
A RELAÇÃO DO PIBID FRENTE A TEORIA E A PRÁTICA 

 
Beatris Fátima Bueno Gaik1 

Janaina Hoffmann2  
Patrícia Bernstein3 

Silvava Hollerwerger 4 
Marilane Maria Wolff Paim 5 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. 
 

 

A leitura juntamente com a prática torna-se indispensável na vida acadêmica de cada aluno de licenciatura, pois 
como fomentam grandes autores, “não há prática sem teoria e nem teoria sem prática”. Elas devem andar juntas 
para que se tornem aliadas na vida acadêmica de cada indivíduo. Esse artigo tem por objetivo relatar as leituras e 
práticas desenvolvidas pelas alunas do subprojeto PIBID de Pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul 
– Campus de Erechim/RS nas escolas no qual estão inseridas. Para isso, foram primeiramente elaborados textos 
individuais, e, posteriormente agrupados para a realização do presente artigo. Ele conta com fundamentação 
teórica e relato de experiências. Diante disso podemos considerar que as experiências em sala de aula juntamente 
com as leituras desenvolvidas nas reuniões do subprojeto contribuíram nos momentos de discussão em aula e as 
bolsistas de Pedagogia tiveram um grande crescimento intelectual e crítico acerca dos temas trabalhados e 
discutidos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As práticas desenvolvidas pelo projeto PIBID- Subprojeto de Pedagogia da 

Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus de Erechim, juntamente com as reuniões, 

leituras compartilhadas e também individuais, seminários e discussões de temas relevantes na 

área da educação, mais especificamente na área de letramento e alfabetização, participação 

em eventos e intervenções em sala de aula tem contribuído significativamente na vida 

acadêmica das bolsistas. O PIBID nos instiga a conhecer as metodologias de ensino e é uma 

forma de incentivo à melhoria da qualidade da educação.  
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 As bolsistas, aos poucos, estão sendo inseridas em projetos das escolas que vão desde 

contação de histórias, visitas, aulas-passeios, apresentação de teatros, recreações, oficinas, 

confecção de lembranças referente a datas comemorativas e de um jogo de alfabetização para 

ser entregue em cada escola que o PIBID está desenvolvendo suas atividades.  

 Nas escolas realiza-se encontros semanais, para planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas, informações gerais, confecções de materiais, organização das leituras e a partir 

dessas leituras realizam-se seminários. Nestes momentos também relata-se as experiências 

vivenciadas em sala de aula pelas bolsistas e as supervisoras relatam como essa prática é vista 

no olhar das professoras regentes.   

 O PIBID possibilita a condição de relacionar a teoria vivenciada no decorrer da 

formação com a prática. Também vem auxiliando na formação acadêmica a partir das 

experiências vivenciadas e através dessas observações e interações, temos envolvimento e 

melhor compreensão da rotina escolar e da prática docente. 

 

Assim sendo, quando tomamos teoria e prática em sentido amplo, podemos afirmar 
que não há prática sem teoria, nem teoria sem prática. Isso equivale a dizer, também, 
que toda a atividade humana envolve algum grau de reflexão. Não obstante, é 
preciso considerar que a combinação entre prática, teoria e reflexão pode assumir 
formas muito diversas, variando de uma prática quase automatizada, com vaga 
consciência dos conceitos que a embasam, a uma teorização quase sem relação com 
a realidade concreta. (FILHO. C. K., 1996, p. 111) 

 

A interlocução da teoria com a experiência vivenciada no Programa de Iniciação à 

Docência amplia a capacidade de interpretação e reflexão. Em movimento em sala de aula, 

compartilhando a prática docente, refletindo sobre ela e estabelecendo vínculo com a escola é 

o início de uma longa jornada na vida acadêmica de cada uma. Isso é possível observar na fala 

de uma aluna bolsista:  

 

A familiaridade com a profissão e a possibilidade de viver a escola em seu todo, 
facilitará e muito a minha vida acadêmica consequentemente, tanto a capacidade 
analítica, quanto as teorias vivenciadas em sala de aula e na escola. (AB1)6 

  

 Com as vivências em sala de aula, pode-se observar os desafios do professor, as 

condições de trabalho, o cotidiano em sala de aula. As alunas também tem a oportunidade de 

contribuir com a experiência de acadêmica, com olhar diferente, reflexões feitas e refeitas 

                                                             

6 No texto será trabalhado AB – Aluna Bolsista. 
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com a perspectiva de ser uma aprendiz e aprender com a experiência de cada professor, e 

aproveitar cada situação em sala. Isso é possível observar na fala de uma das bolsistas: 

 

Acompanhei os bastidores da escola, enredo e camarins da educação, o jogo de 
cintura, o possível e até mesmo o impossível para proporcionar o máximo de 
qualidade nesse ambiente de ensino. Direção, coordenação, secretaria, funcionários, 
professores, compreendendo a tão citada nos textos acadêmicos gestão escolar.  
A ética sempre esteve presente, compreendendo os momentos de reuniões como 
também as vivências em sala de aula. (AB2) 

 

 

LEITURAS E DISCUSSÕES À REFLEXÃO 

 

  É muito importante durante uma formação docente a realização de práticas, tanto em 

sala de aula, como também em forma de leituras e discussões para poder posicionar-se acerca 

de um tema. Para que isso aconteça, primeiramente, a leitura de assuntos inerentes ao 

contexto a ser estudado foi o primeiro passo. Foram realizadas várias leituras desde a 

implantação do PIBID na Universidade para que as alunas acrescentassem em sua formação 

acadêmica alguns conceitos importantes para sua atuação enquanto bolsistas e futuras 

profissionais docentes. Houve vários momentos de reflexão e leitura para que o subprojeto 

fosse além das vivências experenciadas: a reflexão das práticas desenvolvidas. 

 O livro “Preconceito Linguístico - o que é e como se faz” do autor Marcos Bagno 

(1999) trouxe de uma forma objetiva de como trabalhar as linguagens. O autor chama de 

“variações linguísticas” e devem ser respeitadas, pois cada região tem sua linguagem local. 

Podemos observar nos espaços escolares, onde convivem pessoas de diversos lugares, 

principalmente crianças, estas presentes variações linguísticas, diversas culturas reunidas em 

um espaço onde inicia o preconceito. Com a leitura teremos embasamento teórico para refletir 

sobre as situações que podem vir acontecer.  

 Diante das diversas dificuldades de aprendizagem vivenciadas pelas bolsistas nas 

escolas, foi proposta a leitura do livro “Dificuldades de aprendizagem na alfabetização” da 

autora Maria de Fátima Cardoso Gomes e Maria das Graças Sena. É uma obra que discute o 

processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita das crianças. Aborda o sucesso e o 

fracasso escolar como fatores das dificuldades ou não de aprendizagem.  

 A leitura do livro “Alfabetização Matemática- As Primeiras Manifestações da Escrita 

Infantil”  Ocsana Danyluk, trouxe discussões sobre a importância do registro dos alunos. 
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Em todas as atividades em que a criança realiza registros, a sua primeira ação é 
tomar o lápis na mão e escrever seu nome e idade. Esse registro não apresenta tão 
somente a forma de identificá-la, mas também é uma forma de estabelecer uma 
ligação entre elas mesmas por meio de suas idades e seus nomes escritos e 
pronunciados. Assim, o nome e a idade são escritos porque a forma de identificação 
das crianças. (DANILUK, 2002, p. 204 ) 

 

O ato de ler a matemática, como momento de exploração, descoberta e criação não foi 

possível. Antes é necessário definir o que a autora entende sobre a leitura da matemática, daí 

podemos extrair as mudanças paradigmáticas que definem e condicionam a nossa prática. 

Neste sentido, 

A leitura se dá quando há o envolvimento do leitor com aquilo que está sendo lido. 
O ato de ler e de ler a linguagem matemática está fundamentado nos atos humanos 
de compreender, de interpretar e de comunicar a experiência vivida. Assim, a leitura 
quando é compreensão e interpretação, abre para o leitor novas possibilidades de 
compreensão de si, do outro e do mundo. (DANYLUK, 2002, p.18) 
 

Com a leitura do livro, o grupo pode concluir que o registro não precisa ser realizado 

somente na forma escrita, há outras maneiras de fazermos registros. A noção de escrita bem 

como a sua intencionalidade devem envolver os três tipos de escritas apresentados por 

Danyluk (2002). A escrita como informação, lembrança e identificação. É por meio destas 

diferentes escritas que os estudantes elaboram seus conhecimentos, e os relacionam com as 

suas vivências. Isto pode ser verificado, quando Danyluk apresenta o processo de 

desenvolvimento da escrita matemática. 

Maria do Rosário Longo Mortatti em seu livro “Educação e letramento” trata das 

diferenças entre as palavras educação e letramento. Esse segundo termo, é enfatizado pela 

autora como uma palavra recente introduzida em nossa sociedade. 

 

Embora a alfabetização não seja pré-requisito para o letramento, este está 
relacionado com a  aquisição, utilização e funções da leitura e escritas em sociedades 
letradas, como habilidades e conhecimentos que precisam ser ensinados e 
aprendidos, estando relacionado também com a escolarização e a educação 
abrangendo processos educativos que ocorrem em situações tanto escolares quanto 
não escolares. (MORTATTI, 2004, p.11) 

 
  Adair Mendes Nacaratto, Brenda Lema da Silva Mengali e Cármen Lúcia 

Brancaglion Passos (2009): “A matemática nos anos iniciais do ensino fundamental – 

Tecendo fios do ensinar e do aprender”; Zenilde Durli, Roberto Rafael Dias da Silva e 

Vicente Neves da Silva Ribeiro (Orgs.) (2012): “Formação Docente em Perspectiva”; Paulo 

Freire (1996): “Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa”; Nilson 
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José Machado (2011): “Matemática e língua materna – análise de uma impregnação mútua. 

Estes foram alguns dos aportes teóricos que o subprojeto de Pedagogia utilizou para entender 

um pouco mais sobre alfabetização e letramento. 

 Após as leituras realizadas, eram organizados seminários. Dentre eles, um, realizado 

nas escolas onde o PIBID está desenvolvendo suas atividades, com a presença de alguns 

professores da Universidade Federal da Fronteira Sul, alunos do ensino médio e professores 

da escola e funcionários. Alguns também foram realizados durante o período destinado para a 

reunião semanal. 

 A prática do PIBID nos possibilita analisar, realizar essa leitura, interpretação, escrita 

e reescrita, um espaço onde a observação se torna análise, essa experiência nos ajuda e exige 

reflexão crítica sobre a prática. “Exige prática e teoria sempre em unidade. Não há prática sem 

teoria nem teoria sem prática”. (FREIRE, 2008, p.77) 

 Segundo Freire somos seres inacabados, pelo fato de estarmos sempre em busca de 

algo, analisando o objeto, em um primeiro contato, mas investigando a fundo o por trás, 

problematizando, nos inquietando com as situações, procurando não buscar respostas, mas 

viver experiências que nos apresentem possíveis análises, porque não são as respostas que 

movem o mundo e sim as perguntas. Não há docência sem discência. Toda concepção 

defendida e posicionada em sala de aula pelo docente, passa pela vivência como discente. “O 

espaço pedagógico é um texto para ser constantemente “lido”, interpretado”, “escrito” e 

“reescrito” (FREIRE, 2008). 

 A formação docente deve ser fomentada de diferentes maneiras. A participação em 

eventos, como ouvinte e também como apresentador, leituras compartilhadas e individuais 

entre outros, fazem com que aprendamos cada vez mais, possibilitam ao grupo reflexões 

capazes de manter próximas as teorias das práticas. “Ninguém se forma realmente se não 

assume responsabilidade no ato de formar-se.” (FREIRE, 2008, p.87). Presente na fala de uma 

aluna bolsista: 

 

Isso quer dizer que devemos assumir nossas responsabilidades enquanto estudantes, 
participando das mais variadas formas de eventos ou similares. A sabedoria é uma 
das únicas coisas que ninguém pode nos roubar, segundo alguns provérbios. (AB3) 
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PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

  

A participação em eventos fez crescer ainda mais o conhecimento de cada bolsista. A 

apresentação no SEPE propiciou ainda mais a união do grupo, pois deveriam organizar todo o 

conteúdo para apresentar a outros subprojetos e grupos de pesquisa e extensão o que estavam 

realizando até aquele determinado momento.  

A participação do grupo no evento do NED – Núcleo de Estudos em Docência, em 

Cerro Largo e Chapecó, com o objetivo de: 

 
Fomentar a qualidade dos cursos de licenciatura a partir da implantação e 
implementação do Núcleo de Estudos em Docência (NED) da UFFS como espaço 
de articulação entre professores formadores, professores em formação inicial e 
professores em exercício na educação básica.( DURLI, SILVA e  RIBEIRO orgs. 
2012, p.7) 

 

A referida palestra ocorreu no Ginásio de Esportes de uma das escolas em que o 
PIBID está desenvolvendo suas atividades aos 22 de março de 2012, com início às 19h. Seu 
objetivo principal foi o de capacitação docente, na perspectiva de refletir sobre as práticas 
educacionais envolvendo Escola – Currículo – Aprendizagens. Suas ideias estão relacionadas 
com educação popular, cultura escolar, gestão escolar, educação básica e currículo. Em sua 
fala ARROYO aborda que é preciso construir identidades profissionais que estejam coladas 
nos educandos, pois olhar sobre este é muito curto. Respeitar os diversos estágios em que os 
alunos se encontram (infância, pré-adolescência, adolescência), como também ir além do 
conteúdo. Ir além do simples ensinar e promover a qualidade deste ensinamento. 

  

 Trazer os sujeitos para o centro da educação, saber como o ser humano aprende, como 
a mente humana aprende. Quem são esses educandos e a partir desse conhecimento 
construir propostas pedagógicas. Afinal, quantos de nós não entendemos nada de 
infância e trabalhamos com crianças ? Mudar o olhar para toda esta concepção de 
educação é imprescindível e urgente (ARROYO, 2012).7 

 
 O curso de extensão dos professores da rede estadual da região de Erechim foi de 

grande importância para experienciar as práticas desenvolvidas em sala de aula pelos 

professores da rede estadual. Durante um ano, eram realizados encontros mensais onde, 

desenvolviam-se atividades, palestras sobre alfabetização e Letramento; Contextualização 

sobre o início da alfabetização; Perspectiva de que o erro é o ponto de partida; Tipologia 

textual; Função Social da escrita; Produção de texto; Aspectos básicos para alfabetização: 

Leitura. Tipologia, decodificação, interpretação, análise linguística; Alfabetização e produção 
                                                             

7 Fala durante a palestra que foi realizada em 2012, em Erechim. 
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de texto; Planejamento de atividades a partir de textos; Análise do Livro Didático; 

Trabalhando a materialidade do código; Oficina para elaboração de materiais didático; 

Apresentação dos jogos pedagógicos; Encerramento do curso com avaliação. 

 As intervenções elaboradas para serem aplicadas em sala de aula pelas bolsistas 

tiveram aprovação de professores e alunos. Foram desenvolvidas a partir das leituras 

previamente realizadas e a concordância da escola em que estavam e a professora que regia a 

turma. Atividades como a “Árvore do Medo”. Nessa atividade foi contada a história 

“Chapeuzinho Amarelo” e as crianças confeccionaram a sua árvore, onde desenharam seus 

medos, que transformou-se em livros. “A casa que Pedro fez” foi realizada nas salas onde as 

bolsistas estavam inseridas, com o propósito de trabalhar a sequenciação e a oralidade. Nessa 

atividade foi contada a história, e em seguida as crianças reuniram-se em grupos discutindo a 

história contada, receberam a sequencia desordenada, com o intuito de reorganizá-la, havendo 

apresentação logo em seguida. 

 Em comemoração ao “Dia da criança” as bolsistas do Subprojeto de Pedagogia, 

organizaram oficinas nas escolas em que o PIBID está desenvolvendo suas atividades, foram 

trabalhadas as seguintes oficinas: Contação de história; Cinco sentidos; Dobraduras; 

Brincadeiras recreativas; Adivinhações com o dado gigante.  

 Durante os dias 04 e 05 de junho de 2013, foi sediado no campus de Chapecó o 1º 

Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/UFFS, onde 

todos os pibidianos de todos os campi da Universidade puderam fazer trocas de experiência. 

Participaram do evento coordenadores, supervisores e bolsistas dos subprojetos. O encontro 

nos fez refletirmos sobre a atuação docente, propondo novos desafios à carreira. O encontro 

foi de grande importância, ao final foi realizada uma sala de conversas onde houve uma 

avaliação desde a implantação do projeto até o presente dia.   

 Nos meses finais do ano de 2012, foi criado pelo grupo de bolsistas do subprojeto 

PIBID de Pedagogia, um teatro com a proposta de encerramento das atividades anuais do 

PIBID nas escola. Cada bolsista interpretou um personagem dos contos de fadas, criando falas 

e confeccionando o figurino, em conjunto o cenário.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A alfabetização deve se dar como ato criador. Valorizar o aluno. O professor também 

aprende com as experiências de seu aluno. A oralidade fundamenta a escrita. A educação 
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reproduz a sociedade dominante. Como futuros profissionais devemos tornar nossos alunos 

críticos, estimular essa capacidade, não deixando de lado o significado de o porquê o aluno 

está aprendendo a ler e escrever. Dar sentido a tudo isso. O aluno é um sujeito tão quão 

importante é o professor em sala de aula. Temos que mostrar o significado do que estão 

fazendo e o porquê estão fazendo. Com o planejamento de nossas práticas, teremos um 

objetivo como diz Freire: 

Planejar a prática significa ter uma ideia clara dos objetivos que queremos alcançar 
com ela. Significa ter um conhecimento das condições em que vamos atuar, dos 
instrumentos e dos meios de que dispomos. Planejar a prática significa também 
saber com que contamos para executá-la.(FREIRE, 2008, p.78) 

 É difícil transformar uma sociedade da noite para o dia, até mesmo, como diz Freire 

(p. 41), “O Brasil foi “inventado” de cima para baixo, autoritariamente. Precisamos reinventá-

lo em outros termos”.  
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