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Eixo V – Educação, trabalho docente e falsa regulamentação: formação, remuneração, 

carreira e condições de trabalho; práticas de iniciação à docência 

 

 

O presente resumo tem como objetivo refletir sobre as práticas docentes iniciais no 

contexto escolar, a partir dos registros feitos no “Diário de Bordo do PIBID” por acadêmicos 

do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá (UEM).  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID é um programa 

financiado pelo Governo Federal que 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 
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de educação e o aprimoramento das habilidades de ações acadêmicas de modo a possibilitar 

uma aproximação entre teoria e a prática (Brasil, 2010). 

Na UEM, o programa está em vigência e conta com a participação de 25 acadêmicos 

bolsistas, 3 supervisoras de escolas municipais de Ensino Fundamental e uma coordenadora 

vinculada a Universidade. 

A preocupação do PIBID de aproximar teoria e prática formando professores melhores 

qualificados para o exercício da docência é algo essencial, pois permite pensar e estruturar 

melhor a ação educativa escolar. Todavia, essa preocupação precisa ser problematizada a fim 

de que não seja entendida 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 refletir as ações desenvolvidas na escola para que se 

possa assegurar a unidade entre teoria e prática.  Nessa direção, o PIBID tem como uma de suas 

ações, o registro das situações de ensino observadas na escola, em forma de Diários de Bordo, 

denominados de Diários do PIBID, para que no coletivo se possa analisá-las e identificar 

princípios teóricos estudados, num movimento de diálogo e interação.  

 Nos Diários são registradas atividades observadas ou vivenciadas nas turmas dos anos 

iniciais do ensino fundamental, apontando as experiências, dúvidas e sugestões que possam 

auxiliar a aprendizagem dos alunos e ao mesmo tempo o olhar formativo do acadêmico. Lucas 

et al. (2011, p. 5-6) postula que: 

 

[...] existem várias formas de registrar experiências docentes: planejamentos 

de aula, relatórios, diários, livros de vida, portfólios. Apesar destas formas de 

registro muitas vezes não terem o mesmo objetivo e de não recorrerem às 

mesmas técnicas, elas podem ser compreendidas como instrumentos que 

permitem documentar a prática pedagógica e sistematizar conhecimentos, pois 

registram a vivência do contexto escolar, descrevem pontos relevantes do 

processo educativo e permitem sobre ele refletir. Por reconhecer que o registro 

da ação docente é um instrumento necessário à reflexão e condução da prática 

pedagógica, o PIBID/Pedagogia/UEM optou por registrar as atividades 

docentes do referido projeto sob a forma de diários. 

 

Analisando e relendo os Diários do PIBID, podemos evidenciar as mais diversas 

situações experienciadas pelos futuros docentes, tendo elementos para compreender o modo e 

os elementos envolvidos na formação do professor, refletir e (re)pensar a prática educativa. 



Desse modo, a função inicial do diário é o registro detalhado e ao mesmo tempo geral, 

da prática educativa bem como das ações que interferem no desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem.  

 

O diário pode ser considerado como um registro de experiências pessoais e 

observações passadas, em que o sujeito que escreve inclui interpretações, 

opiniões, sentimentos e pensamentos, sob uma forma espontânea de escrita, 

com a intenção usual de falar de si mesmo (ALVES, 2001, p. 224). 

 

Consideramos então que, retomar os relatos descritos no diário possibilita a 

identificação os desafios e possibilidades presentes na escola e colabora construção da 

identidade profissional docente. 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 (2110, 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 [...] (ALVES, 2001. p. 

228). 

 

Nesse movimento de valorização dos registros feitos, é pertinente evidenciar também a 

relevância das atividades desenvolvidas nas escolas, pois, é a partir destas que buscamos 

estratégias capazes de direcionar a ação educativa. Para tanto, sabemos que a escrita é um modo 

de verbalizar bem como materializar o que pensamos e, para além das atividades promovidas, 

sentimentos e emoções que envolvem toda a prática pedagógica também estão inseridos no 

contexto. 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 ser responsáveis por 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, apud 

Lucas et al, 2011, p.6): 



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. Um 

documento com a história do grupo e dos avanços do próprio professor. 

 

 

Portanto, o ato de registrar é permite que se a identificação de aspectos que contribuem 

ou não a prática formativa, a sistematização e a organização do pensamento bem como das 

ações já desenvolvidas no ambiente escolar.  

Em razão disso, a metodologia deste trabalho compreende uma abordagem qualitativa 

e de cunho bibliográfico e descritivo, aproximando de uma característica investigativa dos 

registros sistemáticos e detalhados das situações cotidianas. Entendemos que por meio dessa 

característica, pode-se propiciar o desenvolvimento das capacidades de observação e 

participação dos futuros pedagogos, qualificando de modo mais coeso a formação inicial. 

 Com os registros feitos no PIBID temos possibilidades da exploração e estudo das ações 

discentes. Compreendemos também que, o registro 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. 

Em suma, como resultado deste estudo, 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 sendo uma ferramenta de pesquisa 

e de formação, preparando melhor o professor para atuar em sala de aula apontando a unidade 

entre teoria e prática, reconhecendo-a como algo dialético e emancipador.  
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