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1. RESUMO 

Este Projeto de Iniciação Científica apresenta reflexões sobre a 

profissão docente e sua trajetória ao longo da história, tendo como base de 

estudo a formação inicial, a construção da identidade profissional, a aquisição 

de saberes e de competências para a atuação docente. Esta pesquisa foi 

realizada através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), que tem por objetivo mostrar a importância da relação teoria e prática, 

e tornar o futuro docente um profissional que analise e reflita sobre sua prática 

pedagógica, buscando novos caminhos para tornar o ensino-aprendizagem 

mais eficiente. 
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2. INTRODUÇÃO 

Com o passar dos anos, ocorreram grandes transformações em relação 

à profissão docente. Devido a tantas mudanças no contexto histórico, bem 

como no avanço das tecnologias, surgem várias pesquisas em relação à 

profissão docente, sua formação inicial e continuada. É notório que somente a 

formação inicial – a teoria - não é suficiente para uma boa atuação docente. É 

imprescindível que, durante o processo de formação do professor, ele reflita 

sobre o seu saber, o saber fazer e acerca da nova aprendizagem, bem como 

de sua utilização; haja vista que, para que ocorra este processo, é importante 

que tanto teorias como práticas e experiências escolares absorvidas “sejam 

contempladas como objeto de estudo e de discussão, numa metodologia que 

tem o aluno como sujeito do processo de aprendizagem” (HAGE, 2014, p.8). 

 

3. OBJETIVOS 

Esta pesquisa visa a analisar, a investigar e a estudar as práticas 

docentes, bem como suas contribuições para a formação inicial, através da 

relação teoria e prática. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a construção deste trabalho, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica 

através de livros, artigos e teses. Para melhor compreensão do assunto 

estudado, também foi realizada uma pesquisa de campo com abordagem 



qualitativa, a partir das experiências, vivências e participação no programa 

PIBID, que contou com a análise das respostas de questionário aplicado a três 

professoras, uma do 1° ano, uma do 3° ano  e uma do 4° ano, de uma escola 

municipal de Ensino Fundamental do Município de Jaboticabal –SP. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho é fruto de experiências, vivências e participação no programa 

PIBID. A pesquisa iniciou-se com a revisão bibliográfica acerca da formação e 

da prática docente, e de como ambas foram sendo entendidas ao longo do 

tempo. Pimenta (1996) ressalta que, mesmo frequentando cursos de formação, 

os futuros professores não serão capacitados para falar em saberes 

pedagógicos, pois lhes é proporcionada apenas a aquisição dos saberes sobre 

a educação e os saberes sobre a pedagogia. Para que haja a produção dos 

saberes pedagógicos, é necessário que ocorra a ação pedagógica, ou seja, 

somente através da junção dos saberes sobre a educação e sobre a 

pedagogia, é que se depara com instrumentos capazes de investigar e de 

incentivar as futuras práticas pedagógicas. Portanto, tanto Pimenta (1996) 

quanto Hage (2014) afirmam que na formação do professor é necessário que 

haja a associação entre teoria e prática, o reconhecimento da atitude crítico- 

reflexiva, sua autoformação, a valorização dos saberes e das práticas 

docentes, bem como de sua formação nas instituições escolares onde atua.  

Em um segundo momento da pesquisa, foi aplicado um questionário 

com 3 professoras do Ensino Fundamental, com o intuito de verificar como 

entendem o processo de formação docente, suas experiências e práticas, bem 

como se consideram o PIBID um programa que contribui  para a formação 

inicial do professor. Em suma, é necessário que tanto na formação inicial 

quanto na continuada, o professor assuma uma identidade crítico-reflexiva, que 

seja investigador, que busque sempre novas informações e conhecimentos, 

fazendo uso constante de pesquisas, pois em um mundo tecnológico tão 

avançado quanto o atual, é necessário que o professor seja criativo e que 

consiga conquistar, interagir com seus alunos, dando a eles um novo sentido, 

um novo olhar sobre a escola e a aprendizagem. 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, os resultados preliminares apontam para a importância 

do programa PIBID na formação inicial do professor. Isso se reflete na fala da  

professora do 3º ano: “[...] é através desta experiência que o estudante de 

Pedagogia descobre se escolheu o curso certo, também poderá observar 

muitas estratégias de ensino e perceber quais funcionam [...]”. 

Para Alarcão (2001), a busca para se formar um professor investigador 

requer o desenvolvimento de competências que o levem à investigação na, 

sobre e para a ação educativa, capaz de comparti lhar resultados e processos 

com os outros. Segundo Rios (2006), o que se espera, tanto dos profissionais 

de outras áreas quanto de alunos que estão formando-se em diversos níveis, 

bem como dos futuros professores, são as chamadas competências, algo 

exigido por eles cada vez mais ao longo dos anos. E, de acordo com 

Perrenoud (1996 apud RIOS, 2006, p. 77), “as competências utilizam, integram, 

mobilizam conhecimentos para enfrentar um conjunto de situações complexas”, 

bem como requer, também, uma capacidade de atualização dos saberes. 
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