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RESUMO 
 
 

PIBID: Relato de experiência - Aprendendo a Ensinar Marisa Cardoso Teresinha Cristina 
Alvissus Fernandes Sarah Ramos Letícia Helena Ribeiro de Almeida Alunos dos cursos de 
licenciatura, na maioria das vezes, se formam e simplesmente são lançados na sala de aula. A 
insegurança, a inexperiência entre outros fatores acaba contribuindo para que o novo professor 
continue seguindo o modelo tradicional de ensino que é ainda utilizado por muitos educadores 
em nossas escolas de Ensino Fundamental e Médio. Tal modelo de educação trata o 
conhecimento como um conjunto de informações que são simplesmente passadas dos 
professores para os alunos, o que nem sempre resulta em aprendizado efetivo dos alunos. 
Neste sentido, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) 
oferece ao futuro docente a oportunidade de participar de projetos que contemplam desde a 
elaboração de planos de aula diferenciados até o convívio direto com os alunos. Um fator 
decisivo para a construção do conhecimento é que somente poderá ensinar aquele que já 
aprendeu e em contrapartida, ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender, fato este 
que colabora de maneira intensa na construção do conhecimento do bolsista. Neste sentido, o 
presente relato advém da experiência de duas bolsistas PIBID, cursando o 1º ano de 
Licenciatura em Ciências Biológicas. Para a atuação nas escolas as bolsistas compartilharam 
ideias e informações com os bolsistas veteranos, pois a convivência do bolsista com o 
ambiente escolar pode iniciar desde o primeiro ano da licenciatura, permitindo compartilhar a 
experiência com bolsistas de outros anos do curso de licenciatura e com o professor 
supervisor, permitindo ao bolsista iniciante uma maior intimidade com a dinâmica do processo 
ensino aprendizagem. A experiência vivida denota que o conhecimento vai além do domínio 
dos conteúdos, pois é necessário repensar a didática a ser usada e elaborar a aula de maneira 
tal, que o aluno se encante e persista na busca da aprendizagem. As aulas de laboratório 
podem, assim, funcionar como um contraponto, das aulas teóricas, como um poderoso 
catalisador no processo de aquisição de novos conhecimentos, pois a vivência de uma certa 
experiência facilita a fixação de um novo conteúdo a ela relacionado. Desta maneira, 
desenvolvemos planos de aulas práticas que complementavam os temas, que anteriormente 
haviam sido ministrados na sala de aula de forma expositiva pela professora de biologia. Os 
recursos utilizados para a aula prática foram slides, exercícios, experiências, jogos educativos. 
Para elaboração dessas aulas percebemos o quanto se faz necessária a pesquisa de temas 
que possibilitem a ligação entre o conteúdo e a aula diferenciada a ser desenvolvida. O 
domínio do conteúdo traz segurança, para que o futuro professor se posicione de uma maneira 
tal, que passe tranquilidade para os alunos para que eles possam perceber que a participação 
e desenvolvimento das aulas práticas devem acontecer de modo organizado e que as dúvidas 
apresentadas podem e devem ser esclarecidas com a observação dos resultados obtidos. Por 
fim, testemunhamos que a formação do futuro professor torna-se mais eficaz, quando 
programas como o PIBID permitem a vivencia escolar desde os anos iniciais da licenciatura, 
possibilitando um aprendizado que somente é possível quando vivenciado, ou seja, somente 
sabemos o que é uma sala de aula quando a conhecemos como aluno e como professor. 
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