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RESUMO 
A constituição do ser humano perpassa por suas experiências no mundo. A experiência 
humana é única, conforme contribuições de Hume (2004) e Dewey (2010), porque 
diferentes são os anseios, intenções, ações e, conforme Arendt (2005), diferentes são as 
responsabilidades individuais e coletivas assumidas na construção do mundo. É no 
sentido da experiência enquanto processo fundamental na constituição humana, que 
discutimos nesse trabalho seu papel na formação de professores. Para tanto, partimos 
das experiências proporcionadas pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), política pública, recentemente implementada pelo governo federal 
brasileiro e que visa incentivar e qualificar a formação inicial de professores para a 
educação básica. Nesse trabalho, discutimos as experiências que o PIBID torna possível 
na formação de professores de Geografia. Para isso, pautamo-nos em relatos e 
entrevistas de participantes e ex-participantes do subprojeto PIBID Geografia, da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus Francisco Beltrão. 
Foram entrevistados 12 bolsistas que participaram do projeto entre 2011 e 2014. Pelos 
relatos, foi possível perceber que o principal diferencial do PIBID está na possibilidade 
de um diálogo mais horizontal entre os diferentes sujeitos da educação no processo 
formativo dos futuros professores. Ao colocar tais sujeitos em contato intenso e 
contínuo, dialogando em torno de temas e contextos pertinentes à formação de 
professores, o programa tem possibilitado reflexões acerca das experiências 
desenvolvidas, levando os sujeitos a repensarem as relações, antes concebidas como 
dicotômicas, entre teoria e prática. Com isso, a partir da análise desenvolvida em nossa 
pesquisa, pudemos constatar que o desenvolvimento do projeto tem resultado em 
avanços qualitativos na relação entre universidade e escola, tanto no que se refere à 
partilha de saberes e experiências entre os licenciandos, os docentes da educação básica 
e da universidade, quanto na própria reestruturação curricular do curso de formação 
docente em geografia da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão. A constatação de 
tais avanços é fundamental, uma vez que concebemos a formação de professores como 
um dos pilares na construção de uma educação pública de qualidade para todos, que 
contribua na formação de sujeitos que compreendam as contradições que envolvem as 
relações sociais e se sintam responsáveis por construir o mundo do qual fazem parte. 
Por isso reforçamos que essa política pública deva ganhar continuidade, permanecer no 
âmbito da formação de professores e ser fortalecida cada dia mais. 
 
Palavras-chaves: Formação docente. Ensino. PIBID. Experiência. Geografia. 

 



2 
 

Introdução 

Em um momento histórico marcado por profundas contradições sociais, é 

fundamental a formação de sujeitos responsáveis pelo mundo. A ação responsável, 

como aponta Arendt (2005), exige tomada de consciência política e se faz nas 

experiências cotidianas de humanização, que tem na escola pública um dos lugares de 

ocorrência. Dentro desta perspectiva não há como afastar a importância que a educação 

na escola pública assume na constituição dos sujeitos e sua relação com o mundo que os 

cerca em suas diferentes escalas. 

Diante disso, dois conceitos, em nossa perspectiva, são essenciais: formação e 

experiência. Trata-se de um par conceitual, uma vez que a presença do primeiro 

pressupõe o segundo, o mesmo válido na ordem inversa. Todo processo educativo que 

visa à construção de uma consciência crítica frente ao mundo, base para uma ação 

política engajada tem como fundamento um mudança profunda do sujeito, processo este 

que une formação e experiência. Pressupomos a formação e a experiência como 

processos imbricados que possibilitam que os sujeitos não sejam sempre os mesmos. 

Muita coisa passa, mas pouca nos acontece. O que nos marca, nos forma e transforma é 

a experiência. Nem todas as situações comprometem nossa formação enquanto humanos 

(LAROSSA, 2009). As experiências surgem como tatuagens que permanecem marcadas 

em a nossa pele e nos dão identidade. 

No caso específico da formação docente, tem predominado no Brasil um modelo 

que dissocia formação e experiência. Os saberes advindos das experiências construídas 

cotidianamente pelos professores da educação básica pouco lugar têm nos cursos de 

formação docente, predominando nestes os saberes acadêmicos, vinculados as áreas de 

conhecimento específicas. Tal situação contribui na fragmentação entre teoria e prática, 

vistas como momentos separados na formação docente e na deslegitimação dos 

professores da educação básica e dos seus saberes. Tal deslegitimação, por sua vez, 

reforça uma concepção do trabalho docente pautado na racionalidade técnica que separa 

planejamento e execução das atividades, o que reforça a alienação, uma das bases das 

contradições sociais contemporâneas.   

   Dessa forma, o objetivo deste artigo é analisar as experiências que o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), criado em 2009 pelo Governo 

Federal do Brasil e coordenado institucionalmente pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES) possibilita na formação de 

professores de Geografia, discutindo os limites e possibilidades que o mesmo traz em 
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relação ao modelo atual de formação predominante. Para isso, utilizamos os relatos 

coletados por meio de entrevistas com participantes e ex-participantes do subprojeto 

PIBID Geografia, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus 

Francisco Beltrão. Foram entrevistados 12 bolsistas (acadêmicos e supervisores) que 

participaram do projeto entre 2011 e 2014.  

Para tanto, o artigo encontra-se organizado da seguinte forma: em um primeiro 

momento, discutimos sobre o conceito de experiência e suas implicações no processo de 

formação docente. Após isso, passamos a análise dos dados coletados através das 

entrevistas, buscando articulá-los com as discussões teóricas desenvolvidas na primeira 

parte do artigo. Por fim, discutimos as contribuições que o PIBID tem trazido no sentido 

de potencializar as experiências e os saberes delas advindos no processo de formação 

docente em Geografia.  

 

A experiência e formação docente 

O conceito de experiência está no cerne da obra de diversos autores no campo da 

Filosofia (LOCKE, HUME, DEWEY, MARX, SARTRE). De forma geral, o que une 

tais autores, alguns chamados de materialistas, outros de empiristas, em torno deste 

conceito é o pressuposto de que aquilo que nos forma como sujeito está diretamente 

relacionado com as experiências que temos no mundo. Sendo assim, não nascemos 

homens ou mulheres, mas nos fazemos diariamente a partir das experiências que temos 

no mundo. Tais experiências são sempre mediadas, seja por outros sujeitos, seja por 

objetos, símbolos, signos, significados.  

Partindo das contribuições de Larossa (2009), podemos conceituar a experiência 

como aquilo que nos acontece, nos marca, nos faz refletir porque provoca. Segundo o 

autor,  
Supõe em primeiro lugar, um acontecimento ou, dito de outro modo, o passar 
de algo que não sou eu. Não há experiência, portanto, sem a aparição de 
alguém, ou de algo, ou de um isso, de um acontecimento em definitivo, que é 
exterior a mim, estrangeiro a mim, estranho a mim, que está fora de mim 
mesmo (LAROSSA, 2009, p. 15).  
 

Só a interação, o diálogo, o contato com o exterior pode nos proporcionar 

experiências e assim nos formar e transformar. Esse movimento é subjetivo e reflexivo, 

de ida e de volta. De ida no sentido de encontro, de acontecimento e, de volta porque a 

experiência supõe um acontecimento que afeta a mim, que “produz efeitos em mim, no 

que eu sou, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu sei, no que eu quero” 
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(LAROSSA, 2009, p. 16), ou seja, as experiências possuem o elemento essencial de 

pressupor a (trans)formação humana. 

Um dos elementos importantes da experiência diz respeito ao seu caráter 

geográfico. Aquilo que nos acontece ocorre em algum lugar que passa, a partir da 

experiência a ter outro sentido para nós. Vamos nos apropriando geograficamente dos 

lugares a partir das relações experienciais que temos com eles e com os outros sujeitos 

com os quais encontramos. As experiências são, portanto, também espaciais e por isso 

tem muito a contribuir nas discussões que envolvem a formação docente em geografia. 

No entanto, apesar de possuir um lugar de destaque na obra de diferentes 

pensadores, a experiência e os saberes dela advindos (que passaremos a denominar de 

saberes experienciais) ainda possuem pouco espaço no processo de formação docente. 

Entre os motivos para isso está o fato de que ainda predomina um modelo de formação 

docente que reduz os saberes necessários a ação dos professores àqueles produzidos no 

ambiente universitário, distante das reais condições de trabalho dos docentes da 

educação básica.  Segundo Tardif (2010, p. 270) 

 
Os cursos de formação para o magistério são globalmente idealizados 
segundo um modelo aplicacionista do conhecimento: os alunos passam certo 
número de anos a assistir as aulas baseadas em disciplinas e constituídas de 
conhecimentos proposicionais. Em seguida, ou durante essas aulas, vão 
estagiar para aplicarem esses conhecimentos. Enfim, quando a formação 
termina, eles começam a trabalhar sozinhos, aprendendo seu ofício na prática 
e constatando, na maioria das vezes, que esses conhecimentos proposicionais 
não se aplicam bem na ação cotidiana.  

 

 Neste modelo de formação, ao qual o autor denomina de aplicacionista, os 

saberes experienciais, advindos das experiências cotidianas desenvolvidas pelos 

professores têm pouco ou nenhum lugar no processo de formação dos futuros docentes. 

Tal elemento legitima uma lógica na qual os conhecimentos são externos aos sujeitos, 

muitas vezes não os modificando e, por isso, não se configurando enquanto um efetivo 

processo de formação. 

 Os saberes advindos do modelo aplicacionista são muitas vezes saberes de 

alienação, no sentindo em que não possibilitam que os sujeitos se identifiquem com eles 

e nem com os seus lugares de produção. A desvalorização dos saberes dos professores 

da educação básica implica a desvalorização da escola, em sua condição geográfica, 

enquanto lugar de produção de saberes. Com isso, os professores da educação básica 

pouco ou nada participam da formação dos futuros docentes.   
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 Neste sentido, ao invés de fomentar um processo de formação que resulte em 

sujeitos capazes de compreender e transformar o mundo em que vivem a partir da ação 

docente, situada, localizada, o modelo atual de formação de professores aliena e 

deslegitima os sujeitos, reproduz saberes distantes da realidade, hierarquiza 

conhecimentos e processos e com isso contribui para que as contradições sociais do 

mundo atual não sejam amplamente debatidas pelos diferentes sujeitos que passam pela 

escola pública. 

Com o intuito de enfrentar a situação descrita anteriormente, o PIBID foi 

lançado experimentalmente nas Universidades Federais Brasileiras no ano de 2006. Em 

2009, por meio do Decreto 6755 de 29 de janeiro de 2009 foi instituído como política de 

Estado vinculada a formação de professores em todo o país, ampliando-se também para 

as universidades estaduais, municipais e privadas. Um dos principais objetivos do 

Programa é possibilitar mudanças na relação entre universidade e escola no que diz 

respeito à formação docente. O intuito é permitir uma relação mais horizontal entre os 

diferentes sujeitos participantes deste processo formativo, bem como reconhecer a 

escola pública como lugar fundamental para tal formação. Os projetos aprovados têm 

duração de dois anos e permitem que os licenciandos estejam em contato com a escola 

pública durante este período, desenvolvendo atividades planejadas previamente e que 

envolvem diferentes momentos e situações do cotidiano escolar.  

No curso de licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, campus Francisco Beltrão, o programa existe desde 2011. Atualmente conta 

com 30 bolsistas (licenciandos do curso de geografia), 3 escolas parceiras localizadas no 

Município de Francisco Beltrão, 6 professores de geografia da educação básica que 

atuam como supervisores (dois em cada escola parceira) e 4 professores universitários 

que atuam como coordenadores do subprojeto. O objetivo principal do subprojeto é 

possibilitar que os licenciandos ao investigarem as situações geográficas do lugar no 

qual as escolas estão inseridas construam propostas didáticas de ensino de geografia. A 

atuação dos mesmos envolve diferentes ações de investigação, planejamento, 

construção de materiais didáticos, planos de trabalho, sequências didáticas, bem como a 

participação em diversas atividades presentes no cotidiano escolar (reuniões de grêmio, 

APMF, Conselho de Classe, Conselho de Escola, Feiras de Ciência, entre outros).  

O diálogo sempre presente dos sujeitos no processo de formação docente e com 

a realidade escola de educação básica encontra-se como eixo norteador de tal política. 
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Dessa forma o confronto ente universidade, escola e realidade perpassa o processo de 

formação dos sujeitos participantes lhes proporcionando uma melhor formação inicial, a 

partir do momento que podemos evidenciar experiências formativas significativas, que 

passaremos a discutir.  

  

As experiências na formação docente: análise dos relatos 

Para a compreensão dos objetivos da pesquisa, utilizamo-nos dos relatos de 

bolsistas e supervisores participantes do subprojeto de Geografia da UNIOESTE 

campus de Francisco Beltrão-Paraná. Os relatos foram coletados em momentos distintos 

do processo de desenvolvimento do subprojeto, tanto de maneira formal, a partir de 

entrevistas semiestruturadas, quanto em momentos de reuniões coletivas nas quais 

ocorriam o planejamento e a contínua avaliação do subprojeto. 

Como dissemos, o nosso intuito é compreender como o PIBID tem possibilitado 

o desenvolvimento de experiências no processo de formação inicial docente. A partir do 

relato dos participantes é possível compreender a amplitude de tais experiências. Para 

tanto, torna-se necessário categorizá-las, para que, em um processo de análise, 

consigamos chegar a síntese das possibilidades de experiências possíveis presentes nos 

relatos dos participantes. 

Um primeiro conjunto de experiências possibilitadas pelo PIBID se refere à 

aproximação entre os sujeitos da escola e da universidade que o programa incentiva.  

Esta aproximação visa romper com o modelo de formação docente aplicacionista que 

concebe os processos separados, fragmentados. Neste modelo, a relação entre escola e 

universidade é pautada pelo distanciamento, seja físico, seja burocrático.  

Nos relatos dos supervisores entrevistados, com o PIBD há um 

“reposicionamento da relação entre teoria e prática” (supervisor 1), resultado de um 

“contato mais intenso entre escola e universidade” (supervisor 2). Para um dos 

entrevistados, com o PIBID “é possível estar em contato com a escola real, apesar das 

condições irreais de trabalho dos licenciandos” (supervisor 3). 

No entanto, este contato mais intenso provoca muitas angústias e receios nos 

professores supervisores, como pode ser observado no relato a seguir: “o PIBID despe a 

gente” (supervisor 1). Tal sensação é partilhada por todos os professores supervisores 

entrevistados e remete a histórica relação construída entre escola e universidade no 

processo de formação docente. No modelo predominante, o olhar da universidade sobre 

a escola é, muitas vezes, depreciador, o que causa um desconforto tanto dos professores 
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quanto dos licenciandos. Desconstruir esta relação tensa é uma das experiências mais 

importantes que o PIBID tem possibilitado neste novo processo de formação docente. 

Outra angústia relatada pelos supervisores diz respeito aos limites de suas 

atuações no subprojeto. Tais angústias podem ser verificadas no relato a seguir: “A 

gente sempre fica em dúvida, quando recebe os licenciandos. Será que eu fiz tudo o que 

eu poderia ter feito. Será que eu estou fazendo certo” (Supervisor 3). 

Novamente tais angústias estão diretamente vinculadas aos processos 

desencadeados no modelo de formação docente até então predominante, no qual as 

decisões sobre como se daria o processo estavam todas concentradas na figura do 

docente universitário. Com isso, desconstruiu-se o papel do professor da escola básica 

no processo de formação inicial docente, restando-lhe apenas a função de receber os 

futuros professores para as experiências de estágio supervisionado.  Com o PIBID, os 

professores da educação básica são chamados a contribuir efetivamente no processo de 

formação inicial docente, produzindo debates, reflexões, partilhando experiências e 

orientando os futuros professores em contato cotidiano com a escola pública. 

 Outro conjunto de experiências que o PIBID possibilita está vinculado à 

construção da identidade profissional, levando os diferentes sujeitos a refletirem sobre 

os elementos fundamentais para a construção da mesma. O reconhecimento dos saberes 

profissionais contribui para ampliar a percepção dos licenciandos acerca dos saberes 

necessários a formação docente. Até então, muitos deles haviam tido contato apenas 

com os saberes acadêmicos, vinculados as diferentes áreas da geografia. No PIBID, o 

contato com a escola, seus sujeitos, práticas, ações, enfim, com sua condição geográfica 

possibilita ao licenciando descobrir-se/construir-se como professor. O saber docente, 

construído a partir da experiência com o lugar possui o diferencial de provocar o 

repensar a prática docente, e mais, o de permanecer, visto que “o saber da experiência é 

um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna” 

(LAROSSA, 2002, p. 27). 

 A construção da identidade profissional se dá também pelo fato de que o PIBID 

acaba por fomentar, indiretamente, a formação continuada dos professores, tanto da 

educação básica quanto da universidade. Apesar de ter como principal foco a formação 

inicial docente, o programa, pelos relatos coletados, tem resultado em processos de 

formação continuada, levando os sujeitos a reverem suas práticas e repensarem o papel 

que desempenham na formação de professores. Há que se destacar que a formação 

continuada propiciada pelo PIBID vai na direção contrária daquela atualmente 
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predominante no Brasil, baseada em cursos de curta duração distantes da realidade 

escolar e do contexto de atuação dos professores. A velocidade dos cursos de formação 

aqui não é levada em consideração, pois o que se que se almeja não é a quantidade e sim 

a qualidade dos futuros professores. A reflexão demanda tempo, pois pressupõe o 

repensar a partir das experiências no decorrer do processo de formação continuada que 

o PIBID proporciona. De fato, “a velocidade e o que ela provoca, a falta de silêncio e de 

memória, são também inimigas mortais da experiência” (LAROSSA, 2002, p. 23).  

No PIBID a formação continuada é estimulada pelos próprios desafios postos 

pela prática docente cotidiana. A necessidade de refletir e superar tais desafios levam os 

diferentes sujeitos do PIBID a dialogarem e partilharem experiências. Desse contato, 

resultam novas propostas, ações e intervenções que possibilitam aos diferentes sujeitos 

se autoformarem.  

 O desenvolvimento destas reflexões levam os professores da educação básica a 

retomarem o contato com os textos acadêmicos, no intuito de reinterpretar elementos de 

seu cotidiano, em um processo de reflexão sobre a prática e sobre o lugar na qual 

acontece. Não se trata de buscar no saber acadêmico respostas para os desafios 

cotidiano, mas de construir reflexões que permitam ampliar e esclarecer as concepções 

presentes nas ações dos diferentes sujeitos participantes do subprojeto do PIBID, 

reafirmando a condição geográfica do trabalho docente. 

Da mesma maneira, os desafios encontrados na prática docente cotidiana 

implicam em mudanças no currículo de formação docente na universidade até então 

pautados, como dissemos, na fragmentação entre saberes, sujeitos e processos. As 

experiências dos licenciandos nas escolas tornam-se exemplos em aula e são partilhados 

como os outros licenciandos que não participam no Programa. Tal partilha contribui na 

problematização entre teoria e prática e acaba também por influenciar o docente 

universitário no planejamento de suas aulas. 

 Esta relação mais intensa entre escola e universidade traz inúmeros desafios ao 

Programa, dentre os quais a necessidade de criação de um ambiente colaborativo mais 

efetivo entre os diferentes sujeitos do projeto. Como dissemos, no modelo anterior, o 

que predominava era uma hierarquização entre os sujeitos da escola e os da 

universidade, sendo os últimos concebidos como os mais importantes no processo de 

formação docente. Com isso, havia pouco ou nenhum diálogo entre os mesmos, 

principalmente no que se refere as ações a serem desenvolvidas no processo de 

formação docente. 
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 Esta ausência de diálogo ainda afeta as atividades desenvolvidas no PIBID e 

precisa ser urgentemente enfrentada para que um ambiente de confiança, respeito e 

corresponsabilidade possa ser criado, estreitando assim os laços entre os diferentes 

sujeitos do processo. Nos relatos dos supervisores entrevistados fica clara a angústia 

resultante da desconfiança e do medo de como os seus trabalhos e ações estão sendo 

avaliados pelos professores universitários. Tal processo revela que é preciso 

reposicionar os lugares destas relações estabelecidas na formação docente, valorizando 

e reconhecendo diferentes saberes, ações, processos e experiências como necessário a 

uma formação inicial e continuada de professores que almeja a qualidade. 

 Tal desafio reforça a importância de ações desencadeadas pelo projeto que 

reforcem o planejamento coletivo, horizontal e continuado. O caminho do diálogo 

franco, aberto, propositivo, impulsionado pela avaliação constante do que se projeta, 

fala e faz é, em nossa perspectiva, uma das formas de se romper com esta dicotomia que 

tanto tem dificultado em avanços significativos na formação inicial docente. 

 Nos relatos dos licenciandos em geografia da UNIOESTE, a construção da 

identidade profissional possibilitado pelo PIBID também aparece bastante clara: 

 
Sei lá, tinha aquela coisa “você vai ser professor”, todo mundo tira sarro. 
Lá na minha cidade eu falo que vou ser professor e todo mundo tira sarro. 
Eu tinha vergonha de falar que vou ser professor, mas hoje se alguém me 
pergunta eu já falo: vou ser professor. E eu não troco por nada (Licenciando 
3). 

 
Eu optei seguir a carreira docente desde o início do curso. Porém, neste ano, 
comecei a repensar sobre a situação do curso de Geografia no campus, estava 
desanimada, pensando em desistir. O PIBID foi uma forma de reafirmar o que 
eu tinha definido inicialmente, consegui me identificar novamente com o curso 
e ter certeza que é essa a profissão que eu quero seguir (Licenciando 4) 
 

 A compreensão de que é possível reverter a situação de desvalorização da 

profissão docente vai sendo construída a partir do saber da experiência que o Programa 

possibilita ao colocar o licenciando em contanto mais intenso com o cotidiano escolar, 

suas dinâmicas, seus problemas e, principalmente, seus sujeitos. Como aponta 

LARROSA (2002, p. 23) 

 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 
um gesto de interrupção, que é quase impossível nos tempos que correm: 
requer um parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais 
devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir 
mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o 
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juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 
atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, 
calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 

 

 A participação no PIBID permite esta parada, esta interrupção no ritmo veloz 

que vinha marcando, até o momento, a vivência destes licenciandos na universidade. 

Com isso, eles podem observar em detalhes as coisas, os lugares e falar sobre aquilo que 

lhes acontece. Permitem tocar e serem tocadas pelas diversas histórias, geografias e 

experiências que vão marcando o cotidiano da prática docente e com isso vão 

construindo outras práticas e saberes sobre esta profissão. 

 
Os alunos perguntam por nós, quando é que eles vão vir de novo, e os 
professores estão vendo mudanças nos alunos, que eles estão mudando 
(Licenciando 1). 

 

A gente foi conhecendo a história de cada um, de onde eles vêm, quem é a 
família, ali já ficou com aquele laço unido (Licenciando 2). 

 

 Com a participação no programa, os licenciandos podem ter um contato mais 

denso, intenso e prologando com a realidade escolar, compreendendo assim as 

diferentes dimensões que compõe a prática e os saberes docentes, reforçando a condição 

geográfica desta formação. Aos poucos, vão superando a ideia de que teoria e prática 

são dois momentos distintos, uma vez que o planejamento constante da atividade se dá a 

partir do diálogo e do reconhecimento das condições reais para a realização da prática 

docente. Com isso, os licenciandos reconhecem a escola pública como lugar de 

construção de conhecimentos essenciais para formação e prática docente, o que ajuda a 

reposicionar as hierarquias postas no modelo aplicacionista de formação do professor. 

 Com isso, constrói-se aos poucos o saber de experiência.  

 
O saber da experiência é uma saber que não pode separar-se do indivíduo 
concreto em que encarna. Não está, como o conhecimento científico, fora de 
nós, mas somente tem sentido no modo como configura uma personalidade, 
um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular 
de estar no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e 
uma estética (um estilo) (LARROSA, 2002, p. 27) 

 

Segundo o autor, o saber de experiência é fundamental na formação docente 

porque ajuda a romper com a lógica que define o saber acadêmico, externo ao sujeito, 
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como predominante nesta formação, possibilitando, ao contrário, a formação de um 

sujeito capaz de relacionar o saber com a sua vida. Além disso, o saber de experiência é 

um saber localizado, situado, finito, elementos que aparecem nas falas dos licenciandos 

entrevistados. 

Para o autor, o saber de experiência reforça uma importante dimensão da 

formação docente, qual seja a imprevisibilidade, a qual o autor denomina de travessia: 

“tanto nas línguas germânicas como latinas, a palavra experiência contém 

inseparavelmente a dimensão da travessia e perigo” (LARROSA, 2002, p. 25). Esta 

dimensão reforça outro elemento essencial para a formação docente que é a capacidade 

de elaboração sobre aquilo que nos acontece: “no saber da experiência não se trata da 

verdade do que são as coisas, mas do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece” 

(LARROSA, 2002, p. 27). 

Esta dimensão apontada pelo autor está presente no depoimento a seguir: 

 
Nunca vou esquecer a sensação do primeiro dia: eu coloquei o pé na sala de 
aula e me deu aquele frio na barriga. Eu pensava: eles vão olhar pra gente e 
eles estão esperando alguma coisa da gente (Licenciando 1). 

 

A possibilidade de viver uma experiência e sobre ela refletir, buscando construir 

os possíveis significados da mesma, é um dos elementos potencializados a partir do 

PIBID. Já não se trata mais de ir à escola aplicar conhecimentos produzidos na 

universidade. Ao contrário, o que se espera é produzir reflexões e conhecimentos 

decorrentes deste saber de experiência, apropriando-se dos diferentes espaços-tempos 

que compõem a escola. 

Com isso, ao invés da imposição, como marca presente no modelo 

aplicacionista, o que temos é a constituição de sujeitos capazes de se exporem, uma vez 

que, para LARROSA (2002, p. 25) 

 
O sujeito da experiência é um sujeito ex-posto. Do ponto de vista da 
experiência, o importante não é nem a posição (nossa maneira de nos 
pormos), nem a o-posição ( nossa maneira de opormos), nem a imposição 
(nossa maneira de impormos), nem a proposição (nossa maneira de 
propormos), mas a exposição, nossa maneira de ex-pormos, com tudo isso 
que tem de vulnerabilidade e de risco. Por isso é incapaz de experiência 
aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas não se expõe. 
É incapaz da experiência aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe 
acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada toca, nada lhe chega, nada o 
afeta, a quem nada ameaça, a quem nada ocorre. 
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 A partir, portanto, desta exposição, propiciada também pela participação no 

PIBID, o saber de experiência vai se constituindo e ganhando espaço no processo de 

formação docente. Com isso, aos poucos, o medo vai dando lugar ao amadurecimento e 

a autonomia da formação. 
 

Tem um amadurecimento de ideias, de opiniões, de conceitos, você abre um 
leque no seu horizonte que é bem maior do que aquele mundinho que você 
pensava que era (Licenciando 8). 

 

  Este saber de experiência é também possibilitado pelo diálogo mais transparente 

e aberto entre universidade e escola e o reconhecimento dos professores da educação 

básica e dos seus saberes. Neste processo, a experiência partilhada com os professores 

da rede pública de educação básica é fundamental. É neste momento que o sentido do 

saber experiencial na formação docente, apontado por TARDIF (2010) se faz presente e 

auxilia na reconstrução, pelos licenciandos, dos saberes até aqui elaborados em sua 

formação. Neste diálogo entre conhecimentos acadêmicos e conhecimentos 

experienciais, mediada pela condição geográfica a escola, a profissionalidade docente 

vai sendo elaborada, permitindo assim um fluxo constante de trocas e partilhas 

essenciais em qualquer projeto de formação docente, tanto inicial quanto continuada. 

Este reconhecimento dos saberes experienciais é fundamental para a superação 

do modelo aplicacionista de formação docente até então predominante na maioria dos 

cursos de licenciatura no país. Ao reconhecer o saber do professor da escola básica 

como essencial na construção da profissionalidade docente, o Programa permite a 

valorização deste profissional e sua inserção cada vez mais ampla na 

corresponsabilidade da formação do futuro professor. 

 
Ao mesmo tempo em que a gente leva coisas novas, ideais novas para eles, 
eles passam as experiências deles, o que dá certo, o que não dá certo, de que 
jeito a gente pode chegar mais próximo dos alunos e isso contribui bastante 
(Licenciando 1) 
 

 
Ela falou que começou a ver um pouco diferente a forma dela trabalhar. 
Acho que contribuiu para ela também, para ela ter ideias novas, ideias 
diferentes de como trabalhar com eles (Licenciando 3). 
 

 

Nesta dinâmica, ganha o licenciando que pode, a partir da reflexão sobre e na 

prática, reafirmar a sua formação e sua escolha profissional; ganha o professor da 
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educação básica que se vê provocado a ser também formador de professores e com isso 

rever suas práticas e sua própria profissão, bem como pode resultar em uma mudança no 

estatuto da profissionalidade do professor; ganha o professor universitário, instigado a 

repensar suas práticas formativas e o distanciamento, construído ao longo do tempo, em 

relação à realidade da escola pública, problematizando assim o modelo aplicacionista de 

formação de professores. 

 Portanto, estas são algumas das experiências, na visão dos bolsistas de 

licenciatura, professores supervisores e coordenadores que o PIBID tem proporcionado. 

Todas elas têm em comum um dos elementos definidores da experiência segundo os 

autores que fundamentam esta pesquisa, qual seja, o fato de que as mesmas modificam 

os sujeitos que delas participam, mudando a forma que os mesmos encaram a si e ao 

processo formativo. Além disso, tem contribuído para que se reconheça a dimensão 

geográfica da formação docente. 

 

Considerações  

Não são iguais os sujeitos que entram e saem do Programa. Por que cada 

Homem é singular, suas ações e anseios possuem algo de particular, “o fato de que o 

homem é capaz de agir, significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz 

de realizar o infinitamente improvável” (ARENDT, 2005, p. 191). Os sujeitos que 

entram no programa não enfrentam-no com a mesma postura, nem realizarão 

experiências ou se transformarão a partir das mesmas inquietações, isso seria o mais 

estranho. A singularidade está em cada sujeito se transformar diferentemente a partir 

dos mesmos momentos de aprendizagem.  

Suas trajetórias, perspectivas, concepções, fundamentos são alterados. Conforme 

relato de um discente “saio do PIBID, mas o PIBID não sai de mim” (licenciado 3). Ao 

sair do programa os professores em formação inicial levam em sua formação impressas 

as experiências resultantes do processo de diálogo entre Universidade e Escola. Assim, 

o olhar sobre a escola, os alunos, sobre o conhecimento e a profissão que escolheu 

resultam destas múltiplas experiências possibilitadas pelo PIBID.  

Mais do que ensinar modelos a serem reproduzidos, uma formação docente em 

geografia de qualidade deve possibilitar aos futuros professores lidarem com aquilo que 

lhes acontece, com diversos contextos e situações que marcam está profissão. E para 

tanto precisam construir um arcabouço teórico-metodológico que lhes permita enfrentar, 

com uma postura clara, os desafios da profissão. Tal arcabouço se constrói, 
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essencialmente, pelas experiências, pela reflexão contínua sobre a prática, pelo olhar 

crítico acerca daquilo que nos acontece, toca, modifica. 

Por fim, todos estes processos possibilitados pelo PIBID tem também, como 

dissemos, ampliado o debate sobre o reconhecimento da condição geográfica da 

formação docente. Em um momento no qual a alienação espacial se configura como um 

dos elementos definidores das contradições sociais contemporâneas, é fundamental 

reforçar processos que contribuam para que os sujeitos se reapropriem dos lugares e da 

produção dos saberes sobre estes lugares. Não é concebível a formação de um professor 

de geografia espacialmente alienado, como quer o modelo atual de formação docente.  

Se o que buscamos é uma formação de sujeitos capazes de pensar e transformar 

o mundo em que vivemos,  utilizando, inclusive, o arcabouço teórico-metodológico 

produzido pela geografia para isso, faz-se necessário que lutemos para a ampliação de 

políticas públicas como o PIBID, que fortaleçam a produção de experiências e 

qualifiquem o processo de formação docente. 
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