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Os acadêmicos que iniciam prematuramente na prática docente podem logo 
compreender que o professor não tem o papel de transferir conhecimento, pois os 
alunos têm suas próprias curiosidades, indagações e inquietações em relação aos 
conteúdos ministrados e os professores devem criar as possibilidades para a 
construção e produção de novos conhecimentos (FREIRE, 1996). Para muitos dos 
licenciandos, poder encontrar em seus professores a motivação da prática docente 
é um dos principais elementos no processo educacional, pois no ensino superior é 
preciso despertar no aluno a motivação intrínseca pela sua formação profissional e 
isto é fundamental para que se reflita na futura profissão docente. O objetivo deste 
trabalho é relatar a experiência de dois acadêmicos que participaram do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no projeto Maratona de 
Química, que buscou, dentre outras coisas, aproximar os acadêmicos do curso de 
licenciatura em Química, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) campus 
Coxim, aos estudantes do ensino médio de escolas públicas de Coxim e região. A 
maratona de química 2017 e 2018 foi desenvolvida por cerca de 11 acadêmicos do 
curso de licenciatura em Química, em conjunto com os professores supervisores e 
coordenadores do projeto, participaram de reuniões para organização de provas 
como: Quiz químico, Teatro, trilha Química, mascote entre outras que foram 
aplicadas no dia do evento. Todas as atividades foram elaboradas de modo que os 
alunos participantes demonstrassem seus conhecimentos e se sentissem atraídos a 
pesquisar e buscar novos. Durante o projeto percebemos que a importância de 
planejar as provas do evento contribuiu para conhecimentos práticos e experiência 
de organizar atividades lúdicas para o ensino, primeiro contato com os alunos, bem 
como o empenho em organizar provas contribuiu para a aprendizagem dos alunos e 
para a divulgação científica. Assim, compreendemos como a prática docente é um 
dos principais elementos no processo de formação educacional e profissional. A 
participação dos estudantes do ensino médio no evento foi vista pelos pibidianos 
como uma forma de aprender em conjunto. Os licenciandos que participaram do 
projeto tiveram total liberdade para criar e reinventar seus conhecimentos, com isso 
foi possível adquirir novos conhecimentos, pois diante dos obstáculos presentes em 
sala de aula é plausível que os docentes propiciem aos alunos uma aprendizagem 
interessante, descontraída com muita interação 
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entre educandos e educadores, favorecendo a construção social e do conhecimento. 
Assim tornamos a aprendizagem um processo de estruturação do conhecimento já 
existente e de construção do novo, discutindo a possibilidade de aprender com o 
professor e os alunos, portanto participar desses projetos é um dos maiores 
incentivos à formação docente. 
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