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O professor desenvolve-se continuamente, como 
pessoa e como profissional, adquirindo conhecimentos, 
experiências, produzindo saberes e construindo sua 
identidade. Nós formadores [coordenadores de área, 
supervisores, grifo nosso], temos que ter preocupações 
com a qualidade do ensino que oferecemos aos nossos 
licenciandos [e nossos bolsistas de iniciação à docência - 
ID, grifo nosso], pois isso deverá ter implicação direta na 
qualidade do ensino oferecido à população que procura 
nossas escolas públicas, para as quais nós formamos 
nossos professores. (FONTOURA, 2015, p. 77-78).
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Prefácio

O livro ‘Da iniciação à docência: ressignificando a prática docente’ dá ao leitor 
a oportunidade única de projetar-se para o cotidiano da Educação Básica. 
Trata-se de uma produção resultante das experiências de professores em 
diferentes momentos de suas trajetórias formativas no âmbito do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID da Universidade 
do Estado da Bahia (UNEB). Mais do que produzir diferentes pontos de 
vista, o trabalho em comum realizado por esses atores é campo fértil para a 
elaboração de novos significados sobre a docência, úteis à definição de ações 
estratégicas diante do complexo universo escolar. 

A cada capítulo, o livro mostra que formação e prática docente não 
ocorrem no vazio, pois estão implicadas em contextos, de onde emergem e 
produzem sentidos. São consideradas as experiências nos diferentes níveis 
de ensino, da educação infantil ao ensino médio, assim como são discutidas 
as especificidades da profissionalização docente e da ação pedagógica diante 
da situação, por exemplo, das salas multisseriadas. São trabalhados aspectos 
globais e locais, oriundos das diferentes localidades atendidas pelo PIBID 
UNEB, tão amplo quanto o próprio estado da Bahia, seus territórios de 
identidade e municípios. 

Ao longo da obra, a reflexão articula formação, prática docente e 
currículo da Educação Básica. As abordagens reflexivas abrangem o trabalho 
realizado nas áreas clássicas do currículo, como nas disciplinas de Química, 
Português, Línguas Estrangeiras, Geografia, Educação Física, Matemática, 
Ciências, Biologia. Também esta, problematiza temas que compõem o 
currículo, a exemplo da história e cultura da África, educação para a saúde, 
práticas de leitura e escrita. Até mesmo suscita a discussão sobre ensino 
voltado para o desenvolvimento de competências.

De modo criativo, é revelado o caráter multimensional da prática 
docente, essenciais para pensar em como se forma um professor. Assim, 
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o conjunto da obra aponta para o reconhecimento da diversidade, 
interculturalidade, interdisciplinaridade, contextualização, ludicidade 
e da prática de colaboração como condicionantes do trabalho docente. 
As condições de trabalho são discutidas por meio da possibilidade de 
construção de materiais didáticos, do uso de diferenciadas metodologias de 
ensino, incluindo aí o uso de ambientes virtuais, hipermídias, hipertextos, 
articulando tecnologias. 

Nesse sentido, a formação do professor é incessantemente 
problematizada no livro, dando subsídios para que ela seja repensada de modo 
mais amplo. Isso significa que as considerações sobre a iniciação à docência 
são ponto de partida para pensar a formação de professores de modo mais 
amplo.  É comum que as reflexões acerca do trabalho desenvolvido nas escolas 
afetem a visão sobre a própria formação inicial realizada na universidade e na 
formação contínua que ocorre ao longo da carreira docente. 

Que você, leitor, se permita ser conduzido pelas reflexões de quem 
sonha, vive e faz a escola acontecer. Mais que a leitura de palavras impressas, 
essa obra promove um encontro com ideias elaboradas pelo conjunto de 
estudantes, ora em processo de iniciação à docência na UNEB, professores 
em serviço na Educação Básica, bem como pesquisadores-formadores 
de professores que atuam no ensino superior. Não sonhe sozinho, aceite o 
convite aqui lançado, junte-se a esse virtuoso movimento dinamizado pelo 
PIBID e, assim, contribua para construir outras realidades. 

 Profª Alessandra Santos de Assis
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
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Apresentação

Este livro reúne uma coletânea de produções oriundas do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, desenvolvido 
na Universidade do Estado da Bahia, e inaugura um momento especial 
pibidiano, porque traz à lume significativas e memoráveis experiências de 
construções identitárias de professores em formação inicial, que de modo 
singular partilham à docência com os professores experientes da Educação 
Básica, num movimento de confluência em que formadores e formandos, 
revitalizam e dinamizam o currículo escolar, com vistas a efetivar um 
currículo que dialogue com a polifonia da vida.

Os textos aqui recolhidos apontam ainda, para a expressiva 
reorientação da articulação entre universidade – Educação Básica, a partir 
dos atores e atrizes sociais que gestam cotidianamente o PIBID nas escolas 
parceiras e na universidade, tais como: coordenadores de área dos subprojetos, 
supervisores, bolsistas de iniciação à docência (ID), que, nutridos pelo 
compromisso de formar professores/as, envidam esforços para que além 
do seu sentido sistêmico/legal, pontual e sazonal, se estabeleça uma relação 
mútua que fecunde os dois níveis de ensino em busca do fortalecimento das 
ações institucionais, bem como sinalizem as lacunas a serem preenchidas.

As experiências do PIBID UNEB nos mostra que a teoria e a prática 
são dimensões reais de um mesmo fenômeno e nos (re)orienta e provoca 
acerca  da formação que ofertamos, do papel e importância da aprendizagem 
para o ensino na formação de professores/as, e do desafio e perspectiva que  
o futuro profissional engendra ao ingressar num curso de formação que 
profissionalize para a docência. Espera-se que neste curso/formação se faça 
de fato, a imersão numa cultura formativa cuja base teórica se nutra dos 
universos oriundos da escola, da realidade educacional e do seu dinamismo 
cotidiano, que num movimento dialético, conduza os processos formativos.
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As experiências veiculadas na obra sinalizam que o PIBID se constitui 
como um celeiro de práticas pedagógicas diferenciadas, que podem e devem 
ser problematizadas, visibilizadas, avaliadas, dando a circular o que se faz, 
para que cada autor/a ao expor neste livro os seus fazeres, saberes e dizeres, 
também se abram para a escuta sensível dos leitores/as que, certamente, 
com seus olhares de estrangeiros nos ensinarão e apontarão para outros 
sentidos, mobilizando assim, outros discursos e outras práticas, revestidas 
de conhecimentos inerentes ao campo da docência, a fim de qualificar 
socialmente a escola pública e, consequentemente, nossa atuação formativa.

Organizadoras


