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Resumo 
O presente resumo tem como objetivo refletir e analisar as práticas docentes iniciais 
no contexto escolar, realizadas por acadêmicos do curso de Pedagogia da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), a partir dos registros feitos no “Diário de 
Bordo do Pibid” enunciando a importância do mesmo. Desse modo, trata-se de uma 
pesquisa com abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico e descritivo, aproximando 
uma característica investigativa aos registros sistemáticos feitos de situações 
cotidianas escolares. O registro e análise das práticas educativas é um instrumento 
que auxilia na elaboração e a materialização do conhecimento, pois, permite ao futuro 
professor rever e ressignificar práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas. Esse 
movimento, nos possibilita reconhecer como teoria e prática são indissociáveis e 
precisam articular-se a todo momento nas escolas. Esse trabalho permite ao mesmo 
tempo um fortalecimento teórico e metodológico da formação inicial de professores e 
também a elevação da qualidade do ensino, já que novos encaminhamentos podem 
ser propostos diante das dificuldades dos alunos que comprometeria a aprendizagem 
de conceitos científicos. Cabe salientar que experiências formativas como essas são 
possíveis com a existência de programas como o Pibid que asseguram ao acadêmico 
a inserção e o fazer-se membro da escola, reconhecendo e valorizando a escola 
pública como espaço de formação e de integração entre os saberes. 
 
Palavras-chave: PIBID; Diários de bordo; Formação de professores. 

 

Introdução 
 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é 

financiado pelo Governo Federal e tem, dentre seus objetivos, a valorização da 

docência; o melhoramento na qualidade da formação inicial de professores nos cursos 

de licenciatura; a integração dos estudantes (dos cursos de licenciaturas) na realidade 

de escolas da rede pública de educação e o aprimoramento das habilidades de ações 

acadêmicas possibilitando aproximação entre teoria e a prática (BRASIL, 2010). 

Na Universidade Estadual de Maringá (UEM), o Pibid está em 

vigência no curso de Pedagogia e conta atualmente com a participação de 25 

acadêmicos bolsistas, 3 supervisoras de escolas municipais de Ensino Fundamental 

e uma coordenadora vinculada a Universidade. Semanalmente, os pibidianos dedicam 
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8 horas de trabalho, divididas entre as escolas parceiras do programa e às formações 

na Universidade. 

O Pibid busca aproximar teoria e prática objetivando a formação de 

professores mais bem qualificados para o exercício da docência. Todavia, essa 

preocupação precisa ser problematizada a fim de que teoria e prática não sejam 

entendidas como elementos opostos, mas sim complementares. Pimenta (2012, p.93) 

aponta que “[...] a prática não fala por si mesma. Exige uma relação teórica com ela. 

A prática não existe ‘sem um mínimo de ingredientes teóricos [...] ou seja, teoria e 

prática são indissociáveis como práxis”.  

Diante dessa afirmação, é preciso repensar as ações desenvolvidas 

na escola para que se possa assegurar a unidade entre teoria e prática.  Nessa 

direção, a cada ação realizada ou observada os pibidianos realizam o registro, em 

forma de diários de bordo. Os Diários do Pibid, descrevem ações e situações com a 

finalidade de, no coletivo, se analisar e identificar princípios teóricos estudados, num 

movimento de diálogo e interação entre teoria e prática. 

Nesse sentido, partimos do seguinte problema: Quais elementos são 

necessários na formação inicial de professores, para se organizar práticas de ensino 

promotoras de aprendizagem? 

O diário é um instrumento para que o pibidiano faça o registro das 

atividades do dia destacando o que mais tenha lhe chamado atenção, independente 

da área de conhecimento. Os pibidianos foram orientados para que o registro 

estivesse focado nas ações do professor e dos alunos, sujeitos da prática educativa.  

Nos diários são registradas atividades observadas e/ou vivenciadas 

nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental, apontando experiências, dúvidas 

e sugestões que possam auxiliar a aprendizagem dos alunos e ao mesmo tempo na 

formação do acadêmico.  

Analisando e relendo os diários, podemos evidenciar diversas 

situações comuns aos docentes e, isso, conhecê-las ajuda na formação do futuro 

professor que terá elementos para compreender os aspectos envolvidos na prática 

educativa. A análise dos registros feitos, deve ser minuciosa para possibilitar a 

reflexão aprofundada desses aspectos.  

 

O diário pode ser considerado como um registro de experiências 
pessoais e observações passadas, em que o sujeito que escreve inclui 
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interpretações, opiniões, sentimentos e pensamentos, sob uma forma 
espontânea de escrita, com a intenção usual de falar de si mesmo 
(ALVES, 2001, p. 224). 
 

Assim, nesse trabalho, recortamos alguns trechos dos registros de 

uma acadêmica do curso de Pedagogia a fim de analisar as práticas educativas 

desenvolvidas nas escolas, compreendendo os desafios e possibilidades presentes 

que colaboram para a construção da identidade profissional docente.  

Destacaremos na análise dos registros, pontos apresentados por uma 

pibidiana e por uma supervisora, que é responsável pela correção e interlocução com 

o mesmo. Isso porque, no intuito de favorecer ainda mais o movimento de reflexão, 

os diários são lidos pela supervisora do Pibid de cada escola, que faz correções 

detalhadas, direcionando os registros para aspectos pedagógicos essenciais a 

aprendizagem tanto dos alunos quanto dos acadêmicos.  

Empregaremos a letra “P” para se referir aos registros da pibidiana e 

“S” quando o registro se referir a supervisora.  Esperamos que a apresentação e 

discussão desses registros, auxiliem na compreensão de aspectos presentes no 

contexto escolar entendendo-o em relação com os princípios teóricos estudados. Isso 

implica em desenvolver ações formativas que articulem cada vez mais teoria e prática. 

 

Metodologia 

 

A metodologia deste trabalho compreende uma abordagem 

qualitativa, de cunho bibliográfico e descritivo, aproximando de uma característica 

investigativa dos registros sistemáticos e detalhados das situações cotidianas. 

Entendemos que por meio dessa característica, podemos propiciar o desenvolvimento 

das capacidades de observação e participação dos futuros pedagogos, qualificando 

de modo mais coeso a formação inicial do professor.  

De acordo com Lima (2004), a pesquisa qualitativa tem como 

finalidade explicar os aspectos da realidade no intuito de identificar problemas e 

apresentar possíveis alternativas que contribuam com o mesmo. Lima (2004, p.38) 

postula ainda, acerca da pesquisa bibliográfica caracterizando-a como “atividade de 

localização e consulta de fontes diversas de informação escrita orientada pelo objetivo 

explícito de coletar materiais mais genéricos ou mais específicos a respeito de um 

tema”. 
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Nesse sentido, os diários de bordo, são fontes de pesquisa que 

podem nortear o trabalho pedagógico desenvolvido e contribuir com a reflexão da 

própria prática inicial docente. O registro, segundo Alves (2001, p.228), 

 

[...] se, por um lado, é uma fonte de dados próxima, pois as notas do 
diário são feitas, normalmente, pouco tempo depois dos fatos 
ocorrerem ou refletem pensamentos correntes depois de um fato ter 
passado, por outro, os diários, redigidos com notas referenciadas de 
data e hora, preservam a sequência e a duração das atividades. Isto 
significa, por outros termos, que a redação do diário proporciona um 
registo escrito do pensamento. 
 

Nesse movimento de valorização dos registros feitos, é pertinente 

evidenciar a relevância das atividades desenvolvidas nas escolas, pois, é a partir 

destas que se possibilita uma análise detalhada das estratégias que direcionam a 

ação educativa. Sabemos que a escrita é um modo de materializar o que pensamos, 

logo vemos que, com o registro é permitido, segundo Lucas et al (2011, p. 5) “recorrer 

quando nos esquecemos de algo, queremos ou precisamos relembrar fatos ou 

acontecimentos, ou precisamos reviver determinada situação para melhor 

compreendê-la”. 

A experiência de registrar, prepara e fortifica a atuação inicial 

daqueles que futuramente almejam atuar em uma sala de aula. Nesse cenário, 

Libâneo (1994) postula que “[...] a prática educacional se orienta, necessariamente, 

para alcançar determinados objetivos, por meio de uma ação intencional e 

sistemática”. Percebemos que a prática educativa caminha a partir dos objetivos a 

serem atingidos e da preocupação em assegurar na escola o desenvolvimento e a 

aprendizagem de todos os alunos. Conforme afirma Ostetto (2001, p. 19-20): 

 

No espaço educacional o registro é para o educador uma espécie de 
diário, que pode bem lembrar os diários de bordo ou os diários dos 
adolescentes, nos quais são anotados fatos vividos, sentimentos, 
impressões, confissões. Quanto ao diário do professor, num âmbito da 
prática pedagógica, vai muito além disso: constitui-se em um lugar de 
reflexões sistemáticas constantes, um espaço onde o professor 
conversa consigo mesmo anota leituras, revê encaminhamentos, 
avalia atividades realizadas, documenta o percurso de sua classe. 
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Portanto, o ato de registrar permite a identificação de aspectos 

relevantes a prática formativa, a sistematização e a organização do pensamento bem 

como das ações desenvolvidas no ambiente escolar.  

 

Resultados e Discussões  

 

Com os registros feitos no Pibid temos possibilidades da exploração 

e estudo das ações discentes. Compreendemos que, o registro bem como a análise 

do mesmo é fundamental para a construção da memória, como apontado por 

Warschauer (1993, apud Lucas et al, 2011, p.5) “a memória compreensiva”, ou seja, 

àquela que fundamenta as reflexões desenvolvidas por aquele que educa, e não 

simplesmente a memória nutrida por recordações. Saucedo, Weler e Wendling (2012, 

p.11) afirmam que,  

 

Trabalhar a partir do conhecimento de mundo dos envolvidos requer 
do acadêmico o conhecimento da realidade, das relações que 
imbricam o diálogo entre a prática social e o conhecimento escolar, 
crescendo em suas próprias limitações e reconhecendo os desafios 
que se assentam na materialidade da escola, procurando soluções 
para as diferentes situações problema.  
 

Partindo dessa afirmativa, entendemos que esta pesquisa é 

importante, especialmente, para àqueles que pretendem atuar diretamente no “chão 

da sala de aula” com o intuito de que compreendam o processo educativo como algo 

que demanda dedicação e estudo, sobretudo, porque se trata de um processo 

complexo. 

 

A inserção nas atividades escolares, a reflexão sobre os documentos 
que norteiam a ação educativa e a produção dos diários de bordo, são 
alguns dos elementos que propiciam aos bolsistas participantes do 
Pibid de Pedagogia, a formação incrementada, pois alia investigação 

educacional a ação docente propriamente dita [...] (SAUCEDO, 
WELER e WENDLING, 2012, p.11) 
 

Nesse sentido, vale pontuar ainda que o Pibid promove ao graduando 

de licenciatura, experiências que perpassam o ambiente acadêmico, 

complementando a formação curricular de modo integral. 
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Analisando um dos registros feitos, observamos esse aspecto, 

quando P expõe dificuldades e expectativas a partir de uma prática observada: “Notei, 

dificuldade dos alunos na interpretação de situações problemas, visto que, 

demonstraram ‘confusão’ entre os valores posicionais (centena, dezena e unidade)” 

(Fonte: das autoras). Para tanto, no intuito de propiciar para as crianças uma 

aprendizagem mais significativa sobre o tema descrito, juntamente com a supervisora 

da escola fizeram uso do recurso apresentado em uma das formações do grupo Pibid 

– uma contação de histórias – para trabalhar o conceito de valor posicional.  

Ainda no relato analisado, P escreve que: “Fiz hoje, junto com meu 

grupo de pibidianos, a contação da história do ábaco. Foi muito bom. Os alunos se 

envolveram e realizaram as contas com os ábacos, muitos deles puderam 

compreender de verdade, o conceito de valor posicional”. Como feedback, S 

comentou: “Fico feliz que alunos, professores e nós tenhamos aprendido tantas coisas 

juntas, a prática do grupo contribuiu significativamente com a aprendizagem das 

crianças!” (Fonte: das autoras) 

Nessa sequência de registros e apontamentos feitos pela pibidiana e 

supervisora percebemos que aspectos essenciais da docência foram considerados, 

analisados e reorganizados diante da dificuldade de compreensão dos alunos e da 

necessidade de novos encaminhamentos didáticos para promover a aprendizagem. 

Por isso, acreditamos que o diálogo entre equipe pedagógica, docentes que atuam 

em sala de aula e pibidianos seja um dos fatores determinantes para a organização 

de ações que viabilizem a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

 

Conclusões 

 

Consideramos que o Pibid na medida em que promove estudos e 

reflexões sobre o ensino, possibilita que a prática observada seja problematizada e 

analisada pelo futuro professor.  O ato de registrar nos diários de bordo, é um meio 

do professor desenvolver-se e pensar criticamente acerca da prática que está 

desenvolvendo, sendo ferramenta de pesquisa e de formação. Isso prepara melhor o 

professor para atuar em sala de aula promovendo união entre teoria e prática, 

reconhecendo-as como algo dialético e que visa a emancipação do aluno.  
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Nos registros das práticas de ensino, apontamos a importância dessa 

experiência para o futuro professor, levando-o a compreender como teoria e prática 

são inseparáveis e precisam articular-se a todo momento. Diante das considerações 

e relatos apresentados, esperamos contribuir com a formação inicial dos docentes 

propiciando parâmetros que evidenciem a necessidade de conferir significado as 

ações pedagógicas desenvolvidas no contexto escolar.  Refletir sobre a prática já 

desenvolvida, permite uma análise sobre os aspectos que, de fato, contribuem com o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Cabe salientar que experiências formativas como essas, são 

possíveis com a existência de programas como o Pibid que inserem o acadêmico na 

escola e o possibilitam rever e ressignificar práticas pedagógicas num movimento de 

diálogo e interação entre escola básica e universidade. 
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