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Introdução 

Ao entrarmos em um curso de licenciatura, nos 
deparamos com uma série de implicações como, 
por exemplo, insegurança e medo ao desenvolver 
uma atividade prática tal como ministrar e planejar 
aulas. Segundo JANUÁRIO (2008) um bom 
profissional não é formado apenas por teoria, pois 
há uma crença popular que afirma que para ser 
professor, é necessário se saber todo o conteúdo de 
uma determinada ciência. Desta forma, é 
necessário que os futuros docentes investiguem, 
reflitam sobre a própria prática, socializem 
experiências com outras pessoas e com o mundo, 
ou seja, que tenham formação também através da 
vivência. No currículo dos cursos de licenciatura 
percebe-se uma dificuldade de interação do futuro 
educador com o ambiente escolar. O PIBID permite 
aos licenciandos o aperfeiçoamento das práticas 
docentes, tais como, conhecimento de novas 
metodologias utilizadas em sala de aula, domínio de 
conteúdo e maior interação com o ambiente escolar. 
Assim, o programa promove o desenvolvimento do 
futuro profissional e da formação superior, pois 
deixa claro ao estudante a importância da 
educação. Este trabalho foi realizado através da 
análise das ações do subprojeto de química que é 
parte do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – CFP/ UFRB. E que tem 
como principal objetivo promover a ampliação da 
massa crítica regional nesta área (professores de 
ensino médio), com a aglutinação de novos sujeitos 
voltados para a discussão sobre o ensino de 
Química e a formação docente em Química no 
município de Amargosa. 

Resultados e Discussão 

Para o desencadeamento das atividades propostas, 
o projeto contou com a participação de todos os 
bolsistas envolvidos no programa tanto na 
Universidade como nas Escolas Estaduais. As 
atividades foram dividas em fases: “Diagnóstico I, 
Diagnóstico II e Colaboração Pedagógica”. Na fase 
“Diagnóstico I”, os bolsistas foram divididos para 
atender a demanda de cada uma das três escolas 
participantes. E, em cada escola, subdivididos em 4 
Grupos de Trabalho (GT) para assim desenvolver a 
pesquisa de caráter exploratório, que consistia em: 
GT 1 - Proceder o estudo do histórico da instituição 

escolar; GT 2 - Levantar dados referentes aos 
discentes; GT 3 - Levantar dados referentes aos 
profissionais da educação que atuam na escola; e 
GT 4 - Analisar a estrutura física da escola. As 
atividades foram registradas no decorrer das ações. 

 
Figura 1: Oficina Realizada na Escola Estadual Pedro 
Calmon. 

Nas fases, “Diagnóstico II” e “Colaboração 

Pedagógica” aprofundou-se a pesquisa realizada na 

fase anterior, propiciando uma integração maior 

entre os alunos-bolsistas e os professores de cada 

escola. Deste modo, as seguintes ações foram 

desenvolvidas: Participação na Semana Pedagógica 

nas Escolas, criação de Oficinas com materiais do 

cotidiano, Kit de experimentos com materiais do 

cotidiano, construção de um protótipo do 

Laboratório Móvel e a criação de um Blog de 

Química. 

Conclusões 

Durante este período participamos de diferentes 

atividades e experiências que contribuíram para a 

nossa formação pessoal e profissional/acadêmica. 

Através do PIBID percebemos a importância da 

inserção do licenciando na escola, antes mesmo do 

início das atividades práticas da graduação. 

Conhecer a realidade em que está imersa a 

comunidade onde se vai atuar, tanto para o 

desenvolvimento de um projeto, quanto para nossa 

futura profissão de educador é essencial para a 

formação inicial dos estudantes de licenciatura e o 

PIBID proporciona essa aproximação com a escola. 
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