses e construir seu próprio 
conhecimento.

MODELOS CONCRETOS

Matemática é reconhecida pelos estudantes como uma disci-
plina de difícil compreensão, além disso, os mesmos acostumados ao 
método tradicional de ensino, baseado na memorização e repetição, 
esperam por exercícios que proporcionem respostas imediatistas e 
corretas. Nessa perspectiva, diversos estudos e pesquisas apontam 
os jogos e os materiais concretos como alternativas de ensino e de 
aprendizagem que promovam a criatividade, a motivação e a partici-
pação dos alunos nas aulas, visto que estas se tornam mais prazerosas 
e produtivas tanto para o discente como para o docente. Os jogos e os 
materiais concretos são objetos lúdicos, estáticos e/ou dinâmicos que 
propiciam um elo entre a teoria e a prática, tornando-se ferramentas 
úteis à disposição do professor no processo de ensino-aprendizagem. 

Borin (1996) afirma que a utilização dos jogos nas aulas de 
Matemática possibilita a diminuição de bloqueios apresentados por 
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diversos alunos que tenham temor a esta disciplina e sentem-se in-
capazes para aprendê-la. Assim, o professor tem a possibilidade de 
enriquecer seu trabalho em sala de aula utilizando os materiais con-
cretos e os jogos para tornar suas aulas mais dinâmicas, além de estar 
aliando teoria e prática.

É importante ressaltar que o jogo e até mesmo o material con-
creto não deve ser utilizado como um brinquedo ou mera distração 
para os alunos. Pensar em usar o jogo ou o material concreto no en-
sino da matemática é uma proposta bastante desafiadora para o pro-
fessor, pois exige uma boa formação do docente para o preparo da 
aula com o auxílio destes materiais, evitando o uso pelo uso, de tal 
forma a despertar no alunado uma curiosidade para esse novo saber 
matemático. Ou seja, o professor irá organizar todo o processo de 
aprendizagem do aluno, permitindo a construção, a manipulação e 
a descoberta. 

Para Dias e Moreira (2010, p.18):

Nem sempre o material mais adequado, será o visualmente mais bonito 
e nem o já construído. É importante levar o aluno à construção do ma-
terial a ser utilizado, pois durante a construção de um material o aluno 
tem a oportunidade de aprender matemática de forma mais efetiva e 
até mesmo desenvolver suas habilidades manuais. Dependendo do con-
texto, o mais importante não será o material, mas sim, a discussão e a 
resolução de uma situação problema. 

Considera-se que uma aula articulada com uso de material con-
creto, com as finalidades bem estabelecidas, pode proporcionar ao 
aluno uma aprendizagem mais dinâmica, levando-o a descobertas, 
indagações e reflexões sobre um determinado saber. 

A seguir relataremos alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos 
bolsistas ao longo dos anos de 2014 a 2016 nas escolas municipais de 
Eunápolis parceiras ao PIBID. Estes trabalhos tiveram como prin-
cipal objetivo a inserção e o uso de Jogos e Modelos Concretos no 
ensino e aprendizagem da Matemática. Os projetos desenvolvidos 
ao longo desses anos propiciaram ao subgrupo da Área de Modelos 
Concretos realizarem estudos e trabalhos com o objetivo de propor 
estratégias facilitadoras no processo ensino-aprendizagem de Mate-
mática.
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Para que o subgrupo da Área de Modelos Concretos pudesse 
realizar as pesquisas e desenvolver oficinas, sequências didáticas e 
jogos, primeiramente os bolsistas acompanhavam e observavam as 
aulas dos professores supervisores, para que além de poder vivenciar 
a prática docente e as situações singulares do ambiente escolar, co-
nhecessem os alunos e os conteúdos propostos nas aulas.

Diante da dificuldade de aprendizagem da maioria dos alunos 
das escolas parceiras do PIBID em relação aos assuntos trabalhados 
em sala de aula, os bolsistas de iniciação a docência investigaram, 
criaram e elaboraram estratégias de como manusear o material ma-
nipulável de tal forma que os alunos assimilassem melhor o conteúdo 
matemático. 

Propusemos uma oficina sobre o Trançado de Bora com obje-
tivo de subsidiar ao professor-supervisor uma proposta que visava 
uma atuação mais dinâmica do aluno diante do “aprender” matemá-
tica trabalhando o conceito de simetria. 

Os trançados Boras feitos pelos artesãos da Amazônia Pe-
ruana, Gerdes (2010), proporcionam inúmeras possibilidades de se 
trabalhar o ensino-aprendizagem da Matemática e, além disso, pro-
move uma formação cidadã para todos os alunos. Fazendo uso dessa 
contribuição, utilizamos o trançado de Bora para auxiliar o ensino 
e aprendizagem da matemática, pois, verificou-se uma forte ligação 
entre essa prática indígena amazônica e a Matemática da Educação 
Básica os quais foram realizados por meio de identificações e cons-
truções de mariposas, ver figura 9, que constituem as peças mais im-
portantes do trançado de Bora. 

Figura 9 – Mariposa.
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Em outro momento, trabalhamos com a Geometria Espacial, 
uma grande área da Matemática com aplicações em diversas situa-
ções cotidianas dos alunos. Frequentemente, estes conteúdos são tra-
balhados em sala de aula de maneira expositiva, onde o aluno apenas 
observa as definições e suas propriedades apresentadas pelo profes-
sor. Todavia, em muitos casos os conteúdos da geometria nem sequer 
são ministrados, visto que, estes são tidos como complexos e que al-
guns professores não possuem domínio. 

Diante disso, foi elaborada uma oficina para trabalhar tais con-
teúdos da Geometria Espacial por meio da manipulação de dobradu-
ras e construção de origamis. A oficina ocorreu através de formação 
de grupos de alunos, onde cada grupo contou com um bolsista para 
auxiliá-los nas construções dos sólidos. Desta forma, foi possível 
atrair atenção do aluno para as construções dos sólidos geométricos 
(cubo, tetraedro, primas, dodecaedro, etc.) e ao longo de cada cons-
trução podemos destacar os conceitos geométricos tais como, retas 
concorrentes e paralelas, diagonais, vértices, ângulos, dentre outros, 
além de promover a visualização e a manipulação do material em que 
o próprio aluno está inserido na construção do seu conhecimento, 
conforme figura 11. 

Figura 10 – Oficina de Sólidos Geométricos por Dobraduras pelos bolsistas respon-
sáveis.

Realizamos também exposições de jogos matemáticos e mo-
delos concretos construídos nos encontros do PIBID e dos modelos 
que compõem o acervo do Laboratório de Modelos Matemáticos do 
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IFBA/Campus Eunápolis nas escolas-campo com intuito de mos-
trar as atividades que foram desenvolvidas pelos bolsistas de inicia-
ção docência com a supervisão dos professores e coordenador de área, 
figuras 12 e 13. Os bolsistas organizaram as salas e as bancadas onde 
os alunos puderam participar e ter contato com os diversos modelos e 
jogos matemáticos como torre de Hanói, origami, hex, mancala, blo-
cos lógicos, sólidos geométricos, entre outros. Durante a exposição, 
cada bolsista ficou à disposição dos alunos das escolas para esclare-
cer quanto a utilização de cada modelo. Desta maneira, os discentes 
aprenderam e/ou revisaram conteúdos através do lúdico de uma ma-
neira mais prazerosa, interessante e significativa.

Figuras 11 e 12 – Exposições de Modelos Concretos nas Escolas Campo.

 

CONCLUSÃO

O PIBID propiciou aos estudantes do Curso de Licenciatura em 
Matemática do Campus Eunápolis vivenciar a escola, as condições 
de trabalho, as relações de aluno-professor e aluno-aluno, participar 
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de ações que refletiram no processo de ensino e de aprendizagem. 
Além de contribuir para a valorização dos Cursos de Licenciaturas 
no País, o Subprojeto do Curso de Licenciatura em Matemática do 
Campus Eunápolis permitiu aos futuros docentes da disciplina Ma-
temática na Educação Básica a oportunidade de elaborar estratégias 
para a melhoria do ensino e reflexões quanto a sua prática docente. 

As experiências relatadas nesse capítulo, com o trabalho de 
modelos concretos e das tecnologias digitais atreladas ao objeto ma-
temático, propiciaram ao futuro docente e ao professor supervisor 
a buscar novos desafios e direcionamentos diferentes na sua práti-
ca corriqueira que muitas vezes necessita de dinamização, propor-
cionando bons frutos para o desenvolvimento de saberes no campo 
em que atua. Portanto, podemos classificar estas práticas, trabalha-
das com concisão e atreladas à linguagem matemática precisa, como 
procedimentos metodológicos que visam uma maior interação entre 
professor e aluno, promovendo um ambiente investigativo e contri-
buindo para a construção do conhecimento.

Durante a elaboração e a execução de todos os trabalhos no 
projeto PIBID, potencializou-se no grupo um olhar reflexivo no 
exercício de aprender e ensinar, por meio de práticas inovadoras em 
prol de uma melhoria da qualidade da educação básica, sejam elas as 
citadas aqui neste capítulo, ou outras, porém, para isso, a formação 
docente deve ser contínua, pois, após e durante a aplicação é indicado 
que o professor como mediador, possa construir os conceitos formais, 
bem como recapitular conhecimentos anteriores, voltados ao objeto 
matemático.
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PIBID: (RE)SIgNIFICANDO AS PRÁTICAS DOCENTES EM 
MATEMÁTICA

Ives Lima de Jesus, Daniela Santa Inês Cunha, 
Anete Otília Cardoso de Santana Cruz

Licenciatura em Matemática, campus Salvador

 INTRODUÇÃO

 A trajetória do subprojeto do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Licenciatura em Ma-
temática (LICMAT) do Campus Salvador, se confunde com a pró-
pria história do curso. Iniciamos as atividades do curso no segundo 
semestre letivo de 2011 e aderimos ao PIBID no ano seguinte, no 
edital 011/2012. Neste momento, contávamos com uma equipe for-
mada por um coordenador, um supervisor e 10 bolsistas de iniciação 
à docência (ID). Desta formação inicial, apenas o coordenador ainda 
permaneceu na equipe. Em 2014, no edital 061/2013, com o projeto 
Institucional intitulado: “Rede Colaborativa de formação docente”, a 
equipe deste subprojeto foi ampliada, ganhou importância e visibili-
dade, despertando maior interesse e incluindo mais estudantes, bem 
como incorporando novas propostas e ações no âmbito da formação 
inicial, mas também contribuindo com a formação continuada dos 
professores-supervisores. 

Em 2016, por razões fora do nosso alcance a equipe foi reduzi-
da, em relação à quantidade de coordenadores e de bolsistas (quadro 
1). Nem por isso, perdemos o propósito de contribuir com uma for-
mação reflexiva e transformadora dos nossos estudantes. Afinal, as 
experiências vivenciadas no PIBID já revelavam os desafios que esses 
futuros professores poderiam enfrentar na prática e a importância do 
programa para sanar tais dificuldades.
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QUADRO 1 - formação do SuBproJEto

Função/Ano 2014 2015 2016 2017

Coordenadores 02 02 01 01

Supervisores 05 05 04 04

Bolsistas ID 25 25 20 20

Fonte: Autores

II. NOSSA TRAjETóRIA COM A MATEMÁTICA: FRUTOS DE UM 
TRABALHO COLABORATIvO

 A disciplina matemática faz parte do currículo da educação 
básica em todos os seus níveis e modalidades. Nesse sentido, esco-
lhemos desenvolver nosso subprojeto com uma supervisora lotada na 
rede estadual do ensino fundamental (6o e 7o ano) e três supervisoras 
que atuam no próprio IFBA, lecionando em turmas do 1º ao 3º ano 
dos cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Nossas atividades de pesquisas no Ensino de Matemática são 
planejadas na perspectiva das tendências da Educação Matemática 
(Tecnologias da Informação e Comunicação da Educação Matemá-
tica, Materiais Manipuláveis e Jogos, Resolução de Problemas, In-
vestigação Matemática) e no que sugere os Parâmetros Curriculares 
Nacionais - PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio - PCNEM e os Princípios e Normas para a Matemática Es-
colar - NCTM.

A equipe participou de diversos eventos na área do Ensino e 
Educação Matemática, tais como: Feiras, Encontros, Simpósios e Se-
minários, com apresentações de trabalho nas modalidades pôsteres, 
minicursos, comunicações orais e relatos de experiências (quadro 02) 
que ajudaram, principalmente os bolsistas de iniciação à docência 
- ID, a aprimorarem sua oralidade e na escrita científica, atingindo 
assim, mais um dos objetivos do Programa. Vários componentes da 
equipe participaram da organização de eventos, de pequeno e grande 
porte, dentre eles: Seminário do PIBID do IFBA II e III, Feira de 
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Matemática do IFBA I e II e os XVI Encontro Baiano de Educa-
ção Matemática. Os resumos dos trabalhos estão disponíveis no site 
http://licmat.ifba.edu.br/pibid

QUADRO 2 - dadoS QuantitativoS da produção ciEntífica do 
SuBproJEto

2014 2015 2016 Totais

Eventos 02 07 08 17

Apresentação de Trabalhos 08 29 20 57

Fonte: Autores

A seguir são apresentados os caminhos metodológicos trilha-
dos ao longo desse triênio de projeto. Além disso, situamos os impac-
tos do programa na formação docente inicial (para os bolsistas ID) 
continuada (para coordenador e supervisores) a partir das Tendên-
cias em Educação Matemática. 

III. AS TENDêNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: MOLA PROPUL-
SORA DA NOSSA PRÁXIS

Aqui estão descritos os caminhos metodológicos adotados no 
presente subprojeto, visando o ensino e a aprendizagem de uma Ma-
temática que empodere o estudante, no sentido de torná-lo autônomo 
na construção do seu conhecimento. A elaboração das atividades foi 
uma construção conjunta entre Coordenador, Supervisoras e Bolsis-
tas de iniciação à docência e revelou uma oportunidade ímpar a to-
dos, inclusive aos bolsistas ID, os quais tiveram a chance de refletir 
sobre as teorias estudadas no curso de licenciatura, de elaborar pro-
postas de trabalho e de aplicá-las nas salas de aula. Esta experiência 
foi de extrema importância para a formação dos licenciandos do cur-
so de licenciatura em matemática, pois eles assumiram a atitude de 
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pesquisadores de sua própria prática, à medida que participavam do 
planejamento, do desenvolvimento e da necessidade de reelaboração 
das propostas, geradas pelas particularidades de cada sala de aula. 
Ao mesmo tempo, os estudantes puderam perceber as potencialida-
des que uma escolha cuidadosa de metodologia pode proporcionar ao 
ensino e a aprendizagem da Matemática. 

Ressalta-se que as propostas de atividades foram fundamenta-
das teoricamente por estudiosos das áreas de Educação/Ensino de 
Matemática e afins. A seguir apresentamos quatro propostas de Ten-
dências em Educação Matemática, às quais foram desenvolvidas no 
PIBID e aplicadas nas salas de aula, mas que também puderam ser 
divulgadas e compartilhadas nos eventos científicos da área. 

PROPOSTA 1 - gEOgEBRA E ATIvIDADES EXPLORATóRIAS NA MATE-
MÁTICA DO ENSINO MÉDIO

O GeoGebra é um software matemático dinâmico e mui-
to utilizado atualmente nos estudos sobre a álgebra e a geometria. 
Considerado explicativo e de fácil manuseio pelos seus usuários, ele 
propicia que o estudante torne-se autônomo na elaboração do seu co-
nhecimento.

Dessa maneira, o GeoGebra surge no ensino da matemáti-
ca, como uma Tendência, dentro das Tecnologias da Informação e 
Comunicação da Educação Matemática - TICEM, trazendo vastas 
possibilidades para o ensino e aprendizagem de objetos matemáticos.

Assim, estando atento a este movimento das TICEM, o coor-
denador do subprojeto Matemática convidou um dos estudantes da 
Licenciatura em Matemática, que era seu orientando de Iniciação 
Científica e conhecia o GeoGebra, para ministrar uma oficina sobre 
o software para bolsistas ID, Supervisores e Coordenador. A proposta 
desenvolvida foi tão instigadora que alguns participantes do PIBID 
se sentiram motivados a ampliar seus conhecimentos e realizarem, de 
forma paralela, um curso, gratuito, online (www.oGeoGebra.com.br)

A partir de então, elaboramos algumas propostas didáticas 
com a finalidade de tratarmos objetos matemáticos que são essen-
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ciais no arcabouço teórico-prático dos cursos de Ensino Médio Téc-
nico de Automação, Eletrônica e Edificações, com o intento de pro-
piciar aos estudantes a experimentação e desenvolvimento dinâmico 
do processo matemático na sua área técnica de estudo. As atividades 
mediadas pelo uso de softwares permitirão ao professor explorar as 
distintas formas de representar um mesmo problema sendo de forma 
gráfica, algébrica ou por meio de tabelas. (SANTOS, 2011, p. 80-81)

Com o propósito de ampliar as possibilidades de estudo do 
Triângulo Órtico (figura 1), àquele cuja a intersecção das três alturas 
coincide em um único ponto deste triângulo, denominado ortocen-
tro (essa é uma das suas propriedades), foram preparados roteiros de 
tarefas e atividades exploratórias, com propostas investigativas, para 
que os estudantes norteassem a construção dos saberes matemáticos, 
sem perder o foco de atenção. Este objeto matemático é contemplado 
na organização didática da disciplina Matemática, ministrada no cur-
so de Edificações, entretanto não era evidenciada a sua importância.

FIgURA 1: rEprESEntação do triângulo órtico

Fonte: Putnoki (1996)

Como foi colocado anteriormente, o triângulo órtico possui al-
gumas propriedades geométricas, que são requisitadas a partir da si-
tuação, no qual o mesmo é solicitado. Eis algumas propriedades des-
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se triângulo: é o triângulo de menor perímetro que se pode inscrever 
em um triângulo acutângulo (Teorema de Fagnano); o ortocentro de 
um triângulo acutângulo é o incentro do seu triângulo órtico; dentre 
outras. Assim, ratificando a afirmação de David Ausubel (1982), o 
qual afirma que a aprendizagem significativa ocorre somente quando 
o aluno é capaz de perceber que os conhecimentos escolares são úteis 
para sua vida fora da escola, é que notamos a importância da elabora-
ção de atividades que possibilitaram o entendimento daquele estudo 
na área de atuação técnica, na qual eles estavam se formando, mas 
também para além desta, é que vimos a importância dessa escolha 
metodológica.

Descreveremos, de forma sucinta, a atividade sobre o Triân-
gulo Órtico (TO) que foi desenvolvido em uma turma do 2º ano do 
Ensino Médio Técnico de Edificações. Ao planejarmos esta unidade, 
que contemplaria o estudo da geometria plana, verificamos que o es-
tudante teria que saber o porquê de estar estudando aquele saber ma-
temático no seu curso. Assim, nos enveredamos para compreender 
qual matemática era utilizada no curso de Edificações. Verificamos 
que o TO era um elemento essencial na geometria de Edificações, 
mas que não era abordado nas aulas de matemática.

Fizemos uma enquete com a turma, para verificar quem já ti-
nha ouvido falar ou conhecia o TO. No universo dos 30 estudantes, 
apenas um aluno revelou ter ouvido falar e achava que estava associa-
do à construção de prédios e pontes, mas não sabia mais nada subs-
tancial.

Então fizemos um convite para a turma realizar uma pesquisa 
na internet (buscar sites confiáveis) e livros sobre esse tal triângulo. 
Apenas um estudante (o mesmo que respondeu o questionamento 
inicial) fez a pesquisa. A turma, em sua maioria, disse que não havia 
encontrado nada na internet. Assim fomos ao laboratório de infor-
mática para ensiná-los como pesquisar na internet. A ideia era que, a 
partir das construções geométricas no GeoGebra, eles pudessem ve-
rificar as propriedades de tal triângulo e sua importância no contexto 
profissional de Edificações e nas construções em geral.
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Situamos os estudantes dentro do contexto histórico, mostran-
do que, desde a antiguidade, Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, 
Aristarco de Samos, dentre outros tiveram o triângulo, como foco 
dos seus estudos. Dessa forma, o triângulo é um elemento base nos 
estudos de diversas áreas do conhecimento, como a Matemática 
(Triângulo pitagórico e o Triângulo de Pascal), a Química (Diagra-
ma de Linus Pauling – distribuição eletrônica dos elementos da tabe-
la periódica), as Engenharias (aparece no cálculo estrutural), dentre 
outras áreas.

Assim, por meio de um roteiro, os estudantes realizaram as 
construções no GeoGebra, e concomitantemente eles eram incenti-
vados a registrar por escrito, o que observam no processo de explora-
ção, construção e investigação, como é descrito no quadro 3:

QUADRO 3 - paSSoS para conStrução do triângulo órtico

1. Construa um triângulo acutângulo. 5. Para facilitar o encaminhamento da 
questão, retirem a visualização das alturas 
do triângulo ABC, construídas anterior-
mente.

2. Como podemos construir as retas 
suportes das alturas desse triângulo?

6. Como podemos encontrar o incentro 
do triângulo DEF?

3. Marque o ponto de encontro das al-
turas, denomine-o de H.

7. O que você observou em relação ao in-
centro de DEF e o ortocentro de ABC?

4. Marque os pontos de intersecções 
das alturas com os seus respectivos la-
dos. Denomine esses pontos de D, E 
e F.

Desafio: O que aconteceria se o triângulo 
ABC fosse retângulo ou obtusângulo, ao 
invés de acutângulo? Mostre por meio da 
construção geométrica e apresente uma 
justificativa escrita.

Fonte: Autores (2016)

Ao mesmo tempo que as etapas das construções geométricas 
eram fornecidas para serem realizadas no software, os estudantes 
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eram convidados a revisar (e estudar) vários conceitos já vistos nos 
anos anteriores, mas que estavam esquecidos por falta de conexão 
com o que estudaram e o que viriam na prática.

Além disso, a atividade previu levar os alunos a refletir sobre 
outros caminhos que não geram um TO. Por exemplo, o que acon-
teceria se adotassem, no 4º passo do roteiro, um triângulo retângulo 
ou obtusângulo, ao invés do triângulo acutângulo? Após discussões, 
eles identificaram e comprovaram, via construção no GeoGebra, que 
os outros tipos de triângulos causaram instabilidade da edificação a 
ser arquitetada, devido ao posicionamento do ortocentro.

Verificar a importância de se trabalhar cada aspecto geométri-
co na construção do TO e, notar o quanto este triângulo é importan-
te para uma edificação (figura 1), revelou reflexões acerca do estudo 
cauteloso que eles, estudantes de Edificações, deveriam ter com as 
propriedades geométricas do triângulo. Reconhecer a importância 
desse estudo na sua área de atuação, através da análise de um com-
portamento dinâmico dos triângulos, foi fundamental. Afinal, qual-
quer erro conceitual e/ou de cálculo poderá gerar, por exemplo, uma 
obra mal feita, que acarretará prejuízos e danos pessoais (acidentes e/
ou mortes) e materiais.

FIgURA 2: uma aplicação do triângulo órtico na concEpção ES-
trutural do Edifício 

  

Fonte: Santos (2011)

(b) Edificação que utilizou o TO
 (a) Resultado da construção geométrica do TO 
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Destarte, o GeoGebra permitiu a abordagem, de forma di-
nâmica, de vários conceitos da geometria plana, ampliando o olhar 
acerca de conhecimentos geométricos e trazendo para os estudantes 
outras noções importantes, tais como a representação da geometria 
na forma algébrica e vice-versa. 

Nota-se que, a realização de atividades como essas, proporcio-
nam que haja um aumento do repertório de conhecimentos sobre o 
saber matemático, em questão. Mas também permite que, o estu-
dante se transporte para um universo do saber, além do que estava 
previsto na organização didática e nos livros didáticos, ratificando 
dois aspectos, que são destaque da área de Educação Matemática:

• A importância de proporcionar atividades como essas 
para nossos estudantes, permitindo que a descoberta seja 
permitida, inclusive de aspectos não previstos pelo pro-
fessor (isso, de fato, é uma proposta investigativa);

• Se faz necessário que estimulemos os estudantes a 
construírem seus conhecimentos, no qual o professor 
assume o papel de mediador (e deve se controlar, para 
não se antecipar ou dar respostas) do processo de ensino-
-aprendizagem, suscitando questionamentos e possíveis 
dúvidas que o ponha em desequilíbrio para que bus-
quem possíveis soluções para os problemas em questão.

 Dessa maneira, gostaríamos de destacar que proposta meto-
dológica como a supracitada surte um grande diferencial nas aulas 
de matemática. Além de envolver os estudantes nas atividades, pro-
porcionam o desenvolvimento da autonomia no estudo e na pesquisa 
de informações que contribuem para a construção do seu substrato 
teórico-prático. Do mesmo modo, como vimos, amplia o repertório 
de conhecimentos e conexões com as outras áreas do saber.
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PROPOSTA 2. INvESTIgAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO CÁL-
CULO IMPOSTO DE RENDA

Diversos foram os projetos da equipe que tiveram como base 
metodológica de trabalho a Investigação e a Resolução de Problemas 
em Matemática. Para compreender a trajetória do desenvolvimento 
dessas atividades, precisamos clarificar as ideias que fundamentam o 
trabalho com tais metodologias. Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira 
(2006) uma investigação matemática se desenvolve através de quatro 
etapas: 1 – Exploração e formulação de questões; 2- Elaboração de 
conjecturas; 3 – Testes e reformulação das conjecturas; 4 – Justifica-
ção e avaliação dos resultados obtidos. O trabalho nessa perspectiva 
coloca o estudante numa posição semelhante à de um pesquisador, 
onde o mesmo poderá redescobrir propriedades e relações matemá-
ticas que precisam ser exploradas, testadas e justificadas para poste-
riormente admiti-las como verdadeiras. Esse processo garante auto-
nomia e responsabilidade ao estudante no processo de construção do 
conhecimento, além de possibilitar a compreensão efetiva do tema 
trabalhado pela necessidade que ele tem de transpor todas as etapas 
decorrentes de uma investigação. Os processos que utilizam a inves-
tigação matemática compartilham de ideias envolvidas em atividades 
de resolução de problemas em Matemática, pois de acordo com Onu-
chic (1999, p. 207):

Ao se ensinar matemática através da resolução de problemas, os pro-
blemas são importantes não somente como um propósito de se apren-
der matemática, mas, também, como um primeiro passo para se fazer 
isso. O ensino-aprendizagem de um tópico matemático começa com 
uma situação-problema que expressa aspectos-chave desse tópico e são 
desenvolvidas técnicas matemáticas como respostas razoáveis para pro-
blemas razoáveis.

 Segundo a autora o problema matemático a ser resolvido serve 
como caminho de se descobrir e compreender aspectos importantes 
da própria matemática. Esse problema quando é bem escolhido cum-
pre com as etapas envolvidas em uma investigação matemática e o 
estudante é convidado a reinventar a matemática quando descobre 
os caminhos que levam a solução do problema. Vale ressaltar que o 
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processo de investigação e resolução de um problema só é alcançado 
quando bem mediado pelo professor orientador da atividade.

 Apoiado nessas metodologias, realizamos a construção do tra-
balho “A Matemática em toda parte: o cálculo do Imposto de Ren-
da”. Esta atividade foi baseada nas ideias do vídeo “A parte do Leão” 
disponível na coleção Matemática Multimídia. A proposta utiliza a 
temática do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF), mais es-
pecificamente tratando de quem são os contribuintes, de qual é a sua 
importância na vida das pessoas e de como realizar o cálculo deste 
imposto. O propósito deste trabalho foi viabilizar o entendimento do 
cálculo do IRPF e evidenciar a relação deste tópico com a função do 
primeiro grau e com o cálculo de porcentagens. Os estudantes deve-
riam compreender que cada faixa salarial sofreu um desconto percen-
tual específico e que era possível construir uma função linear capaz 
de representar o valor do imposto a ser pago para cada intervalo de 
salários. Para compreender tais procedimentos envolvidos no cálculo 
do IRPF, os estudantes vivenciaram algumas etapas de investigação 
propostas por Ponte, Brocardo e Oliveira (2006): exploração e formu-
lação de questões; elaboração de conjecturas; testes e reformulação 
das conjecturas. 

 Ao final da tarefa os estudantes deveriam construir uma fun-
ção por partes que contemplasse o cálculo do imposto para qualquer 
salário líquido específico. Assim foi preciso vencer a etapa final de 
uma investigação matemática: a justificação e a avaliação dos resul-
tados obtidos. Foi necessário justificar que não era possível descre-
ver o cálculo do IRPF por meio de uma função de uma única lei e 
construir, ao longo da resolução de problemas auxiliares, a função 
definida por várias sentenças. No caminhar da investigação, os alu-
nos descobriram que através da função citada era possível encontrar 
o valor do imposto cobrado em cada faixa salarial identificada. Os 
bolsistas representaram graficamente a função com o auxílio do soft-
ware GeoGebra, como mostra a figura 3.
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 FIgURA 3: função dEfinida por váriaS SEntEnçaS para o cálculo 
do irpf

Fonte: Os autores (2016) 

 É interessante observar como a representação gráfica elucida 
aspectos importantes da situação problema relatada. Cada item da 
função f(x), que está nomeado pelas letras g, h, i, j e k respectiva-
mente, correspondentes graficamente às sentenças dessa função. No 
eixo das abscissas localizamos as diferentes faixas salariais e fazemos 
corresponder a cada salário o imposto a ser pago que pode ser identi-
ficado no eixo das ordenadas. A inclinação das retas aumenta quando 
o salário cresce e isso se justifica pelo fato de que quanto maior o salá-
rio, mais alto será o percentual de imposto a ser pago e esta porcenta-
gem é o coeficiente angular de cada reta colorida. A apresentação do 
gráfico a turma ratificou as conclusões alcançadas pelos estudantes e 
elucidou as dúvidas finas sobre a atividade proposta. 

Este trabalho traz um exemplo concreto de como partir de um 
problema do cotidiano, neste caso calcular o IRPF, para aprender um 
conteúdo matemático. Na investigação e busca dos processos que en-
volviam este cálculo, os alunos acabavam por descobrir uma função 
definida por várias sentenças que foi capaz de descrever a situação 
e encontrar o imposto a ser pago. Dessa forma, o problema serviu 
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como ponto de partida para descoberta de uma aplicação do conteú-
do de função em uma situação do cotidiano.

PROPOSTA 3. O MATERIAL MANIPULÁvEL COMO FERRAMENTA PARA 
A COMPREENSÃO DAS OPERAÇõES NUMÉRICAS 

Conforme Lorenzato (2006) para que a aprendizagem aconte-
ça efetivamente, é preciso que o estudante realize atividades mentais 
enquanto manuseia os objetos e ao mesmo tempo, tais objetos atuem 
como catalisadores na construção do saber matemático. O autor afir-
ma que, embora pareçam caminhos antagônicos as relações eviden-
ciadas com o uso do material concreto permitem ao estudante alcan-
çar a abstração matemática.

Januário (2008) adota o termo Materiais Manipuláveis e identi-
fica-os em quaisquer objetos manipuláveis, dinâmicos ou não, utili-
zados em uma situação didática para auxiliarem o ensino (professor) 
e a aprendizagem (aluno), por meio de experiências, desempenhando 
o papel de mediadores na construção e/ou reconstrução de significa-
dos matemáticos. 

Uma sequência de atividades utilizando materiais manipulá-
veis foi aplicada pela equipe do subprojeto que atua nas turmas de 6o 
e 7o ano do ensino fundamental. 

Em relação a atividade, primeiro realizou-se a apresentação do 
material dourado explicando suas características e os porquês do seu 
uso. Depois, foram esclarecidos os objetivos da atividade e foi feita a 
descrição do jogo. A escolha do jogo foi reforçada pela recomendação 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 2000) que ressaltam 
o aspecto relevante dos jogos pelo desafio genuíno que eles provocam 
no aluno, que gera interesse e prazer. Em seguida, a turma foi dividi-
da em grupos, e cada grupo recebeu um envelope contendo 5 placas 
(centenas), 20 barrinhas (dezenas) e 20 quadradinhos (unidades). O 
material foi confeccionado pelos estudantes com uso de papel vergê 
(figura 4). Ao invés de cubos, como no original, foram usados qua-
drados.
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FIgURA 4 - confEcção do matErial dourado

Fonte - Autores (2015)

As regras do jogo são: dois dados são jogados por uma das equi-
pes e os números sorteados são multiplicados. Outra equipe lança 
os dois dados e novamente os valores sorteados são multiplicados e 
depois somados ao resultado do produto obtido pela equipe anterior. 
As somas e produtos foram realizadas com o uso das placas, barras e 
quadrados. 

O jogo segue essa lógica e ao passo que os valores vão aumen-
tando, os grupos devem ir fazendo apropriadamente a troca das uni-
dades pelas dezenas e, das dezenas pelas centenas, de modo que não 
será possível ficar com mais de 9 unidades ou 9 dezenas em uso, res-
peitando assim o funcionamento do sistema de numeração decimal. 
Após um número de lançamento dos dados, a operação a ser utilizada 
poderá sofrer alteração, de modo a exercitar todas as três operações. 
Isso justifica-se pelo fato das equipes possuírem apenas 5 placas de 
centenas. Ao término do tempo fixado pelos aplicadores para a reali-
zação do jogo, este se encerrará. Foram eliminados os grupos que ob-
tiveram o resultado final diferente do correto esperado (aleatório em 
cada jogo), bem como os que tiverem mais de 9 dezenas ou unidades 
em uso. Caso houvesse empate de grupos, seriam lançados os dois 
dados e o grupo que obtivesse a maior pontuação na soma, venceria 
a competição.
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Para concluir a atividade e como mais um mecanismo de ava-
liação, foram entregues algumas fichas com situações problemas 
envolvendo as operações de adição, subtração e multiplicação. Eles 
resolviam o problema em grupo, e depois cada equipe deveria socia-
lizar com o restante da turma. Foi possível constatar que o material 
dourado construído funcionou como catalisador na compreensão das 
operações numéricas, como afirma Lorenzato (2006). Além disso, o 
material permitiu aos estudantes alcançar a abstração matemática na 
medida que, ao realizar as somas e multiplicações, os alunos precisa-
vam transformar unidades em dezenas e dezenas em centenas, en-
tendendo o valor posicional dos algarismos e ampliando o significado 
do número. 

PROPOSTA 4. COMPREENDENDO A TRIgONOMETRIA jOgANDO A BA-
TALHA TRIgONOMÉTRICA 

Muitas são as estratégias e metodologias que podem ser utili-
zadas nas salas de aula de Matemática. Para além da escolha metodo-
lógica, o que não se pode perder de vista é que o estudante deve ser 
o foco central do processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, 
Fiorentini e Miorim (1990, p.3) afirmam que:

Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um “aprender” mecâni-
co, repetitivo, de fazer sem saber o que faz e por que faz. Muito menos um 
“aprender” que se esvazia em brincadeiras. Mas um aprender significativo do 
qual o aluno participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber 
historicamente produzido e superando, assim, sua visão ingênua, fragmenta-
da e parcial da realidade. O material ou o jogo pode ser fundamental para que 
isto ocorra. 

Os autores também salientam que o material mais adequado, 
nem sempre, será o visualmente mais bonito e nem o já construído. 
Muitas vezes, durante a construção de um material o aluno tem a 
oportunidade de aprender matemática de forma mais efetiva. Nessa 
perspectiva surgiu o trabalho intitulado “Batalha Trigonométrica” 
que consistiu na construção de um jogo com o objetivo de contribuir 
com a assimilação de alguns tópicos do conteúdo da trigonometria, 
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tais como: ângulos, arcos, ciclo trigonométrico e razões trigonométri-
cas associadas a um arco. Essa atividade foi desenvolvida nas turmas 
do 2º ano do Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico com grupos 
de 20 alunos no Laboratório de Matemática e Modelagem Computa-
cional - LAMMC.

O jogo foi construído com o auxílio do software GeoGebra que 
permitiu associar os aspectos geométricos e algébricos da trigono-
metria, além de possibilitar a construção do ciclo trigonométrico e 
execução do jogo. Antes de terem acesso às regras, os estudantes ti-
veram que construir o ciclo trigonométrico, representando os eixos 
do seno, do cosseno e da tangente. O ciclo construído representou 
o tabuleiro do jogo e esse momento de construção permitiu aos es-
tudantes resgatar conceitos básicos da trigonometria e compreender 
aspectos intrínsecos do conteúdo que seriam fundamentais para um 
bom desempenho no jogo.

Construir o ciclo trigonométrico não era suficiente para montar 
o tabuleiro do jogo Batalha Trigonométrica. Foi necessário inserir as 
retas, cujas semirretas de vértice em C (centro do círculo) delimita-
vam com o eixo Ox os ângulos notáveis (30º, 45º e 60º) e seus respec-
tivos arcos. Assim como, seus arcos simétricos no segundo, terceiro 
e quarto quadrantes. Em seguida cada jogador deveria marcar “duas 
ternas” em seu ciclo, onde cada terna correspondia a uma sequência 
de imagens de três pontos localizados no ciclo trigonométrico. Cada 
participante deveria ter duas cópias do ciclo: uma para marcar o seu 
jogo e a outra para definir estratégias e acompanhar as tentativas de 
localizar as ternas do adversário. A figura 5 mostra um tabuleiro com 
as marcações das duas ternas escolhidas. 
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FIgURA 5 - taBulEiro prEEnchido

Fonte - Autores (2016)

Vale ressaltar que os estudantes receberam um roteiro auxi-
liar com as instruções para a construção do tabuleiro no GeoGebra. 
Além disso os bolsistas apresentaram as regras do jogo por meio de 
slides que podemos enumerar os passos no quadro 5: 

 QUADRO 5. paSSoS do Jogo

1. Cada jogador marca em seu tabuleiro duas ternas;

2. Os jogadores alternam-se nas jogadas;

3. Na sua vez, o jogador faz um lançamento dando dois valores entre seno, cosseno 
e tangente referentes a imagem de um arco, tentando acertar um dos pontos de algu-
mas das ternas de seu oponente. Os arcos são considerados no sentido anti-horário e 
pertencentes ao intervalo [0;2π];

4. O oponente deve informar se o lançamento atingiu alguma de suas ternas;

5. Caso o lançamento seja inconsistente (não existe valor para α), o jogador será 
multado: deixando de jogar uma vez; 

5. Ganha o jogo, aquele que conseguir atingir, primeiro, todas as ternas de seu opo-
nente.

Fonte: Autores (2017)
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Este jogo foi adaptado de Smole (2008) e reelaborado a partir do 
novo recurso tecnológico disponível: o software GeoGebra. Os estu-
dantes foram desafiados e motivados quanto ao desenvolvimento de 
estratégias e jogadas, assim como, o registro das mesmas em lingua-
gem matemática conforme as regras do jogo. Os alunos registraram 
que o uso do software GeoGebra na aplicação do jogo possibilitou uma 
metodologia diferente nas aulas de Matemática, contribuindo para 
maior interesse e motivação no estudo dos conteúdos apresentados. 

 

Iv. CONSIDERAÇõES FINAIS

O subprojeto PIBID do curso de Licenciatura em Matemática, 
Campus Salvador, adotou diferentes estratégias metodológicas que 
deram origem a propostas de trabalho voltadas para a sala de aula de 
Matemática, atendendo aos diferentes níveis do ensino fundamental 
e médio. Este trabalho realizado pela parceria entre a escola, os coor-
denadores, os supervisores e os bolsistas do subprojeto teve impacto 
no curso de Licenciatura em Matemática do IFBA, no que tange à 
formação profissional dos bolsistas enquanto futuros docentes e na 
formação continuada dos coordenadores e bolsistas. 

Segundo relatos dos professores do Departamento de Matemá-
tica do Instituto em reuniões, os estudantes da licenciatura que atua-
ram no programa, demonstraram mais segurança, postura e domínio 
de conteúdos necessários para o exercício da profissão. A iniciativa 
para usar diferentes metodologias é um diferencial obtido através das 
atividades que vivenciaram durante sua permanência no subprojeto. 

 O projeto proporciona um ganho na formação acadêmica dos 
estudantes no momento que os direciona ao estudo de conteúdos do 
ensino básico, os quais nem sempre são contemplados nas ementas 
das disciplinas do curso, o que segundo Moreira e David (2005) re-
presenta uma dicotomia sob a responsabilidade dos cursos de licen-
ciatura em incluir ou não estes conteúdos na sua matriz curricular.

 A intensa participação em eventos da área de Educação Ma-
temática pelos membros do subprojeto mereceu destaque pois, foi a 
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partir dos encontros, congressos e seminários, que representam os 
ambientes de socialização das atividades realizadas que, estudantes 
e professores tiveram a oportunidade de compartilhar propostas vol-
tadas para o ensino, assim como estabelecer trocas de experiências 
entre professores e instituições de ensino e pesquisa.

O programa exerceu papel fundamental na formação continua-
da dos coordenadores e dos supervisores, permitindo aos mesmos a 
apropriação das propostas metodológicas estudadas (Tecnologias da 
Informação e Comunicação, Investigação, Resolução de Problemas, 
Materiais Manipuláveis e Jogos), realizassem a transposição didática 
para a sala de aula de Matemática nos níveis básico e superior e se 
envolvessem em projetos de extensão e pesquisa nas áreas de ensino 
e educação matemática.

 É notória, também, a importância do PIBID na formação 
inicial dos bolsistas ID e dos estudantes das turmas nas quais o 
subprojeto foi desenvolvido. A inserção do estudante da licenciatura 
em matemática na prática docente mostrou que o subprojeto alcan-
çou os principais objetivos do PIBID: o envolvimento do estudante 
com a dinâmica da escola, as possibilidades de articulação entre teo-
ria e prática proporcionadas pelas vivências em sala de aula e o aper-
feiçoamento da oralidade, escrita e leitura.
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O PIBID IFBA/vALENÇA – ENTRE O devir E O SER

Lúcio André Andrade da Conceição; Már-
cia Maria Gonçalves de Oliveira

Licenciatura em Matemática, campus Valença

INTRODUÇÃO

Escrever sobre o que fazemos e produzimos não se configura 
tarefa tão simples. Acreditamos na relevancia de socializarmos nos-
sas reflexões, nossas dores e as nossas delícias (...), « pois não é de todo 
infeliz aquele que pode contr a si mesmo a sua história » (ARROYO, 
2013, p. 23). Ao tempo em que expomos, nos expomos também. 
Mas, seguramente é na teia de nossas tensões diárias que almejamos 
uma docência mais próxima do ideal. A produção deste trabalho, 
portanto, refere-se a experiencia vivida e sentida entre um grupo de 
professores que atuam na educação básica13 e no ensino superior14, 
através dos cursos de licenciatura, em uma instituição tradicional-
mente tecnicista15 e das experiencias formativas de licenciandos que 
pretendem atuar na aréa de formação. São professores e futuros pro-
fessores dispostos, muitas vezes, a encontrar saídas para o vir a ser, 
ou seja, o ideal na realidade que nos apresenta. 

Assim, refletimos acerca das experiências implementadas no 
Subprojeto de Matemática no campus Valença, a partir do lugar 
de coordenadores locais e de docentes no curso. Vários autores vêm 

13 O PIBID prevê o trabalho em escola-campo, de educação básica. Em nosso caso 
interagíamos com a Escola Estadual João Leonardo da Silva e o IFBA/Campus Va-
lença. Assim, o grupo de professores da educação básica que me refiro no texto, são 
os destas escolas.
14 Outra escola-campo, neste Subprojeto foi o próprio IFBA-campus Valença, em 
suas turmas de integrado. Neste caso, os docentes que são da carreira EBTT (Edu-
cação Básica, Técnica e Tecnológica) e, portanto, atuam tanto nos cursos integrados, 
como nos cursos de licenciatura. 
15 No caso o IFBA- campus Valença.
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contribuindo nessa direção, entre outros, destacamos Tardif (2013), 
Contreras (2002), Veiga (2012), Ludke e André (1986), entre outros. 

Optamos por uma abordagem qualitativa, utilizando a técnica 
de análise de conteúdo dos documentos existentes e também produ-
zidos pelos atores envolvidos: professores formadores e licenciandos 
do curso de Matemática no campus Valença-Ba. Entre as várias for-
mas que pode assumir a pesquisa qualitativa, para este estudo ado-
tamos o design do estudo de caso simples, tendo como unidade de 
análise uma única organização ou grupo (YIN, 2005). No campus, o 
PIBID/CAPES inicia suas atividades no mesmo ano em que o Pro-
grama é implementado no Instituto (2011), com 20 Bolsistas de Ini-
ciação à Docência; 3 Bolsistas Supervisores sob a Coordenação Local 
do Professor Antônio Messias Lopes Cruz (Mestre em Ensino de 
Matemática – PROFMAT/UESC), com o Subprojeto: Matemática 
e suas Tecnologias em uma (01) Escola Estadual - COESVA – Colé-
gio Estadual de Valença, sob supervisão dos professores: Cesar Mar-
tônio Souza Silva, Wilma Monteiro de A. Teixeira e Antonio Santos. 
A partir do mês de outubro de 2012, houve mudança de coordenação 
Local. Este passou a ser executado pela Profª Ms. Márcia Maria Gon-
çalves de Oliveira, atuando em 02 escolas públicas estaduais. Além 
do COESVA, passou a atuar no Colégio Estadual João Leonardo dos 
Santos sob supervisão de 03 professores: José Eduardo Costa, Uran 
Silva Santos e Luciano Silva Marques. Em 2013, o Programa passou 
por mudanças de gestão. Este foi ampliado e teve como coordenação 
Institucional e de Gestão, os Professores: Dielson Pereira, Jancarlos 
Menezes Lapa, Fernando Carneiro e Neiva dos Santos Pereira. Em 
nosso campus, também houve ampliação, passando de um (01) para 
dois (02) coordenadores locais: Profª Ms. Márcia Maria Gonçalves 
de Oliveira e Profº Ms. Lúcio André Andrade da Conceição. Este 
último, atuou até o ano de 2015. O número de estudantes bolsistas 
ampliou de vinte (20) para vinte e cinco (25) com o Subprojeto, par-
te integrante e implementação do Projeto Institucional atuando em 
02 escolas. Uma pública Estadual - Colégio João Leonardo dos San-
tos, com o professor Uran Silva Santos e numa pública Federal, no 
próprio IFBA, campus Valença com a colaboração dos supervisores: 
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Roque da Silva Lyrio, Wilson José Ohl, Cintia Karla Alves de Sou-
za (desligada em 2015), Antônio Messias Lopes Cruz (desligado em 
2017) e Ícaro Vidal Freire (Desligado no ano de 2014). Atualmen-
te, após sucessivos cortes orçamentários, o Programa conta com 01 
coordenação Local; 20 bolsistas (ID) e 04 supervisores. 

RESOLUÇÃO CNE 02/2015 X PPC DA LICENCIATURA 
EM MATEMATICA & SUAS INTERFACES COM O PI-
BID/CAPES

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 
PIBD, fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Ensino Superior – CAPES e implementado pelas Instituições de 
Ensino Superior (IES), no nosso caso, no Instituto Federal de Edu-
cação Técnica e Tecnológica da Bahia – IFBA no Campus Valença 
se constitui como atividade de ensino, pois os licenciandos desenvol-
vem intervenções pedagógicas, pautadas em planejamentos cons-
truídos sob orientação de professor-supervisor, nas escolas-campo; 
de extensão16porque na interação com as escolas-campo, os bolsistas 
de Iniciação à Docência (ID) do PIBID, ao fazerem as intervenções 
compartilham experimentos, metodologias de ensino, praticas pe-
dagógicas lúdicas (ou seja, inovações pedagógicas) que resultam dos 
estudos sistemáticos, coletados da observação e participação no coti-
diano das escolas; se constitui ainda como atividade de pesquisa por-
que o processo de produção destas inovações pedagógicas é fruto da 
tentativa de relacionar teoria com a prática, a qual procuramos seguir 
rigorosamente as etapas previstas para desenvolvimento deste tipo de 
atividade: formulação de problema, levantamento bibliografia, ela-

16 O conceito de Extensão aqui adotado é o assumido em 1987 pelo Fórum Nacional 
de Pró-Reitores de Extensão, das Universidades Públicas Brasileiras, entendendo-a 
como “processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de 
forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a so-
ciedade. A extensão é uma via de mão dupla, com transito assegurado à comunidade 
acadêmica, que encontrar, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de 
um conhecimento acadêmico”
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boração de hipótese, definição de metodologia, que irão configurar 
os planos de trabalho dos bolsistas ID, assim como o:

[...] desenvolvimento, testagem, execução e avaliação de estratégias di-
dático pedagógicas e instrumentos educacionais, incluindo o uso de tec-
nologias educacionais e diferentes recursos didáticos (BRASIL, 2013). 

As experiências, além de serem discutidas à luz dos mais va-
riados referenciais teóricos, são registradas através de relatos, socia-
lizados no grupo e em eventos acadêmicos na própria instituição e 
em outras, conforme condições financeiras. Stenhouse (apud CON-
TRERAS, 2002), ao tratar do perfil do professor pesquisador, adver-
te-nos sobre a noção de ensinar. Para ele:

[...] ensino é uma arte, visto que significa a expressão de certos valores 
e de determinada busca que se realiza na própria prática de ensino, por 
isso, pensa que os docentes são como artistas que melhoram sua arte 
experimentando-a e examinando-a criticamente (p. 114).

Aliado a isso, destacamos os objetivos do Programa: 

I - Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica;

II – Contribuir para a valorização do magistério;

III – elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e edu-
cação básica;

IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participa-
ção em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 
caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de proble-
mas identificados no processo de ensino aprendizagem;

V – incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério;
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VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática à formação dos 
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de li-
cenciatura;

VII – contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na 
cultura escolar do magistério, por meio da apropriação e da reflexão so-
bre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente (BRA-
SIL, 2013, p. 2-3).

Ao tratar dos saberes docentes e formação profissional Tardif 
(2013, p.238) defende que o professor seja ator, como sujeitos do co-
nhecimento. Portanto, pontua que na pesquisa desenvolvida na uni-
versidade não veja os professores de profissão como objetos de pes-
quisa, não como cobaias, estatísticas ou objetos de pesquisa; mas, 
que sejam vistos como sujeitos do conhecimento, colaboradores e até 
como co-pesquisadores. Desta forma, os incisos IV e V, que tratam 
da inserção dos licenciandos no ambiente da escola e da sala de aula, 
bem como da convivência com os professores, como sujeitos co-for-
madores ratifica o pensamento de Tardif acima aludido. 

Nesse sentido, acreditamos que este Programa apresenta con-
sonância com a Resolução do Conselho Nacional de Educação – 
CNE de 02 julho de 20015, a qual define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licen-
ciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 
segunda licenciatura) e para a formação continuada. Ao analisarmos 
o referido documento este também considera, entre outras questões, 
a necessidade de articulação entre graduação e pós-graduação e entre 
pesquisa e extensão como princípio pedagógico essencial ao exercício 
e aprimoramento do profissional do magistério e da prática educativa 
(p.2). Ao tratar das disposições gerais, especialmente no Art. 5º, dos 
princípios da Formação de Profissionais do Magistério para a Edu-
cação Básica, apresenta no seu inciso V a necessidade das IES desen-
volver 

[...] a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação do-
cente, fundada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, 
contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
(p.2).
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 Ante o exposto, observamos que a Portaria do PIBID 096/2013 
contempla tais princípios e se constitui um dos responsáveis pela exe-
cução da referida resolução nas IES. 

Somado a isso, ao analisarmos o Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) de Licenciatura em Matemática-campus Valença, percebemos 
que, apesar de algumas dissonâncias, este contempla, dentre outras 
questões, aos princípios destacados na Resolução do CNE 02/2015 
e os objetivos do PIBID/CAPES. Especialmente nos seus objetivos, 
bem como perfil do egresso, conforme destacamos:

• i. Preparar profissionais autônomos, críticos, reflexivos 
e analíticos capazes de atuar no ensino da Matemática no 
âmbito da educação básica, e em todas as modalidades;

• ii. Oferecer conhecimentos teóricos e práticos ao aluno 
que possibilite um desempenho eficaz em sua função do-
cente, utilizando a interdisciplinaridade para o processo 
de ensino-aprendizagem;

• iii. Qualificar profissionais dotados de responsabili-
dade social, consciente de seu papel de multiplicador de 
conhecimento, pautando sua conduta profissional nos 
princípios da sustentabilidade crítica e dos critérios hu-
manísticos, atento às constantes transformações socio-
culturais, científicas e tecnológicas;

• iv. Incentivar o desenvolvimento de uma compreensão 
integrada do meio ambiente e da educação às relações 
étnico raciais em suas múltiplas e complexas relações, 
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, po-
líticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;

• v. Incitar atitudes investigativas que favoreçam um 
processo contínuo de construção de conhecimentos re-
lacionados com a Matemática, bem como a utilização de 
novas tecnologias em projetos de ensino, pesquisa e ex-
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tensão como dimensões essenciais à manutenção da au-
tonomia e dos saberes necessários à atuação profissional 
(BAHIA, 2014, p. 16).

As dissonâncias presentes no PPC encontram-se, especialmen-
te, na organização da matriz curricular. Apesar de o projeto, nos seus 
objetivos e no perfil do egresso, destacarem tais premissas, estas não 
se apresentam de forma direta no quadro de disciplinas presentes e 
em suas respectivas cargas horárias. O componente curricular Meto-
dologia da Pesquisa aparece com apenas 30h. Outro componente que 
também aparece com 30 horas é Metodologia da Pesquisa do Ensino 
de Matemática, que funciona como pré-requisito para o componente 
TCC de 30 horas. Ou seja, tomando como referência o que sugere os 
nomes destes componentes, o contato com pesquisa só ocorrerá em 
um total de 90 horas. Aprofundando esta investigação, agora focan-
do nas ementas de outros componentes curriculares encontraremos 
Metodologia e Prática de Ensino de Matemática I e II, ambas com 
60h. Em suas ementas, inserem dentre outros conteúdos a “contri-
buição da pesquisa em ensino de Matemática para o ensino 
fundamental e médio” (grifo nosso. Trecho retirado da ementa 
destas disciplinas). Tudo leva a crer que o trato com a pesquisa nes-
tes componentes aparecerá diluído em meio a outros conteúdos, não 
sendo o foco central. 

Iniciamos no ano de 2015 com o compromisso de reformulação 
do PPC do curso, pautados, principalmente, nas observações conti-
das no relatório de avaliação ocorrido no mesmo ano, pela comissão 
de avaliação do curso. Contudo, essa ação não se concretizou. Possi-
velmente, este é e será nosso desafio: compreender essas tensões ao 
longo desse processo. Nessa direção, Arroyo (2013) é mais uma vez 
esclarecedor. Ao contribuir com a discussão sobre o currículo como 
um território em disputa, pontua que:

Quando os currículos se fecham a essa dinâmica do próprio conheci-
mento terminam presos a conhecimentos superados, passados de data, 
de validade. Quando se abrem às indagações, vivencias postas na di-
nâmica social, se enriquecem, revitalizam. Há tantos conhecimentos 
vivos pressionando, disputando o território dos currículos (p. 38). 
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Cabe destacar aqui que nossa concepção de currículo se coadu-
na com a Resolução 02/2015, que concebe este como:

[...] conjunto de valores propício à produção e à socialização de signifi-
cados no espaço social e que contribui para a construção da identidade 
sociocultural do educando, dos direitos e deveres do cidadão, do respei-
to ao bem comum e à democracia, às práticas educativas formais e não 
formais e à orientação para o trabalho (BRASIL, 2015, p. 02).

No que diz respeito ao perfil do egresso, dentre outros objeti-
vos, o referido PPC determina que o estudante licenciado no IFBA/
Campus Valença

[...] deve agregar ao seu perfil a dimensão da pesquisa na área de Edu-
cação Matemática e Ensino de Matemática, revelando autonomia, res-
ponsabilidade, cooperação, espírito crítico e comprometimento com os 
valores inspiradores da sociedade democrática. Ele terá também, du-
rante a sua formação a oportunidade de participar de atividades que 
possibilitem o exercício da prática docente, desde o início de sua for-
mação e de projetos de pesquisa que lhe permita superar a dicotomia 
teoria-prática, por meio de situações de aprendizagem centradas em si-
tuações-problema reais e no desenvolvimento de investigações científi-
cas e projetos de interação dos diferentes saberes (BAHIA, 2014, p. 17).

Assim, observamos que os objetivos de formação do licencian-
do em Matemática coaduna-se com o que prevê a legislação em vigor 
sobre formação de professores e à Portaria que regulamenta o PIBID. 
Contudo, no dia-a-dia, observamos que a formação em execução no 
nosso campus, carece de um olhar mais cuidadoso para com o cum-
primento do que se estabeleceu em seu PPC, principalmente no que 
diz respeito à pesquisa e à extensão.

Apesar de o PPC do curso, apresentar aderência com a legis-
lação que vigorava quando da sua elaboração, segundo relatório de 
avaliação da Comissão de Avaliação de Curso, ocorrida entre os dias 
22 e 25 de fevereiro de 2015, este pontua, especificamente, na Dimen-
são 2: “percebe-se que há necessidade de uma maior discussão e par-
ticipação mais efetiva quanto ao PPC” (p. 9). Portanto, acreditamos 
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que esta é e será o grande desafio do corpo docente do curso, especi-
ficamente do Núcleo de Desenvolvimento Estruturante (NDE), de 
adequar seu PPC às novas demandas, incluindo a legislação vigente, 
principalmente as sancionadas a partir de 2015 até o momento, sobre 
formação de professores, reestruturação do currículo para a educação 
básica este ano de 2017 e diálogo com o corpo docente a partir das 
suas vivencias neste curso. Sobre isso, destacamos a responsabilidade 
do NDE, conforme PPC do curso:

Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

Colaborar com a atualização periódica do projeto pedagógico do curso;

Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação nos 
Colegiados dos respectivos Cursos, sempre que necessário;

Cooperar na supervisão das formas de avaliação e acompanhamento do 
curso definidas pelos Colegiados;

Contribuir para a análise e avaliação do projeto pedagógico, das emen-
tas, dos conteúdos programáticos e dos planos de ensino dos compo-
nentes curriculares;

Auxiliar o acompanhamento das atividades do corpo docente, inclusive 
com a institucional, recomendando aos Colegiados dos Cursos a indi-
cação ou substituição de docentes quando necessário;

Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
Cursos de Graduação (2014, p. 53-54).

Como podemos observar, o NDE se constitui peça-chave na 
execução do Projeto de Curso, bem como da formação e do melhor 
andamento deste. Assim, nos cabe questionar: como anda o processo 
de reformulação do curso, após reconhecimento do MEC? Que ava-
liação fez o NDE, da Licenciatura em Matemática, sobre o relatório 
de reconhecimento? Quais aspectos do curso foi alvo de problemati-
zação pelo NDE? 

Sobre a implementação das atividades de pesquisa e extensão, 
há também que se investigar os reais motivos do baixo número de 
atividades, neste item, entre os docentes que atuam no curso de Ma-
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temática. Principalmente atividades de pesquisa, pois somos, em sua 
grande maioria, senão em sua totalidade, profissionais com Dedica-
ção Exclusiva à instituição. Para termos uma noção real do que esta-
mos pontuando, especialmente nos anos de 2015 e 2016, somente 04 
docentes desenvolveu tal atividade: 01 da área de Psicologia, finan-
ciado pelo PINA/PAAE e finalizada em 2015; 01 da área de mate-
mática e 02 da área de Pedagogia, estes três últimos com atividades 
de Iniciação Científica, financiadas pela FAPESB, com 01 bolsista 
cada; conforme dados da Coordenação de Pesquisa e Inovação do 
Campus nos anos de 2015 e 2016. Esse cenário foi também detectado 
pela Comissão de avaliação do MEC/2015 que em seu relatório, na 
Dimensão 2, destaca:

A produção científica, cultural, artística ou tecnológica é incipiente. 
Dos docentes, 16 (dezesseis), em torno de 57%, não tem nenhuma pro-
dução científica alguma nos últimos 3 anos, enquanto que os demais (12 
docentes) tem uma produção total de 46 trabalhos nos últimos 3 anos 
(grifo nosso p.10).

No que se refere à extensão, somente dois eventos foram desen-
volvidos ao longo de 2015/2016. Destaque para o Seminário de Pes-
quisa e o Encontro de Matemática que está em sua segunda edição. 
Vale ressaltar que o Seminário de Pesquisaque acontece anualmente, 
não foi executado no ano de 2016 por falta de condições financeiras. 
Nas edições anteriores, fomos contemplados com financiamento da 
FAPESB para sua execução. Nos referidos eventos, há o envolvimen-
to da comunidade acadêmica e local. Destaque para a participação 
dos bolsistas de iniciação a docência (ID) com apresentação de traba-
lhos e na organização dos referidos eventos.

Possivelmente, o PIBID/CAPES, especificamente, o Subpro-
jeto de Matemática, torna-se uma das principais atividades de forma-
ção, posto que, as ações desenvolvidas a partir de 2012, até a presente 
data, vem executando, não somente atividades de ensino, por meio 
da inserção dos licenciandos no ambiente da escola e da sala de aula, 
mas, sobretudo porque desenvolvemos atividades de extensão através 
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de parcerias com escolas da rede pública estadual e federal; além de 
exercitarmos a prática da pesquisa e da experimentação como possi-
bilitadoras de uma formação consistente e fundada na prática diária 
da reflexão e do estudo sistemático do campo minado de fenômenos 
que apresenta a sala de aula e a escola pública em nosso país e em 
nosso Estado. 

RELATóRIOS DO PIBID: ACHADOS E IMPRESSõES

Nesta parte do relato os “achados” equivalem as categorias 
encontrados na análise dos relatórios produzidos pelos bolsistas ID 
nos anos de 2015 e 2016, e que subdivide esse subtítulo. São elas as 
categorias: o saber da experiência; impactos do PIBID na formação 
e narrativas de si. As “impressões” são reflexões contidas dentro de 
cada uma das categorias listadas acima. Ressaltamos que, por se 
tratar de relatórios individuais, produzidos mensalmente pelos bol-
sistas, optamos por omitir os nomes dos autores e identificá-los por 
letras do nosso alfabeto.

Desenvolver atividades que possibilitem a implementação da 
prática reflexiva não vem sendo tarefa fácil no âmbito do PIBID/
CAPES. Este programa, conforme objetivos já expostos aqui, exige 
que o bolsista ID acione o referencial teórico dos componentes cur-
riculares, das áreas de ensino e pesquisa cursados para suas observa-
ções e intervenções na escola-campo. Contudo, vimos que isso tem 
ocorrido fragilmente, avaliamos que parte significativa da formação 
na licenciatura em matemática ocorre de forma desconectada daquilo 
que se espera da formação de um docente pesquisador. Acreditamos 
que não somente as atividades desenvolvidas nos Estágios Supervi-
sionados, mas também os demais componentes, previstos na matriz 
curricular do curso devam ser responsáveis por imprimir esse perfil 
e, portanto, cumprir com os objetivos do curso e da formação. Sobre 
essa realidade, em um dos relatórios produzidos pelos bolsistas de 
ID, este evidencia o sentimento da maioria dos bolsistas sobre um 
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possível descompasso nos processos de formação implementados no 
curso e no PIBID/CAPES:

Diante da realidade vivida é imprescindível destacar a importância des-
ses encontros em que os bolsistas possam mostrar suas atividades de-
senvolvidas em sua formação acadêmica. No entanto é evidente que as 
instituições possam cada vez mais dar esta oportunidade ao seu corpo 
discente no intuito de incentivar a construção de novas ideias no pro-
cesso de ensino-aprendizagem (Relatório de A, 2016).

O depoimento acima, ao que parece, constitui a materialização 
do que Arroyo (2013, p. 26), pontua: “[...] domina nas escolas a sensa-
ção de libertação desse reducionismo aulista, colado ao reducionismo 
da condição docente de passar, transmitir a matéria.”. Para o mesmo, 
essa realidade pressiona por mudanças. Por isso, 

[...] professores (as) sentem o dever de reagir a essa subordinação diante 
das exigências que vêm dos educandos de que lhes seja garantido seu 
direito à educação, formação, socialização, aprendizado dos saberes, 
dos valores, da cultura, das identidades (idem).

O SABER DA EXPERIêNCIA: A INICIAÇÃO à DOCêNCIA COMO 
POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DE TENDêNCIAS DA PRÁTICA COMO 
INSTRUMENTALIZAÇÃO TÉCNICA

Sobre a formação através das experiências, os bolsistas assim se 
auto avaliam: 

Além da intervenção que foi muito produtiva a apresentação dos tra-
balhos foi muito importante para a nossa formação, pois o contato com 
outras comunidades PIBIDIANAS possibilitou o contato com outras 
experiências e fez refletir sobre a nossa prática docente, vendo outras 
formas de intervir no PIBID como bolsista (Relatório de B, 2015).

A construção do plano de ação e do plano de intervenção é uma forma 
de pensar em como melhorar a nossa prática docente, testando metodo-
logias diferenciadas e refletindo a nossa práxis (Relatório de C, 2015).
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Estas afirmações se referem às experiências desenvolvidas na 
escola campo e em suas participações no Seminário Institucional. 
Possivelmente, um dos nossos desafios ao longo desse processo é o 
de desconstruir a cultura da prática, pela prática sem relação com a 
teoria, como a capaz de possibilitar ao licenciando a construção das 
habilidades instrumentais necessárias ao desenvolvimento da ação 
docente (PIMENTA, 2012). Essa autora, ao defender uma formação 
em que o professor seja pesquisador de sua prática, o referido autor 
apresenta reflexão bastante atual sobre algumas tendências existentes 
nos cursos de formação de professores em que tomam, especialmente 
o estágio supervisionado como o “momento de imitação de modelos 
ou como instrumentalização técnica” (idem, p. 35-37) e, portanto, 
de exercício de uma prática sem reflexão teórica. Contrária a estas 
práticas, Pimenta (2012) pontua de forma bastante esclarecedora 
que os curso de formação estarão dando conta do aspecto prático da 
profissão, ao possibilitar o treinamento em situações experimentais 
de determinadas habilidades, consideradas necessárias ao bom de-
sempenho docente, mas elas por si só não são suficientes para que se 
compreenda o processo de ensino em sua totalidade, haja vista sua 
complexidade e amplitude.

Neste sentido, corroboramos com posicionamentos de que a 
pesquisa na formação pode qualificar este processo e no PIBID, este 
sentido deu sinais de apreensão pelos bolsistas ID. Um deles assim se 
refere à pesquisa na formação: “é necessário a pesquisa constante”. 
(Bolsista D, 2015). Isso expressa uma disposição para examinar com 
senso crítico e sistematicamente a própria atividade prática (STE-
NHOUSE apud CONTRERAS, 2002). Nessa mesma direção, ou-
tro bolsista afirma que: “a questão de socializar as pesquisas é bas-
tante enriquecedora para nós” (Bolsistas E, 2015). Entendemos que 
os bolsistas ID começam a perceber o sentido dessas atividades aca-
dêmicas, passam a valorizá-las e nesta direção vão incorporando os 
procedimentos e posturas típicas deste ambiente de trocas de conhe-
cimento cientifico, debate, necessidade de argumentação e funda-
mentação, além do desenvolvimento de produção escrita, que ainda 
é uma grande dificuldade no processo formativos dos licenciandos.
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 IMPACTOS DO PIBID NA FORMAÇÃO DOS BOLSISITAS

Ao se referir ao planejamento da experimentação, da organiza-
ção afirmam: 

Foi interessante desenvolver o jogo entre nós bolsistas e o supervisor, 
pois assim analisamos quais as vantagens e desvantagens do jogo, o que 
poderíamos modificar para adequar a realidade da turma de 1º ano (Re-
latório de F, 2015). 

Ao testarmos entre nós bolsistas com a presença do Supervisor não deu 
muito certo o processo de captura e recaptura com as gudes. Daí veio a 
pergunta: “Porque será que está dando “erro”? Saímos com esta dúvida 
e fomos para novas pesquisas até que durante a fundamentação teóri-
ca foi possível rever a forma como estávamos trabalhando e melhorar, 
dando assim certo no segundo teste (Relatório de G, 2016).

Ainda sobre o processo formativo, declaram: “os debates de-
senvolvidos durante este mês contribuíram de maneira significativa 
para a experiência dos bolsistas” (Relatório de H, 2016). Em outro 
relatório do mesmo ano, outros bolsistas afirmam: 

“A leitura de texto é imprescindível na vida de um educador principal-
mente no período de formação. Então com esse intuito que o supervisor 
propôs a leitura de alguns materiais para desenvolvermos atividade ba-
seado nos textos lidos.”

“As reuniões são fundamentais no processo de construção do PIBID, 
pois é o momento que ouvimos as opiniões e críticas dos colegas, super-
visor e coordenador.”

“Portanto é de grande importância que os docentes estejam em cons-
tante formação e, principalmente que busquem formas de inovação 
para ministrar suas aulas de forma a assegurar um ensino de qualidade 
referente à disciplina de matemática, com aulas dinâmicas que estejam 
próximas do cotidiano do aluno”

(Relatos de Experiência – II Seminário Interno PIBID/CAPES/
IFBA/Valença, 2016).
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Possivelmente os pibidianos compreenderam e/ou compreen-
dem a importância da reflexão sobre a prática, acreditando nesta como 
necessária ao desenvolvimento da profissão. Isso porque comunga-
mos com posicionamentos nessa direção e que concebe a pesquisa e 
prática docente não como uma prática individualizada, mas como [...] 
“processo de escuta, de observação e de analise a se desenvolver em 
equipes de trabalho” (CRISTINA D’ÁVILA & SONNEVILLE, 
2012, p. 40). Entretanto, admite-se que tais atividades exigem tempo 
e boas condições, o que muitas vezes nos é caro em nossos espaços 
formativos. 

 NARRATIvAS DE SI

Parece-nos consenso sobre o quão importante que, além dos 
professores da escola, os licenciandos, durante o seu processo de for-
mação, também sejam incentivados a refletirem sobre as suas práticas 
por meio da escrita. A necessidade de leitura, a produção e a sociali-
zação destes registros em nossos encontros semanais possibilitam a 
interação entre supervisores e bolsistas, além do incentivo à produção 
de relatos, fruto das ações. A circulação deste material no grupo pro-
move a discussão e permite que atividades realizadas por um sejam 
reconstruídas por outros por meio da elaboração de pareceres.

Conforme deveres dos bolsistas estabelecido no Regulamento 
do PIBID (2013, p. 15-17), para Coordenadores Institucionais e Lo-
cais, Supervisores e Bolsistas de ID, todos devem atentar-se à utili-
zação da língua portuguesa de acordo com a norma culta, quando se 
tratar de comunicação formal do programa. Nessa direção, a pro-
dução constante de relatórios mensais, dos relatos das experiências 
e dos pareceres sobre os relatos escritos dos bolsistas, somado ao da 
socialização destes, possivelmente são primordiais para a concretiza-
ção desse objetivo.Sobre como os bolsistas de ID vêem o PIBID na 
sua formação, declaram:

O PIBID nos auxilia em vários aspectos, mas acima de tudo nos dá a 
chance de crescer como profissionais. Estamos passando por uma etapa 
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importante de nossa formação e a cada dia ganhamos mais experiência 
(Relatório I, 2016).

O PIBID é muito importante para a aquisição da prática profissional, 
pois durante esse período o aluno pode colocar em prática todo o co-
nhecimento teórico que adquiri durante a graduação. Além disso, o 
estudante aprende a resolver problemas e passa a entender a grande 
importância que tem o educador na formação pessoal e profissional de 
seus alunos. Portanto, ao fazer uma reflexão acerca do contato com a 
sala de aula, mais especificamente através do PIBID pude me certificar 
o quanto este pode contribuir cada vez mais para a formação inicial dos 
professores de Matemática (Relato de Experiência – II Seminário Inter-
no PIBID/CAPES/IFBA/Valença, 2016).

Sobre o PIBID/CAPES e seu processo de desenvolvimento da 
linguagem Oral e escrita, assim uma bolsista destaca:

O mais difícil é colocar no papel a experiência vivida pelos bolsistas, 
pois as informações são tão ricas e interessantes que nos perdemos em 
meios a tantas informações, mas com toda dificuldade o resultado fi-
nal é o aprendizado da construção são enriquecedores (Relatório de J, 
2016).

As narrativas, oral e escrita produzidas pelos bolsistas permite-
-nos documentar os caminhos percorridos, possibilitando perceber o 
processo de construção de si. Partimos da compreensão que a docu-
mentação narrativa é a memória da formação acadêmico-profissional 
e a leitura e discussão deste material permite uma melhor compreen-
são da formação destes, podendo contribuir para aperfeiçoamento 
profissional. Certamente, tais materiais, assim como os encontros 
poderão ser objeto de estudo em momento oportuno. No momento, 
temos consciência da riqueza dessas experiências. 

NOSSAS INCONCLUSõES – O SER E O devir

Pontuamos nesse trabalho tensões e intenções; possibilidades 
de implementação no espaço formativo, baseado na crítica e na re-
flexão. No entanto, o que evidenciamos nos documentos analisados, 
principalmente nos depoimentos dos bolsistas encontra-se no limiar 
do desejo, do vir a ser. 
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Certamente, as questões aqui pontuadas não estão no lugar da 
denúncia, mas, sobretudo, de apresentar o espaço da tensão identitá-
ria, característico do ambiente acadêmico, pois, conforme reflexões 
empreendidas por Arroyo (2013, p. 28-29), ensinamos a gente que 
puxa nosso olhar. Para ele, quando vivenciamos essas tensões, quan-
do na nossa prática os atores envolvidos põem de manifesto sua con-
dição humana tão precarizada, não dá mais para preparar a aula ou 
passar a matéria se nos indagar acerca de suas vivências, traumas, 
medos. Contudo, impõem-se a nós formadores a necessidade de re-
pensarmos nosso fazer. Nesse sentido, a precarização observada no 
formar dos educandos deixa mais exposta a desvalorização do nosso 
trabalho. Desta forma, seguramente não há como não ver as marcas 
do nosso indigno viver. Portanto, ao longo de nossa vivência, obser-
vamos que, certamente o PIBID se constitui como atividade relevan-
te para a formação dos bolsistas licenciandos em matemática, pois, 
as experiências por eles desenvolvidas no curso estão aquém do que 
têm sido desenvolvido no Programa. Possivelmente, estão numa ou-
tra direção, pelo que observamos, em sintonia com o que propõe a 
legislação sobre formação inicial e continuada, aqui evidenciada em 
momento anterior. Nesse sentido, concluímos reforçando a impor-
tância das atividades do subprojeto de matemática como possibilida-
de de atenuar o fosso entre o ser e o devir da formação. 
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REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA DOCENTE: 
O PIBID NO IFBA PORTO SEGURO

Adriana Aparecida Souza Vale; Allison Gonçal-
ves Silva; Davi de Oliveira Santana; Luciano da Sil-

va Lima; Marcus Luciano Souza de Ferreira Bandeira
Licenciatura em Química, Campus de Porto Seguro

INTRODUÇÃO 

Vários autores apontam para uma severa crise na educação. Por 
exemplo, Haidt (1995, p. 26) destaca que 

A crise na educação não é de natureza metodológica, nem financeira. É 
Antes de tudo, de caráter filosófico. Como toda pedagogia supõe uma 
filosofia, podemos afirmar que o que está em crise, no fim do século 
XX, é a própria Filosofia, isto é, a própria concepção de homem, de 
mundo, de vida.

Assim, a conjuntura, para a prática docente, é desafiadora. 
Nesse cenário, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Do-
cência (PIBID) se apresenta como uma poderosa ferramenta para 
melhor preparar os alunos de licenciatura para as realidades com as 
quais eles vão se deparar. Os discentes beneficiados pelo PIBID tor-
nam-se, assim, mais motivados e aptos para atuar como profissionais 
da educação.

O PIBID, na Licenciatura em Química do IFBA Porto Seguro, 
foi implantado em 2011. Além do IFBA Porto Seguro, o programa 
conta com as seguintes escolas parceiras: Colégio Estadual Pedro 
Álvares Cabral – CEPAC, Colégio Estadual Dr. Antônio Ricaldi, 
Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães-COLEM. Desde então, o 
programa comprovadamente resultou em muitos bons frutos. 

O PIBID iniciou em 2011 com 20 bolsistas de Iniciação à Do-
cência e atualmente conta com 41 bolsistas de Iniciação à Docência, 
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08 supervisores que são docentes das escolas parceiras, 03 coordena-
dores de área e 01 coordenador colaborador.

O objetivo do relato a seguir é apresentar e refletir sobre esses 
resultados alcançados.

O texto a seguir está organizado em seis seções. Cada seção 
concilia suporte teórico com dados constantes nos relatórios de 2015 
e 2016 do PIBID do IFBA Campus Porto Seguro – Licenciatura em 
Química. Tais dados atestam a relevância do PIBID para a nossa ins-
tituição.

APERFEIÇOAMENTO DA ESCRITA E DA ORALIDADE

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 1997), é 
papel da escola propiciar ao aluno da educação básica condições de ler 
e interpretar textos de variados gêneros. Dessa forma, a competência 
comunicativa do estudante será ampliada, ou seja, ele será capaz de se 
comunicar nas mais diversas situações sociais. A tarefa de melhorar 
a capacidade leitora dos alunos não cabe apenas aos professores de 
língua portuguesa. Os professores das demais áreas do conhecimen-
to, como a de química, devem também estar conscientes dessa res-
ponsabilidade. Bazerman (2005) salienta a importância disso quando 
afirma que a comunicação por meio de gêneros textuais ajuda o es-
tudante a avaliar melhor o seu próprio potencial e a compreender a 
realidade na qual ele está inserido.

Em harmonia com isso, o PIBID investiu intensamente no tra-
balho com gêneros textuais diversificados. Tal prática fortaleceu a 
bagagem cultural dos estudantes, contribuiu para a formação daque-
les que serão os futuros professores de química da educação básica e 
os preparou para atuar com mais desenvoltura na carreira docente.

Os alunos produziram sínteses e resenhas críticas de textos com 
temas relevantes para a área de química e/ou para a prática docente. 
Clássicos da literatura, como São Bernardo, de Graciliano Ramos, 
foram estudados pelos bolsistas. Também foi criada a revista Natu-
reza Química, em versão eletrônica e impressa, tendo como público 
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alvo alunos do Ensino Médio. Em 2015 e 2016, dois números dessa 
revista foram produzidos. A revista tem como um dos objetivos mos-
trar como ensino de química pode ser relacionado ao cotidiano dos 
alunos e, dessa forma, ser mais atraente. O tema central da segunda 
edição foi Lixo: problemas e soluções. A revista propiciou para alguns 
dos pibidianos o contato com gêneros como artigo de opinião, repor-
tagem, editorial, dentre outros (figura 1).

Fonte:http://www.pibidps.ifba.edu.br/images/stories/Documentos/revnatquim.
pdf)

Bolsistas também produziram artigos científicos. Um deles 
abordou o relevante tema da intoxicação alimentar. O artigo com 
esse tema foi preparado para ser submetido à revista do IFBA ETC. 

Além disso, Os pibidianos da Licenciatura em Química do 
IFBA de Porto Seguro tiveram frequentes oportunidades de exerci-
tar a oralidade. Por exemplo, os bolsistas, sob a orientação dos seus 
respectivos supervisores, prepararam videoaulas com conteúdos 
do ensino médio. As videoaulas foram apresentadas nos encontros 
gerais do PIBID de Porto Seguro. No total foram produzidas 41 vi-
deoaulas e, nessas ocasiões, os bolsistas receberam elogios e sugestões 
de professores para o aperfeiçoamento do trabalho. Outra oportuni-

Figura 1: Capa da revista Natureza Química
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dade para o treinamento da oralidade foram as apresentações de se-
minários temáticos. Cada bolsista e professor supervisor receberam a 
incumbência de apresentar um tema ligado ao trabalho docente para 
os demais participantes do programa. Os temas foram variados: As 
questões racial e indígena no ensino de química, a poluição causada 
pelos carros, como os professores podem lidar com a crise de valo-
res na sociedade atual, utilização das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) no ensino, e muitos outros. Essas apresentações 
foram bem proveitosas. Todos tiveram oportunidade de enriquecer o 
conhecimento sobre questões que, em certos casos, não se relaciona-
vam diretamente com a área de química, mas que diziam respeito ao 
cotidiano dos docentes e dos alunos. Após cada apresentação, alguns 
dos professores presentes ofereciam elogios e conselhos. Tais inter-
venções tinham como objetivo motivar os bolsistas a se entusiasmar 
pela carreira docente, bem como a terem consciência da necessidade 
de sempre progredirem no que se refere à arte de ensinar.

Os resultados destas ações podem ser visualizados no sítio ins-
titucional do PIBID, Campus Porto Seguro (http://www.pibidps.
ifba.edu.br/). O conteúdo desta página remete às atividades princi-
pais e são subdivididas em tópicos tais como: 

• Material Didático: Este espaço está reservado para 
publicação dos materiais didáticos produzidos pelos 
discentes bolsistas do PIBID. Alguns dos materiais 
produzidos incluem compilações de arquivos de áudio, 
multimeios e aplicativos de livre acesso. Neste espaço en-
contram-se os materiais produzidos e links para baixá-
-los. São de domínio público e podem ser utilizados nas 
unidades escolares.

• Seminários Temáticos: Os seminários temáticos são 
uma das metas do programa PIBID. Os bolsistas apre-
sentam sobre um determinado tema e após são feitas 
discussões sobre técnicas de apresentação, postura, etc. 
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Neste espaço encontram-se as apresentações e links para 
baixá-las. São de domínio público e podem ser utilizados 
nas unidades escolares.

ATIvIDADES PRÁTICAS E DE PESQUISA 

Segundo Demo (1996) é importante que o professor tenha um 
conhecimento abrangente, não limitado a conteúdos programáticos. 
Conclui-se, por conseguinte, que atividades práticas e de pesquisa 
ajudam o docente a ser mais criativo e a se interessar por novas abor-
dagens e conteúdos. Nessa área, os pibidianos do IFBA de Porto Se-
guro se mostraram bastante produtivos, como atestam os exemplos 
citados a seguir.

Os bolsistas apresentaram na Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia (SNCT) de 2015 a Oficina Experimentando a Química: 
Vamos por a mão na Massa. A oficina teve uma grande ação motiva-
dora, pois os alunos se mostraram comprometidos com as atividades 
e participaram de forma dinâmica.

Outra ação de destaque teve a ver com criação de uma horta 
orgânica para o cultivo de hortaliças por bolsistas do PIBID sob a 
supervisão da professora Daniela Séfora. O início desse projeto foi 
em 2016. Foi plantado coentro, alface, cebolinha e rúcula. A primeira 
colheita não foi tão satisfatória devido às altas temperaturas e chuvas 
abundantes. O projeto está em fase de melhorias. Uma tela de som-
breamento já foi colocada e novos plantios serão programados para 
2017.

Segundo a supervisora Daniela Séfora, o PIBID tem servido 
como interface de troca de experiências entre bolsistas, supervisores 
e coordenadores. Além disso, propicia a inserção de atividades varia-
das no cotidiano dos seus discentes:

“O PIBID vem contribuindo de forma significativa para a formação dos 
bolsistas e tem direcionado uma atuação mais dinâmica dos professores 
supervisores. Uma forma interessante que venho trabalhando é deixar 
que os mesmos façam a escolha do tema que desejam trabalhar. Isto 
torna a experiência mais prazerosa e estimulante, e mesmo com o olhar 
do supervisor, o trabalho não perde a essência para o orientando tes-
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tar suas próprias expectativas. Assim as atividades se tornam também 
mais diversificadas. Tenho trabalhado com dinâmicas como criação de 
oficinas, simulados ENEM, participação na SNCTI com experimen-
tos, participação em dinâmicas de aulas com jogos, estudo de caso, 
criação de roteiros de aulas práticas, participação em atendimentos de 
discentes portadores de necessidades especiais, criação de uma horta 
orgânica, entre outros. Algumas dificuldades têm sido enfrentadas ao 
longo do caminho, como por exemplo, dificuldade para adquirir mate-
riais e a não participação completa dos bolsistas nas reuniões, devido a 
motivos pessoais e horários de trabalho. Contudo, me sinto agradecida 
em ter a oportunidade de trabalhar com o PIBID e contribuir um pou-
co com a formação dos discentes. O PIBID nessa abordagem se torna 
também um veículo de troca de experiências entre bolsistas, superviso-
res e coordenadores.”

 Ainda tendo como foco a alimentação, alunos do 1º ano do en-
sino médio acompanhados de bolsistas do PIBID fizeram uma pes-
quisa de campo na feira livre do bairro Baianão em Porto Seguro. O 
objetivo era verificar a utilização e os tipos de agrotóxicos nos ali-
mentos comercializados na feira. Na Semana Nacional de Ciências 
e Tecnologia no IFBA de Porto Seguro de 2016 foram apresentados 
os resultados desse trabalho por meio de um banner intitulado A uti-
lização de agrotóxicos e fertilizantes em alimentos nas feiras de Porto 
Seguro/BA.

Os pibidianos do IFBA de Porto Seguro tiveram participação 
significativa na 38ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Quí-
mica em Águas de Lindóia. Houve apresentação dos trabalhos do 
PIBID na sessão de painéis. Os trabalhos podem ser consultados no 
sítio http://www.sbq.org.br/38ra/cdrom.

Além disso, segundo a supervisora Gianandrea, o PIBID têm 
tido uma importância fundamental na construção dos saberes dos 
seus alunos do ensino médio e auxiliado na promoção de atividades 
extracurriculares.

“Desde 2011 participando do PIBID, primeiramente no Colégio Pe-
dro Álvares Cabral (CEPAC) até 2014, e agora no Colégio Modelo Luís 
Eduardo Magalhães, ambos em Porto Seguro, vejo uma melhora signi-
ficativa do olhar dos nossos alunos da educação básica para a química, 
assim como a participação nas aulas dos licenciandos tem melhorado, 
sua visão sobre a profissão que escolheram. A feira de ciências realizada 
nos três anos do CEPAC contou com a participação efetiva dos alu-
nos do PIBID, orientando e auxiliando os nossos alunos. Esse trabalho 
foi muito eficiente, fazendo com que a feira de ciências se tornasse um 
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projeto efetivo na unidade escolar. No Colégio Modelo, temos utilizado 
aulas de laboratório para que os alunos se sintam atraídos pela química. 
Aulas com reações químicas em tubos de ensaio, um pouco de história 
e a alquimia, trabalho com embalagens, bingos, a nossa alimentação e a 
química do amor, são alguns dos métodos utilizados para dinamizar a 
aula. A utilização de fóruns e debates sobre assuntos atuais tem reper-
cutido efeito positivo, fazendo com que o aluno pense, reflita o quanto 
a química está presente no nosso meio ambiente e faz parte da nossa 
vida. Com os estudantes do terceiro ano do ensino médio, os alunos do 
PIBID tem desenvolvido um trabalho direcionado de resolução e expli-
cação de questões do ENEM visando o sucesso desses alunos no maior 
exame de seleção realizado no país.”

Para a discente bolsista Jéssica Ferreira o PIBID tem uma im-
portância fundamental para complementar sua formação como futu-
ra docente e entrar em contato com realidades educacionais diversas:

“Os desafios enfrentados por docentes que estão iniciando sua carreira, 
são diversos. Esses encaram a realidade em sala de aula, muitas vezes 
sem o preparo necessário para essa prática, e como consequência, a for-
mação dos discentes é drasticamente afetada. Essa prática não é sim-
ples, e isso pode ser percebido quando nos deparamos com docentes 
mal qualificados em sala de aula. Essa preparação deveria acompanhar 
o graduando em toda sua trajetória, levando em consideração as dificul-
dades cotidianas enfrentadas por esses profissionais. Entretanto as ex-
periências da prática docente disponibilizadas pela grade curricular dos 
cursos de Licenciatura ainda se encontram limitadas, deixando os futu-
ros docentes, na maioria das vezes, sem uma interação efetiva com esse 
novo mundo. O PIBID (Programa Institucional de Bolsa para Iniciação 
à Docência) possui como principal objetivo, justamente, aproximar o 
graduando em Licenciatura dessa realidade docente, deixando-os, as-
sim, com uma visão mais ampla do que eles deverão encarar quando 
começarem sua carreira profissional, e consequentemente, diminuin-
do o impacto desse fato em suas vidas. Esse Programa nos possibilitou 
uma maior convivência com escolas com poucos recursos didáticos, in-
centivando nossa criatividade para confecção desses materiais e possi-
bilitando melhorias no ensino e na aprendizagem dos discentes, assim 
como melhorias em nossa oratória, postura e desempenho em sala de 
aula, nos enriquecendo em experiências e nos preparando como profis-
sionais para o mercado de trabalho.”
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METODOLOgIAS DE ENSINO E FERRAMENTAS DI-
DÁTICAS

O desafio de formar professores pressupõe a incorporação pelo 
IFBA das reflexões em torno do debate dessa temática no contexto 
educacional brasileiro. Embora o acesso à educação de qualidade seja 
um direito social constitucionalmente garantido e estratégico no con-
texto dos demais direitos civis e políticos, o fato é que a sua efetivação 
tem encontrado inúmeras dificuldades. 

Vale destacar que a participação das licenciaturas em outros 
programas de qualificação de formação docente implica necessaria-
mente na implantação de espaços interdisciplinares, que vem, por-
tanto, somar esforços para a plena efetivação de suas propostas. Tais 
espaços para a prática interdisciplinar, portanto, tem por finalidade 
propiciar a ação conjunta dos professores das várias áreas de conhe-
cimento, a ampliação das opções curriculares e a efetivação das 400h 
de práticas de ensino previstas nos currículos. 

O campus de Porto Seguro possui esse espaço construído atra-
vés de participação em edital da CAPES (Laboratórios Interdisci-
plinares de Formação de Educadores-LITE). Esse laboratório está 
equipado para atividades ligadas às Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC). Em síntese, correspondem a locais comuns e 
interativos nos quais novas práticas pedagógicas são criadas e mate-
riais didáticos produzidos: produção audiovisual; uso da arte para o 
ensino de ciências; uso e construção de experimentos didáticos; ade-
quação de instrumentos de avaliação; dentre outras iniciativas.

O LITE foi impulsionado visando a perspectiva de se formar 
professores qualificados e aptos a constituir a sua profissionalidade 
pela junção entre teoria e prática, o que foi favorecido pela realiza-
ção constante de oficinas, cursos e seminários nesses espaços. Dessa 
forma, esse projeto do IFBA contribuiu para fortalecer e consolidar 
a implantação de licenciaturas comprometidas com a formação de 
professores para atuarem na educação básica, somando-se também 
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a possibilidade de sua inserção nas modalidades presencial, semipre-
sencial e à distância. 

As ações decorrentes do LITE – laboratório interdisciplinar de 
tecnologias educacionais – vêm sendo suportadas pelo PIBID, o qual 
executa na forma de pesquisa e extensão as atividades vinculadas à 
formação de professores, caso das licenciaturas do nosso Campus. 
Dentre várias atividades destacamos a INTERDISCIPLINARI-
DADE - Workshop das Licenciaturas em Química, Computação e 
Intercultural Indígena. USO DE COMPUTADORES E TODA A 
INFRAESTRUTURA DO LABORATÓRIO PREVISTO NO 
PROJETO: Uso das TICs na formação de professores de química 
para a educação, visando sempre analisar as potencialidades de uso 
de diferentes ferramentas no processo de ensino aprendizagem, utili-
zadas tanto para o desenvolvimento como para o uso de novos mate-
riais didáticos, como jogos, laboratórios virtuais de química, simula-
ção utilizando modelos moleculares, sites específicos para o ensino de 
química, vídeos de práticas e experimentações, softwares específicos, 
além da utilização da plataforma moodle para o desenvolvimento de 
atividades que também possam acontecer à distância, promovendo 
assim uma formação mais eficiente dos participantes, qualificando- 
os para utilizarem as ferramentas da EAD também.

Os alunos bolsistas e voluntários do PIBID desenvolveram di-
versas atividades no espaço do laboratório LITE, como a confecção 
de materiais e jogos educativos, preparo e realização de seminários 
que são apresentados semanalmente a todos os participantes. Ocor-
reu também o desenvolvimento de oficinas e mini-cursos que são 
apresentados em eventos das escolas participantes e mesmo dentro 
do próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia.

Inúmeras atividades Formativas/Investigativas foram desen-
volvidas no LITE pelo PIBID, tais como:

• Curso de Lousa Digital (para docentes e discentes) e 
para professores da rede estadual de ensino;
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• Curso de Lousa Digital e o uso de tablets e suas inter-
faces;

• Curso do software Modellus (Simulação) – foram rea-
lizadas três cursos desta modalidade;

• Curso do software Flash aplicado à química e demais 
ciências (duração de 30 horas);

• Ações de intervenções em escolas públicas;

• Confecção de material didático;

• Reuniões semanais do PIBID do curso de licenciatura 
em computação e química;

• Minicurso relacionado à área de Metodologia de Pes-
quisa Científica; 

• Metodologia em História Oral;

• Curso de Inglês Básico;

• Projeto Produção de Material Didático para Alunos 
com Necessidades Educacionais Especiais;

• Minicurso Sociologia da Educação: Bourdieu & Pas-
seron;

• Atividades de Monitoria (Fundamentos da Matemáti-
ca; Química Geral I e II; Cálculo I e algoritmos);

• Elaboração de uma Tabela Periódica para Portadores 
de Necessidades Especiais, em Braile e artesanal.

• Minicurso O Cotidiano da inclusão do aluno com de-
ficiência;
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• Apresentação de seminários pelos discentes, docentes 
e supervisores;

• O dia da Matemática através do uso de software como: 
GeoGebra, Winplot e GrafEq;

• Ecologia e meio ambiente; 

• Educação Básica Indígena.

Nas Figuras 2A, B, C, D, E, F são apresentados algumas das 
atividades descritas.

A B

C D
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E F
Figura 2. A) Curso de Lousa Digital para docentes e discentes; B) Workshop das Li-
cenciaturas; C) Tabela Periódica Interativa para portadores de necessidades especiais 
em braile; D) Modelos moleculares para ensino de química orgânica no ensino médio 
(APNE); E) Tabela Periódica em Braile para APNE; F) Diagrama de Energia para dis-
tribuição eletrônica para APNE.

Em resumo, o uso do espaço e das ferramentas educacionais 
do LITE por discentes e docentes pertencentes ao PIBID contribuiu 
para ações diretas e indiretas na aplicação das TICs, visando um me-
lhor acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem.

Vários autores, como Piletti (1988), destacam a importância de 
se usar um amplo repertório de ferramentas didáticas e de metodo-
logias de ensino para que, de fato, o docente, no papel de mediador, 
oriente eficazmente o aprendizado dos alunos. Por isso, O Pibid na 
Licenciatura em Química no IFBA de Porto Seguro dedicou especial 
atenção a diferentes recursos de ensino.

Além de tudo o que foi exposto, alunos do PIBID aplicaram a 
metodologia de ensino Estudo de Caso. Os resultados foram anima-
dores. Excelentes soluções e propostas foram colocadas e discutidas. 
Os alunos se mostraram extremamente comprometidos com a meto-
dologia.

Essas ações também permearam as atividades da supervisora 
Danielle Félix. A mesma atua fortemente com os alunos do ensino 
médio utilizando os Estudos de Caso (EC). Segundo ela: 
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“Durante esse período como supervisora do PIBID, tive o prazer de 
trabalhar com os bolsistas discentes do curso de licenciatura em Quí-
mica utilizando novas metodologias de ensino. Dentre elas podemos 
destacar, a criação de paródias com videoclipes e o método de Estudo 
de Casos (EC) que foi aplicado com bastante êxito, cumprindo o obje-
tivo de fornecer habilidades relacionadas ao ensino da química, bem 
como, promover alternativas metodológicas que favoreçam a aprendi-
zagem significativa dos conteúdos dessa disciplina do Ensino médio. O 
método EC foi desenvolvido no intuito de colocar os alunos em conta-
to com problemas reais ou simulados, com o propósito de estimular o 
desenvolvimento do pensamento crítico, a habilidade de resolução de 
problemas e a aprendizagem de conceitos da área em questão. É muito 
gratificante perceber que os resultados estão sendo alcançados, que o 
aluno foi o principal responsável por seu aprendizado, atuando como 
pesquisador e buscando o seu próprio conhecimento, e que o professor 
não atuou apenas como um mero transmissor de conhecimento, e sim, 
como mediador do processo ensino-aprendizagem.”

Outra metodologia que teve boa aceitação entre os bolsistas foi 
a aplicação do método JigSaw ao Ensino Médio. Nesse método, o 
professor atua apenas como articulador do processo de busca e troca 
de informações. Um resumo dessa atividade foi enviado para o III 
seminário PIBID. O tema central foi bioenergia e subdividido em 
quatro tópicos específicos, sendo eles: biodigestores, biodiesel, etanol 
de segunda geração e energia nuclear. Uma das turmas em que foi 
aplicado o método com a participação de pibidianos foi dividida em 
quatro grupos de quatro alunos, e todo o processo teve duração de 
quatro semanas.

Uma das ferramentas didáticas criadas pelos pibidianos da Li-
cenciatura em química foi a já citada revista Natureza Química. A 
revista apresenta como conteúdo temas geralmente considerados nas 
aulas de química do Ensino Médio numa linguagem mais lúdica. 

Simulados preparatórios para o ENEM 2015 foram aplicados. 
Nesses simulados constaram, por exemplo, questões de química de 
provas do ENEM de anos anteriores.

O Pibid em Porto Seguro contemplou também A criação de jo-
gos didáticos. Um dos jogos produzidos foi Liga ou Não liga, um jogo 
de roleta em que é possível se aprofundar nos conceitos de química 
e ligações. Um resumo sobre esse jogo foi apresentado na SNCT de 
2015. Outros jogos foram o passa ou repassa com a latinha e música, 
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jogos da memória e aplicativos no ensino de grupos funcionais. Os 
alunos se mostraram ativos nas atividades, o que estimulou a partici-
pação dos bolsistas.

Outra ferramenta didática importante para os alunos do PIBID 
foi a apostila. Foram criadas pelos bolsistas apostilas para facilitar o 
ensino de química no ensino médio, apostila sobre nomenclatura de 
compostos orgânicos e apostila de Matemática aplicada a Química. 
Vale citar, ainda, apostilas de aulas práticas para serem trabalhadas 
em aulas de laboratório.

 Foram criados seis vídeos paródias pelas turmas de integrado 
sob a orientação dos bolsistas do PIBID. Em uma das salas temáti-
cas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFBA de 2016 
ocorreu a apresentação desses vídeos paródias como culminância do 
projeto desenvolvido durante uma unidade inteira em algumas das 
turmas do ensino médio do IFBA.

PRÁTICA DE ENSINO

Os alunos de uma licenciatura devem ter referenciais teóricos 
de qualidade para que se torne um docente qualificado. Mas ape-
nas teoria não é o suficiente. É importante que o discente, o mais 
cedo possível, tenha contato com sala de aula, interaja com alunos 
da educação básica e tenha ciência dos aspectos práticos envolvidos 
no cotidiano de ensino. Como afirma Nóvoa (1995), o professor deve 
conhecer profundamente o seu “contexto ocupacional”.

 Nesse Sentido, o programa PIBID em Porto Seguro fortaleceu 
a integração entre os alunos do ensino médio e do ensino superior 
como atestam as atividades citadas a seguir.

Os bolsistas tiveram a oportunidade de atualizar o plano com-
ponente curricular de Química do Ensino Médio do Colégio Dr. An-
tônio Ricaldi. Após a análise realizada por um grupo de bolsista do 
PIBID, concluiu - se que o plano curricular de cada série do Ensino 
Médio apresentado a eles já se encontrava com um conteúdo mínimo 
para ser aplicado. 
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 Os bolsistas marcaram presença também nas salas de aula das 
escolas participantes para acompanhar os estudantes na realização de 
atividades em sala de aula. Com isso foi possível realizar um acompa-
nhamento diferenciado dos alunos com dúvidas ao realizarem ativi-
dades de Química. Os bolsistas ministraram ainda aulas de reforço 
em turno oposto para tirar dúvidas de química dos alunos.

Durante o mês de março de 2015 foi prestado auxílio aos alunos 
de biocombustíveis durante aulas experimentais. E, ao longo do pro-
grama, foi oferecido aos alunos com dificuldades o serviço de auxílio 
monitoria para reforço escolar nas matérias de exatas. 

Em todas essas atividades práticas, os bolsistas do Pibid se fa-
miliarizam mais com as atividades exercidas na escola, bem como 
com a dinâmica da sala de aula. Os estudantes pibidianos acompa-
nharam o desempenho dos alunos tanto do ponto de vista qualitativo 
quanto do ponto de vista quantitativo. Os pibidianos tiveram sempre 
a oportunidade de compartilhar as experiências vividas nas aulas, 
dialogar sobre as expectativas em relação à profissão e propor ativi-
dades e metodologias.

Bolsistas abordaram também, junto com alunos do ensino mé-
dio, a cultura afro de modo contextualizado com a Química. Eles 
trabalharam esse tema, respeitando a Lei 11 645, através do Projeto 
Kizomba. Os alunos elaboraram um Seminário cujo título foi Quem 
inventou? fazendo uma abordagem sobre os cientistas negros. Os 
alunos se envolveram bastante com essa atividade. Além disto, para 
os pibidianos a participação foi relevante, pois a iniciativa treinou a 
capacidade de se colocar diante de uma turma e de controlar as emo-
ções em relação ao nervosismo de se apresentar. 

Segundo Garcia (1999), a formação apresenta-se como um fe-
nômeno complexo e diverso por envolver um aspecto subjetivo, re-
lacionado a um processo de desenvolvimento pessoal, bem como um 
aspecto objetivo, relacionado a um processo de desenvolvimento de 
uma função social. Ou seja, a formação constitui-se uma ação que 
exige saberes e fazeres específicos que definem, por assim dizer, o 
“espaço” de atuação de uma determinada profissão. Os bolsistas do 
PIBID têm desenvolvido no IFBA e nas escolas parceiras trabalhos 
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diferenciados, que certamente irão refletir na melhoria do ensino em 
nossa região, mostrando assim a relevância desta formação para me-
lhor atuação no espaço de atuação dos mesmos. 

Os supervisores também contribuíram com o desenvolvimento 
de habilidades e experiência para os pibidianos quando apresenta-
ram seus relatos de experiência de êxito na sala de aula em forma de 
seminários. Foi muito enriquecedor para os nossos alunos terem a 
oportunidade de acompanhar a utilização de estratégias e ações para 
resolver várias problemáticas de sala de aula. 

Também foi possível observar por parte do corpo docente uma 
grande melhoria no desempenho dos alunos do PIBID, com desen-
volvimento de habilidades de apresentação de trabalhos, melhoria na 
autoestima e melhor segurança nas apresentações mostrando clara-
mente o desenvolvimento de um perfil adequado às futuras funções 
docentes. Nos estágios realizados pelos pibidianos fica muito claro 
o diferencial que os mesmos possuem em relação a alunos que não 
realizaram a iniciação a docência.

O PIBID muito tem contribuído para as práticas de ensino de 
todos os conteúdos, pois os alunos acabam por desenvolver uma pos-
tura mais dinâmica frente às demandas do Instituto. Eles participam 
melhor, com mais segurança e conseguem fazer muito bem a conexão 
entre os conteúdos. Como é uma característica de nossa Licenciatura 
que todos os conteúdos sejam permeados pelas práticas de ensino, a 
iniciação à docência veio contribuir e muito para o êxito dessas ativi-
dades. 

Finalmente, ressalta-se o minicurso Como estudar, produzido 
por meio de uma parceria do PIBID com a Coordenação Pedagógica 
do IFBA de Porto Seguro e ministrado por bolsistas do PIBID. O 
minicurso foi apresentado para turmas do primeiro ano do ensino 
médio integrado ao técnico do IFBA de Porto Seguro e teve como 
objetivo ensinar para os alunos técnicas de estudo. Organização pes-
soal, disciplina, ambiente e técnicas de estudo estavam entre os te-
mas considerados. O minicurso se mostrou muito proveitoso, tendo 
em vista a grande dificuldade vivenciada pelos estudantes no que se 
refere a adquirir uma rotina produtiva de estudos.
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CONCLUSõES

Soczek (2011) fez interessantes considerações sobre o valor do 
PIBID para a formação acadêmica do aluno de licenciatura. Destaca-
-se a seguir alguns aspectos considerados por esse autor.

De acordo com Soczek (2011), o PIBID proporciona “uma 
imersão dos alunos nas atividades da Escola”. Os estudantes são in-
centivados a ter uma perspectiva mais crítica da docência. Também, 
os participantes do PIBID produzem muitos materiais como jogos, 
revistas, resenhas e utilizam mais frequentemente espaços escolares 
como laboratórios e bibliotecas. A escola passa então a ser vista não 
apenas como um lugar em que acontecem as tradicionais aulas, mas 
também como uma estrutura que possibilita a construção e a apro-
priação do conhecimento.

Soczek (2011) observa também que os alunos bolsistas parti-
cipam e publicam mais em eventos científicos. E é notório que a in-
serção em atividades de pesquisa qualifica a formação do estudante.

Por fim, o citado autor destaca que o PIBID aproxima as licen-
ciaturas da educação básica. Essa interação enriquece as licenciatu-
ras, pois incentiva constantes aperfeiçoamentos de modos de ensino 
e de propostas metodológicas. E beneficia também os professores e 
alunos do ensino fundamental e médio, na medida que ferramentas 
didáticas e metodologias diferenciadas criam um maior interesse pelo 
processo de ensino-aprendizagem.

O PIBID em Porto Seguro atesta a veracidade das considera-
ções de Soczek (2011). Por exemplo, atividades resultaram em melho-
rias na capacidade do graduando no que se refere ao uso da Língua 
Portuguesa no cotidiano escolar. Os bolsistas produziram, por exem-
plo, diversos trabalhos científicos. E é sabido que, para a escrita de 
um trabalho científico, é necessário que o aluno seja capaz de men-
cionar toda uma nova situação vivenciada, de forma clara, concisa, 
objetiva e técnica. Para isto é preciso muita leitura prévia de artigos 
relacionados, o que aumenta o leque de conhecimento acerca do as-
sunto e cria novas possibilidades e redes interdisciplinares cogniti-
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vas. A presença do Projeto PIBID na escola oportunizou um apoio 
ao professor de Química em sala de aula, o que trouxe como resul-
tado, uma colaboração em equipe visando a melhoria do processo de 
ensino-aprendizagem dos alunos. E ao mesmo tempo os alunos da 
Licenciatura de Química tiveram o contato com o ambiente de sala 
de aula antes de completar sua formação.

Em resumo, o PIBID foi muito importante para os alunos da 
Licenciatura em Química, pois possibilitou um maior envolvimen-
to dos mesmos na profissão docente, propiciando um real conheci-
mento do espaço escolar e das recompensas e desafios de ensinar e 
aprender a cada dia nas escolas parceiras. Foi muito gratificante para 
o campus do IFBA de Porto Seguro ver o desenvolvimento de ha-
bilidades e competências propiciadas pelas práticas proporcionadas 
pelo PIBID. Muitas também foram as contribuições para as escolas 
parceiras que puderam ter um suporte atualizado com a participação 
de nossos alunos da Licenciatura em Química.
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AS AÇõES DO PIBID EM QUíMICA DO IFBA DE vITóRIA 
DA CONQUISTA E SUAS CONTRIBUIÇõES PARA A FORMAÇÃO 
DOCENTE

Amanda Moreira de Oliveira Melo, Márcio Olivei-
ra França, Pâmela Jarine Meira, Wdson Costa Santos

Química, Vitória da Conquista

INTRODUÇÃO

O subprojeto do PIBID da licenciatura em química do IFBA, 
campus Vitória da Conquista, iniciou suas atividades em julho de 
2012, quando o projeto institucional, em vigor desde 2011, foi am-
pliado, através do Edital CAPES nº 11/2012. Na ocasião, foram in-
seridos novos subprojetos, havendo um aumento significativo do nú-
mero de bolsas e escolas parceiras. O número de bolsas, concedidas 
pelo subprojeto, de 2012 a 2016 é mostrado na tabela 1. 

TABELA 1 - númEro dE BolSaS concEdidaS por ano no SuBproJEto dE 
Química dE vitória da conQuiSta.

Modalidade de bolsa 2012 2014 2016

Iniciação à Docência 10 15 20
Supervisão 02 03 03
Escolas parceiras 02 03 03
Coordenação de área 01 01 01

PRINCIPAIS AÇõES DESENvOLvIDAS DE 2014 A 2016 
INSERÇÃO DOS BOLSISTAS NO AMBIENTE ESCOLAR E ACOMPANHA-
MENTO DAS ATIvIDADES

O subprojeto proporcionou aos licenciandos conhecimento 
gradativo dos aspectos político-didático-pedagógicos e administra-
tivos da escola, através do acompanhamento das aulas do supervisor 
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e participação em atividades promovidas pela escola, como semanas 
pedagógicas, conselhos de classe, gincanas, feiras de ciências, entre 
outras. Essa inserção no ambiente escolar permite aos bolsistas de ID 
o reconhecimento da realidade escolar, da metodologia empregada 
pelo supervisor, do perfil do alunado e suas principais dificuldades 
de aprendizagem.

Com base nessas observações, foram elaborados relatórios 
diagnósticos de cada escola, com o intuito de reconhecer o contexto 
educacional onde serão desenvolvidas as atividades e planejar a me-
lhor estratégia de atuação. No período de 2014 a 2016 foram elabora-
dos 03 relatórios diagnósticos do Colégio Estadual Padre Luiz Soares 
Palmeira, do Centro Integrado de Educação Luiz Navarro de Brito 
– CIENB e do Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Con-
quista, a partir do levantamento de dados de matrícula, censo esco-
lar, IDEB e ENEM; análise da infraestrutura física, administrativa e 
recursos humanos; levantamento do quadro de professores e respec-
tiva formação; de programas de assistência ao educando e projetos 
desenvolvidos pela escola. 

Além dos relatórios, que são uma construção coletiva, os bol-
sistas elaboraram planos de trabalho individuais, para cada unidade 
letiva, sob orientação do supervisor e coordenador de área, toman-
do como base os problemas identificados in loco, o perfil dos alunos 
e a realidade da escola, prezando pelo uso de práticas pedagógicas 
diferenciadas como a experimentação, o lúdico e as Tecnologias da 
Informação e Comunicação – TIC. O planejamento e acompanha-
mento das atividades são realizados por meio de reuniões gerais, que 
ocorrem quinzenalmente, com todos os bolsistas de ID, supervisão 
e coordenação, intercaladas por encontros quinzenais do supervisor 
com seus respectivos bolsistas. Os planos de trabalho e resultados 
alcançados em cada unidade são apresentados ao grupo nas reuniões 
gerais, para socialização, contribuições e avaliação, permitindo a re-
flexão contínua sobre o planejamento.

As atividades planejadas foram realizadas nos diferentes es-
paços escolares, como salas de aula, laboratórios de ciências e/ou de 
informática, quando existem, quadra de esportes, pátio, auditório, 
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sempre articuladas ao planejamento do professor. Além das inter-
venções que acontecem no horário das aulas, há outras que ocorrem 
em turno oposto, ou no 6º horário, o que possibilita a ampliação da 
carga horária, aumentando assim as oportunidades para aprender 
química. Todas as atividades são sistematicamente registradas por 
meio de relatórios mensais dos bolsistas de ID, bimestrais dos super-
visores, e anuais de todos, inclusive coordenador de área. Os planos 
de trabalho de cada unidade e os relatórios são postados no ambiente 
virtual de aprendizagem (http://www.ead.ifba.edu.br/course/view.
php?id=297). Já as principais ações realizadas são divulgadas no site 
(http://www.pibid.conquista.ifba.edu.br/), com o intuito de socia-
lizar os impactos e resultados ao público em geral. Neste site, são 
disponibilizados os materiais didáticos produzidos, como roteiros 
de experimentos, jogos e atividades lúdicas, com o objetivo de que 
alunos, licenciandos e professores possam acessá-los, reproduzi-los e 
adaptá-los de acordo com suas necessidades.

EXPERIMENTANDO QUíMICA

Para que a química tenha sentido para o aluno é necessário que 
o professor busque instrumentos educacionais que vão além do livro 
didático, podendo desmistificar a ideia de ciência como algo imutável 
e distante do seu cotidiano.

A elaboração do conhecimento científico apresenta-se dependente de 
uma abordagem experimental, não tanto pelos temas de seu objeto de 
estudo, os fenômenos naturais, mas fundamentalmente porque a orga-
nização desse conhecimento ocorre preferencialmente nos entremeios 
da investigação. Tomar a experimentação como parte de um processo 
pleno de investigação é uma necessidade, reconhecida entre aqueles que 
pensam e fazem o ensino de ciências, pois a formação do pensamento e 
das atitudes do sujeito deve se dar preferencialmente nos entremeios de 
atividades investigativas (GIORDAN, 1999, p. 02).

Como um dos objetivos da educação brasileira é a formação de 
cidadãos críticos, a experimentação no ensino de química se constitui 
como um meio para a formação do pensamento, uma vez que possi-
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bilita a investigação e organização do conhecimento científico, ao se 
buscar explicações para os resultados práticos. Com o intuito de dar 
sentido e integrar teoria e prática, e permitir aos alunos experimen-
tar a química de modo diferente das aulas convencionais, no período 
de 2014 a 2016, foram realizadas 109 atividades experimentais, entre 
demonstrações experimentais, aulas práticas, elaboração de roteiros, 
construção de kits de experimentos e desenvolvimento de experi-
mentos, como mostra a tabela 2. 

TABELA 2 - atividadES ExpErimEntaiS rEalizadaS no pEríodo dE 
2014 a 2016.

Atividades Experimentais Quantidade

Demonstrações experimentais 35
Aulas práticas 24

Elaboração de roteiros experimentais 30

Construção de kits de experimentos 9

Desenvolvimento de experimentos 11

No caso do IFBA, a existência de um laboratório de química, 
melhor estruturado e equipado, aliado à maior disponibilidade dos 
alunos para frequentar a instituição no turno oposto, possibilitou 
aos bolsistas explorar mais a experimentação, podendo realizar tanto 
demonstrações experimentais, onde os bolsistas de ID e supervisor 
executam os experimentos, e discutem os resultados observados com 
a turma; quanto aulas práticas, onde os próprios alunos realizam os 
experimentos, seguindo roteiros elaborados pelos bolsistas, coletam 
dados, discutem os resultados e apresentam, geralmente, na forma 
de relatórios. Esse tipo de abordagem, aconteceu em menor propor-
ção no Pe. Palmeira e no CIENB, pelo fato do primeiro não possuir 
laboratório de química, e o segundo possuí-lo, mas com limitações de 
espaço, reagentes, vidrarias e equipamentos. Mesmo com essas difi-
culdades, os alunos demonstraram maior facilidade em compreender 
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os conteúdos, e os bolsistas puderam ver nas atividades experimen-
tais uma forma de favorecer a aprendizagem e relacionar a química 
com outras áreas e com o cotidiano.

Pode-se notar que, as ações descritas aqui, possibilitaram aos 
bolsistas, experimentar diferentes situações comuns no exercício da 
docência, como a testagem, a execução e a avaliação de estratégias 
didático-pedagógicas. A elaboração dos roteiros de experimentos e 
de relatórios de prática, permite exercitar a produção textual, com 
vistas ao aprimoramento do uso da língua portuguesa, por bolsis-
tas e alunos. Além disso, os alunos puderam experimentar a química 
de uma forma que, segundo muitos, nunca tinham experimentado, 
pois, de acordo com alguns deles, principalmente do Pe. Palmeira e 
do CIENB, nunca tinham participado de atividades experimentais.

 

EXPLORANDO O LÚDICO COMO RECURSO DIDÁTICO

Várias pesquisas mostram uma relação apática dos alunos em 
relação à química, demonstrando que o aprendizado continua ocor-
rendo de forma tradicional, não despertando a curiosidade e o inte-
resse do aluno, para que ocorra um aprendizado significativo. Dian-
te disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+ descrevem 
que, 

[...] a simples transmissão de informações não é o suficiente para que 
os alunos elaborem suas ideias de forma significativa. É imprescindí-
vel que o processo de ensino-aprendizagem decorra de atividades que 
contribuam para que o aluno possa construir e utilizar o conhecimento 
(BRASIL, 2002, p.124). 

Diante dessa prerrogativa, os estudos sobre atividades lúdicas, 
aumentaram nos últimos anos, pois de acordo com Santana (2014), 
os métodos lúdicos transformam o aprendizado de crianças, adoles-
centes e adultos em momentos de maior descontração e desinibição, 
sendo diferentes do cotidiano em sala de aula, proporcionando maior 
aproximação, integração e interação do grupo, facilitando a aprendi-
zagem. 
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Dessa forma, com o intuito de tornar as aulas mais interessan-
tes, foram pesquisadas, produzidas e utilizadas várias atividades lú-
dicas, como mostra a tabela 3, para auxiliar os alunos a reconstruir o 
conhecimento prévio e popular, com base nos conteúdos e suas apli-
cações no cotidiano, favorecendo a aprendizagem, deixando-a mais 
leve e natural.

TABELA 3 - atividadES lúdicaS rEalizadaS dE 2014 a 2016.

Tipo de atividade 2014 2015 2016

Criação de recursos lúdicos 08 05 13

Realização de atividades lúdicas 09 10 32
 

Dentre essas atividades, algumas foram retiradas de artigos, 
sites e blogs, disponíveis na internet. Entretanto, muitas foram cria-
das, pelos próprios bolsistas. Um dos bolsistas afirmou que “a cria-
ção dessas atividades nos mostra como estamos atentos à dificuldade e 
a facilidade em que o aluno se encontra diante da classe”. Logo, para 
a formação dos licenciandos, fica claro que o acompanhamento da 
turma e a criação e execução de atividades lúdicas os deixam mais 
próximos da realidade da sala de aula, contribuindo para a articula-
ção entre teoria e prática. Em alguns casos, os bolsistas, supervisores 
e outros professores da escola, solicitam esses materiais, para serem 
usados em outras turmas e escolas onde trabalham. Isso demonstra a 
troca de experiências, a valorização do trabalho coletivo e a relevância 
das produções geradas.

Acredita-se que a utilização desses recursos é importante para 
que, o aprendizado se torne prazeroso e ocorra de forma significativa, 
pois qualquer indivíduo, em qualquer idade, possui uma facilidade 
em aprender o que lhe é mais interessante e que lhe desperta a curio-
sidade. Sendo assim, o que chama mais atenção e o instiga a conhecer 
mais sobre aquilo que era desconhecido (MATOS, 2013).

Quando supervisores e bolsistas afirmam que o aprendizado 
ocorreu de forma efetiva com as estratégias que eles propuseram, os 
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mesmos percebem o quanto é importante se preocupar com o aluno, 
analisar a sua forma de vida, seu comportamento, pois, segundo Silva 
(2012) a educação pode deixar de ser produto para se tornar processo 
de troca de ações que criam conhecimento e não apenas o reproduz.

CRIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ESTRATÉgIAS METODOLógICAS BA-
SEADAS EM TIC

A utilização de dispositivos eletrônicos como computadores, 
tablets, celulares, tem se tornado cada vez mais comum, passando 
a fazer parte do cotidiano da maioria da população, principalmente 
dos jovens. Esses dispositivos facilitam o acesso aos recursos tecno-
lógicos de modo geral, possibilitando a inserção de tais ferramentas 
no processo de ensino-aprendizagem, como uma forma de tornar o 
ensino de química mais atraente, inovador e atual. Essa possibili-
dade é reforçada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+ 
(BRASIL, 2002) que afirma não ser possível abrir mão dos recursos 
oferecidos pelas Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC 
no ambiente escolar e da capacitação dos professores para o uso dos 
mesmos. Diante dessa premissa, com o intuito de proporcionar aos 
futuros professores a oportunidade de criar e participar de experiên-
cias tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador, o subprojeto 
promoveu ações voltadas ao uso de TIC como desenvolvimento e uti-
lização de jogos eletrônicos, criação e uso de sites e blogs, realização 
de monitorias online usando facebook e whatsapp, como mostra a 
tabela 4.

TABELA 4 - utilização dE rEcurSoS daS tic no EnSino dE Química.

Tipo de recurso Quantidade
Site / blog / grupo no facebook 02 / 01 / 01 
Jogos eletrônicos didáticos 03

Monitorias online 07

Além dos sites, também foram construídos, um blog intitulado 
“Universo Químico” (http://universoquiimico.blogspot.com.br/), 
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e um grupo no facebook “Química e Nós” (https://www.facebook.
com/groups/1770972206466864/?fref=ts). Ambos os espaços vir-
tuais foram usados como ferramenta de apoio ao ensino de química, 
onde os bolsistas disponibilizavam apostilas, textos, vídeos, roteiros, 
jogos e esclareciam dúvidas acerca dos conteúdos. Essa ferramenta 
teve boa aceitação por parte dos estudantes e permitiu uma maior 
interação bolsista/aluno como afirma Queiroz (2008). Somado a isso, 
os bolsistas também realizaram algumas monitorias online, para es-
clarecimentos de dúvidas através do facebook e whatsapp, ampliando 
assim o tempo e espaço para aprender química. 

Através de uma parceria com o curso de Sistemas de Infor-
mação, foi criado o Grupo de Software Educacional – GSE (http://
www.gse.ifba.edu.br/), que é um grupo de pesquisa interdiscipli-
nar, formado por docentes e discentes dos cursos de Licenciatura 
em Química e Sistemas de Informação. O grupo já desenvolveu dois 
softwares educacionais, Sr. Bohr (http://srbohr.esy.es/) e Big Bang 
(http://bigbanggame.esy.es/). Ambos podem ser jogados em dispo-
sitivos como computadores, tablets, celulares, conectados à internet, 
onde renderam a publicação de dois artigos no Congresso Brasileiro 
de Informática na Educação de 2014 e 2015. 

O Sr. Bohr, desenvolvido em 2014, oferece ao usuário um desa-
fio do tipo perguntas e respostas relacionadas aos conteúdos de quí-
mica e aspectos do cotidiano. Já o Big Bang, desenvolvido em 2015, 
é um software educacional de raciocínio, que envolve e estimula o 
estudante por meio de dicas que associam os elementos químicos a 
características e atividades cotidianas, para que o mesmo descubra o 
elemento químico em questão e sua localização na tabela periódica, 
exigindo conhecimentos sobre organização da tabela e distribuição 
eletrônica. Ambos exploram elementos característicos dos jogos ele-
trônicos, como a diversão e a competitividade.

Um terceiro jogo eletrônico didático foi desenvolvido por uma 
bolsista de ID, para o ensino de compostos inorgânicos, o qual fez 
parte do seu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. O “Jogo das 
funções inorgânicas” é um jogo de corrida contra o tempo, onde, na 
primeira etapa, o jogador precisa encontrar e acertar 10 produtos per-
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tencentes às substâncias inorgânicas divididas em quatro etapas (áci-
dos, bases, sais e óxidos). A segunda etapa está baseada em missões 
que para serem realizadas exigem interpretação e conhecimento de 
conceitos relativos às substâncias inorgânicas, e suas aplicações no 
cotidiano. A figura 01 mostra as telas iniciais dos três jogos.

FIgURA 1 - tElaS iniciaiS doS JogoS ElEtrônicoS dESEnvolvidoS pE-
loS BolSiStaS.

No mundo de hoje, em que o acesso às TIC é cada vez mais 
fácil, a escola também precisa acompanhar as mudanças tecnológicas 
e buscar novas estratégias que chamem a atenção dos alunos e que 
segundo Soares (2013) os tirem de uma atitude de descaso em sala de 
aula.

O ENSINO DE QUíMICA PARA ALUNOS CEgOS: UM RELATO DE EXPE-
RIêNCIA

A Lei Nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre o apoio 
às pessoas com deficiência, e em seu artigo 2º, confere ao Poder Pú-
blico e seus órgãos assegurar às pessoas portadoras de deficiência o 
pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à edu-
cação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à 
infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constitui-
ção e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 
Essa realidade proporcionou qualitativas mudanças no cenário social 
e educacional, principalmente com o advento, em 1996, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96) que 
defende como dever do Estado, no inciso III do Art. 4°, o atendimen-
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to educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1996). 

Dentro deste contexto, o ano de 2015 foi de grande desafio para 
o subprojeto do PIBID da licenciatura em química do IFBA, campus 
Vitória da Conquista, pois quando iniciados os acompanhamentos 
na turma do 3º ano do ensino médio, do Colégio Estadual Padre Luiz 
Soares Palmeira, os bolsistas tiveram contato pela primeira vez com 
uma estudante com cegueira total. Nascia ali um desafio: favorecer a 
aprendizagem de química orgânica para alunos com deficiência vi-
sual. Tudo começou quando a supervisora, no seu primeiro dia de 
aula, levou um vídeo motivacional para a turma e solicitou dos alunos 
a partilha das reflexões. Foi perceptível, quando a mesma observou 
que uma aluna, ainda desconhecida, não participava das discussões e 
quando indagou a turma, os demais colegas afirmaram que a referida 
aluna era cega. Foi aí que a mesma buscou apoio do PIBID, para dar 
àquela aluna, um acompanhamento específico, humanizado, assegu-
rando a ela, o direito de aprender.

A ideia era propor uma forma de trabalhar com a aluna e in-
cluí-la nas atividades desenvolvidas com a turma, em sala de aula e 
na dinâmica escolar. Nos primeiros momentos conversou-se com a 
aluna para saber um pouco sobre a sua vida enquanto estudante, sen-
do feitas as seguintes pontuações: durante o primeiro ano do ensino 
médio, a professora de química não fez um acompanhamento especí-
fico com a mesma, além disso, se retirou da função antes do término 
do ano letivo; durante o segundo ano, no entanto, a professora fez um 
acompanhamento específico, utilizando metodologias diferenciadas 
de modo a contribuir com a aprendizagem da discente, além de en-
tregar as atividades para serem convertidas em braile.

A estudante informou que frequentava todos os dias, no turno 
oposto ao horário das aulas, a Associação Conquistense de Integra-
ção do Deficiente – ACIDE. Com o intuito de conhecer melhor a res-
peito do trabalho que era realizado lá, e para esclarecer a proposta do 
PIBID em relação à aluna, as bolsistas visitaram o local e mantive-
ram contato para que o trabalho a ser desenvolvido fosse bem sucedi-
do. Logo, verificou-se que lá havia alguns materiais para o ensino de 
química, incluindo uma tabela periódica em braille. Porém, segundo 
a estudante, ela não conseguia realizar a leitura.
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Tendo como meta, o favorecimento da aprendizagem, as bol-
sistas sentiram a necessidade de desenvolver outras estratégias, pois 
apenas elaborando as apostilas e transpondo para o braille, não 
obtinham êxito. Foi então, que começaram a desenvolver, vários 
materiais, com diferentes recursos como mostra a quadro 1. Todos 
os materiais foram avaliados pela aluna, e a partir das suas conside-
rações, buscava-se melhorá-los. O mecanismo de avaliação também 
foi ressignificado, sendo feita de forma oral, manuseando os recursos 
produzidos, com os quais a aluna já estava familiarizada.

QUADRO 1 - matEriaiS produzidoS pElaS BolSiStaS para a EStudan-
tE cEga.

Materiais 
utilizados Vantagens Desvantagens Imagens do ma-

terial

Bolas de 
isopor com 
tamanhos 
distintos e 
palitos de 
churrasco

Compreendeu a formação de 
compostos simples e conseguiu 
manipular esse material, mon-
tando a estrutura, demonstran-
do as ligações presentes entre os 
átomos, percebendo a quantidade 
total de elementos na estrutura e 
compreendendo um pouco sobre 
a organização espacial dos átomos.

Nota-se que as bolas 
de isopor, que repre-
sentavam os átomos de 
hidrogênio foram pe-
quenas, pois ao mani-
pular com frequência, 
realizando furos com 
o palito de churrasco, 
essas eram partidas em 
pedaços, não suportan-
do muitos furos. Po-
dendo ser substituídas 
por bolas maiores.
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Tinta gua-
che comum, 
guache com 

glitter e 
esmalte

Fácil aquisição

Dificuldade em realizar 
a leitura, pois não pro-
porcionou um alto rele-
vo que fosse fácil de ser 
percebido.

A montagem e repre-
sentação dos pontos, 
com o esmalte e a tin-
ta, foram trabalhosas, 
pois ao adicioná-los ao 
papel, eles escorriam de 
modo que um ponto 
fica distinto do outro, o 
que também interferia 
na identificação.

E.V.A 

(emborrachado)

Conseguiu identificar prati-
camente todas as letras, como 
também o símbolo para letras 
maiúsculas e o sinal de número. 
A única letra que teve um pouco 
de dificuldade para identificar, foi 
a letra “O”, que representa o oxi-
gênio. Ela comentou que gostou 
muito da utilização da fita para 
representar as ligações, pois com 
facilidade conseguia perceber o 
tipo de ligação formada.

O manuseio do ma-
terial requer maior 
atenção, pois os recor-
tes precisam ser feitos 
no mesmo tamanho e 
manter o mesmo pa-
drão.

Strass e 
E.V.A

Conseguiu compreender a es-
trutura representada e realizar a 
leitura dos símbolos com clareza.

Manipulação mais fácil quando 
comparado ao recorte do embor-
rachado.

Segundo análise da alu-
na, não houve.

O ponto máximo deste trabalho se deu na quarta unidade, 
quando as bolsistas propuseram aos outros alunos da classe, adentra-
rem ao mundo da aluna cega, a partir da elaboração de novos mate-
riais didáticos para o ensino de compostos oxigenados para ela. Para 
isso, a turma foi dividida em equipes, cada uma responsável pela re-
presentação de uma função oxigenada. Durante a produção dos ma-
teriais, os colegas solicitaram auxílio à aluna cega, para verificar se ela 
conseguia entender, e de acordo com as suas considerações, adapta-
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vam o material. Os discentes demonstraram satisfação na elaboração 
de todo o trabalho, e surpreenderam pela criatividade e entusiasmo 
na execução da proposta. Alguns, além de apresentarem sobre tudo 
o que foi solicitado, falaram a respeito da história do braille e a im-
portância da inclusão. Neste dia, a aluna cega avaliou os materiais 
criados por cada grupo, fazendo algumas considerações relevantes.

Por meio deste trabalho desenvolvido no PIBID, uma das bol-
sistas disse: “percebi que muitas vezes o profissional da educação ne-
cessita estar disposto a contribuir e zelar pela aprendizagem dos seus 
educandos, pois assim conseguirá obter bons resultados no seu trabalho”.

Figura 2 - Materiais produzidos pelos colegas para a aluna cega.

 Ao final do ano letivo, foram colhidos bons resultados desta 
proposta: o sentimento de fazer parte do grupo, expressado pela alu-
na; o reconhecimento por parte da aluna e da escola; a escolha des-
ta temática, de desenvolvimento de materiais para alunos com defi-
ciência visual, para o trabalho de conclusão de curso - TCC, de uma 
das bolsistas; e principalmente, a certeza de que é possível tornar a 
aprendizagem de química acessível a todos, independentes de suas 
limitações.

 PARTICIPAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS EM EvENTOS

Os bolsistas de ID são incentivados a participar de diversos 
eventos, principalmente na área de ensino e educação em química, 
com o objetivo de ampliar e complementar a sua formação. Além da 
participação como ouvintes, assistindo palestras e fazendo minicur-
sos, sempre que possível, os mesmos elaboram e submetem trabalhos 
na forma de resumo e trabalho completo, os quais são apresentados 
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como pôster ou comunicação oral, com o intuito de divulgar os resul-
tados alcançados no âmbito do subprojeto para a comunidade acadê-
mica e científica. A tabela 5 mostra a participação dos bolsistas em 
eventos, separadas por ano e forma de participação.

TABELA 5 - participação doS BolSiStaS Em EvEntoS.

Forma de participação 2014 2015 2016 Total
Ouvinte 6 6 15 27

Participação em minicurso 4 8 9 21

Publicação de resumo 2 3 13 16

Publicação de trabalho completo 1 1 1 3

Além das formas de participação descritas na tabela 5, desta-
ca-se ainda, a realização de 02 minicursos na Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia - SNCT do IFBA, campus Vitória da Conquis-
ta: um sobre jogos e atividades lúdicas no ensino de química, e outro 
sobre produção de materiais de limpeza genéricos. Ambos ministra-
dos por bolsistas de ID, juntamente com coordenador de área e su-
pervisor, respectivamente. Também foram realizadas 03 mostras dos 
trabalhos do PIBID, uma na SNCT, e duas em eventos promovidos 
por um grupo de faculdades, colégio e pré-vestibular da cidade.

A participação nesses eventos é uma maneira de enriquecer a 
formação inicial dos futuros docentes, uma vez que têm a oportuni-
dade de entrar em contato com outros professores e pesquisadores da 
área de ensino e educação em química, e reconhecer outras formas 
de ensinar e aprender. Isso permite conhecer e vivenciar experiências 
formativas que vão além dos muros da instituição à qual estão vin-
culados. Ressalta-se também que, as publicações, possibilitam aos 
bolsistas: exercitar a escrita de textos acadêmicos e científicos, com 
vistas ao aperfeiçoamento do uso da língua portuguesa; estudar re-
ferenciais teóricos que permitam analisar e discutir os casos didáti-
co-pedagógicos descritos em suas publicações; desenvolver a capa-



223

cidade comunicativa dos licenciandos, através das apresentações na 
forma de pôster ou comunicação oral.

OUTRAS EXPERIêNCIAS vIvENCIADAS PELOS BOLSISTAS

Com o intuito de abranger diferentes características e dimen-
sões da formação docente, além das atividades relacionadas ante-
riormente, baseadas em estratégias didáticas como experimentação, 
materiais lúdicos, e recursos das TICs, os bolsistas tiveram a oportu-
nidade de planejar e participar de outras experiências metodológicas, 
promovidas pelo subprojeto, pela escola e/ou pela IES, como mostra 
a tabela 6.

TABELA 6 - outraS atividadES dESEnvolvidaS no âmBito do SuBproJEto.

Atividades realizadas Quantidade
Projetos 10
Gincanas 05

Feiras de ciências 02
Olimpíadas de Química 12

Monitorias 116

As atividades promovidas pelo subprojeto se somam àquelas 
desenvolvidas pelas escolas, ou pela IES, como é o caso das ginca-
nas, feiras de ciências, e olimpíadas de química. Das 05 gincanas nas 
quais os bolsistas estiveram envolvidos, 03 foram planejadas e exe-
cutadas por eles. Porém, as outras 02 foram propostas pelas escolas 
de educação básica, e os bolsistas colaboraram com a organização e 
realização. Já a feira de ciências, é uma iniciativa da secretaria esta-
dual de educação, que ocorre nas escolas da rede pública estadual. 
Nestas, os bolsistas tiveram a oportunidade de atuar na organização, 
na orientação de trabalhos a serem apresentados pelos alunos, bem 
como apresentação de seus próprios trabalhos.

No caso da Olimpíada Baiana de Química – OBAQ, as escolas 
estaduais só começaram a participar após incentivo do PIBID. Para 
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tanto, passaram a ser realizadas, anualmente, olimpíadas internas em 
cada instituição de ensino, com o objetivo de selecionar os alunos que 
as representariam na OBAQ. 

Os bolsistas também realizaram monitorias específicas, tan-
to para a olimpíada interna de cada colégio, quanto para a OBAQ. 
Além destas, foram realizadas outras monitorias visando à prepara-
ção para o ENEM, e o esclarecimento de dúvidas acerca dos conteú-
dos abordados em sala, de acordo com as dificuldades apresentadas 
pelos alunos. Estas monitorias ocorreram tanto na forma presencial, 
em dias e horários combinados entre a turma e os bolsistas, quanto 
online, através do facebook, whatsapp, e blog, como mencionado an-
teriormente, ao discorrer sobre o uso de recursos das TIC.

CONSIDERAÇõES FINAIS

A quantidade e diversidade de ações formativas, descritas nes-
te capítulo, evidenciam que o subprojeto tem conseguido abranger 
diferentes características e dimensões da formação docente, desde a 
inserção dos bolsistas no ambiente escolar, e reconhecimento do con-
texto educacional, passando pela utilização dos diferentes espaços 
escolares, valorização do trabalho coletivo e interdisciplinar, criação 
e participação em estratégias metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes que visam superar as dificuldades observadas in loco, até 
a reflexão e avaliação dos instrumentos educacionais e recursos di-
dáticos empregados. Isso demonstra que o PIBID contribui para a 
melhoria da qualidade da formação inicial, o que é reconhecido pelos 
próprios licenciandos, como pode ser constatado nas falas, extraídas 
dos relatórios de atividades de alguns deles, transcritas abaixo:

“... o projeto propicia uma formação diferenciada por meio da prática 
compensando as lacunas ainda existentes na grade curricular do curso de 
licenciatura. Portanto, a formação acadêmica através do PIBID dá-se de 
maneira desafiadora e instigante, pois, exige do discente empenho, dedi-
cação e colaboração para a efetuação das atividades propostas.”

Além de influenciar positivamente na formação inicial dos li-
cenciandos, o PIBID também colabora para a formação continuada, 
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e atualização da prática pedagógica dos supervisores e coordenado-
res, uma vez que, a participação nessas atividades e troca de expe-
riências proporcionadas pelo programa, os coloca em contato com 
referenciais teóricos contemporâneos, e recursos metodológicos de 
caráter inovador, fazendo-os refletir sobre a sua prática docente. Os 
próprios supervisores relatam essa influência nos seus relatórios, 
como demonstram as falas a seguir:

“Considero o PIBID um programa que de fato contribui para a melhoria 
da qualidade da educação, uma vez que o mesmo acontece no dia-a-dia 
da escola, fazendo com que o docente repense a sua prática diante das 
situações adversas que se apresentam. É na verdade a formação conti-
nuada para o trabalho docente.”

“Há uma grande contribuição do programa para os professores atuantes, 
reciclando a forma de ensinar, mostrando ser possível o ensino de química 
acontecer de forma prazerosa, visto que os discentes estão inseridos em 
um mundo dinâmico e tecnológico”.

Os resultados obtidos e as reflexões dos bolsistas de ID e su-
pervisores, indicam que o subprojeto alcançou alguns dos objetivos 
traçados pelo programa, principalmente no que se refere à integração 
entre a educação superior e educação básica, inserção dos bolsistas 
no cotidiano das escolas e a articulação entre teoria e prática, neces-
sárias à formação dos futuros professores. Acredita-se que isso con-
tribui para a elevação da qualidade da formação dos licenciandos em 
química do IFBA de Vitória da Conquista, transformando as escolas 
parceiras em verdadeiros laboratórios de prática docente, essenciais 
para a formação inicial para o magistério, e para a formação conti-
nuada de seus professores.
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IDENTIDADE DOCENTE E PERSPECTIvAS 
DO PIBID

Dielson Honhenfeld, Eliana Alcântara Lisboa, Jancarlos Lapa

INTRODUÇÃO 

A função do professor tem experimentado mudanças signifi-
cativas ao longo da história, sendo que com uma velocidade muito 
maior nas últimas três décadas. Entretanto, as demandas oriundas 
destas mudanças na função não implicam em mudanças na ação. 
Surge uma demanda por uma educação escolar especializada e com-
plexa em todas as sociedades devido às mudanças sociais, políticas e 
econômicas globalmente vivenciadas (TARDIF e LESSARD,2009; 
DOMINICÉ, 2012).

A profissionalização docente é de uma complexidade ímpar. 
Inicia-se com as competências exigidas ao trabalho do professor. Há 
um apelo por um profissional multi referenciado com competência 
para administrar vários campos que perpassam desde os conheci-
mentos disciplinares aos problemas tecnológicos e sociais.

... passou definitivamente a época em que bastava conhecer os rudi-
mentos de uma matéria e algumas receitas para controlar alunos turbu-
lentos, ... o trabalho do docente representa uma atividade complexa e de 
alto nível, que exige conhecimentos e competências em vários campos: 
cultura geral e conhecimentos; psicologia e didática; de seu ambiente 
familiar e sociocultural; conhecimento das dificuldades de aprendiza-
gem, do sistema escolar e de suas finalidades; conhecimento dos alunos, 
de seu ambiente familiar e sociocultural; conhecimento das dificulda-
des de aprendizagem, do sistema escolar e de suas finalidades; conheci-
mento das diversas matérias do programa, das novas tecnologias da co-
municação e informação; habilidades na gestão de classe e nas relações 
humanas, etc... (TARDIF e LESSARD, 2009, p. 12)

Ou seja, a atualidade exige uma infinidade de habilidades que 
um indivíduo deve reunir para exercer a profissão de professor. No 
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entanto pensamos que tais habilidades não serão desenvolvidas ou 
adquiridas em um curso de formação, e muito provavelmente, por 
mais profissionalismo que tenha o professor será muito difícil reuni-
-las todas com semelhança competência, mesmo ao longo de anos de 
experiências na atuação do magistério. 

Não se pode descontextualizar o professor que desenvolve a 
sua função no interior de uma sociedade que o desvaloriza constan-
temente, sendo este tratamento refletido nas questões remunerativas, 
fator chave para a sua sobrevivência e dignidade. Muitos professores 
exercem outra função além do magistério, ou trabalham em mais de 
uma instituição de ensino dificultando, por exemplo, o seu aperfei-
çoamento na própria área e na cultura geral. Pesquisa bibliográfica 
realizada por Lelis (2009) com professores que possuem formação 
de ensino superior e atuam no ensino fundamental do município do 
Rio de Janeiro, identificou o esgotamento de recursos culturais como 
consequência do trabalho desfavorável não só em termos remunera-
tórios como em acúmulo de carga de trabalho. 

Outro fator importante a se considerar é que a história de for-
mação não está desvinculada da história de vida dos que estão em 
formação, inicial ou continuada, e muito menos da vida social onde 
eles atuarão. Assim, a desvalorização do ofício do professor, que nas-
ceu na década de 1980 com o movimento de educação para as mas-
sas (LELIS, 2009) vai refletir posteriormente em toda a educação 
básica influenciando na opção profissional do professor. Este quadro 
sequencial de desvalorização alcançou o professor formador e a orga-
nização dos cursos de licenciaturas, o qual em muitas universidades 
eram um adendo aos cursos de bacharelado.

 Tardif e Lessard (2009) observaram que os fenômenos viven-
ciados socialmente não são absorvidos pelo ambiente escolar como 
propulsores de adaptações na mesma velocidade que se passa no 
mundo extra escolar. Diante das inúmeras atribuições aos professo-
res, pesquisas revelam que a grande maioria, nas suas atitudes em 
sala de aula, não se deixa influenciar pelas novas demandas, e quando 
as fazem incorporam a inovação à tradição.
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... observa-se que o ensino, apesar de mudanças e reformas das últi-
mas décadas, apesar das novas tendências atuais que desenham, tem 
muita dificuldade em escapar às formas estabelecidas do trabalho do-
cente: aprendizagem do ofício na prática; valorização da experiência; 
ofício com forte dimensão feminina; classes fechadas que absorvem o 
essencial do tempo profissional; individualismo no ensino e logo pouca 
colaboração entre os pares; pedagogia tradicional; visão muitas vezes 
estática do saber escolar; baixo conhecimento das culturas não euro-
peias; etc. (TARDIF e LESSARD, 2009)

Segundo Saviani (2009, p. 143) desde o início do estabeleci-
mento das escolas para a formação de professores que atuavam no 
equivalente a Educação Básica brasileira, no século XIX, havia uma 
preeminência nos estudos dos conteúdos em detrimento do preparo 
didático-pedagógico. No Brasil, ao longo da história, até o final do 
século XIX, aparecem, em documentos oficiais, várias preocupações 
em relação a formação didática e pedagógica do professor, entretan-
to, a formação dos conteúdos específicos foi sempre preterida. Este é 
um conflito registrado ainda por este autor, após 1996. Ele identifica 
o conflito entre dois modelos de formação do professor no interior 
da Universidade. O primeiro faz referência aos conteúdos culturais - 
cognitivos que tem como base formativa a cultura geral e o domínio 
específico dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à 
disciplina que irá lecionar. E o modelo pedagógico-didático o qual 
considera que a efetivação da formação do professor ocorre com o 
preparo das questões pedagógicas como das questões didáticas.

A preocupação com a formação de professores antecede a pro-
posição deste referido programa pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior – CAPES em 2007. O estudo 
das experiências relativas a formação de professores nos remeteu a 
uma experiência de Praia (2012) quanto a sua própria formação. Em 
um período que antecedeu a década de 1980, as preocupações com a 
formação inicial dos professores, remetiam um grupo de professores 
formadores, constituído pelo Ministério de Educação, a percorrer o 
país “em múltiplas ações de formação contínua” (p. 54). No entanto, 
este esforço não era tão frutífero quanto se pretendia.
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Do que se tratava era de adquirir mais informação através de livros, 
textos e artigos já elaborados e direcionados para a aquisição de saberes 
que se desmultiplicassem pelos professores em formação, tendo como 
preocupação primeira a sua ação na sala de aula. Sabemos hoje ser este 
um problema difícil de se conseguir de uma só vez e que da informação 
ao conhecimento vai um enorme passo, e deste ao conhecimento profis-
sional vai outro nada menor. (PRAIA, 2012, p. 54)

Olhando os estágios do professor em formação inicial com base 
nas experiências do professor, Praia (2012) percebe o insucesso dos 
estágios enquanto componente curricular. A maioria dos estágios são 
realizados após o acúmulo de informações teóricas. Eles são compos-
tos de duas etapas básica: a observação e a regência. Segundo Car-
valho (2012) a primeira reforça o conhecimento adquirido enquanto 
aluno, fazendo com que o estágio de regência seja um palco de re-
petição do que ‘já sabe’. Diante deste problema, para a autora, um 
caminho próspero para o desenvolvimento da prática de ensino seria 
os estágios como espaço de pesquisa para aqueles graduandos.

Essa prática escolar, entendida como um laboratório na formação de 
professores, deve ter as mesmas características de um laboratório cien-
tífico, onde os alunos têm um problema para resolver, observam e le-
vantam hipóteses com bases nas teorias aprendidas, obtêm dados que 
possam ser analisados e depois discutem os resultados com os professo-
res da universidade. (CARVALHO, 2012, p. 35)

No interior deste cenário de formação, desde 2007, o PIBID 
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) busca 
contribuir com a formação inicial do professor, assim como com a 
formação continuada. O fundamental neste programa é apresentar a 
escola básica como promissor ambiente de trabalho para o professor 
em formação, desde o início da sua formação. Nesta direção desta-
cam-se dois fortes argumentos: o primeiro faz referência ao fato de 
que nenhum profissional aprende o seu ofício apenas com as informa-
ções teóricas. E o segundo está relacionado ao fato de que atividades 
de trabalho em grupo proporciona a aprendizagem de todos os mem-
bros dos grupos, independentemente da hierarquia. Assim, a forma-
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ção do professor no âmbito do PIBID se constitui em um programa 
de aprendizagem situada em uma Comunidade de Prática.

Seguindo o raciocínio dos autores supracitados, Neste momen-
to, o bolsista de iniciação tem a possibilidade de observar a realidade 
e trazer a sua lente teórica para pensar e propor uma intervenção. Um 
outro problema apresentado por Carvalho (2012) e outros autores, 
mas reduzido pelo PIBID é a aproximação da Universidade a realida-
de escolar. Muitas vezes estas relações eram totalmente formais, atra-
vés dos contratos e relatórios de estágios. Através do programa, este 
elo é possível tanto pelos bolsistas de iniciação, como pelo bolsistas 
supervisores, e até mesmo, pelos professores formadores envolvidos 
no projeto enquanto coordenadores de área.

PROCESSO DE FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DO PROFESSOR

... boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis 
do professor e sobre como ensinar provém de sua própria história de 
vida, e sobretudo de sua história de vida escolar (TARDIF, 2002, p.13).

Esta frase do Tardif nos remete aos obstáculos enfrentados por 
estudiosos a respeito da profissão docente no final da década de 1980. 
Segundo Gauthier e colaboradores (1998) a prática do professor era 
admitida pelo senso comum como um ofício sem saberes, e para pra-
ticá-lo basta conhecer o conteúdo, ter talento, aprender com a expe-
riência e ter cultura. Ou de saberes sem ofício, quando os saberes 
docentes eram desconstituídos da realidade das salas de aulas.

Ao olhar para o campo de trabalho do professor, muitos es-
tudiosos como Gauthier e colaboradores, Tardif, Schon e outros na 
educação geral, e Carvalho, Nardi e outros na educação das Ciên-
cias da Natureza encontraram subsídios para o desenvolvimento de 
teorias que colaboram com a formação, inicial e continuada, de pro-
fessores no desenvolvimento de pesquisas realizadas nas escolas de 
Educação Básica. 

Lisboa (2017) traz uma observação importante ao considerar 
que o processo formativo de um professor inicia-se doze anos antes 
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do seu ingresso na universidade. Entretanto, a autora ressalta que na-
quele período as vivências experimentadas não compunham a inten-
cionalidade de formar o professor. As aquisições dos diversos saberes 
historicamente vivenciados contribuirão com a composição do reper-
tório da sua formação também enquanto professor (TARDIF, 2009; 
AIKENHEAD,2009; DOMICÉ,2012). A formação profissional, de 
uma forma geral, será composta de diversos elementos sociais que 
circundam a própria profissão. 

... eles podem “aprender” a ministrar suas aulas utilizando-se de diver-
sas metodologias, mas, ao executá-las, utilizam-se de formas de ensino 
tradicionais, aquelas às quais estiveram mais expostos ao longo de sua 
formação (NARDI, 2005, p. 2)

Alguns saberes experienciais deverão ser desconstruídos ou re-
modelados através de novas vivencias que permitam ao professor em 
formação ou recém-formado refletir e adotar, ou desenvolver, novas 
práticas. 

No processo de formação de identidade como professor, o licen-
ciando mobiliza diversos saberes adquiridos ao longo da sua trajetória 
enquanto aluno e cidadão. Não só os espaços escolares contribuirão 
com o perfil do professor, mas as suas diversas experiências coletivas 
e individuais se somarão e se relacionarão com os conhecimentos teó-
ricos e práticos adquiridos na Universidade.

Baseado em Tardif (2013), considera-se que os saberes necessá-
rios à profissão do professor são:

• os saberes da formação profissional que consiste na es-
trutura ideológica e nas técnicas de ensino transmitidas 
nas disciplinas das ciências da educação e dos saberes pe-
dagógicos;

• os saberes disciplinares que são os saberes necessários 
a construção do conhecimento da ciência específica para 
a qual o licenciando está se habilitando;

• os saberes curriculares oriundos dos programas esco-
lares organizado pela escola em atenção ao sistema social 
que estabelece a cultura a ser transmitida ao educando; e
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• os saberes experienciais, decorrente das experiências 
vivenciadas pelo professor durante a sua formação como 
cidadão, dentro e fora do ambiente escolar.

A vivência em um subprojeto do PIBID promove a construção 
do saber experiencial do professor em formação. Este saber é enri-
quecido à medida que ocorre a apropriação dos saberes de formação 
profissional, disciplinares obtidos na Universidade com o acréscimo 
dos curriculares. Consiste também no espaço onde o bolsista de ini-
ciação revisitará os seus conceitos de escola, oriundo da sua vivência 
na Educação Básica, enquanto aluno, comparando ao seu novo olhar, 
permeado, agora, com os teóricos da educação.

Torna-se redundante, mais ao mesmo tempo imprescindível 
repetir que um profissional não aprende sozinho. (CARVALHO, 
2012, DOMINICÉ, 2012) Nesta ótica vislumbra-se um subprojeto 
de um PIBID como uma Comunidade de Prática. Ou seja, “um gru-
po de pessoas que compartilha uma preocupação com um conhecimento 
ou área de trabalho e, através de interações mútuas e regulares, de-
seja fazer e aprender melhor sobre o objeto de ação da comunidade.” 
(LISBOA, 2017 apud WENGER, 2012) Ela está pautada sobre três 
pilares representados na figura abaixo:

Figura 1- Pilares de uma comunidade de Prática

Fonte : Lisboa (2017)
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Com base em Wenger (2007), consideramos que o Domínio está 
relacionado ao conhecimento de interesse do grupo, a Comunidade 
consiste nos membros envolvidos em atividades que proporcione o 
desvendar da área de interesse, e a Prática nas ações empregadas com 
o intuito de solucionar as questões levantadas. Consequentemente, 
elaboramos o quadro abaixo relacionando os aspectos essenciais de 
uma Comunidade de Prática à estrutura de um subprojeto do PIBID.

QUADRO 1- PIBID COMO COMUNIDADE DE PRÁTICA

Aspectos essenciais Subprojeto da Licenciatura em Física
Domínio Compromisso em construir conhecimento para o 

ensino da Física
Comunidade Professores em formação inicial (bolsista de ini-

ciação a docência), professores da Educação Bási-
ca (bolsistas supervisores) e professores formadores 
(bolsistas Coordenadores de Área), trocando infor-
mações e experiências na perspectiva de contribuir 
com a aprendizagem do professor.

Prática Desenvolvimento de uma série de atividades rela-
cionadas ao Ensino da Física com o objetivo de au-
mentar a qualidade da formação inicial do professor.

Fonte: Elaborado pelos autores

Tardif (2002) destaca a importância das experiências de traba-
lho, ou da troca com seus pares, salientando que os primeiros anos 
de prática profissional são decisivos na aquisição do sentimento de 
competência e no estabelecimento das rotinas de trabalho, ou seja, na 
estruturação da prática profissional.

As ações do PIBID corroboram com as perspectivas dos auto-
res supra citados quanto a formação de professores. Em relação aos 
primeiros objetivos do programa: incentivar formação de docentes 
em nível superior para a educação básica e contribuir para a valoriza-
ção do magistério (BRASIL, 2007), há uma preocupação no resgate 

DomínioPrática
Comunidade
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da importância do professor dentro da sociedade constituindo assim 
uma identidade profissional que conforme Pimenta (2002) se constrói 
com base

na significação social da profissão, na revisão constante dos significados 
sociais da profissão, na revisão das tradições, mas também na reafir-
mação de práticas consagradas culturalmente que permanecem signi-
ficativas [....]. Constrói-se, também, no significado que cada professor, 
enquanto ator e autor conferem à atividade docente em seu cotidiano, 
com base em seus valores, em seu modo de situar-se no mundo, e sua 
história de vida, em suas representações, em seus saberes, no sentido 
que tem em sua vida o ser professor. PIMENTA (2002, p. 19)

APROXIMAÇÃO UNIvERSIDADE ESCOLA

Foram diversas as contribuições do PIBID na educação básica 
do estado da Bahia. Note-se que as Licenciaturas estão em campus 
localizados em cinco diferentes regiões geográficas do estado. A par-
ticipação do programa, principalmente em municípios afastados de 
centros universitários, tem possibilitado a formação continuada de 
professores da Educação Básica. O desenvolvimento de Práticas di-
versas proporcionou a criação de um acervo comum de recursos, tais 
como metodologias, histórias, experiências, ferramentas, instrumen-
tos etc. Muitos deles relatados nos capítulos deste livro.

A análise do contexto escolar, o levantamento diagnóstico, a 
elaboração e aplicação das propostas de atividades foram construí-
das entre atores da universidade e da escola. A concretização destas 
tarefas ocorreu à luz de teóricos da educação apresentados e discu-
tidos pelos docentes formadores da área de Educação ou de Ensino 
da Ciência específica. A concepção freiriana de uma educação que 
promova a transformação social e vise a conscientização do indivíduo 
aparece como inspiração em relatos diversos. A observação das ativi-
dades desenvolvidas na escola, o diálogo com os seus atores, a aplica-
ção de questionários de sondagem ou entrevista da comunidade per-
mitiram aos bolsistas de iniciação o conhecimento das necessidades 
educacionais ou sociais dos grupos onde estavam imersos. A partir 
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de então, foram desenvolvidos projetos de ensino, materiais didáticos 
ou visitas técnicas no intuito de realizar um trabalho de integração 
entre o conhecimento e a comunidade.

Guiados pela abordagem freiriana, a Licenciatura em Física, 
trabalhou a abordagem temática entre os bolsistas de iniciação com a 
perspectiva de formar licenciados que ao serem inseridos no ambien-
te escolar tenham uma posição crítica a abordagem tradicional do 
ensino. Para isto os licenciandos foram convidados a formar grupos 
de pesquisas segundo áreas temáticas com o objetivo de investigar te-
mas do ensino de ciências e desenvolver atividades a ser levadas para 
a Educação Básica.

As Licenciaturas em Computação, por exemplo, contribuíram 
ricamente nas mais diversas disciplinas da Educação Básica através 
de oficinas e minicursos que ampliaram o conhecimento dos profes-
sores que atuam tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino 
Médio. Estas atividades possibilitaram aos graduandos o exercício 
da Prática de Ensino ao diagnosticar um problema no contexto es-
colar, planejar e ministrar um conjunto de aulas com o objetivo de 
contribuir com o ensino de diversas Ciências, das diversas áreas, da 
Educação Básica. Os atores da Educação Básica foram beneficiados 
com o ensino do uso de software para edição e diagramação de textos, 
apresentação de slides, planilhas eletrônicas. Aulas de matemática e 
de disciplinas das áreas das Ciências da Natureza receberam a contri-
buição deste programa com a orientação para o uso de Tecnologia da 
Informação e Comunicação como elemento agregador para a apren-
dizagem. Professores de disciplinas como Física, Química e Geogra-
fia, por exemplo, obtiveram orientações quanto o uso de programas 
que possibilitam a simulação de fenômenos naturais em particulari-
dades de difícil abstração.

Quanto ao programa de iniciação desenvolvido pelas Licen-
ciaturas em Matemática, a educação básica recebeu jogos e modelos 
concretos que contribuem com o ensino de forma lúdica e compro-
metida com a aprendizagem. 

Sobre o objetivo que ressalta a elevação da qualidade da forma-
ção inicial de professores nos cursos de licenciatura e a integração entre 
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educação superior e educação básica: notamos que esse vai ao encon-
tro de demandas históricas relativas às críticas ao distanciamento en-
tre as instituições formadoras de professores e as escolas de educação 
básica, lócus privilegiado da atuação dos futuros professores.

Com relação à inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas 
da rede pública proporcionando-lhes oportunidades de criação e par-
ticipação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas do-
centes de caráter inovador e interdisciplinar. Assim, por possibilitar 
permanência por mais tempo na escola, e assim poder vivenciar não 
só as experiências da sala de aula como também outras atividades.

Entendemos que essas ações no PIBID tornam o trabalho de 
iniciação à docência singular e mais amplo que os desenvolvidos nos 
estágios supervisionados, garantido, desse modo, aos bolsistas uma 
visão ampla do trabalho do professor, das situações enfrentadas no 
dia a dia, estimulando momentos de reflexão de teorias e das práticas, 
o que possibilitam uma formação inicial mais articulada aos espaços 
de exercício profissional.

REFERêNCIAS

DOMINICÉ, Pierre. A epistemologia da formação ou como pensar 
a formação. In: MACEDO, Roberto Sidnei...[et al] (org). Currícu-
lo e processos formativos: Experiências, Saberes e Culturas. 
EDUFBA. Salvador, 2012

FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade: História, teoria e pes-
quisa. Campinas, SP: Papirus,1994

LELIS, Isabel. A construção social da profissão docente no Brasil: 
uma rede de histórias. In: TARDIF, Maurice; LESSARD,Claude 
(org). O ofício de professor: História, perspectivas e desafios in-
ternacionais. Tradução de Lucy Magalhães. 3. Ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes,2009

LAVE, J.; WENGER, E. Situated learning. Legitimate periphe-
ral participation. 20th printing. Cambridge University Press, 2009. 
139 p



238

NÓVOA, Antonio. Os professores e o “novo” espaço público da edu-
cação. In: : TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude (org). O ofício 
de professor: História, perspectivas e desafios internacionais. Tra-
dução de Lucy Magalhães. 3. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes,2009

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos 
e teóricos do problema no contexto brasileiro. Revista Brasileira de 
Educação. V. 14, n.40, jan/abr,2009

TARDIF, M. Saberes docente e formação profissional. 15.ed. 
Petrópoilis, RJ: Vozes, 2002

TARDIF, Maurice; LESSARD,Claude (org). Introdução. In: ___. 
O ofício de professor: História, perspectivas e desafios internacio-
nais. Tradução de Lucy Magalhães. 3. Ed.Petrópolis,RJ: Vozes,2009

WENGER, E. Communities of practice: learning, meaning, 
and identity. 15th printing. New York: Cambridge University Press, 
2007. 317 p.

WENGER, E. Communities of practice: a brief introduction. In: 
UTAS. Community of practice initiative: readings and resour-
ces. 2006. Disponível em <https://www.ohr.wisc.edu/cop/articles/
communities_practice_intro_wenger.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2015.




