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RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem por finalidade trazer reflexões acerca das contribuições do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) para a formação dos 

alunos de História da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). O PIBID é 

um programa do Ministério da Educação (MEC), gerido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que visa antecipar o vínculo 

dos estudantes dos cursos de licenciatura com as salas de aula das redes públicas de 

ensino, buscando desta forma contribuir para o aperfeiçoamento de discentes em nível 

superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira. Para 

análise e explanação dos dados, foi usado os relatórios da primeira turma de bolsistas 

que ingressaram no programa em 2012. Como resultado foi possível perceber os ganhos 

significativos proporcionados pelo projeto, no processo de formação inicial dos 

estudantes de licenciatura em História da UEFS. 
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ABSTRACT  
 
 

This study aims to bring reflections on the contributions of the Scholarship 

Program of Initiation to Teaching ( SPIT ) for the formation of history students at the 

State University of Feira de Santana (SUFS). The SPIT is a program of the Ministry of 

Education ( ME ), managed by the Higher Education Personnel Improvement 

Coordination (HEPIC), which aims to anticipate the bond of students of degree courses 

with classrooms of public schools, seeking thus contribute to the improvement of 

students in higher education and to improve the quality of Brazilian public basic 

education. For analysis and explanation of the data it was used the reports of the first 

class of fellows who entered the program in 2012. As a result it was possible to realize 

significant gains generated by the project, the initial training of undergraduate students 

in history SUFS. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao longo do tempo, uma série de questões – baixos salários, baixo prestígio 

social, vulnerabilidade pela qual o professor vem passando em seu ambiente de trabalho 

– vêm contribuindo para a desvalorização da profissão docente. É comum ouvir pessoas 

apontando esses e outros fatores como influenciáveis para a decisão de não escolher ser 

professor, ou ainda ouvir frases do tipo: “é por isso que ninguém mais quer ser 

professor”. Assim, o incentivo à docência torna-se cada dia mais desafiante. Nessa 

perspectiva, a elaboração de políticas públicas voltadas para a formação de professores, 

busca, dentro de uma lógica de melhoria do quadro histórico de problemas ligados à 

educação, fornecer mecanismos que contribuam para o repensar da escola pública e dos 

seus agentes. A formação inicial de professores, tem se apresentado como um desafio 

para as políticas educacionais e incidido em uma série de experiências/projetos, 

desenvolvidos em parceria com universidades e setores governamentais. 

Dentre esses projetos, podemos citar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), que foi implementado em 2007 pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), com a finalidade de contribuir para o 

aperfeiçoamento e qualidade da formação dos alunos de cursos de licenciatura, 

antecipando o vínculo destes com o espaço escolar e promovendo uma aproximação 

maior entre universidades e escolas das redes públicas de ensino. O programa envolve 

três segmentos: bolsistas, alunos de cursos de licenciatura, supervisores, professores   

das redes públicas de ensino, coordenadores, e professores de instituições públicas de 

ensino superior – todos providos de uma bolsa-auxílio, que varia de acordo com a sua 

função no projeto.  

Assim, o programa busca proporcionar ao licenciando um contato mais próximo 

com o espaço escolar e com as questões que perpassam esse ambiente, podendo 

estimulá-lo para o repensar de novas práticas e metodologias para o ensino. Ao 

professor/supervisor, estimula uma reaproximação com a academia, com as novas 

discussões ligadas à sua área de ensino, além de possibilitar a troca de experiências com 

os bolsistas, podendo contribuir para a reflexão sobre sua prática pedagógica. Aos 

coordenadores, um redimensionamento da sua ação no âmbito da formação inicial de 

professores, a partir das novas impressões que eles vão adquirindo por meio do contato 

mais próximo com a escola e da troca de experiência com bolsistas e supervisores no 

decorrer do projeto. 
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Neste trabalho, procuro me ater ao PIBID de História da UEFS, buscando 

entender a sua contribuição na formação dos alunos de História dessa instituição. Hoje o 

PIBID já abrange todos os cursos de licenciatura da UEFS, mas, inicialmente, nem 

todos eram contemplados pelo projeto, como era o caso do curso de História que só 

passou a ser beneficiado pelo programa em 2012, aumentando seu quadro de vagas e 

escolas parceiras ao longo desses quatros anos. Nessa perspectiva, procuro entender 

qual papel o PIBID vem desempenhando ao longo do tempo na formação desses 

bolsistas, de que forma ele vem auxiliando no processo de formação inicial desses 

alunos, qual a perspectiva destes em relação ao projeto, como eles vislumbram as ações 

que são pensadas e planejadas para o subprojeto de História.  

Se pensarmos na Didática da História, área de estudo que tem por objetivo 

analisar o processo de aprendizado histórico no âmbito acadêmico e a mediação desse 

conhecimento histórico para o espaço escolar por meio de procedimentos, competências 

e habilidades relacionadas ao exercício da profissão docente, é possível perceber que 

existem muitas problemáticas vinculadas ao papel e função do que se ensina e como se 

ensina no âmbito da formação de professores e o que se vê e se aprende no espaço 

escolar. Ao se ocupar da adaptação do saber histórico produzido nas academias para o 

ambiente escolar, deve-se levar em conta à mediação que necessita ser estabelecida por 

docentes das universidades e alunos em formação, estando àqueles antenados à 

realidade presente nos espaços de educação básica para que não haja uma dissociação 

entre formação e o que acontece nas escolas1.  

                                                           
1
 Opiniões mais amplas - ou mesmo diferenciadas - em relação à função da Didática da História podem 

ser verificadas em textos de autores que se propõem a discutir sobre o assunto como Luís Fenando Cerri e 
Jörn Rüsen “Didática da História: uma leitura teórica sobre a História na prática” (1987) e “Didática da 

História: passado, presente e perspectivas a partir do caso alemão” (2010) respectivamente. Ambos vão 
defender que a função da DH está ligada a formação da identidade do sujeito a qual só se da a partir da 
apropriação da consciência histórica. A ideia de ser esse campo um conjunto de métodos e teorias 
centradas no ensino, sendo responsável pela mediação entre a história acadêmica e os seus conhecimentos 
e a educação escolar, é uma maneira errônea de compreendê-la e isto impede que se atenda aos desafios 
da contemporaneidade. De acordo com eles, esta não deve ser uma área preocupada apenas com a 
transposição dos conteúdos aprendidos na academia para o espaço escolar, mas deve se atentar antes de 
qualquer coisa, para o entendimento do processo cognitivo o qual leva os sujeitos à formação da 
consciência histórica. Do meu ponto de vista, a formação da identidade do sujeito pelos professores (da 
educação básica) a partir da conscientização histórica perpassa a necessidade de saber adaptar o 
conhecimento adquirido na academia para a educação escolar – logo estamos diante da transposição 
didática - de maneira que haja uma maior compreensão e tomada de sentido desse conhecimento histórico 
e para isso se torna indispensável conhecer esse público que forma o espaço escolar e isso só é possível a 
partir de uma maior aproximação com a escola, o que muitas vezes os cursos de formação inicial de 
professores por si só não proporcionam. 
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Todavia, se considerarmos alguns cursos de formação de professores no Brasil, 

vamos entender que essa prática não é uma constante. Maurice Tardif (2000), ao 

discorrer sobre o que ele vai chamar de problemas epistemológicos do modelo 

universitário de formação, vai dizer que as universidades seguem um modelo 

aplicacionista do conhecimento, onde os discentes passam um período assistindo aulas 

baseadas em disciplinas para em seguida aplicar esses conhecimentos nos estágios 

supervisionados. Porém, quando a formação termina e que eles de fato começam a 

trabalhar sozinhos e aprender com a prática, percebem que esses conhecimentos 

proposicionais não se aplicam a ação cotidiana. E coloca: “Em uma disciplina, aprender 

é conhecer. Mas em uma prática aprender é fazer e conhecer fazendo” (Tardif, 2000, p. 

19). Assim é que se apresenta a dificuldade do professor em se apropriar da 

transposição didática, visto o pouco contato estabelecido entre os centros de formação e 

os espaços da sala de aula. 

Ao traçar um paralelo com o que Tardif coloca como “modelo ideal de 

formação” e a proposta do PIBID, este último, ao ter como um dos objetivos possibilitar 

que desde cedo os discentes tenham contato com o espaço escolar, ou seja, aprendendo 

com e para a prática, contribui para que esse conhecimento proporcionado a partir da 

ação, do contato com a sala de aula, seja mais aprofundado e que o saber científico e a 

formação prática possam caminhar lado a lado, podendo ambos serem vivenciados na 

mesma proporção. 

O trabalho está situado nos campos de discussões da Didática da História, do 

Ensino de História, da formação de professores, bem como, no da História do Tempo 

Presente, campo esse que por um longo período foi visto como problemático. Marieta 

Ferreira, ao discutir em seu texto2 sobre questões ligadas a história do presente, vai dizer 

que na antiguidade clássica essa vertente da história era o centro de discussão de 

historiadores como Heródoto e Tucídides que a enxergavam como um depósito de 

exemplos que deveriam ser preservados, cabendo ao historiador apresentar os fatos 

recentes por meio de testemunhos diretos. Contudo, no século XIX essa área de estudo 

foi sendo desvalorizada e segundo Ferreira só a partir deste século que ela foi 

paulatinamente sendo reconsiderada e defendida por historiadores que argumentam pela 

sua validade e importância.  
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Nas discussões mais recentes sobre a história do tempo presente podemos trazer 

como exemplo o livro “Questões para a história do presente” organizado por Chauveau 

e Tértad, que traz considerações de renomados historiadores como Jacques Le Goff e 

René Rémond sobre esse campo historiográfico.  

Chauveau e Tértad por meio de uma relação dialógica com as questões 

formuladas por esses historiadores que ele expõe em seu livro vão dizer que “a história 

não é somente o estudo do passado, ela também pode ser com um menor recuo e 

métodos particulares, o estudo do presente” (Chaveau e Tértad, 1999, p. 15), 

enfatizando que a demanda social de certa maneira determina essa história do presente. 

E é justamente essa “demanda social”, a necessidade de abordar sobre temas ligados a 

educação tendo em vista as lacunas existentes nos sistemas educacionais brasileiros, que 

reverbera a importância em discutir os efeitos de um projeto educacional como o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência na formação inicial de 

professores.  

Para, além disso, o trabalho com a história do presente tem como característica o 

fato de que quem a (d)escreve ao mesmo tempo em que se coloca como historiador, é 

também testemunha dos fatos aos quais está abordando, “é igualmente ator, está em 

relação direta com o seu tema” (Chaveau e Tértad, 1999, p. 25). Esse trabalho tem toda 

essa singularidade, a presença física do historiador em seu tempo e no seu tema, visto 

que vivenciei a experiência de ser bolsista do PIBID de História da UEFS, logo ocupo 

ao mesmo tempo o lugar de quem analisa, de quem fala e de sujeito imerso nesse objeto 

o qual me propus a debater.  

Para análise e explanação dos dados, foi feito uso de dezesseis relatórios da 

primeira leva de bolsistas participantes do programa, que compreende os períodos de 

janeiro a novembro de 2013, relatórios estes, solicitados pela CAPES (Coordenação de 

aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) todo final do ano letivo. O trabalho está 

dividido em dois capítulos: No primeiro procuro trazer um breve enfoque de como se 

deu o processo de formação de professores de uma forma geral e do professor de 

História de maneira mais específica, trazendo para o curso de História da Universidade 

Estadual de Feira de Santana. No segundo capítulo busco apresentar o papel das 

                                                                                                                                                                          
2
 FERREIRA, Marieta de Moraes. História do tempo presente: desafios. Cultura Vozes, Petrópolis, v.94, 
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políticas públicas educacionais para a formação do profissional docente, me atendo ao 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência enquanto política pública para 

formação de professores. No terceiro capítulo, fazendo uso dos relatórios dos bolsistas, 

procuro expor as reflexões destes em relação às experiências adquiridas no subprojeto 

do PIBID de História, chamando atenção para os principais pontos em comum relatados 

por esse pibidianos. Em seguida, na conclusão, traço uma síntese dos problemas e 

perspectivas no processo de formação de professores e dos resultados das análises feitas 

nos relatórios dos bolsistas, apresentando as contribuições do PIBID na formação desses 

alunos. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
nº 3, p.111-124, maio/jun., 2000. 



 

CAPÍTULO 1 – FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: PROBLEMAS E 
PERSPECTIVAS 

 

Ao pensar em discutir a relevância do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), enquanto política pública educacional que visa contribuir 

para o aperfeiçoamento de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da 

educação básica pública brasileira e a sua contribuição para a formação dos alunos de 

História da UEFS, faz-se necessário, antes de tudo, trazer uma breve abordagem sobre o 

processo de formação de professores de uma forma geral, e do professor de História no 

contexto da educação brasileira, buscando em seguida apontar para a realidade da 

formação inicial no curso de História da UEFS.   

As discussões sobre formação do profissional docente vêm ganhando destaque 

nos últimos anos. Seminários, simpósios, congressos, dentre outros encontros3, vem 

sendo organizados com o intuito de avaliar e discutir os cursos de formação de 

professores e as políticas educacionais implementadas que buscam colaborar para 

melhoria da qualidade dessa formação e consequentemente da educação pública do 

nosso país. Desta forma, as problemáticas presentes nos cursos de licenciaturas no 

Brasil, vêm gerando debates no sentido de reformular tais cursos que visam a 

preparação para a educação escolar brasileira. Dentre os problemas discutíveis está o 

que se refere à diferença entre as teorias aprendidas nos bancos universitários e a 

realidade vivenciada nas escolas, com a qual os alunos de cursos de licenciatura se 

deparam já nos estágios supervisionados.   

A preocupação com a formação docente já se dava em 1684, quando São João de 

La Salle cria o primeiro estabelecimento de ensino destinado à formação de professores. 

Contudo, só após a Revolução Francesa é que irá se pensar institucionalmente a questão 

da formação, tendo em vista a atenção voltada para a necessidade de instrução popular 

defendida pelos ideais dessa Revolução, o que resultou no processo de criação das 

Escolas Normais como instituições encarregadas de preparar/formar professores.  

 

                                                           
3  Como exemplo, podemos citar o Simpósio Baiano das Licenciaturas que se constitui em um espaço 
para debate sobre os dilemas educacionais inerentes à formação docente, bem como para a reflexão e 
fomentação de práticas inovadoras que contribua para efetiva ação desse profissional. Também ANPUH 
(Associação Nacional de História) que nos seus encontros regionais e nacionais vem constantemente 
buscando proporcionar ambientes de discussões sobre os problemas e perspectivas para a formação do 
professor, mais especificamente do professor de História. 
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A primeira instituição com o nome de Escola Normal foi proposta pela 
convenção, 1794 e instalada em Paris em 1795. Já a partir desse momento se 
introduziu a distinção entre Escola Normal Superior para formar professores 
de nível secundário e Escola Normal simplesmente, também chamada Escola 
Normal Primária, para preparar os professores do ensino primário. 
(SAVIANI, 2009. p. 143)  
 

Assim, ao longo do tempo, vários países foram criando suas Escolas Normais4. 

No caso do Brasil a preocupação com a formação de professores aparece de forma mais 

latente no pós-independência, também influenciada pela questão da instrução popular.  

Demerval Saviani vai dizer que pensando na questão pedagógica, aliada com as 

transformações que ocorreram na sociedade brasileira ao longo dos dois últimos 

séculos, pode-se distinguir os seguintes períodos na história da formação de professores 

no Brasil: 

 
Ensaios intermitentes da formação de professores (1827-1890), esse período 
se inicia com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, que 
obrigava os professores a se instruir no método do ensino mútuo, às próprias 
expensas, estende-se até 1890, quando prevalece o modelo das Escolas 
Normais. Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-
1932), cujo marco inicial é a reforma paulista da Escola Normal, tendo como 
anexo a escola-modelo. Organização dos Institutos de Educação (1932-1939), 
cujos marcos são as reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 
1932, e de Fernando de Azevedo em São Paulo, em 1933. Organização e 
implantação dos cursos de Pedagogia e Licenciatura e consolidação do 
modelo das Escolas Normais (1939-1971). Substituição da Escola Normal 
pela habilitação específica do Magistério (1971-1996). Advento dos 
Institutos Superiores de Educação, Escolas normais superiores e o novo perfil 
do curso de Pedagogia (1996-2006). (SAVIANI, 2009, p. 143-144) 
 

Como se pode perceber os espaços dedicados à formação do professor passaram 

por várias mudanças ao longo do tempo, tanto institucionalmente como 

metodologicamente falando: Método do ensino mútuo, modelo das Escolas Normais e, 

finalmente, a implantação dos cursos de Pedagogia e Licenciatura, para os quais os 

institutos educacionais do Distrito Federal e de São Paulo passam a ser à base das 

instituições superiores de Educação, sendo contemplados a nível universitário, 

tornando-se Universidade do Distrito Federal e Universidade de São Paulo 

respectivamente.  

É nesse processo de mudanças institucionais e metodológicas acima citado que 

se constituem os cursos de formação de professores para as escolas secundárias, 

generalizando-se para todo o país, pelo decreto número nº. 1.190 de Abril de 1939, “que 

                                                           
4 Itália, países como Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos também foram instalando, ao longo do século 
XIX, suas Escolas Normais. (SAVIANE, 2009, p.143) 
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deu organização definitiva à Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil.” 

(Saviani, 2009, p.146). É também a partir dessa Lei, que se decreta para as instituições 

de formação de professores em todo país o modelo de ensino intitulado 3+1, que dedica 

três anos para o estudo das disciplinas específicas e um ano para a formação didática. 

Com isso, muitos problemas ligados à preparação pedagógica comprometeram e ainda 

comprometem os cursos de formação de educadores, tornando-o improfícuo na 

consecução de seus objetivos (SEVERINO, 2007, p.123). Vejamos o que aponta 

Severino sobre essa questão. 

 
O licenciando acaba recebendo apenas alguns elementos teóricos e técnicos, 
cumprindo algumas poucas horas de estágio em situação precária e pouco 
significativas. Se é bem verdade que se aprende pensando, também não deixa 
de ser verdade que se aprende a pensar fazendo. Não são suficientemente 
desenvolvidas, no decorrer da formação do educador, atividades de prática de 
docência das disciplinas, nem processos experimentais de produção do saber 
científico, nem de outras modalidades de práticas intrínsecas a sua profissão. 
Sua aprendizagem, tanto de produtor como de transmissor da cultura 
normativa, pelas mediações didáticas, fica sacrificada pelo tratamento 
curricular vigente na maioria desses cursos. (SEVERINO, 2007. p. 123)  
 

Ao serem implementados, esses cursos de licenciatura formavam professores 

para ensinar as variadas disciplinas que compunham os currículos das escolas 

secundárias e centravam a formação por meio de uma grade curricular formada por um 

conjunto de disciplinas que os alunos deveriam cursar, dispensando em contrapartida a 

exigência de escolas-laboratórios.  

De acordo com Saviani, essa situação consolidou um curso de licenciatura 

altamente marcado pelos “conteúdos culturais-cognitivos, relegando o aspecto 

didático-pedagógico a um apêndice de menor importância, representado pelo curso de 

didática, encarado como uma mera exigência formal para obtenção do registro 

profissional do professor” (Saviani, 2009. p. 147). A preocupação com a questão 

pedagógica só foi entrar em destaque, ganhando espaço e importância crucial nos cursos 

de formação de professores, nas tentativas de reformas da década de 1930. Contudo, até 

hoje podemos verificar lacunas no tocante à instrumentalização da prática nos referentes 

cursos.  

Desta forma, objetivando-se buscar a identificação de fatores que contribuíssem 

para sanar ou senão melhorar as condições em que se encontravam – e ainda se 

encontram – os cursos de formação de professores, muitas mudanças ao longo do tempo 
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foram efetivadas. Tomarei como marco, as ocorridas a partir do processo de 

redemocratização do Brasil nos 1980, 

 

A luta dos educadores a partir do final dos anos 70 e início da década de 

1980, no quadro do movimento mais geral da democratização da sociedade, 

trouxe contribuições importantes para a educação e para a forma de olhar a 

escola e o trabalho pedagógico, ao colocar em evidência as relações de 

determinação existentes entre educação e sociedade e a estreita vinculação 

entre a forma de organização da sociedade, os objetivos da educação e a 

forma como a escola se organiza. No âmbito da formação do educador, o 

Comitê Nacional, a CONARCFE (Comissão Nacional pela Reformulação 

dos Cursos de Formação do Educador) posteriormente e até os dias de hoje a 

ANFOPE, têm papel fundamental no redirecionamento das discussões 

travadas no âmbito oficial que entendia a formação de professores como uma 

questão de formação de recursos humanos para a educação dentro da ótica 

tecnicista que imperava no pensamento oficial. ( LOPES, 2002, p.138-139)  

 

Nesse sentindo, esses movimentos em prol da redemocratização do país 

representaram a ruptura com uma série de questões impostas no âmbito da educação. 

 

Os anos 80 representaram a ruptura com o pensamento tecnicista que 

predominava na área até então. No âmbito do movimento da formação, os 

educadores produziram e evidenciaram concepções avançadas sobre 

formação do educador, destacando o caráter sócio-histórico dessa formação, 

a necessidade de um profissional de caráter amplo, com pleno domínio e 

compreensão da realidade de seu tempo, com desenvolvimento da 

consciência crítica que lhe permita interferir e transformar as condições da 

escola, da educação e da sociedade. Com esta concepção emancipadora de 

educação e formação, avançou no sentido de buscar superar as dicotomias 

entre professores e especialistas, pedagogia e licenciaturas, especialistas e 

generalistas, pois a escola avançava para a democratização das relações de 

poder em seu interior e para a construção de novos projetos coletivos. Como 

parte importante desta construção teórica a partir das transformações 

concretas no campo da escola, construiu a concepção de profissional de 

educação que tem na docência e no trabalho pedagógico a sua 

particularidade e especificidade. (LOPES, 2002, p. 139)  

 

A percepção frente aos problemas verificados nos cursos de formação de 

professores levou a sociedade e representantes de setores educacionais, como pudemos 
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verificar nos exemplos acima, a apontar e conduzir mudanças que contribuíssem para 

melhoria do quadro em que se encontravam os cursos de formação docente, reavendo 

inclusive o currículo, este que se entrecruza profundamente com a questão da formação 

do profissional da educação, sendo um dos pilares no desenvolvimento e qualidade dos 

cursos de licenciatura. 

 
O pensamento curricular ao longo da história da educação brasileira foi 

fortemente marcado pela linearidade das teorias sócio-filosóficas que 

embasaram as construções teóricas do pensamento burguês. Este referencial 

marcou a produção no campo do currículo até a década de 1980. Submissos e 

dependentes das teorizações europeias e posteriormente americanas, a 

elaboração curricular no Brasil, apresentava viés funcionalista. (MENEZES e 

ARAUJO, s/d, p.04.)  

 

Foi só a partir da redemocratização do Brasil que a base norte-americana foi 

abalada, dando lugar a outros referenciais curriculares, na tentativa de proporcionar 

mudanças que viessem reverter o quadro educacional brasileiro. 

Desta maneira, ao fazer uma breve descrição sobre os cursos de formação de 

professores e algumas das reformas implantadas, constatamos as inúmeras deficiências 

existentes. Embora muitas mudanças tenham acontecido ao longo do século, não foram 

eficientes no sentido de trazer grandes transformações que possibilitassem contribuir 

para uma efetiva preparação docente frente aos problemas enfrentados pela educação 

escolar brasileira. 

A formação do profissional de História 

Durante muito tempo a educação escolar no Brasil ficou a cargo da Companhia 

de Jesus, a qual chegou aqui em 1549 com o Padre Manuel da Nóbrega com a intenção 

principal de converter os indígenas ao catolicismo, religião oficial da metrópole 

portuguesa. Entretanto, no que tange ao ensino de História, Fonseca vai dizer que:  

 

É difícil precisar o ensino de História no Brasil antes das primeiras décadas 
do século XIX, quando se constituía o Estado nacional e eram elaborados os 
projetos para a educação no Império. (FONSECA, 2007, p. 37)  
 

O que podemos conceber nesse período como ensino voltado para o 

conhecimento histórico, é tomando por base a Ratio Studiorum – diretrizes educacionais 

dos jesuítas – através da qual a companhia jesuítica tinha como linha educacional o 
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ensino da Gramática, da Retórica, Humanidades, Filosofia e Teologia. Nessa linha 

utilizavam-se textos gregos e latinos, dentre os quais textos de autores como Tito Lívio 

e Tucídides e era por meio desses historiadores da antiguidade grego-romana que os 

estudantes tinham contato com a História – só após a Independência, em meio à 

estruturação de um sistema de ensino para o Império que a História vai ser constituída 

como disciplina escolar no Brasil. Assim, em algumas regiões esses jesuítas fundaram 

ilustres colégios nos quais para além da formação religiosa, os alunos recebiam preparo 

humanístico para ingressar em universidades portuguesas. Existia então uma 

preocupação de fato em não permitir a criação de universidades aqui no Brasil, tendo 

em vista a intenção da Coroa Portuguesa de garantir a dependência e o controle sobre a 

formação das elites coloniais. 

De acordo com Ferreira e Silva (2011), a preocupação em direcionar 

socialmente o indivíduo para uma lógica de afirmação da identidade nacional, bem 

como formar as elites e promover o progresso científico e econômico, fez com que o 

ensino superior se tornasse elemento central na consecução desses objetivos. É dentro 

dessa lógica que a História, enquanto disciplina universitária, 

 foi institucionalizada na metade do XIX e início do século XX na maior parte 

dos países da Europa e nos Estados Unidos. “Essa institucionalização faz parte de um 

longo processo de transformação ocorrido nas instituições de ensino superior, 

permitindo a consolidação e abertura das diversas áreas do conhecimento” (Gérard 

Noiriel apud Ferreira e Silva, 2011, p. 284) 

Em se tratando do Brasil, o primeiro curso de História foi institucionalizado pela 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em 1934, e 

depois na Universidade do Distrito Federal, em 1935, essa passando mais tarde a ser 

denominada Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil. Desde então 

os cursos de História oferecidos pelas faculdades – com exceção da Universidade do 

Distrito Federal – eram conjugados a Geografia. Só a partir da lei 2.5525 de dezembro 

de 1955, que ocorreu uma separação entre essas duas áreas do conhecimento. O curso 

de História tinha como missão a preparação de professores para todos os níveis de 

                                                           
5   A lei nº 2.594, de 08 de setembro de 1955, delibera sobre o desdobramento dos cursos de Geografia e 
História nas faculdades de Filosofia. Disponível em :<www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-
2594 8setembro-1955-361157-publicacao-1-pl.html>. Acesso em: 03 de setembro de 2015. 
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ensino, além de “cuidar da história do país, da sua diversidade étnico e linguística, 

ainda pouco conhecidas”. (Ferreira e Silva, 2011, p. 290).  

Vale ressaltar que não tão diferente dos propósitos educacionais da Europa e dos 

Estados Unidos para o Ensino de História, o Brasil instituiu um ensino que viesse 

atender as demandas para formação e crescimento de uma elite mais preparada, voltado 

para as necessidades e interesses desenvolvimentistas, civilizatório e econômico do país, 

ou seja, a educação em todos os níveis esteve ligada aos interesses das classes 

dirigentes. Assim, como outros cursos que foram criados com intuito de formar os 

profissionais que iriam cuidar da educação escolar no país, o curso de História passou 

por várias mudanças ao longo do tempo, claro, na tentativa de buscar contribuir para a 

qualidade do ensino desta área do conhecimento, mas também movido por interesses 

das camadas que dirigiam o país. 

Nesse ponto, podemos destacar as transformações ocorridas no período da 

Ditadura Militar. O ensino da História foi o que mais passou por modificações no 

período ditatorial, por se apresentar como “instrumento” disseminador dos ideários 

governamentais militares e também como uma forma de utilizar o conhecimento 

histórico para o questionamento de certos lugares políticos e ideológicos. 

Fazendo referência a Selva Guimarães Fonseca, Jackeline Lopes vai apontar em 

seu livro6 duas grandes mudanças ocorridas na área do ensino de História. A primeira 

delas se refere à criação de licenciaturas curtas a partir do decreto-lei 547/69, que tinha 

como objetivo formar um grande número de professores apenas com o conhecimento 

técnico necessário para proporcionar uma grande transformação educacional no país, 

bem como buscar atender aos ideais de um governo que vislumbrava uma educação 

voltada para o mercado de trabalho, buscando atender aos interesses de crescimento 

econômico do país. Assim, no que se refere à educação superior, os cursos de História 

deram lugar para as licenciaturas curtas em Estudos Sociais, possibilitando atuar nas 

seguintes áreas do conhecimento: História, Geografia, Ciências Sociais, Filosofia, 

Ciência Política, Organização Social e Política do Brasil, Estudos de problemas 

brasileiros, Educação Física e Pedagogia. 

                                                           
6 O livro de Jackeline Lopes, intitulado “Na Sala de Espelhos: professores de História entre 
representações e identificações com a profissão, compreende o período de 1986 a 1991 e é resultado da 
sua dissertação de mestrado em História, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História do 
Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Estadual de Feira de Santana. 
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No caso da educação escolar – reforma dos 1º e 2º graus – em 1971, o governo 

conjuga os conteúdos de História e Geografia no campo de Estudos Sociais adotando 

essa área do conhecimento como disciplina escolar7. E em 1976, o Ministério da 

Educação autoriza apenas os professores licenciados em Estudos Sociais a darem aula 

da respectiva disciplina, excluindo assim inúmeros profissionais formados tanto em 

História como em Geografia do seu campo de trabalho. 

Entende-se assim, que as transformações ocorridas nos cursos de História das 

instituições superiores contribuíram para uma desqualificação profissional do docente e 

afetou significativamente o ensino dessa disciplina nas escolas, tanto que as décadas de 

1970 e 1980 vão representar as lutas de profissionais no espaço escolar e nas 

universidades pela melhoria da educação, momento inclusive de reivindicação pela 

reinserção da História nos currículos escolares e a extinção dos cursos de Estudos 

Sociais. Para, além disso, 

 

Passaram a ser difundidas percepções diferentes do processo de 
aprendizagem, do papel que os materiais didáticos desempenham, dos 
instrumentos e significados das avaliações e das funções sociais e culturais 
atribuídas à escola e ao professor. Essas novas percepções, hoje 
desenvolvidas por docentes e pesquisadores, têm levado a reflexões 
profundas quanto à interação entre teoria e prática no espaço escolar e às 
relações estabelecidas entre currículo formal elaborado por especialistas e 
instituições e o currículo real que, efetivamente, se concretiza nas escolas e 
na sala de aula. (PCN`s, 1998, p. 28) 

  

Vale destacar ainda no que concerne a essas mudanças e reformas curriculares 

instituídas para atender as demandas sociais, pedagógicas e organizacionais dos cursos 

de licenciatura, as encaminhadas pelas diretrizes 01, 02 e 013 de 2002.  

A primeira que trata da formação de professores da educação básica de uma 

forma mais geral estabelecendo princípios, fundamentos e procedimentos norteadores 

para as instituições de ensino superior de formação docente.  A segunda aborda sobre a 

carga horária dos cursos de licenciatura, destinando uma parte desta para a prática 

docente – 400 horas de prática curricular vivenciadas ao longo do curso.  A terceira que 

fala mais especificamente do curso de História, estabelecendo uma série de 

competências e habilidades currículo-pedagógicas que devem nortear esses cursos. 

Percebe-se então, em todas essas resoluções a preocupação em orientar para ações que 

valorizem a prática docente.  

                                                           
7 Portaria 790/76. 
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A resolução número 01, por exemplo, de que trata em seu artigo 3º dos 

princípios norteadores para o preparo do exercício profissional, vai enfatizar da 

necessidade de “coerência entre formação oferecida e a prática esperada do futuro 

professor, tendo em vista a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer 

em lugar similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na 

formação e o que dele se espera”.(CNE, 2002, p. 01) 

Ainda assim, apesar dos discursos, das contínuas reformas e de alguns avanços, 

mantém-se a precária formação nos cursos de licenciatura, sendo de extrema 

importância estar sempre buscando fortalecer os debates sobre os problemas inerentes a 

educação. Os PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais – para a área de História, ao 

trazer um breve histórico das problemáticas ligadas à formação e ao ensino de História, 

aponta para a necessidade do professor se posicionar diante do mesmo, especialmente 

no que concerne as suas finalidades e possibilidades de transformação. E acrescenta que 

a mudança na prática do professor só acontece quando o mesmo, no fazer cotidiano do 

seu trabalho, reflete sobre suas ações, problematiza suas práticas, vai em busca de outras 

alternativas, fazendo testes e observando seus resultados, buscando inclusive fazer 

trabalhos interdisciplinares, diversificando métodos e recursos, percebendo as 

dificuldades e conquistas, sem esquecer sobretudo a necessidade de relacionar a prática 

com a teoria. 

 

O curso de História da UEFS 

Assim como aconteceu em outras Universidades brasileiras, a licenciatura em 

Estudos Sociais foi instituída em 1976 na Universidade Estadual de Feira de Santana, 

formando 

 

uma geração de professores polivalentes, com habilitação para ministrar aulas 
de História, Geografia, Educação Moral e Cívica; tendo como principal 
objetivo a descaracterização das Ciências Humanas como campo de saberes 
autônomos, tais cursos apresentavam-nas transfiguradas. (Fonseca apud 
Lopes, 2003, p.30)  
 

Foi no processo de lutas e organizações encabeçadas por estudantes e 

professores do curso de Estudos Sociais da UEFS que se implanta nessa instituição o 

curso de História. Embora a UEFS, não diferente de outras Universidades, viesse 

passando por problemas no que tange a estrutura física, a má remuneração de 

professores e as condições indesejáveis de trabalho, é nesse contexto que em 1976 



 

 

23 

docentes e discentes buscaram se movimentar e unir forças dando inicio as primeiras 

manifestações para implementação do curso de História, “tendo seu ápice na grande 

passeata pelo campus, encerrada com um enterro simbólico do curso de Estudos 

Sociais na mesa do então Reitor José Maria Nunes Marques” (Lopes, 2013, p. 75). 

Assim, após muitas lutas e reivindicações, é designada em 1982 uma comissão para 

elaborar o projeto de curso. 

 

Após a conclusão dos trabalhos da comissão, ficou evidente a necessidade da 
implantação do curso de licenciatura em História no município, visto que os 
dados apresentados pela superintendência regional de educação (SUREC) 
apontavam que, em 1884, 92% das escolas de 1º e 2º graus de sua jurisdição, 
já haviam substituído Estudos Sociais por História e Geografia em suas 
grades curriculares. Tal dado foi fundamental para que o Departamento de 
Ciências Humanas e Filosofia (DCHF) da UEFS homologasse, em 1984, o 
parecer do professor Eloi Barreto de Jesus, favorável a implantação do curso 
de História. (LOPES, 2013, p. 78)  
 

Em 1986, é instituído, então, o curso de Licenciatura plena em História. 

Contudo, este veio acompanhado por problemas e mudanças enfrentadas ao longo do 

tempo, resultado de um processo de lutas que enxergava no ensino da História a 

possibilidade de trazer à tona, novos objetivos, sujeitos e discussões não contempladas 

no currículo formal do curso de Estudos Sociais.  

 

A criação de um curso de História na região de Feira de Santana atenderá 
uma demanda efetiva de profissionais qualificados em uma área do saber das 
mais significativas para a formação da cidadania, contribuindo assim para 
reforçar o diálogo comunidade acadêmica e comunidade geral, visando à 
solução dos diversos problemas que atingem a sociedade brasileira ( UEFS, 
1990, p. 6, apud LOPES, 2013, p. 99)  
 

As lutas e queixas referentes aos problemas enfrentados no curso de História da 

UEFS podem ser verificadas até hoje. Muitos destes se arrastam desde a sua 

implantação, como: dificuldades na gestão das políticas de permanência que muitas 

vezes não garantem que o aluno possa terminar seu curso ou mesmo terminar no tempo 

previsto; problemas na disponibilidade de professores para determinadas disciplinas, e 

ainda o fato de colocar professores para lecionar disciplinas que não fazem parte do seu 

campo de estudo, o que acarreta em uma série de falhas no ensino; sem contar no 

distanciamento existente entre teoria e prática, questão essa bastante debatida ao longo 

do curso e significativamente abordada já pelas primeiras turmas. 
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 A partir da leitura do livro de Jackeline Lopes, Na sala de espelhos: professores 

de História entre representações e identificações com a profissão, que dentre outras 

questões traz uma discussão sobre o curso de História da UEFS – trabalhando com o 

depoimento de alguns dos primeiros alunos do curso – é possível perceber que essa 

demanda teoria/prática se arrasta desde a instituição do curso, o que converge em 

problemas que afetam no exercício da docência. Nos relatos de experiências, estudantes 

apontam para a questão da separação entre as disciplinas de conteúdo historiográfico e 

as disciplinas de educação, que fazia com que alguns deles só se atinassem para a 

condição de ser professor, já no final do curso. Segundo eles, havia uma maior 

preocupação em formar o historiador e não o professor, o ensino era muito mais voltado 

para a pesquisa do que para o trabalho docente. “O currículo do curso, por exemplo, 

semelhante aos das demais universidades da época, tem predominância das disciplinas 

teóricas em detrimento das disciplinas educacionais”. (Lopes, 2013, p.78). 

Assim como os primeiros estudantes do curso apontam para essa lacuna, é 

recorrente hoje em dia o discurso de alunos em relação aos déficits no tocante à 

formação prática, discentes que saem da universidade sentindo-se despreparados para 

enfrentar uma sala de aula. Reclama-se da ênfase dada à teoria, da ideia de Universidade 

como construtora do conhecimento e o espaço escolar como mero receptor desse saber 

dito erudito. Percebe-se que existe um distanciamento grande entre o currículo 

institucionalizado e o currículo vivido.  

Em meio a esses impasses, procurou-se elaborar uma nova proposta curricular8 – 

que deu origem ao novo currículo do curso – buscando ter em vista um currículo 

dinâmico e flexível, que procurasse atender o exercício autônomo e investigativo ligado 

à docência, além de pensar em condições que garantissem ao licenciando o 

desenvolvimento de competências que lhe dessem possibilidade de suprir as demandas 

específicas relativas ao seu campo de conhecimento, levando-se em consideração – 

dentre outros pontos – as mudanças que vem ocorrendo na sociedade tanto na área 

educacional, como na área de História. O enfoque no macro-componente História e 

                                                           
8 Proposta elaborada em 2004 pelos professores Valter Guimarães Soares, Adriana Dantas Reis Alves, 
André Luis Mattedi Dias, Maria Aparecida P. Sanches e Wlamyra Ribeiro de Albuquerque, tendo como 
consultora a professora Maria da Conceição Castro Franca Rocha. A mesma foi pensada levando em 
conta as determinações legais (Diretrizes Curriculares Nacionais – Parecer CNE/CES 492/2001 e 
Resolução CNE/CP 2,  de 19 de fevereiro  de 2002), o fato do currículo elaborado em 1986 não ter 
passado por nenhuma grande reformulação (a não ser a inclusão ou subtração de disciplinas, a ampliação 
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Educação, que corresponde à dimensão prático-pedagógica, têm como base os 

conhecimentos específicos sobre a educação básica, os conhecimentos didáticos que 

perpassam a organização e gestão do trabalho pedagógico, buscando articular de forma 

multidisciplinar teoria e prática referente aos processos de construção do conhecimento 

tanto no interior dos espaços escolares, como fora dele. A proposta trouxe ainda como 

sugestão a realização semestral de oficinas que tratem de temáticas como exame e 

produção de material didático, que visem o uso de novas linguagens no Ensino de 

História, como música, cinema, dentre outros, e ainda disponibilizem de coordenador 

geral e professores responsáveis por projetar, avaliar e executar atividades a cada 

semestre.   

O problema que se apresenta é justamente no que se faz e no que se escreve, no 

que se propõe e o que na prática acontece. Ou seja, ao analisar a proposta do novo 

currículo do curso de História da UEFS é possível perceber que o mesmo, de fato, 

procura atender as demandas voltadas para a formação prática. A problemática aqui é a 

aplicação dessas propostas curriculares no ensino acadêmico, principalmente por parte 

do seu corpo docente e as consequências que isso gera no trabalho dos possíveis futuros 

professores da Educação Básica. O que se observa é um curso marcado por deficiências 

que afetam a formação do profissional de História, principalmente no que se refere à 

instrumentalização para a prática pedagógica. 

Desta forma, pensar estratégias, políticas públicas educacionais, que resultem 

em um conjunto de ações que visem elevar a qualidade da formação inicial de 

professores, são pressupostos que necessitam estar no centro dos debates e das 

execuções nas Universidades públicas. Ações que sirvam de incentivo às escolas 

públicas a tornarem-se parte importante no processo de formação dos estudantes dos 

cursos de licenciatura, estimulando os discentes que optam por essa área, valorizando o 

seu papel e sua importância na função de mediador do conhecimento.    

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
ou redução de carga horária  ou ainda  a incorporação de práticas eventuais de pesquisa) e ainda, 
pensando nas mudanças que vem ocorrendo nas áreas de História e de Educação nas últimas décadas. 
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Capítulo 2 - POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: O PIBID 

ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA DE FORMAÇÃO. 
 

Para iniciar essa discussão, tomemos uma fala de Maria Simone Ferraz Pereira: 

 

A “forma” de organização do trabalho pedagógico dentro dos cursos de 
formação de professores ainda representa um espaço passível de múltiplas 
problematizações e perspectivas de estudo, em especial se analisadas à luz 
das políticas públicas para formação de professores. (PEREIRA, s/d, p.05) 
 

Sob a citação de Pereira e tendo em vista que em meio a debates e mudanças 

suscitadas ao longo do tempo percebe-se que os cursos destinados a formar profissionais 

da educação ainda há muito que avançar, analisemos agora, o papel das políticas 

públicas que vem sendo implementadas no sentido de buscar contribuir com a qualidade 

educacional dos cursos de formação de professores.  

Refletir sobre a formação é pensar a organização do trabalho pedagógico, é 

pensar um curso em que o trabalho seja desenvolver com os futuros docentes 

habilidades, competências e atitudes valorativas que possibilitem a esses alunos irem 

constituído seu saber-fazer enquanto futuro professor, tendo em vista os desafios 

impostos pelo cotidiano escolar. Assim, pensemos a formação de professores como um 

campo investigativo que se atém ao estudo sobre esses processos de aprendizagem e 

desenvolvimento da competência profissional 

 

Experiências de aprendizagem através dos quais adquirem ou melhoram os 
conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permitem intervir 
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da 
escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 
recebem. (GARCIA, 1999, p. 26)  
 

Nesse contexto, ações e programas governamentais foram instituídos de forma a 

buscar corroborar para a qualidade do ensino superior e consequentemente para o 

processo de profissionalização docente. Dentre esses programas podemos citar o PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) amparado pela CAPES 

(Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que, com 

base na Lei nº 11.502 de 11 de Julho de 2007, fica responsável por subsidiar o 

Ministério da Educação na formulação de políticas públicas e desenvolvimento de 

atividades de apoio à formação de professores para o magistério. 



 

 

27 

Tendo entrado em vigor em 2007, sob a justificativa de contribuir para o 

aperfeiçoamento de discentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da 

educação básica pública brasileira, o PIBID é um programa que visa antecipar o vínculo 

entre os estudantes dos cursos de licenciatura com a sala de aula da rede pública de 

ensino. Desta maneira, busca fazer uma articulação entre educação superior e as escolas 

das redes municipal e estadual. 

Em se tratando da Universidade Estadual de Feira de Santana, este foi 

implantado em 2011, porém inicialmente nem todos os cursos de licenciatura foram 

beneficiados, a exemplo do curso de Licenciatura em História, que só foi contemplado 

pelo projeto em 2012, inicialmente com 24 vagas para bolsistas, mais cadastro de 

reserva, passando para 48 em 2014, mais cadastro de reserva. 

Embora saibamos que a formação profissional – principalmente do professor – 

acontece ao longo do tempo da sua carreira, das experiências que ele vai adquirindo no 

decorrer do seu ofício, é inegável a importância da formação inicial. Como aponta Selva 

Fonseca: 

 

Nos cursos superiores de graduação, que os saberes históricos e pedagógicos 
são mobilizados, problematizados, sistematizados e incorporados às 
experiências de construção do saber docente. Trata-se de um importante 
momento de construção da identidade pessoal e profissional do professor, 
espaço de construção de maneiras de ser e estar na futura profissão. 
(FONSECA, 2003, p. 60)  

  

Nesse sentido, no curso de licenciatura em História da UEFS apenas – rara as 

exceções – as disciplinas de Estágio Curricular Obrigatório I, II, III e IV são 

empregadas pelos professores como espaço para discussão e contato com a prática, com 

o saber-fazer docente. Na maior parte das vezes, isso não acontece em outros 

componentes curriculares, talvez até por uma disseminação histórica em relegar a 

dimensão da prática docente às disciplinas de estágio ou as ligadas à área de educação. 

O resultado disso é que muitas vezes saímos da universidade com um déficit 

enorme na formação, nos faltando instrumentalização para as práticas pedagógicas. 

Algumas disciplinas específicas do conteúdo histórico não possuem propostas de 

trabalho que visem o ensinar-aprender na escola básica, não buscam aliar a 
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aprendizagem dos temas históricos com o ensino de História, de forma a dar significado 

e estimular o aluno para o exercício da docência. 

Nessa perspectiva, tendo em vista as problemáticas frente aos cursos de 

formação no que se refere ao modo de se apropriar e mobilizar os saberes docentes para 

a prática pedagógica, é que o estabelecimento do PIBID em Universidades públicas 

brasileiras vem procurando contribuir para o aprofundamento do conhecimento da área 

educacional, do ambiente escolar, da didática, para a melhoria das ações acadêmicas 

voltadas à formação inicial de professores. O programa busca por meio dos espaços de 

discussões voltados para a educação, da presença dos licenciandos nas escolas parceiras, 

do incentivo e possibilidade de desenvolver pesquisas, fazer com que o aluno de 

licenciatura possa desde cedo ter contato com as nuances que perpassam o espaço 

escolar e estar antenado aos conhecimentos pedagógicos indispensáveis à formação para 

docência. Na elaboração da proposta9 para o subprojeto de História foram traçados 

resultados a serem alcançados com base nas ações previstas, que a luz do 

funcionamento do programa, mostra o compromisso do mesmo com a formação de um 

profissional de História mais qualificado, à medida que amplia o tempo de interação e 

socialização com o ambiente escolar, com as dificuldades que ali se encontram, e ao 

mesmo tempo intervém e vislumbra possibilidades de transformação a partir das ações 

dos bolsistas, dando ainda suporte teórico e metodológico para pensar essas ações. 

Destaquemos aqui algumas dessas metas propostas: 

• Qualificação em termos teóricos e práticos e motivação dos graduandos de 

História para o exercício da docência na escola básica; 

• Qualificação do debate e problematização de questões ligadas ao fazer história 

enquanto disciplina escolar (ensino e pesquisa); 

• Desenvolvimento do interesse pela pesquisa sobre o Ensino de História; 

• Inserção do coletivo de graduandos bolsistas e os professores colaboradores no 

contexto das discussões sobre educação e ensino de história em nível estadual e 

nacional; 

                                                           
9 Proposta elaborada pelo Professor-coordenador do subprojeto de História, Valter Guimarães Soares. 
Edital Pibid n° /2012 CAPES; Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID. 
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• Produção e divulgação de trabalhos de caráter pedagógico/acadêmico que 

contribuam para a melhoria do ensino-aprendizagem de História; 

No decorrer desses quase quatro anos em que o curso de Licenciatura em 

História vem sendo beneficiado pelo programa, as evidências apontam para resultados 

qualitativos. Um deles é o aumento no número de trabalhos de conclusão de curso 

voltados para a pesquisa sobre Educação e Ensino de História10 – se comparado a anos 

anteriores e à instituição do subprojeto – resultado de experiências, inquietações, 

análises e reflexões com base na vivência desses bolsistas no âmbito do espaço escolar.  

Instituir programas de incentivo à licenciatura, como no caso do PIBID, pode 

contribuir em inúmeros aspectos para a qualificação da formação inicial, bem como da 

continuada. O PIBID vem se mostrando como uma iniciativa importante no país no que 

diz respeito à formação inicial de professores. Ao idealizar uma educação básica de 

qualidade, não se pode perder de vista a importância da capacitação docente, pois um 

dos maiores desafios atuais para a qualidade educacional é formar professores 

capacitados para atuar em um cotidiano diverso, e que está em constante transformação, 

que é o espaço escolar. Não é apenas passar por um curso de licenciatura, não é apenas 

dominar os conteúdos historiográficos, é preciso capacitá-lo para a escola e para a 

geração de alunos que vai compondo esse ambiente ao longo do tempo, apontando 

inclusive para a necessidade da formação continuada, mostrando que este é um processo 

contínuo. 

Ao propor a criação do Laboratório de Didática da História (LADHIS), O 

subprojeto de História da UEFS apresenta uma proposta de trabalho que vem somar à 

formação acadêmica dos alunos contemplados pelo projeto. O LADHIS foi pensado 

como espaço de aproximação e inter-relação entre esses discentes, visando o incentivo à 

pesquisa, as trocas de experiência, a proposição de ferramentas inovadoras de trabalho, 

que contribuíssem para o ensinar-aprender História na Educação Básica. 

                                                           
10  Listemos aqui como exemplo o Trabalho de Taise Batista Gonçalves Silva, O livro didático como 
mediador no ensinar-aprender História: Usos e potencialidades, o de Gerlane da Conceição Cruz, 
Brincando nos campos da História: Considerações sobre o lúdico e aprendizagens significativas no 
ensinar-aprender da disciplina escolar, o de Joseane Oliveira Sena, “Ensino de História e Educação 
Patrimonial: experiências no Museu Casado Sertão (1998-2010), o de Andréa Ribeiro de Oliveira, 
“Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana no Livro Didático: Contexto e Representações, e ainda o de 
Caroline Silva Cruz, “Educação e Violência em Feira de Santana (1985-1996), todas ex pibidianas e que a 
partir de suas vivências nas escolas, do desenvolvimento de atividades ligadas ao que se tornou tema de 
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O LADHIS configura-se assim como um espaço que objetiva aglutinar 
sujeitos para discussões acerca da história e das suas práticas de ensino, no 
tenso diálogo entre os campos historiográfico e educacional, e também como 
um ambiente de fomento à investigação/sistematização acerca dos sujeitos, 
saberes e práticas que configuram o ensinar-aprender História. (Proposta do 
Subprojeto de licenciatura em História, escrita por Valter Guimarães Soares, 
2012, p. 02) 

 

Nas palavras do coordenador do subprojeto de História da UEFS, a idealização 

do LADHIS foi resultado dos sintomas de uma relação pouco amigável dos alunos do 

curso de História, com esse campo do conhecimento em si ou com uma das suas 

finalidades que é o exercício da docência na Escola Básica, 

 

Sondagens feitas nas disciplinas que leciono todas elas ligadas às questões do 

ensino-aprendizagem da disciplina escolar, apontam para um cenário 

preocupante: os licenciandos, na sua grande maioria, não colocam no 

horizonte de expectativas exercer a profissão como professores. E isso tem se 

comprovado, haja vista o desvio da totalidade dos estudantes de temas 

ligados à educação e ao ensino de história nos seus trabalhos de conclusão de 

curso e a migração de um grande número de formados para outros cursos 

universitários e para outras profissões. (Proposta do Subprojeto de 

licenciatura em História, escrita por Valter Guimarães Soares, 2012, p. 02) 

Assim, no esteio das ações planejadas para o LADHIS, o PIBID de História da 

UEFS figura-se como objeto de discussão, mapeamento e construção de saberes que 

envolvem o campo da História e da prática docente.  

Ao mobilizar licenciandos (que no decorrer das suas vivências no PIBID têm a 

oportunidade de compreender melhor o cotidiano do espaço escolar e aprender a lidar 

com situações-problemas que ali se encontram, além de melhor evidenciar a correlação 

entre prática e teoria) professores da Educação Básica (onde a relação com os bolsistas 

configura-se em uma troca de experiência, de reflexão e ressignificação da prática, 

aliado ao fato de serem impulsionados a retornarem a academia e a ter contato com os 

novos debates no campo do Ensino de História e da Educação, contribuindo assim para 

a formação continuada) e coordenadores (que tem a oportunidade de manter uma 

                                                                                                                                                                          
suas pesquisas, bem como de análises e reflexões já compartilhadas em alguns eventos, fizeram dessa 
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relação mais estreita com a Educação Básica e as situações que se apresentam no dia-a-

dia da escola, podendo repensar e qualificar suas ações desenvolvidas na Universidade) 

o PIBID pode colaborar para reparar as condições que historicamente vêm rebaixando e 

desvalorizando a educação e em consequência a profissão docente.  

Ao iniciar as atividades, o PIBID de História contava com apenas três escolas 

parceiras, ao longo do tempo, o número de escolas aumentou e as experiências 

introduziram novas perspectivas, novos planos de ação, novos desafios e reelaboração 

de propostas metodológicas que venham a contribuir com o ensino-aprendizagem na 

área de História. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
experiência objeto de estudo para seus trabalhos de conclusão de curso. 



 

CAPÍTULO 3 - O PIBID NA FORMAÇÃO DOS GRADUANDOS EM HISTÓRIA 
DA UEFS: REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA DOS BOLSISTAS 

 

Tendo em vista as discussões aqui levantadas, referentes à formação inicial de 

professores e os programas criados, em particular o PIBID, os quais objetivam auxiliar 

na qualificação da educação brasileira, buscarei nesse segundo capítulo apresentar as 

experiências e reflexões dos bolsistas do PIBID de História da UEFS a partir da análise 

dos relatórios feitos por eles. Esses relatórios fazem parte de um plano de avaliação 

solicitado pela CAPES, com o intuito de perceber os impactos do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência na formação desses bolsistas e são 

compostos pelos seguintes itens: Objetivos, metas alcançadas no período relatado, 

população atendida e beneficiada pelo bolsista, atividades desenvolvidas e objetivos 

alcançados, descrição das produções educacionais geradas, devendo ao final, o bolsista 

fazer uma breve consideração acerca dos impactos do programa para a sua formação 

acadêmica, para a formação de professores, licenciaturas envolvidas e educação básica, 

relatando ainda as dificuldades e trazendo as considerações finais e perspectivas em 

relação ao projeto, e foi justamente essa parte final que usei como objeto de análise para 

desenvolver meu trabalho.  

Embora o currículo do curso de licenciatura em História da UEFS, disponha na 

sua grade curricular de disciplinas que já no segundo semestre possibilitam o contato 

dos alunos com o espaço escolar, é só nos anos finais da graduação que os discentes irão 

estabelecer uma relação mais próxima com a escola. É nesse momento que eles têm a 

oportunidade de exercer a sua co-participação – por meio da regência – na rotina da 

escola, mais especificamente da sala de aula. 

Vejamos na página seguinte a grade curricular do curso e como as disciplinas 

estão distribuídas. 
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Com base no currículo vigente do curso, no segundo semestre por meio da 

disciplina “Escola”, Docência e Cotidiano Escolar e no terceiro semestre em “Currículo 
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e História Escolar”, os alunos têm a oportunidade de manter os contatos iniciais com a 

escola, em atividades de observação e elaboração de diários, relatando essas 

experiências cotidianas. Depois disso, só a partir do quinto semestre na disciplina 

“Estágio Supervisionado I” que eles retomam o contato com a escola já para o exercício 

da regência.  

Outro ponto, é que em conversas informais com alunos do curso, uma parcela 

considerável destes apontam para a falta de acompanhamento efetivo por parte de 

alguns professores/ supervisores das escolas, onde os mesmos não assumem o devido 

compromisso exigido durante a regência que é o de acompanhar as aulas dos 

licenciandos, observar e dar o seu parecer em relação a postura dos mesmos na sala de 

aula, ao professor do componente curricular de educação, ou ainda enxergam esses 

alunos como sujeitos incômodos que atrapalham sua rotina, talvez por não perceberem a 

importância que exercem na formação destes, no sentido de orientar, dialogar, de somar 

conhecimentos e trocar experiências que um e outro adquire em seus respectivos 

campos de atuação e formação. 

Analisando os pontos acima citados e o papel que o PIBID desempenha ao ser 

incorporado aos cursos de licenciatura, é possível perceber o diferencial deste quando se 

trata – dentre outros aspectos – de uma maior correspondência entre o conhecimento 

histórico, as teorias educacionais e a prática educativa. O PIBID permite que desde cedo 

os graduandos possam estar intercalando aprendizado teórico, observação e atuação 

prática no ambiente escolar, contribuindo para uma vivência mais profícua nas escolas 

da rede pública de ensino 

 

O PIBID diferencia-se do estágio supervisionado por ser uma proposta 
extracurricular, com carga horária maior que a estabelecida pelo Conselho 
Nacional de Educação – CNE para o estágio e por acolher bolsistas desde o 
primeiro semestre letivo, se assim definirem as IES em seu projeto. A 
inserção no cotidiano das escolas deve ser orgânica e não de caráter de 
observação, como muitas vezes acontece no estágio. A vivência de múltiplos 
aspectos pedagógicos das escolas é essencial ao bolsista. (DEB, 2012, p. 50)  

Nessa perspectiva, buscarei por meio dos dezesseis relatórios selecionados – 

adotei como critério de seleção os relatórios dos bolsistas que possuem mais tempo no 

projeto, por acreditar que esse período maior de vivência nos remete a falas mais 

fundamentadas em relação à potencialidade do PIBID na contribuição para formação 
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inicial de professores – apresentar as concepções dos alunos em relação ao programa, 

quais os ganhos, avanços, destacando também os pontos negativos, as dificuldades 

encontradas, estas que podem servir de parâmetro para ações futuras. Inicialmente trarei 

uma abordagem sobre os pontos positivos elencados pelos bolsistas e em seguida 

apontarei suas opiniões em relação às lacunas que o programa possui. Gostaria de 

ressaltar que por ser bolsista do PIBID, no decorrer das minhas explanações, ocuparei 

em alguns momentos o lugar de quem analisa e também de sujeito partícipe desse 

processo. 

Na análise dos relatórios é possível perceber que os impactos do PIBID na 

formação desses alunos versam por diversas questões, que vai desde o incentivo para a 

docência, à maturidade que vão ganhando diante das situações, inusitadas ou não, que 

acometem o campo docente e que acabam concorrendo para um processo de autonomia 

mediante as ações pedagógicas e a conscientização do papel do professor e da escola no 

contexto da educação brasileira. Assim, na descrição dos impactos das ações 

desenvolvidas no PIBID para a formação acadêmica, formação de professores, para as 

licenciaturas envolvidas e para as escolas participantes, podemos elencar uma série de 

pontos que mostram em quais esferas o PIBID vem se fazendo sentir e de que forma ele 

influencia nas mesmas. Ilustremos abaixo.  

 

Considerações dos bolsistas em relação aos impactos positivos do PIBID no seu 

processo de formação 

A questão que mais aparece no relatório – dez dos dezesseis escolhidos para 

análise – é em relação às contribuições significativas do PIBID para que haja um 

entrelaço maior entre teoria e prática. Como ressaltei no meu primeiro capítulo, um dos 

pontos mais debatidos entre os estudantes de cursos de licenciatura é justamente os 

problemas que essa separação acarreta na vida profissional desses discentes, a maneira 

como as disciplinas são distribuídas, a defasagem em relação à instrumentalização para 

a prática, principalmente nos primeiros anos do curso, o que implica na dificuldade em 

aplicar os conhecimentos teóricos no momento de assumir uma sala de aula e mesmo 

certo temor em exercer a futura profissão. Vejamos as falas abaixo: 
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Para um estudante de Licenciatura, é de suma importância ele entrar em 
contato o quanto antes com o espaço escolar, a fim de detectar as dificuldades 
que envolvem o ensino e os problemas de ordem estrutural da educação no 
Brasil. O PIBID me possibilitou ter esse contato no início da minha 
graduação, mesclar a minha concepção teórica com a prática, dando assim 
um ótimo preparo para a minha formação enquanto professor. (Bolsista F. M) 

Durante nossa vivencia acadêmica passamos por muitas leituras e sentimos 
falta da experiência, da prática, o PIBID foi este momento prático da minha 
vida acadêmica, foi o espaço onde eu pude pensar e realizar projetos com 
resultados na vida das pessoas. (Bolsistas L. S) 

O PIBID, além de estreitar a relação entre Universidade e rede pública de 
ensino, favorece a antecipação da nossa ida ao campo que futuramente 
passaremos a atuar.  Sendo assim, a partir da minha participação como 
bolsista do PIBID, pude me envolver com atividades que tendem a me 
proporcionar uma melhor instrumentalização para tratar de modo adequado 
os problemas do ensino e aprendizagem, visto que prática docente é uma 
tarefa que vai além do ato de ensinar, exige reflexão. (bolsista T. B) 

 

Como se pode observar, com base nas suas experiências, esses bolsistas 

entendem que fazer parte do programa é resultado de maior autonomia e conhecimento 

quando se trata de estabelecer ligações entre o que se aprende nas universidades e o que 

acontece nas escolas, de forma a buscar construir ferramentas que auxiliem no processo 

de ensino-aprendizagem. No subprojeto de História, por exemplo, inicialmente passou-

se por um longo período de leituras sobre Educação e Ensino de História e discussões 

sobre as mesmas, buscando aproximar mais os bolsistas das questões ligadas a essas 

duas áreas e os auxiliar em termos de arcabouço teórico no planejamento e realização 

das intervenções. Essa ação os levou a pensar em novas metodologias para serem 

trabalhadas nas aulas de História, mostrando a importância da teoria na construção de 

novos métodos de ensino paralelo a um contato maior com o ambiente escolar. É o que 

podemos verificar nas falas dos bolsistas, quando questionados sobre os resultados 

alcançados nas reuniões realizadas semanalmente, 

 

O graduando envolvido com pesquisas direcionadas à educação, ao mesmo 
tempo em que está inserido na realidade escolar identificando problemas 
existentes, há a possibilidade do mesmo desenvolver/propor/aplicar recursos 
que tendam a amenizar as dificuldades reais no ambiente escolar. (Bolsista G. 
C) 

Leitura de bibliografia referente ao uso de atividades lúdicas no Ensino de 
História e, a partir destas e de outras leituras já realizadas, juntamente com o 
que foi observado no cotidiano escolar e mais os relatos dos professores e 
alunos, foi elaborado um plano de intervenção para ser aplicado nas aulas. 
Ampliei meus conhecimentos sobre o lúdico e as possibilidades de usá-lo em 
sala de aula, especificamente no Ensino de História e como ele pode resultar 
em uma aprendizagem significativa. (Bolsista H. O) 
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Através das reuniões, dos textos e dos relatos dos colegas, adquirimos 
experiência e aumentamos nosso conhecimento teórico. Isso nos possibilitou 
pensar em alternativas para nossa intervenção. O resultado é um maior 
embasamento teórico para desenvolver o trabalho em sala de aula e um 
conhecimento de experiências antigas destes alunos. (Bolsista L. S)  

 

Destaquemos, ainda, que em meio a esse exercício de leitura e reflexão sobre 

novos métodos de ensino, muitos bolsistas tenderam a orientar o seu trabalho para o 

lado lúdico, entendendo a importância de se pensar a inserção de novas linguagens no 

ensino-aprendizagem de História, disciplina que desde muito tempo faz parte do 

currículo escolar e que constantemente vem sendo debatida no que diz respeito às suas 

práticas metodológicas e temáticas e principalmente porque a disciplina lida com o 

passado que muitas vezes causa estranhamento aos alunos por ocasionar um 

distanciamento de suas vidas cotidianas. Eis alguns depoimentos: 

 

A Rádio escola pôde comprovar que é possível fazer da escola um lugar 
prazeroso onde o protagonismo juvenil é evidenciado. Também através dela, 
a rádio, foi perceptível que o Ensino de História quando trabalhado numa 
linguagem lúdica e dinâmica diferenciada se torna mais significativo para os 
estudantes. (Bolsista R. S) 

 
Pude perceber através de atividades lúdicas realizadas durante o período que 
estive presente no Colégio Estadual José Ferreira Pinto, mais precisamente 
no 6º ano (5ª série), que atividades lúdicas tendem a despertar o interesse e o 
prazer do alunado, de forma a ser perceptível o prazer em estudar o conteúdo, 
quando o mesmo está relacionado a uma atividade diferente da tradicional. 
(Bolsista G. C) 
 
A inserção de novas linguagens no processo de ensino-aprendizagem e a 
música como o recurso didático escolhido para o desenvolvimento do projeto 
de intervenção despertou nos alunos a reflexão e principalmente a 
compreensão de que a História pode e deve ser analisada a partir de diversas 
fontes. As ações do PIBID têm impactos positivos nas escolas participantes e 
na academia, pois sinaliza que é urgente que professores e licenciandos 
tenham consciência de que é preciso uma ampla discussão acerca do 
currículo praticado nas escolas e novas abordagens metodológicas para a 
elaboração do conhecimento histórico. (Bolsista G. B) 

Essa experiência permitiu ainda que alguns bolsistas tivessem a oportunidade de 

perceber as potencialidades e limitações no trabalho com novas linguagens no processo 

do ensino-aprendizagem. A construção do conhecimento leva em consideração uma 

série de questões, que não só o fato de pensar/planejar uma aula dinâmica. Nos relatos 

dos estágios supervisionados era comum ouvir discentes tecendo críticas em relação ao 

trabalho do professor, argumentando sobre a necessidade de trabalhar com o lúdico para 

facilitar o aprendizado dos alunos e para que os mesmos pudessem se interessar mais 
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pelas aulas de História. Contudo, o contato mais aprofundado e em um espaço de tempo 

maior com a escola, possibilitado pelo PIBID, levou alguns bolsistas a refletirem e 

repensarem suas concepções em relação ao trabalho na sala de aula, as incertezas, 

encontros e desencontros que este espaço reflete.  

Muito se fala sobre o uso de novas metodologias no ambiente escolar, da 

potencialidade do lúdico, mas nem sempre o trabalho com lúdico, com as novas 

tecnologias, dentre outras linguagens, acarretam de fato em impactos positivos no 

trabalho em sala, mesmo porque nem sempre tudo acontece como planejado. Às vezes o 

que deu certo em uma turma, pode não dar em outra, alguns relatórios inclusive 

apontam para isso, para as dificuldades encontradas no momento das intervenções, 

atividades que não tiveram êxito ou que deram certo em uma turma e em outras não.  

Outra questão apontada nos relatórios dos bolsistas é o fato do programa ter 

oportunizado a apresentação em eventos importantes relacionados ao Ensino de 

História, ampliando o horizonte de pesquisas e estudos relacionados a essa área. Dos 16 

bolsistas, 13 submeteram trabalho e foram selecionados para apresentação em eventos 

de cunho regional e nacional e desses 13, 12 apresentaram trabalho em mais de um 

evento o que mostra a relevância que teve o PIBID no tocante a essa questão, como 

podemos ver nos relatos abaixo: 

As atividades de apresentações de trabalhos em seminário 
possibilitaram um dos impactos mais significativos para a minha 
formação, por que me proporcionou a chance de estar em contato com 
a experiência de outros estudantes referente ao tema que estou 
pesquisando (Diversidade Cultural no ambiente escolar), inclusive 
bolsistas de outro Estado com experiências próximas a minha. Foi 
bastante gratificante e enriquecedor na construção de conhecimento. 
(Bolsista A. L) 

O projeto me possibilitou ainda espaços de intercâmbios, a fim de 
diálogos em eventos que instigam ao estudante-professor tornar-se um 
professor-pesquisador, pois há uma valorização dos temas 
educacionais, espaços propícios para discussões e novas alternativas 
para o ensino. (Bolsista M. B) 

Muitos deles afirmam não ter tido antes um incentivo e mesmo coragem para 

submeter trabalhos em eventos, o que é de suma importância para a formação por 

proporcionar trocas de experiências, alargar as concepções sobre o ensino-

aprendizagem, sobre a pesquisa, dentre outras coisas. Todos os trabalhos apresentados 

foram fruto das experiências adquiridas na vivência desses alunos nos espaços 

escolares. 
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A quantidade de tempo disponibilizado para mapeamento da realidade escolar é 

outro ponto abordado pelos bolsistas. Dos 16, 10 deles sinalizaram para essa questão. 

Esse tempo foi dado para que eles pudessem observar não só a sala de aula, mas a 

escola como um todo e as relações que ali se tecem, de forma a facilitar a produção de 

intervenções à medida que se tem um conhecimento maior e melhor do espaço e do 

perfil do público escolar. Vejamos os resultados: 

 

O PIBID me proporcionou um crescimento incomensurável em relação a 
minha formação como futura docente, pois me proporcionou um contato 
maior com a escola, me levando a atuar nesse espaço, além do período dos 
Estágios Curriculares Obrigatórios, que o curso de Licenciatura em História 
possui. Esse período prolongado de contato com a escola me permitiu 
desenvolver projetos que o estágio não me admitia, além de permitir que eu 
pudesse observar a realidade escolar não apenas por meses e sim por mais de 
um ano, o que facilitou que eu pudesse elaborar um diagnóstico mais 
consistente da realidade da escola em que atuei enquanto bolsista. (Bolsista 
C. C) 

A partir do mapeamento da escola e observações nas aulas foi possível 
diagnosticar algumas dificuldades dos alunos em relação a leitura e a escrita, 
o que facilitou no desenvolvimento de intervenções que puderam auxiliar os 
alunos diante de tais dificuldades. (Bolsista A. R) 

Obtive conhecimento da realidade e do cotidiano da escola, o que possibilitou 
a percepção de algumas dificuldades identificadas, as vezes pelo próprio 
aluno, o que auxiliou no desenvolvimento do plano de intervenção e nas 
atividades desenvolvidas na escola. (Bolsista H. A) 

 

Geralmente nos estágios supervisionados o tempo que se tem para observação é 

muito curto o que implica, às vezes, em uma avaliação superficial da escola e dos 

alunos. Assim, o PIBID proporciona um período maior para observação, que auxilia no 

momento de pensar e planejar as intervenções, sendo isso de suma importância para o 

desenvolvimento do trabalho docente.  

Os bolsistas chamam a atenção também para a importância que o PIBID vem 

tendo no sentindo de possibilitar que desde cedo eles já tenham a oportunidade de 

perceber os inúmeros problemas ligados à escola, a diversidade que ali compõe, de 

forma que aos poucos eles entrem em contato com os desafios e em paralelo venham 

buscando alternativas para contribuir com o avanço do sistema educacional, 

 
Ser inserida no cotidiano escolar, participando da vivência dessa realidade, ter 
contato com práticas docentes antes mesmo de concluir a graduação me 
possibilitou interagir de perto com os problemas e dificuldades que cercam o 
espaço escolar, o que despertou o interesse em buscar alternativas 
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metodológicas e pedagógicas que contribuíssem para o processo de ampliação 
da construção da educação escolar. (Bolsista A.R) 

 
Através da experiência no projeto PIBID, pude incluir uma nova visão, ou 
seja, uma visão crítica e detalhada do que é a escola e seu espaço de 
diversidade. O contato com a sala de aula tem me proporcionado 
questionamentos significativos com relação aos problemas encontrados no 
processo de ensino-aprendizagem, uma vez que é responsabilidade do 
professor desenvolver metodologias que atendam as necessidades reais de 
aprendizagem do alunado, bem como a utilização de recursos pedagógicos 
que dinamizem as aulas de História e as tornem prazerosas. (Bolsista G. C) 
 
O contato com as escolas públicas, com um público heterogêneo, com 
dificuldades, mas também com muitos talentos, a dinâmica das escolas me 
deixava muito surpresa e temerosa. Hoje, depois de um ano e meio enquanto 
bolsista do PIBID, já encaro este espaço com outro olhar, laços foram 
estreitados, atividades foram elaboradas e percebi a miscelânea de 
oportunidades que este espaço e que estas pessoas nos apresentam. (Bolsista 
J. O) 
 

À medida que o projeto vai integrando os estudantes no início da vida 

acadêmica, estabelecendo contato direto com o ambiente escolar, torna-se possível 

entender mais cedo as dificuldades ligadas ao ensinar-aprender da sua área de 

conhecimento, de maneira que possa a vir influenciar na ampliação de situações e 

alternativas que possibilitem auxiliar na construção do conhecimento histórico e de uma 

educação escolar mais qualificada. 

O acompanhamento dos coordenadores e de alguns supervisores também é um 

ponto destacado como importante pelos bolsistas. Alunos que sublinharam a dificuldade 

no momento de construir planos de trabalho e de estudo e também de não se sentirem 

instigados a elaborar artigos para serem apresentados em eventos, assinalaram que isso 

só foi possível graças a existência de um retorno efetivo por parte do coordenador que os 

auxiliava na construção e concretização de cada etapa estabelecida para o projeto. 

Vejamos, 

 

Outra dificuldade foi à produção do artigo- já que em minha formação não 
houveram muitas oportunidades para utilização desse recurso- fazer esta 
atividade em parceria e possuir a orientação do coordenador colaborou 
fortemente para o êxito da atividade. (Bolsista J. O) 
 
Este projeto proporciona uma contribuição muito importante para as 
licenciaturas, na medida em que possibilita ao graduando estar em contato 
com a carreira que ele pretende exercer, no entanto, de uma maneira muito 
mais confortável, já que ele disponibiliza de um acompanhamento do 
supervisor e do coordenador dos projetos, os quais estão sempre trocando 
informações e ideias. (Bolsista M. S)  
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        No que tange ao planejamento este é outro ponto importante citado pelos bolsistas 

e que foi bastante enfatizado no subprojeto de História. Eles assinalam para o tempo que 

foi disponibilizado para pensar e buscar atividades que viessem a contribuir para o 

aprendizado dos alunos, mostrando a importância e o significado de traçar metas para a 

realização das intervenções, a importância de analisar e esquematizar quais seriam os 

mecanismos e metodologias utilizadas e com isso montar um cronograma que servisse 

de norte para as ações previstas. Assim, os bolsistas passam por todo um processo de 

preparação e reflexão antes de assumir as turmas e aplicar as metodologias. 

Outro elemento destacado foi à influência positiva que o programa causou na escola como um 

todo. Foi possível perceber que a presença do PIBID nas escolas de certa forma acabou 

influenciando nas disciplinas de outros professores que não fazem parte do programa – 

inclusive os instigando a buscarem fazer a seleção para supervisores – conforme 

apontado por essa bolsista: 

 
O PIBID é um projeto que está instalado na escola e acaba ocupando toda ou 
boa parte do espaço escolar, logo ele afeta direta ou indiretamente até mesmo 
as disciplinas que não fazem parte do programa. Esta influência se dá por 
meio das ações feitas pelo programa que envolve e estimula aos professores 
que não estão diretamente ligados a ele, mas que estão tendo acesso ao que 
está sendo desenvolvido pelo colega e acaba se interessando, informando e 
introduzindo certas práticas em sala de aula, como forma de renovar suas 
práticas pedagógicas. (Bolsistas H.A)  
 

 
A construção de uma relação mais efetiva entre escola e universidade, entre 

“pibidianos” e o público escolar proporcionada pelo PIBID, foi possibilitando ao longo 

do tempo que esses bolsistas se atentassem para problemáticas ligadas ao espaço escolar 

e que criam obstáculos para construção de uma educação de qualidade, para a vivência 

de múltiplos aspectos pedagógicos dentro da escola, bem como para a ressignificação da 

prática pelos professores. Nos relatórios os bolsistas apontam para o problema da 

defasagem no currículo escolar, este que já não atende mais as necessidades de um 

público que faz parte de uma sociedade multifacetada, marcada por mudanças ligadas 

principalmente aos meios tecnológicos, mudanças essas que se operam em uma 

velocidade sem precedentes, como aponta Mesquita 

 

 
No campo educativo, não ter em conta as novas tecnologias de aquisição do 
conhecimento, baseadas na informática, na computação e nas redes 
informativas, é isolar a escola do mundo em que vivemos, é privá-la de uma 
ferramenta poderosa de promoção do saber e inovação e proceder a sua 
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descaracterização de instituição que transmite, constrói e certifica saberes e 
prepara indivíduos para a vida activa (MESQUITA, 2002, p. 9-10). 
 

Eles destacam a necessidade de conscientização e uma ampla discussão acerca do 

currículo praticado nas escolas e de novas abordagens metodológicas para a elaboração 

do conhecimento histórico.  

Assim, ao analisar os dezesseis relatórios foi possível verificar que o PIBID 

proporcionou impressões diversificadas sobre a prática escolar. Aos poucos o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência vem buscando modificar a cultura 

baseada na estreita aproximação entre a universidade, entre os cursos de formação 

inicial de professores e o cotidiano escolar, bem como desconstruindo impressões 

diversas que os discentes têm da educação, da relação professor aluno, do trabalho na 

sala de aula, situações essas que muitas vezes implicam na não compreensão das 

relações humanas que se constroem na dinâmica e rotina da escola, ligadas 

principalmente ao papel fundamental nos processos de ensinar e aprender. 

 

Um olhar a partir dos bolsistas: Reflexões acerca das lacunas apresentadas pelo 

subprojeto de História do PIBID UEFS 

Assim como podemos verificar nos relatórios os ganhos proporcionados pelo 

PIBID em relação à formação docente, é possível encontrar também relatos que versam 

tanto para a necessidade de aprofundamento de alguns pontos que o programa tem como 

objetivo, bem como vislumbrar perspectivas futuras que venham ampliar os horizontes, 

as redes de interação entre Ensino Superior e Educação Básica, as suas ações como um 

todo.   

Dentre as dificuldades relatadas pelos bolsistas nos relatórios, mas que na 

verdade se torna um problema que está para além da alçada do PIBID, está os 

imprevistos ligados a questão dos horários, do engessamento do planejamento e da 

organização das aulas de História nas escolas. Em alguns colégios elas estavam 

distribuídas ou no primeiro horário o que implicava no atraso dos alunos que acabavam 

chegando praticamente para a segunda aula ou no último horário, onde por outro lado os 

discentes ficavam agoniados e ansiosos para serem liberados, existindo momentos de ter 

apenas uma parcela ínfima dos alunos na sala de aula, aliado ao fato de alguns deles não 
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se entusiasmarem para fazer as atividades, o que de uma forma geral acabava 

dificultando a consecução das mesmas. 

 

Em relação ao horário, ao longo do ano, a escola mudou diversas vezes, o que 
contribuiu para com que o meu projeto fosse iniciado em uma turma e 
terminasse em outras. Tive dificuldade também em relação aos horários da 
turma D, pois eram três aulas semanais, duas no primeiro horário e uma no 
último, de modo que no primeiro horário a turma ainda se encontrava 
bastante vazia, chegando a haver apenas seis alunos na sala nesse horário e 
com o fluxo de alunos chegando as aulas eram interrompidas a todo 
momento, e no último os alunos encontravam-se agitados para irem para 
casa. (Bolsista C. C) 

Além das trocas de horários, tive dificuldade em manter a turma concentrada 
nas aulas-oficina e em outras atividades, pois nas duas turmas em que realizei 
atividades do projeto, os alunos eram muito agitados, algo que creio ser 
normal na faixa etária deles, ou seja, era muito mais questão de me adequar 
ao comportamento deles do que conseguir que eles se comportassem da 
maneira que eu desejava. Sendo que outro problema foi o número ínfimo de 
alunos que realizavam as atividades solicitadas, havendo trabalhos em que 
apenas três alunos, de uma turma de 27, realizaram as atividades. (Bolsista C. 
C) 

Outra dificuldade encontrada no que diz respeito à realização de atividades 
diferenciadas que muitas das vezes demandam maior quantidade de tempo, é 
que a escola está focada em conteúdos do livro didático, com assuntos a 
serem passados e datas a serem cumpridas. Considerando dessa forma a 
questão do tempo, houve algumas atividades lúdicas que deixaram de ser 
realizadas, a exemplos de jogos interativos, confecção de mural, exibição de 
vídeos. (Bolsista G. C) 

 

Esses são fatores que, como já ressaltados acima, fogem do controle do PIBID. 

A escola, os professores, já têm toda uma rotina e ordenação própria, cabendo ao 

subprojeto de História levantar discussões em relação a esses pontos, a necessidade de 

flexibilização do currículo e procurar encaixar as intervenções planejadas pelos bolsistas 

no cronograma e realidade escolar, buscando aos poucos, tentar modificar algumas 

práticas enraizadas nesses espaços e que incidem na construção e transformação para 

um ensino público.  

Outro fator apontado foi a questão da não receptividade de alguns professores 

que não estavam ligados ao PIBID e da direção da escola em relação aos bolsistas, o 

que segundo eles dificultava o desenrolar das atividades. Com isso, ações deixaram de 

ser realizadas por requerer envolvimento, disponibilidade maior da escola em relação a 

própria concessão de espaços para a realização das intervenções em turnos opostos aos 

horários normais de aulas, como podemos observar nas falas abaixo.  
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Em relação aos problemas encontrados e que dificultaram a realização das 
atividades previstas, cito inicialmente o problema que tive em realizar as 
observações e coletas de dados na escola em que executaria meu projeto, pois 
a diretora e alguns professores não foram bem receptivos ao projeto do 
PIBID (Bolsista C.C) 
 
Outra atividade prevista, mas não realizada, foi a criação da sala de cinema, 
em que foi planejado utilizar a sala de vídeo da escola para executar todo 
sábado algum filme (documentário, ficção, biografia, etc), e explorá-lo 
sempre relacionando de acordo com alguma temática atual, utilizando dessa 
forma a linguagem cinematográfica como um meio de sociabilidade. No 
entanto, essa ação não pode ser executada pela indisponibilidade da escola 
em ceder esse espaço por motivos diversos. (Bolsista F.M) 

 

Talvez a escola, de uma forma geral, não perceba o papel que tem o PIBID na 

qualidade da formação de professores – formação essa que reflete diretamente na 

qualidade do ensino, da prática pedagógica, da atuação desses futuros docentes na sala 

de aula – e isso resulta em uma falta de apoio e envolvimento efetivo por parte de toda 

comunidade escolar. 

Uma problemática bastante relevante descrita pelos bolsistas – de dezesseis, 

nove assinalou para esse problema – é em relação a não disponibilização de recursos por 

parte do projeto, tanto no que se refere a materiais, como ao custeio de viagens para 

apresentação de trabalhos. No caso dos materiais, os bolsistas ficaram à mercê das 

escolas para realizar suas intervenções, quando estas cediam os seus materiais que eram 

para uso em atividades e projetos da própria escola. Em alguns casos os pibidianos 

precisaram alterar algumas ações previstas nos seus planos para que as intervenções 

pudessem ocorrer, tendo em vista que os recursos necessários não estavam disponíveis.  

Em se tratando das viagens, foi necessário os bolsistas levantarem fundos 

através de bingos e rifas de maneira a contribuir nas despesas com a hospedagem. Os 

impasses frente à disponibilização de verbas para arcar com os gastos nessas viagens fez 

com que alguns pibidianos não se inscrevessem em eventos por não possuírem recursos 

financeiros para manter os custos necessários. 

 

Quando adentrei no PIBID de História, foi comunicado aos bolsistas que 
teríamos verba para que pudéssemos realizar os nossos projetos de 
intervenção, o que fez com que a maioria dos bolsistas, inclusive eu, 
planejasse a sua intervenção baseada na crença de um subsidio que não 
chegou a tempo da conclusão dos nossos trabalhos. (Bolsista C. C) 
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Os problemas encontrados foram devidos à falta de recursos financeiros para 
custear as viagens (transporte, alimentação e hospedagem). Para solucionar o 
problema e participar dos eventos, foi feito um trabalho coletivo entre todos 
os pibidianos de História juntamente com os professores/supervisores e o 
professor coordenador, para obtenção de fundos e seleção de locais de 
hospedagem acessíveis (alojamentos, pousadas, albergues). (Bolsista F. M) 

A falta dos recursos solicitados dificultou a materialização e a própria 
realização das atividades propostas. (Bolsista D. B) 

 

Segundo os bolsistas foi informado que a verba tinha sido passada para a 

universidade, entretanto existia toda uma burocracia por parte da coordenação geral no 

repasse da mesma. Os materiais para uso nas intervenções, por exemplo, foram 

disponibilizados muito tempo depois das ações começarem a acontecer ou já estarem 

concluídas.    

É possível elencar ainda, embora sejam pontos que apareçam mais isoladamente 

nos relatórios, mas que não deixam de chamar atenção, as referências de alguns 

bolsistas em relação a:  

• Os déficits de alguns alunos no tocante a leitura e a escrita e ainda a sua apatia 

para com a disciplina/História o que acabou comprometendo o desenrolar de 

algumas intervenções;  

• A diferença do PIBID para os estágios remunerados, pelo primeiro proporcionar, 

além do auxílio financeiro, maior preparação e assistência antes de assumir uma 

sala de aula;  

• Os impactos do programa na formação continuada, possibilitando que 

professores da Educação Básica, possam compartilhar experiências, refletir 

sobre a prática, retomar o contato com a Universidade, inclusive no sentido de 

dar continuidade aos estudos;  

• O fato do PIBID ter se efetivado em um espaço que aproxima os alunos das 

discussões sobre educação, diferente do curso de História que mesmo sendo de 

licenciatura, tem poucos debates sobre o campo educacional; 

•  A articulação entre ensino, pesquisa e extensão, proposta a qual a universidade 

se propõe; 

•  O incentivo a interdisciplinaridade, tão discutida nos programas, currículos, leis 

e diretrizes educacionais, bem como a contribuição para que os coordenadores 
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possam repensar o ensino superior a partir das experiências dos pibidianos nas 

escolas parceiras; 

Desta forma, como podemos verificar ao longo desse capítulo, inúmeras 

questões nos faz perceber que embora o programa possua algumas lacunas – como a 

burocracia no repasse das verbas que são necessárias para a execução das ações, as 

intempéries do espaço escolar que em alguns casos fogem do alcance dos pibidianos e 

incidem nas suas atividades, a recepção e resistência de alguns membros da comunidade 

escolar que nas suas atitudes dificultam o andamento do trabalho – os impactos 

positivos – diminuição do abismo entre teoria e prática, aprofundamento teórico e 

mapeamento da realidade escolar antes de realizar as intervenções, incentivo ao uso de 

novos métodos de ensino, aumento no número de trabalhos de conclusão de curso, 

estímulo a participação em eventos ligados a educação, conscientização e orientação 

para o planejamento de atividades que contribuíssem para o ensinar-aprender História, 

antecipação do contato com o espaço escolar, bem como a construção de uma relação 

mais efetiva entre escola e Universidade – estão anos luz à frente dos problemas que 

necessitam serem revistos e reparados.  

É interessante salientar, também, que os bons frutos do PIBID dependem ainda 

do comprometimento de bolsistas e supervisores, do empenho destes em se sentirem 

incitados a mobilizar-se, analisar e refletir diante das ações propostas e das experiências 

adquiridas ao longo do tempo. Não se pode deixar de levar em consideração que o 

desinteresse dos alunos de graduação, acarreta também na desqualificação da profissão. 

Não podemos apenas questionar e culpar o sistema pelos problemas inerentes aos cursos 

de formação de professores. Como foi ressaltado no primeiro capítulo, a proposta de 

alteração do currículo antigo de História da UEFS, sinaliza para questões pertinentes as 

defasagens presentes neste e suas implicações na formação para a docência e traz, ainda, 

posicionamentos relevantes e positivos que visam a qualificação dessa formação, mas 

de nada adianta uma mudança na perspectiva de ensino, mudanças no currículo, 

incentivo das políticas públicas de formação, se o discente não se percebe como sujeito 

também responsável por esse processo.  

 



 

CONCLUSÃO 
 

Os problemas enfrentados no âmbito da formação inicial nos cursos de 

licenciatura são históricos, e nesse ínterim torna-se necessário pensar mudanças e 

propor princípios que norteiem a formação inicial dos professores. Muitas propostas 

foram lançadas, principalmente no sentido de procurar mecanismos que venham a 

auxiliar na qualidade dessa formação. Por outro lado, essas propostas, por uma série de 

fatores, nem sempre conseguiram/conseguem alcançar os objetivos aos quais se 

propõem e, nessa perspectiva, as problemáticas continuam a se perdurar no tempo e no 

espaço.  

A análise dos relatórios dos bolsistas do PIBID de História da UEFS, em muitos 

aspectos, mostrou o quanto às ações pensadas e planejadas para esse subprojeto 

acarretou em uma série de resultados positivos para os discentes envolvidos, 

colaborando para a construção de saberes nas suas mais diversas manifestações, dando a 

oportunidade de vivenciar a docência em seus diversos aspectos e situações, a partir do 

contato direto com a sala de aula e da troca de experiência entre estes bolsistas e 

professores da educação básica e do ensino superior. 

As mudanças proporcionadas por esse projeto percorrem todos os âmbitos e vão 

desde o campo da teoria - a partir de um aprofundamento de leituras e discussões 

voltadas à educação, ao ensino de História - até a prática - por meio de uma maior 

segurança ao lidar com o espaço escolar e o estabelecimento de laços mais efetivos 

entre os bolsistas e os sujeitos que compõem esse ambiente. Nessa perspectiva a escola 

pública vem sendo encarada também como lugar de formação, onde o contato com a 

prática permite estabelecer conexões com o que é visto na universidade. O PIBID se 

coloca então, digamos, como formação complementar ao que a academia oferece como 

formação inicial. 

Os sintomas do distanciamento tão presentes durante tanto tempo entre os cursos 

de formação de professores e a prática escolar, a realidade das escolas públicas 

brasileiras, fizeram e vêm fazendo do PIBID um programa que, na sua essência, aponta 

para a busca de alternativas que atendam a uma formação inicial mais articulada aos 

espaços de exercício profissional.  
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No caso do subprojeto de História, a valorização da prática pedagógica, a relação 

efetiva entre teoria e prática, as trocas de experiências, o acompanhamento mais 

sistematizado e orientado e o aumento no número de trabalhos de conclusão de curso, 

são pontos destacados pelos bolsistas e que elucidam os impactos que esse projeto vem 

exercendo na formação desses alunos e consequentemente no próprio entendimento do 

papel e função que deve desempenhar um curso de licenciatura no processo de 

construção do conhecimento e instrução dos seus discentes para o exercício da 

docência.  
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