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RESUMO 

 
 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a importância do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na formação acadêmica dos 
licenciados em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense no campus 
Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior no Munícipio de Santo 
Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Este relato de experiência tem fundamentos a 
partir do período em que a autora, aluna de Pedagogia esteve presente como 
Bolsista no Programa por 4 anos e com apoio de uma entrevista realizada com 
bolsistas do curso de pedagogia. Com a finalidade de enfatizar como o PIBID se 
torna ferramenta importante para a formação acadêmica, bem como seu impacto na 
prática dos professores em sala de aula. Portanto, como resultado esperado o PIBID 
se mostra de suma importância no meio acadêmico, visto que ele contribui para uma 
qualidade de ensino inestimável assim como a valorização dos educadores na 
formação inicial no âmbito escolar da Educação Básica. 
 
 
Palavras-chave: PIBID, Prática Docente, formação de Professores. 
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ABSTRACT 

 
 
The present work aims to demonstrate the importance of the Institutional Program of 
Initiation to Teaching Grant (PIBID) in the academic formation of graduates in 
Pedagogy by the Fluminense Federal University in the campus of the Noroeste 
Fluminense Higher Education in the Municipality of Santo Antônio de Pádua, Rio de 
Janeiro of January. This experience report is based on the period in which the 
author, a student of Pedagogy was present as a Scholarship holder in the Program 
for 4 years and with the support of an interview with fellows of the pedagogy course. 
In order to emphasize how the PIBID becomes an important tool for academic 
training, as well as its impact on the practice of teachers in the classroom. Therefore, 
as expected, the PIBID is of great importance in the academic environment, since it 
contributes to a quality of inestimable teaching as well as the valuation of educators 
in the initial training in the school context of Basic Education. 
 
Keywords: PIBID, Teaching Practice, Teacher Training 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem por 

objetivo ingressar os alunos das licenciaturas na rotina das escolas públicas antes 

de sua formação profissional, incentivando a Docência a fim de contribuir com uma 

melhor qualificação ao aluno ingressante no magistério. Além disso, possibilitar o 

desenvolvimento de atividades fartas de experiências enriquecedoras coletivas; 

elevando com isso a qualidade de formação inicial de professores do Ensino 

Superior e fazendo a diferença futuramente na Educação básica. Dessa forma, é 

notório entender que o PIBID se constrói a partir de uma ideia de que os bolsistas ao 

conhecerem o ambiente, e a cultura escolar do magistério em que eles irão trabalhar 

futuramente, terão, portanto, a chance de pensar a sua prática pedagógica e em 

qual é o seu lugar epistêmico na escola.  

É de saber comum em como as políticas públicas vêm avançando em busca de 

valorizar aqueles que não tiveram o devido acesso a níveis elevados de educação e 

até mesmo aos mais básicos níveis educacionais, dessa forma o PIBID também se 

alinha a essa ideia, pois o mesmo ao conceder uma bolsa para os estudantes 

favorece uma política de permanência fazendo com que os bolsistas/futuros 

educadores continuem na Universidade se tornando também uma grande ajuda para 

aqueles que possuem necessidades financeiras de permanência na formação. O 

programa se constitui também de forma a elevar o nível dos educadores na 

perspectiva de que os mesmos estão em constante aprendizado, ou seja, educando 

e se reeducando, sendo formados e formando, isto leva ao pensamento de que ao 

se conhecer a cultura escolar antes de sua formação concreta, estes tem a 

oportunidade de aprender com quem já está ali há mais tempo e assim acreditar que 

somente a educação muda a sociedade atual. “É pensando criticamente a prática de 

hoje ou de ontem é que se pode melhorar a próxima prática.” (Freire, 1996, p.43). 

O PIBID pode ser considerado um alicerce que ajuda o futuro professor a 

refletir sobre a sua prática, ajudando-o a entender a realidade em que ele atuará, 

sempre tendo a preocupação de atender aos interesses e às necessidades de seus 

alunos.  

“A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos 
ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica 
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sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade 
pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar estatuto ao saber 
da experiência.” (NÓVOA, 1997, p. 25). 

Portanto, investir na formação de professores seja qual for o nível de formação 

destes estudantes é acreditar nesses profissionais únicos. É entender a sua 

importância para a sociedade, é acreditar que somente um diploma não torna a 

pessoa em si um profissional, mas que é preciso contribuir para a sua potência de 

agir e assim fazer a diferença na sua área de atuação. É necessário compreender 

de forma ampla os processos educacionais de ensino e aprendizagem em como 

ocorre o desenvolvimento e suas finalidades na Educação Básica.  

Nesse sentido as universidades públicas se preocupam em não somente fazer 

com que o aluno aprenda as disciplinas de forma rígida e repetitiva, mas, para além 

disso, possibilitar que esse futuro professor entenda a necessidade de construir um 

conhecimento pedagógico sólido que tenha como resultado aulas dotadas de 

significados. Dessa maneira, o PIBID associa-se a essa concepção onde é possível 

perceber claramente a correlação entre prática e teoria, levando os discentes 

bolsistas para uma formação mais sólida.  

Diante desse contexto, o trabalho aqui apresentado possui a finalidade de 

discutir, analisar e refletir a partir da perspectiva de ex bolsistas a importância e a 

permanência do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência para a 

formação e prática dos formandos em Pedagogia. Para tanto, foi investigado qual a 

perspectiva dos alunos em relação ao Programa no processo de formação docente a 

partir de suas vivências adquiridas e atividades realizadas nas escolas da rede 

pública de ensino da Educação Básica, assim como, um relato de experiência da 

autora do presente trabalho.  

A problemática em questão se torna relevante, pois sabe-se que a escola é a 

base inicial para a formação humana institucional, onde a mesma promove além do 

ensino a interação, o respeito ao próximo, a cooperação, os diversos 

desenvolvimentos cognitivos, questões sociais são apontadas e refletidas nesse 

âmbito e então surge a questão de quem são esses profissionais que ali estão, qual 

foi a sua formação acadêmica que, certamente, reflete muito na sua atuação dentro 

de sala de aula, o que esse professor aprendeu na sua jornada, como ele pensa e 
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reflete sobre a humanidade. Isso tudo é primordial em como esse profissional vai 

pensar e agir e, assim, refletir em seus alunos.  

“A prática pedagógica seria uma palavra oca, uma abstração, se não 
envolvesse a decisão lúcida e profunda de quem o assume. Se não se 
desse no plano concreto, na intenção de refletir sobre a realidade para 
sobre ela agir, modificando-a para melhor.” (FREIRE, 1983, P.15) 

 

Neste sentido, para refletir acerca da Educação em todos os seus níveis e de 

seus profissionais, bem como seu papel na vida de todos os povos, é imprescindível 

fazer um estudo a partir da formação de quem atua nessa modalidade para de fato 

haver mudanças e melhorias não somente na educação em si, mas como 

consequência também em todo o corpo social para que haja um mundo mais 

igualitário, justo e humano que respeite as diferenças de todos. 

 

“Entre o dito e o não dito, a conclusão é óbvia: a formação de professores 
será sempre importante para qualquer mudança educacional, sobretudo 
para a melhoria da qualidade do ensino. E pensar a qualidade da educação 
no contexto da formação de professores significa colocar-se a disposição da 
construção de um projeto de educação cidadã que propicia condições para 
a formação de sujeitos históricos capazes de, conscientemente, produzir e 
transformar sua existência.” (CARVALHO, 2007, p.06). 

 

Portanto, é na formação inicial de professores que ocorrem às experiências 

que serão decisivas para a transformação da educação, ou seja, é preciso zelar por 

uma formação que de a oportunidade de pensar as práticas educativas a fim de 

tornar esse profissional capaz de ressignificar suas ações pedagógicas, resultando 

em transformações social e educacional. É nesse sentido que se torna importante 

compreender as práticas pedagógicas que ocorrem na escola pública para então 

atingir tais objetivos para a plena transformação da realidade vista hoje. 

“Rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, 
criticidade, ética estética, corporificar as palavras pelo exemplo, assumir 
riscos, aceitar o novo, rejeitar qualquer forma de discriminação, reflexão 
crítica sobre a prática, reconhecimento e assunção da identidade cultural, 
ter consciência do inacabamento, reconhecer-se como um ser condicionado, 
respeitar a autonomia do ser educando, bom senso, humildade, tolerância, 
convicção de que mudar é possível, curiosidade, competência profissional.” 

(FREIRE, 1996, P. 14). 

 

Para uma formação de professor emancipadora é necessário ter a clareza de 

que o aprendizado é constante e que na ação do lecionar os professores aprendem 
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muito com a troca de experiências com seus alunos, ou seja, a todo o momento ele 

refaz a sua competência profissional. E o PIBID de antemão proporciona essa 

vivência de troca de experiências dando a oportunidade de aprender mais e mais na 

interação cotidiana com os colegas profissionais. 

 

Destarte, acerca da importância de se ter uma formação inicial de professores 

de qualidade, fica claro em como o PIBID é importante para atingir tais objetivos, o 

mesmo deve ser mantido nas esferas educacionais, onde cada bolsista, alunos das 

escolas públicas e todo o corpo que compõe a escola só tende a ganhar nessa 

relação de parceria entre Universidade e Escola. O trabalho aqui realizado irá 

contextualizar e demonstrar como o Programa é sério, numa escrita clara, com o 

objetivo de afirmar que todas as vivências pela bolsista no âmbito escolar fizeram a 

diferença em sua vida acadêmica e consequentemente na sua prática pedagógica 

humanizada. 

Em virtude do que foi mencionado o capítulo 1 tem como título: Proposta do 

MEC acerca do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

2014-2018. Onde se trata dos objetivos do MEC acerca do PIBID no edital que 

compreende os anos de 2014 a 2018, bem como a abrangência do PIBID por 

regiões, valores da bolsa e resultados que o Ministério da Educação deseja alcançar 

para cada pessoa que faz parte do mesmo.  

O capítulo 2 nomeado Subprojeto Pedagogia no INFES em Santo Antônio de 

Pádua (2014-2018) aborda a dimensão e impactos do PIBID no curso de Pedagogia 

em Santo Antônio de Pádua, isto é, quais escolas são beneficiadas pelo programa e 

como o mesmo é trabalhado no grupo Subprojeto Pedagogia.  

Por fim, o capítulo 3 intitula-se Relato de Experiência: o PIBIB como 

impulsionador da formação docente com apoio em entrevistas com ex bolsistas do 

Subprojeto Pedagogia. A autora aqui desenvolve um relato de experiência acerca da 

sua vivência acadêmica, passando pela entrada no Programa e após o relato a 

mesma traz uma entrevista com colegas do curso de Pedagogia que também 

fizeram parte do Programa com a finalidade de contextualizar a pesquisa e frisar a 

importância do mesmo para a formação dos pedagogos.  
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Nesse sentido ao refletir sobre toda a trajetória acadêmica da autora e de suas 

experiências vividas a partir da entrada no PIBID, foi necessário e pertinente 

entrevistar colegas ex-bolsistas do Programa, não só com a finalidade de expor seus 

pensamentos, mas também com o intuito de comparar suas ideias com as da autora 

e refletir mais ainda em como o Programa pode ajudar ou não na forma em como 

enxerga-se a escola e se realmente o PIBID contribui ou não para a então a 

formação acadêmica desses ex-bolsistas. 

Logo após, finaliza-se o trabalho com a conclusão onde a autora expõe e 

sustenta em como o Programa é realmente uma ferramenta importante na 

construção na formação dos futuros discentes.  
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Capítulo 1 – Proposta do MEC acerca do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) 2014-2018 

O MEC nos disponibilizou o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (Pibid), este projeto tinha por objetivo a distribuição de bolsas que auxiliam 

na formação de docentes e seu destino são os universitários que estão licenciando. 

Estes precisam estar cursando regularmente a Universidade e se comprometerem 

com a prática do programa nas escolas públicas. O programa visa a aproximação da 

Universidade com o Ensino Básico oferecendo concepções de como é a realidade 

do ambiente em sala de aula, que é onde o bolsista atuará brevemente. 

De acordo com o MEC: “a intenção do programa é unir as secretarias estaduais 

e municipais de educação e as universidades públicas, a favor da melhoria do 

ensino nas escolas públicas em que o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb) esteja abaixo da média nacional, de 4,4.” 1 

Vê-se claramente uma das preocupações centrais do programa que é o avanço 

das escolas de rede pública, através dessa parceria e assim com a bolsa de 

iniciação à docência o objetivo torna-se mais claro, visando então à melhoria da 

formação de professores. As atividades propostas pelos grupos são desenvolvidas 

nas escolas em parceria com a Universidade cursada pelo bolsista, onde são 

elaborados projetos que tem o escopo de ser observado e até propostas certas 

intervenções. Já nas Universidades tem-se reuniões semanais, quando são 

apresentados trabalhos e realizados os círculos de reflexões com o intuito de 

debater assuntos pertinentes ao que está sendo proposto.  

São necessárias 32 horas mensais para o desenvolvimento da proposta, sendo 

16 horas para a Universidade e 16 horas para as escolas. O programa oferece 

bolsas tanto para os licenciandos, como para os professores das escolas, estes 

professores são rigorosamente selecionados, pois apenas são escolhidos aqueles 

que estão desejosos em se comprometerem com o projeto e também acolherem os 

alunos (as). Estes precisam estar dispostos à troca de informações e se 

disponibilizarem a todos os tipos de recursos que estão ao seu alcance. Não é um 

estágio de observação como temos os propostos nas disciplinas obrigatórias da 

                                                                 
1   http://portal.mec.gov.br/pibid 

http://portal.mec.gov.br/pibid
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Universidade e sim trocas de saberes onde o sujeito irá aprender com a docente e 

ela também poderá vir a aprender com ele. 

O PIBID foi criado em 2008, mas a sua consolidação na Universidade Federal 

Fluminense se deu em 2010, envolvendo os cursos de Licenciaturas dos diversos 

campi da UFF, contando com 25 subprojetos, são eles: Artes visuais (Cinema), 

Biologia, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, 

Interdisciplinar, Letras-Espanhol, Letras-Francês, Letras-Inglês, Letras-Português, 

Matemática, Pedagogia e Química, no campus Niterói; Ciências, Física, Informática 

e Pedagogia, no campus Santo Antônio de Pádua; Ciências Sociais, História e 

Geografia, no campus Campos dos Goytacazes; Química, no campus Volta 

Redonda; e Pedagogia, no campus Angra dos Reis. Desde a sua consolidação até o 

encerramento do edital (PIBID) 2014-2018 em 2018, o mesmo contou com o apoio 

de 93 Docentes da UFF, 256 Professores da Educação Básica e 2113 alunos de 

Licenciaturas, Bolsistas de Iniciação à Docência, desenvolvendo atividades em 66 

escolas das redes públicas de sete municípios.  

“Em relação às bolsas que são pagas pela CAPES aos bolsistas através de 

crédito bancário; “A Capes concede quatro modalidades de bolsa aos participantes 

do projeto institucional: 

1. Iniciação à docência – para discentes de licenciatura dos cursos abrangidos 

pelo subprojeto. Valor: R$400,00 (quatrocentos reais). 

2. Professor supervisor – para professores de escolas públicas de educação 

básica que acompanham, no mínimo, oito e, no máximo, dez discentes. Valor: 

R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais). 

3. Coordenador de área – para docentes da licenciatura que coordenam os 

subprojetos. Valor: R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). 

4. Coordenação institucional – para o docente da licenciatura que coordena o 

projeto institucional de iniciação à docência na IES. Permitida a concessão de uma 

bolsa por projeto institucional. Valor: R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).” 2 

 

Através dos dados apresentados acima, pode-se ter a noção do PIBID na 

Região Noroeste Fluminense assim como o tamanho de sua importância para os 

                                                                 
2  http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid  

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
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futuros Professores e como consequência o seu impacto nas escolas participantes 

bem como na Universidade a fim de promover práticas futuras capazes de mudar o 

cenário da Educação no Brasil. 

Os cursos de Licenciatura que possuem o PIBID só tendem a favorecer ainda 

mais suas práticas pedagógicas, visto que esses alunos contemplados com a bolsa 

terão a oportunidade de se reconhecerem como futuros profissionais e terão a 

oportunidade de poder pensar e repensar suas práticas sempre em prol dos alunos 

da Educação Básica, buscando assim o melhor tanto para os discentes quanto para 

os docentes.  

 

“Segundo a Fundação CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior) que é a total supervisora deste programa, o mesmo tem os 

seguintes objetivos: 

● Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

● Contribuir para a valorização do magistério; 

● Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 

● Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo 

de ensino-aprendizagem; 

● Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como conformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas 

nos processos de formação inicial para o magistério; e 

● Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura. (Fundação CAPES - Pibid - Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência. 3 

 

                                                                 
3  http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
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São estes objetivos que vão calçar a vida dos acadêmicos no seu período de 

experiência “Pibidiana”, e a rotina criada com o ambiente de sala de aula. São 

constituídos processos de autonomia, que fazem com que o acadêmico adquira 

experiências como um professor, uma parceria plena e clara, transformando-se em 

contatos extremamente ricos. A proposta justamente é a intervenção e a 

participação efetiva dos bolsistas nas escolas. 

O PIBID veio para problematizar essa hierarquia de ensino que havia até 

mesmo no meio acadêmico, desse modo, tanto o professor da Universidade quanto 

os alunos bolsistas estão sujeitos ao aprendizado de coisas novas, sem prejuízo 

para nenhuma das partes. Então, a formação se torna mais ampla e vai muito além 

da formação de docentes, com a contribuição de todos e, desse modo, surge e 

impera uma formação que dá mais importância a pesquisas e a criação de materiais 

didáticos pedagógicos, isso é muito importante para o desenvolvimento de qualquer 

professor, visto que muitas vezes a qualidade de ensino se torna trivial, devido a 

uma série de problemas encontrados dentro das escolas e do sistema que rege a 

Educação no Brasil, como por exemplo a desvalorização destes que estão todos os 

dias contribuindo com o seu melhor dentro das salas de aula, mesmo não tendo a 

oportunidade para além dos muros, ou seja, para uma qualificação adequada e 

constante. 

Os alunos das escolas que vão integrar este projeto são beneficiados de 

diversas formas, uma delas é a quebra de rotina onde os bolsistas trazem algo novo 

com o objetivo de estimular a curiosidade, mesmo com a preocupação de se basear 

nos conteúdos obrigatórios, os bolsistas possuem também o objetivo de  instigá-los 

e assim atraí-los para o universo do saber. Os futuros educadores bolsistas muitas 

vezes funcionam como mediadores entre o conhecimento escolar e os 

conhecimentos produzidos no meio acadêmico. 

O Pibid nos mostra que é preciso investigar a prática, pesquisar sobre os 

conteúdos. Significa dizer que preparar uma aula diferenciada, apoiada em 

metodologias investigativas e participativas pode transformar os conceitos prévios 

dos alunos. As palavras esclarecedoras do nosso grande mestre FREIRE (1996) 

exemplificam este conceito; 
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“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo 
e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade.” (FREIRE, 1996, p.29) 

É este lado de eterno pesquisador que o programa quer mostrar, despontar 

que se faz necessário tudo que foi relatado para que, de fato, permita que o lecionar 

seja eficaz. Que em uma aula lúdica, dinâmica e diferenciada também se ensina; 

como também é claro para que o futuro educador não se surpreenda com o 

ambiente em sala de aula, melhor dizendo, para que se possa criar certa intimidade 

com esse local. É algo que já vem pré-determinado pela CAPES – “Os projetos 

devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas 

desde o início da sua formação acadêmica...”4, conclui-se que essa parceria 

impulsiona o docente que está em construção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4  http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid  

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
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Capítulo 2 - Subprojeto Pedagogia no INFES em Santo Antônio de Pádua (2014-

2018) 

No INFES chegou a ter 89 bolsas de Iniciação à Docência no edital de 2014 a 

2018 distribuídas entres os Cursos de Licenciatura em Computação (12 bolsistas, 1 

Coordenadora de Área e 2 Supervisoras ); Licenciatura em Física ( 11 bolsistas, 1 

Coordenador de Área e 3 Supervisores); Licenciatura em Pedagogia ( 39 bolsistas, 3 

Coordenadores de Área e 4 Supervisoras) e Licenciatura em Ciências ( 19 bolsistas, 

1 Coordenadora de Área e 5 Supervisores).  

O PIBID em Pádua contempla 8 escolas, sendo elas CIEP Brizolão 469 Anaíde 

Panaro Caldas, Escola Municipal Deputado Armindo Marcílio Doutel de Andrade – 

CIEP 266, Colégio, Estadual Dr. Leonel Homem da Costa, Escola Municipal Escola 

Viva, Escola Municipal Judith Machado Bustamante, Escola Municipal Professora 

Maria Inês Ribeiro da Silva Santiago, Escola Municipalizada Professora Sarah Faria 

Braz e Escola Municipalizada Deputado Salim Simão  

 

Número de alunos de cada escola envolvidos nos subprojetos do campus de 

Santo Antônio de Pádua 2014-2018: 

 

 

Escolas \ Subprojetos 

 

Ciências 

 

Física 

 

Informática 

 

Pedagogia 

 

C.E. Dr. Leonel Homem da Costa  

 

 56  

 

  

CIEP Brizolão 469 Anaíde Panaro 

Caldas  

 

  233  

 

 

Escola Municipal Deputado 

Armindo Marcílio Doutel de 

Andrade – CIEP 266  

 

   87  

 

Escola Municipal Escola Viva  

 

400  
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Escola Municipal Judith Machado 

Bustamante  

 

   230  

 

Escola Municipal Professora Maria 

Inês Ribeiro da Silva Santiago  

 

   174  

 

Escola Municipalizada Deputado 

Salim Simão  

 

   31  

 

Total de alunos atendidos por 

subprojeto:  

 

400  

 

122  

 

489  

 

522  

 

Fonte: Relatório de atividades Final CAPES – 2018 

 

Os dados apresentados acima mostram os números do PIBID nas escolas 

públicas da Educação Básica de Santo Antônio de Pádua. Percebe-se o quão 

grande são esses números e o quanto essas escolas são beneficiadas, onde não 

somente os bolsistas adquirem conhecimentos, mas também as escolas ganham 

muito ao abraçarem o PIBID, visto que onde há baixo rendimento escolar, os 

formandos podem ser de grande auxílio a fim de auxiliar e, consequentemente, 

elevar o nível escolar, bem como, ajudar na formação continuada dos professores 

supervisores da escola. 

Pôde-se constatar também como a parceria entre a Escola de Educação 

Básica e a Universidade foi muito forte e presente, onde as duas só tenderam a 

ganhar, pois um se reconheceu no outro como espaços de formação e assim 

criaram juntos saberes na Docência, ou seja, um aprendendo com o outro na troca 

de experiências e sendo ambos beneficiados pelo Programa. 

Logo, compreende-se e enfatiza-se a importância do PIBID para a construção 

de uma educação mais dinâmica, reflexiva e crítica, pois são esses os objetivos que 

os bolsistas procuram levar para a rotina da escola; um projeto que busque valorizar 

o saber do aluno, não que na escola não haja esses critérios, no entanto, entende-

se como é difícil a jornada de um professor, o quanto o sistema exige de seu 
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trabalho e assim acaba por precarizar o ensino desse professor para com seus 

alunos.  

Por diversas razões a permanência do PIBID nas Universidades é de extremo 

valor e reconhecimento, pois não só colabora para a formação dos licenciados, mas 

também influência na construção de uma Educação de melhor qualidade, junto a 

toda comunidade escolar. 

Dado o exposto a cerca dos objetivos do MEC e dos dados do Programa do 

INFES, a autora desse trabalho fez-se presente por quatro anos no Programa de 

Iniciação à Docência Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense no campus 

do Instituto Noroeste Fluminense em Santo Antônio de Pádua RJ, tendo como 

Coordenador de Área o Professor Doutor Diego Chabalgoity.  

O Subprojeto Pedagogia coordenado pelo professor acima mencionado, na 

gestão 2014-2018, contou com o total de vinte bolsistas e três supervisoras que 

desenvolveram suas atividades em dupla, em duas Escolas do Município de Santo 

Antônio de Pádua da educação básica de ensino, sendo uma na Escola 

Municipalizada Deputado Salim Simão que possuem três duplas e outra na E. M. 

Profª Mª Inez R. da Silva Santiago com sete duplas, onde a Bolsista em questão 

desempenhava suas atividades.  Cada dupla compartilhava suas atividades em duas 

turmas do mesmo nível escolar na mesma escola, em um momento a mesma se 

encontra no período da manhã, por exemplo, no Pré I até o intervalo e após na outra 

turma do Pré I. 

Portanto, a respeito do que foi mencionado no grupo, antes dos discentes 

iniciarem suas atividades nas escolas há uma roda de conversa e troca de 

experiências nas reuniões semanais que acontecia às quartas-feiras juntamente 

com os colegas discentes, com as professoras supervisoras e com o coordenador 

de área, a fim de satisfazer as demandas das professoras das turmas, ajudando-as 

de forma que se contribua para o aprendizado das crianças com o intuito de atender 

às necessidades das mesmas, porém atentando sempre para que não se fuja de 

suas realidades. 

“Nosso referencial teórico é discutido permanentemente nas reuniões de 
orientação. Primamos por fundamentar um discurso homogêneo a ser 
levado às escolas. E, para além das reflexões teóricas constantes, 
organizamos, sempre ao começo dos semestres letivos na UFF, círculos de 
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estudo, em que discutimos durante três ou quatro semanas textos 
selecionados pelo orientador, para fundamentar nossa práxis.” 
(CHABALGOITY, s/d). 

Assim sendo, o presente Projeto tem como princípio fundamental conseguir 

conciliar a demanda das professoras das turmas com os objetivos propostos pelo 

Programa, visando sempre o aprendizado dos discentes de forma a garantir e 

fortalecer a relação Escola e Universidade com uma prática futuramente mais 

satisfatória desses discentes, bem como, de seu público alvo. Para que este 

objetivos sejam atingidos, há leituras e discussões de textos a fim de fundamentar a 

práxis nas escolas.  

São dois grupos diferentes do Subprojeto Pedagogia no INFES contando com 

39 alunos bolsistas, portanto duas coordenações diferentes, em que para a 

realização da metodologia de trabalho é necessária três semanas para que se possa 

pensar e montar a prática nas escolas. Sendo que na primeira há uma discussão 

acerca dos temas notificados pelas professoras, na segunda semana os bolsistas 

apresentam os seus respectivos planos de aula e geram mais uma discussão para 

que haja reflexão, troca de experiências e, consequentemente, ajuda para a 

execução das atividades nas escolas; por fim, na terceira semana ocorre de fato o 

desempenho das atividades nas escolas.  

“Na primeira semana fazemos um debate sobre o tema, elencando 
os conteúdos necessários para sua abordagem. Organizamos os 
conteúdos do mais simples ao mais complexo, e do mais fácil ao 
mais difícil, considerando os pré-requisitos devidamente. Assim 
podemos dividir as aulas entre as duplas ao longo da semana, 
considerando a evolução de cada turma. Por exemplo, a dupla que 
trabalha na segunda-feira no Maternal trabalha a introdução ao 
conteúdo, a dupla que trabalha na sexta-feira fará o fechamento.” 
(CHABALGOITY, s/d). 

 

Para a elaboração das aulas, os bolsistas pensam nos conteúdos, objetivos e 

metodologias, onde, depois de estudarem os conteúdos, ocorre um debate acerca 

dos objetivos, nos quais existirão pelo menos duas linhas de pensamentos, a 

primeira é a compreensão e assimilação dos conteúdos e a segunda, em quais as 

habilidades serão concebidas por meio do contato com os conteúdos. 
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“Por exemplo, se os conteúdos são as formas geométricas. Num primeiro 
debate, logo as organizamos em triângulos, círculos, quadriláteros, etc. Um 
dos objetivos seria a assimilação dos conteúdos- as formas geométricas- o 
outro, referente ao desenvolvimento das habilidades, diz respeito às 
capacidades simbólicas e de abstração- no futuro- das crianças.” 

(CHABALGOITY, s/d). 

 

Sendo assim, há uma articulação entre assimilar conteúdos e contribuir para o 

desenvolvimento cognitivo, aprendizagem e ações por parte das crianças. 

“O ponto de partida do grupo é o planejamento das professoras nas escolas. 
Não propomos projetos específicos, elaborados à priori em nossas 
discussões, mas a partir dos temas que as próprias professoras estão 
trabalhando.” (CHABALGOITY, s/d). 

Desse modo não se parte de uma pedagogia de projetos, mas sim através de 

um planejamento realizado pelas professoras, tendo como objetivo principal fazer 

com que os alunos bolsistas possuam contato com o planejamento escolar como um 

todo, afastando-os de qualquer concepção redentora de educação ou, até mesmo, 

de uma intervenção onde o saber acadêmico muitas vezes tende a proporcionar 

recursos prontos aos docentes a fim de serem aplicados nas escolas. Outra questão 

dentro dessa linha de pensamento é a metodologia de trabalho que os alunos 

bolsistas terão o entendimento de que o PIBID é, na verdade, uma iniciação à 

docência, onde irão aprender de forma diferente daqueles estágios em que só 

ocorrem observação sobre as aulas que são dadas aos alunos, estando portanto em 

processo de aprendizagem acerca do contexto escolar. 

Ao planejar atividades que resultam numa organização das ações que 

acontecerão nas escolas, tornando-se fundamental para o desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem, sempre com o intuito de gerar um apropriado 

trabalho na escola e assim atendendo as suas necessidades e criando 

possibilidades dentro da mesma. Logo, ao realizar um planejamento, os bolsistas 

organizam metodologias com o propósito de criar ações pedagógicas pertinentes 

para o contexto social e cultural das escolas.  

Logo, para se ter uma formação de qualidade e reflexiva é de extrema 

importância que os discentes tenham a clareza de que ao  educar é preciso colocar-

se no lugar de aprendiz, visto que “quem forma se forma e re-forma ao formar e 

quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, 1996, p. 25), ou seja, 
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não é somente transferir conhecimento, mas sim construir diálogos em sala de aula 

com os educandos que juntos possam criar uma troca de saberes e aprendizados 

para que deste modo desenvolvam metodologias que favoreçam ambos no processo 

de aprendizagem. 

 É nessa linha de pensamento que os bolsistas se planejam, visando sempre 

reascender a autonomia, a criatividade, a criticidade, a imaginação das crianças sem, 

com isso, negar suas realidades e assim respeitar os seus próprios conhecimentos, 

aguçando-os e acrescentando novas propostas de ensino de forma lúdica e 

saudável a fim de garantir um aprendizado suficiente para torna-las pessoas 

humanas e contribuindo para a sua potência de agir.  

Pode-se ao mesmo tempo em que se lê um texto teórico desenvolver o que 

deva ser ensinado, não se deve prender-se somente na teoria exposta no meio 

acadêmico, como também a converte-se para que seja possível trabalhá-la no dia a 

dia. O binômio Teoria X Prática se une em prol de uma formação mais humana e 

menos tradicional.  

Essa parceria do PIBID com as escolas vai articular ambas as partes, e os 

acadêmicos são os elos essenciais. Este incentivo que estava sendo oferecido pelo 

PIBID mostra que a sala de aula não é única e exclusivamente o que os noticiários 

televisivos mostram, as mídias querem passar a imagem de um professor que sofre, 

tem que fazer dupla ou tripla jornada de trabalho para se manter, que é espancado e 

ameaçado de morte (quando está vem com aviso); então ele surge para desmitificar 

a imagem que criaram em torno da carreira docente e que está fazendo com que o 

número de evasão das licenciaturas seja assustador. 

Esse tipo de formação permite que o sujeito reconheça seu lugar 

epistemológico e que se sinta engajado na carreira docente. 

“Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, 
nos tornamos capazes de apreender. Por isso, somos os únicos em que 
aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do 
que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, 
reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e 
à aventura do espírito.” (FREIRE, 1996, p. 69). 
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Esse aprender no qual fala o autor é o mesmo oferecido neste Programa, como 

ele mesmo diz, aprender é uma forma para que se formular os próprios conceitos e 

assim propor mudanças, priorizando sempre melhorias. A escola não termina no fim 

do Ensino Médio, ela não é um “inimigo” plantado na sociedade, o que acaba a 

transformando em um constante devir. 
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Capítulo 3: Relato de Experiência o PIBID como impulsionador da formação 

docente com apoio em entrevistas com ex bolsistas do Subprojeto Pedagogia. 

Com a finalidade de afirmar a importância do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID) para a formação de professores, visto que é notório 

que os futuros docentes tenham uma boa vivência na prática às teorias estudadas e 

conhecer o futuro local em que esse profissional atuará, o PIBID encontra-se como 

imprescindível impulsionador da então formação docente.  

Dessa forma, o PIBID foi implementado na Universidade Federal Fluminense 

com o objetivo de elevar a qualificação profissional e, no Subprojeto Pedagogia, teve 

uma grande preocupação em não somente desenvolver conteúdos, mas contribuir 

de forma que estes possam ter significados para os alunos, de forma que eles se 

reconheçam como pessoas capazes de aprender e de também ensinar e se 

socializar humanamente. Portanto, nesse sentido, o grupo atua de forma aberta, 

clara e leve, buscando sempre meios de proporcionar o melhor possível dentro da 

proposta/teoria marxista e freiriana. 

Nesse sentido, a aluna atuou primeiramente por quatro anos na E. M. Profª Mª 

Inez R. da Silva Santiago na Educação Infantil, em Santo Antônio de Pádua, tendo 

experiência em todas as turmas dessa modalidade. Sendo elas:  Maternal II, Pré I e 

II, desenvolvendo projetos como Contação de Histórias, Jogo Brinquedo e 

Brincadeira onde teve a liberdade para escolher qual atividade seria levada, a fim de 

contribuir para o desenvolvimento da motricidade, desenvolvimento intelectual e 

cognitivos.  

Tudo isso, com a então a Coordenadora de Área, Professora Doutora 

Fernanda Fochi Nogueira Insfra, onde pôde adquirir experiências riquíssimas 

através do lúdico, que abriu portas para novas formas de descobertas e 

aprendizagens, bem como, a oportunidade que teve de apresentar o projeto 

Contação de História fora do estado do Rio de Janeiro. Essa ação gerou, assim, 

trabalhos importantes para a Universidade e para a escola, por meio de experiências 

significativas para o conhecimento acadêmico e profissional. 
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No último ano, com a então entrada do Coordenador de Área Diego 

Chabalgoity houve mudanças na metodologia de ensino/aprendizagem, passando 

assim a desenvolver um trabalho voltado para o planejamento nas reuniões 

semanais do grupo, baseando-se no plano de aula das professoras como dito 

anteriormente, no capítulo 2.  Essa ação proporcionou para os bolsistas a 

possibilidade de conhecer como se dá um bom planejamento, não permitindo uma 

aula vaga e vazia de sentidos, pois a autora não cursou o Ensino Normal e não 

sabia como planejar e construir planos de aula. 

Isso dito fez-se lembrar do início da presente autora na Universidade Federal 

Fluminense no curso de Pedagogia, aluna de escola pública que acabara de entrar 

num mundo novo e desconhecido em que as dificuldades eram enormes. Primeiro, 

porque como sabido, o ensino Médio público vem sofrendo defasagem ao longo dos 

anos e, segundo, porque não se aprende que é possível realizar integralmente as 

atividades propostas no currículo. Então, a percepção da autora apontava para um 

lugar de não pertencimento, de que ela nada sabia. 

 Identifico-me aqui como essa autora, e afirmo que muito dificilmente 

conseguiria terminar esse curso. Então não me permitindo ser hipócrita fui 

protelando durante todo o primeiro período onde por “milagre” passei com notas 

ótimas, mas isso não a fazia enxergar o quão capaz era. No segundo período, veio 

uma reprovação, mas hoje entendo que esse fato não mede qualquer competência 

ou habilidade. E isso ocorreu porque naquele período internalizei incapaz e que não 

sabia onde, como ou quando estudar, sendo assim, acreditava que de nada 

adiantava estudar.  

Mas num dado momento surgiu o edital do PIBID e essa foi a oportunidade 

para se tentar algo novo com possibilidades de crescimentos em várias áreas da 

vida. A futura pedagoga se encontrava sem bolsa e passando por dificuldades de 

permanência na Universidade, não somente pelos fatos citados acima, mas por 

questões financeiras sérias, e então recordou-se perfeitamente que após passar 

pelo processo seletivo para entrar no Programa, então a professora Fernanda 

Insfran entrou para dar aula de TCC 1, quando a mesma lhe apontou o dedo e disse 

taxativamente:  “PIBID? você está dentro”. Com o coração acelerado a aluna 

perguntou a si mesma: “Será que sou capaz de dar conta dessa imensa 



  
 

28 
 

 

responsabilidade?” E, lá, no seu íntimo ela já sentia uma pontinha de felicidade e de 

interesse por essa nova etapa.  

E foi assim que a autora desse trabalho começou a participar do PIBID, 

juntamente com sua parceira Thuany Rezende, desenvolvendo o projeto Contação 

de Histórias que foi apresentando no IV Seminário Internacional "A Educação 

Medicalizada: Desver o Mundo, Perturbar os Sentidos" em Salvador, onde foi muito 

bem aceito e, logo após, o Projeto Jogos, Brinquedo e Brincadeiras, com a parceria 

de Alice que ficou com a autora até o fim do edital PIBID 2014-2018. 

 

Esses relatos foram pra contextualizar que a bolsista que relata esse trabalho 

não se sentia adequada na Universidade, que se sentia até mesmo incapaz de fazer 

parte da mesma, tudo devido a uma história de vida – difícil como a de muitos 

brasileiros - e pelas dificuldades que a maioria possui. No entanto ao entrar no 

Programa, reconheceu-se como pessoa, como futura profissional apaixonada pela 

Educação Infantil e por crianças. Eu pude visualizar como é ser Professora, como é 

viver nesse mundo da Educação, como são as dificuldades encontradas nessa 

profissão e, principalmente, o Programa me proporcionou entendimento, uma 

compreensão acerca da visão de mundo, auxiliando, para que eu, a aluna aqui 

retratada pudesse se enxergar verdadeiramente, a me sentir mais humana, a querer 

lutar pelo melhor da Educação, a transformar vidas e ensinar além dos conteúdos 

programáticos, e perceber o quanto essas crianças são capazes de aprender, de 

ensinar e de principalmente de mudar esse mundo caótico em que vivemos.  

Como aponta perfeitamente Paulo Freire “O que está condicionado, mas não 

determinado”. (FREIRE, 2003, p.53), foi então que a bolsista presente se tornou 

sujeito e não vítima ou objeto de sua própria história, onde o PIBID foi estímulo 

fundamental para mudar tudo aquilo que travava e a levava pra trás, mudando, 

portanto toda sua vida acadêmica. 

“[...]Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 
sua própria produção ou a sua construção.” (FREIRE, 2003, p. 47) 

Ou seja, é necessário que todos os educadores tenham a noção de que é 

preciso que os alunos adquiram conhecimentos através das possibilidades que são 
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ofertadas, e com a clareza de que o conhecimento pedagógico deve ser vivido por 

essas crianças de forma que elas construam seus próprios conhecimentos 

contribuindo assim para sujeitos críticos futuramente. 

“Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa aos direitos dos 
educandos e exige também, a apreensão da realidade..”  (FREIRE, 2003, 
p.66). 

 

O PIBID pode contribuir para a reflexão sobre nossa percepção de uma 

determinada realidade, que é a escolar, oferecendo aos envolvidos no processo 

apoio e suporte, além de permitir que se problematize teórica/prática, visto que ao 

entrar na sala de aula os futuros professores tem a oportunidade de estudar aquele 

ambiente, de fazer diferente do que se está vendo, criando saberes provisórios e 

contribuindo para uma didática que instigue os alunos.  

Se o PIBID ajudou a esta bolsista tanto, com certeza ele ajudou a muitos outros 

bolsistas em suas particularidades Então, é necessário discutir e lutar pela sua 

permanência, não só pela questão financeira, porque ele ajuda muito na 

permanência dos alunos na Universidade, mas também pela importância de tornar 

profissionais melhores e aptos, pois muito dificilmente ocorre de uma pessoa 

conhecer seu ambiente de trabalho, não gostar e permanecer exercendo essa 

função, dessa forma o PIBID abre portas e clarifica ideias.  

Ao refletir sobre toda essa narrativa e trajetória acadêmica e as experiências 

vividas a partir da entrada no PIBID, faz-se pertinente entrevistar colegas ex-

bolsistas do Programa, não só com a finalidade de expor seus pensamentos, mas 

também com o intuito de comparar suas ideias com as da autora, refletir mais ainda 

em como o Programa pode ajudar ou não na forma em como atualmente se enxerga 

a escola e se realmente o PIBID contribui ou não para a então a formação 

acadêmica desses ex-bolsistas.   
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4.1 Entrevistas 

Como metodologia nesta pesquisa, além de me apoiar nos registros de minhas 

memórias de formação enquanto bolsista realizei entrevistas com ex-bolsistas do 

curso de Pedagogia no Instituto Noroeste Fluminense / Universidade Federal 

Fluminense. Para tal foi elaborado e entregue um questionário com cinco perguntas 

para oito ex-bolsistas, alguns já formados e outros em formação, acerca de suas 

vivências e visões no Programa. A entrevista se deu em diferentes espaços, como 

no próprio Instituto, nas casas dos ex-bolsistas, na casa da autora do trabalho e no 

trabalho de alguns.  

A primeira pergunta do questionário é “Qual foi o impacto que o PIBID teve 

para a sua futura prática docente? Você vê esses impactos como positivos ou 

negativos?”  

Aqui, pode-se notar que todos os alunos identificaram como positivos os 

impactos, uns relataram que hoje como professores eles veem impactos 

significativos em suas práticas, como por exemplo: 

“Às vezes me pego gritando e aí paro e repenso em como não adianta, pois 
eu já estive ao lado deles e lembro que eles não se sentiam bem com isso e 
também não mudavam seus comportamentos.” (Aluna ex-bolsista)   

“O programa PIBID foi muito importante e decisivo na minha escolha 
profissional. É no chão da escola que nós pedagogos vivenciamos desde a 
nossa formação as experiências que cotidianamente atravessam o universo 
escolar.” (Aluno ex-bolsista) 

Essa fala especificamente chamou a atenção da autora, visto que o aluno diz 

que o PIBID foi decisivo para a sua escolha profissional, ou seja, o Programa 

possibilita formar profissionais engajados na profissão docente, pois dificilmente um 

aluno, ao viver a realidade escolar, vai optar por permanecer ali sem realmente 

gostar desse ambiente.  

Nessa primeira pergunta muitos alunos foram diretos em suas respostas sem 

prolongamentos, deixando claro que o PIBID possui sim impacto na prática 

pedagógica e que esses impactos são sempre positivos, pois os fazem pensar e 

repensar seus lugares e suas falas ao iniciarem a carreira docente.  

A segunda pergunta foi “Existe relação entre o PIBID e o entendimento do 

contexto escolar?” 
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Em geral as respostas foram diretas, no entanto algumas chamaram a atenção 

da autora, tais como:  

“Com certeza. O PIBID nos mostra os contextos históricos, políticos e 
sociais da escola, tendo cada escola a sua particularidade. Também é 
possível compreender a trajetória e mecanismos que engendram a 
instituição escola.” (Aluna ex-bolsista)  

“Este é um ponto delicado, tendo em vista que a realidade de nós bolsistas 
é um pouco diferente da realidade existente em nossas escolas públicas. O 
programa contava com o financiamento da CAPES que por sua vez, nos 
permitia adquirir materiais para execução das atividades, compra de 
passagens para eventos, diárias e confecção de produtos pedagógicos em 
geral. Sabemos que esta realidade não é encontrada em toda escola que 
caminhamos. Penso que o projeto em alguns momentos serve como uma 
possibilidade de um suspiro para as/os professoras/es que tem um encontro 
com o PIBID. Nós alunas/os chegamos com as ideias e materiais e elas/es, 
nos recebem com a experiência e a vontade de aprender e ajudar.” (Aluna 

ex-bolsista)  

 

 Na primeira fala, a aluna deixa claro que foi notório o entendimento do 

contexto escolar em seus diversos desdobramentos através do Programa. A 

segunda fala diz a respeito da diferença de realidades, ou seja, enquanto bolsistas 

tem-se a oportunidade financeira de comprar e produzir materiais, mas na realidade 

escolar isso nem sempre acontece tendo em vista as dificuldades financeiras que a 

equipe escolar enfrenta, portanto é preciso que os formandos tenham essa 

consciência de que além das dificuldades que já se conhecem sobre o ensino há 

também as dificuldades financeiras que acabam por limitar o trabalho docente. 

Nessa fala também fica evidente a troca de experiências entre as professoras e os 

alunos bolsistas.  

A terceira pergunta se deu da seguinte forma: “Qual o impacto da sua 

participação no PIBID na forma como você entende a profissão docente?”. 

“Isso que é o mais importante no PIBID, te possibilita as infinidades de 
pensamentos sobre a prática.” (Aluna ex-bolsista) 

“O programa me impactou bastante e me fez ter um outro olhar para a 
carreira docente. A Universidade me proporcionou algo mais reflexivo e 
teórico e o programa fatores mais concretos. E uma experiência auxiliou a 
outra. Atualmente a profissão de professor tem outro conceito para mim, é 
algo que vai muito além de baixo salário e desvalorização, vejo essa 
profissão como um ato político de aprendizagem, aonde estou formando 
alunos para compreender também da vida e não somente para o mercado 
de trabalho.” (Aluno ex-bolsista)  
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Nessas falas há uma clara constatação dos impactos positivos do PIBID no 

entendimento da profissão docente, onde puderam repensar o lugar que ocupariam 

nas escolas e como seriam suas ações na mesma. 

Defino o impacto da minha participação no PIBID como “aprendizado”. O 
que pude adquirir de conhecimento teórico e prático participando deste 
programa fez com que eu fosse aos poucos me lapidando como um futuro 
docente. Sabemos que o professor passa por dificuldades devido a um 
perverso sucateamento da educação, mas pude observar e buscar forças 
em docentes que mesmo com todas as dificuldades estavam trabalhando 
com um sorriso no rosto e acreditando no ensino-aprendizagem de cada 
aluno presente, seja ele com deficiência ou não. Assim, pude compreender 
em partes como a profissão docente se da, faltando apenas a minha 

inserção de fato no âmbito educacional como educador. (Aluno ex-bolsista)  

 

“Durante o período em que participei do PIBID foi um divisor de águas, 
porque ele nos possibilita aliar a nossa pratica as teorias aprendidas na 
universidade, um período em que desenvolvemos e apuramos o pedagogo 
que há em nós e que dentro de pouco tempo deixa a universidade e vai de 
encontro a escola.” (Aluna ex-bolsista) 

 

Em todas essas respostas, assim como, nas demais todos os ex-bolsistas 

falam da importância de viver a prática, da importância de estar dentro do âmbito 

escolar, de adquirir experiência e problematizar as questões teóricas aprendidas na 

Universidade.  

Outra fala que muito chamou atenção foi a possibilidade de fortalecer vínculos 

e companheirismo entre os alunos, aqui o bolsista deixa claro também os ganhos 

que ele teve durante sua participação no PIBID:  

“Acredito que o maior impacto tenha sido a oportunidade de estar inserido 
no contexto escolar e percebendo com as tramas cotidianas se 
(re)produzem na escola. Fui bolsista do PIBID por 3 anos e foi neste projeto 
que me inseri na pesquisa Tive a oportunidade de produzir artigos, relatos 
de experiências, produzir oficinas e de fato se inserir no contexto acadêmico. 
Quanto a estas experiências, todas me proporcionaram modificações e 
novos encontros com a minha prática docente. Outro ponto positivo no 
PIBID é ter a oportunidade de produzir uma docência compartilhada, aquela 
com companheirismo, novas ideias, divisão de tarefas, diferentes visões de 
escola.” (Aluno ex-bolsista)  

 

A quarta pergunta é: “Você mudaria algo no programa?”. 

“O programa possui um planejamento excelente, com encontros, discussões, 
levantamento teórico de qualidade e a prática incontestável. Eu não mudaria 
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nada, apenas acrescentaria. Seria interessante se os alunos que participam 
do programa pudessem organizar eventos, junto com o coordenador (a), e 
levar os debates das práticas que vivenciamos para outros ambientes, onde 
outros alunos da Universidade, outros professores, e outras pessoas 
pudessem fazer parte dessa luta diária.” (Aluna ex-bolsista)  

 

Essa pontuação que a aluna bolsista analisa com acréscimos é muito 

interessante, pois seria muito gratificante mesmo se os bolsistas pudessem 

apresentar o programa e as suas vivências para outras pessoas, ou seja, para além 

das escolas e universidade. Como ela mesma diz criar um evento próprio dentro da 

Universidade convidando a comunidade como, por exemplo, pais dos alunos só 

trariam sem dúvidas benefícios e mais aprendizagens para todos.  

“Não tenho algo objetivo e direto que tenha a intencionalidade de modificar 
alguma coisa no programa, mas gostaria de levantar uma discussão que me 
acompanhou durante a graduação. Entendo que o PIBID seja um projeto 
interessado em inserir alunos/as de graduação no ambiente escolar e iniciá-
los na pesquisa. Para mim, esta intencionalidade está explícita, mas em 
alguns momentos, não para nós bolsistas. O PIBID nos mais diversos 
contextos individuais e subjetivos nos é apresentado como uma bolsa de 
assistência estudantil evidenciando a permanência na Universidade. Não 
que seja ruim ou que não esteja de acordo, mas problematizo, a fim de 
perceber que as nossas Universidades não estão dando conta dos mais 
diversos públicos dentro das Universidades, portanto, precisamos repensar 
nossas políticas de assistência estudantil, a fim de garantir a todos/as o 
direito de permanecer e estudar. Quanto a bolsa do PIBID, nos deveria ser 
apresentada como uma outra possibilidade de formação docente, para além 
do curso que já realizamos, digamos que quase uma experiência prática, 
pausada na teoria adquirida na graduação.”  (Aluno ex-bolsista)  

 

Aqui, o aluno relata a importância de frisar que a bolsa do PIBID vai além de 

permanência na universidade, no entanto, no caso que envolve a autora todos os 

coordenadores deixaram clara a importância de vivenciar os espaços escolares bem 

como a responsabilidade de estar ali dentro criando ações intrínsecas.  

“O programa e muito bom precisa ser estimulado pelos governantes. Ele 
necessita ser ampliado por mais instituições, contemplar mais graduandos, 
mais escolas, pois e um caminho que nos possibilita através da nossa 
intervenção e participação a nos atentar a observar e pesquisar sobre as 
situações encontradas.” (Aluna ex-bolsista)  

 

A bolsista relata e entende que essa preocupação seja de todos os professores 

em formação, onde existe a necessidade da ampliação de todos os programas 

sociais.  
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“Sim. Acredito que os bolsistas poderiam criar um projeto de extensão 
direcionado à formação continuada dos (as) professores(as) da escola 
agraciada com o trabalho do PIBID. Sei que não são só os professores que 
têm como contribuir para a formação dos bolsistas e acredito ser algo a ser 
modificada já que os alunos têm pouca oportunidade de troca com as 
professoras que não são coordenadoras. Outro motivo para a sugestão é 
que a maioria das professoras não têm uma formação no curso de 
pedagogia (algumas são formadas em matemática e/ou curso normal) e 
também trabalham dois turnos (o que dificulta a formação continua). 
Acredito que o PIBID é um espaço que poderia promover este trabalho, 
enriquecendo assim a formação dos bolsistas, professores (as) e alunos. Já 
foi colocado em questão a formação continuada das professoras, mas ainda 
não foi colocada em prática. Entendo que formação continuada não são 
cursos ao longo do ano, sim um processo continuo. Poderia ser um clube do 
livro, discussão de filmes/documentários, alguma prática de pesquisa e 

trocas com regularidade.” (Aluna ex-bolsista)  

Esse assunto referente à formação continuada surgiu em no grupo de trabalho 

através das próprias professoras das escolas. No entanto, não houve resultados, 

devido à falta de tempo das mesmas, porque muitas entram de manhã e só saem no 

final da tarde. Nessa entrevista a autora e a outra aluna bolsista pensaram que 

talvez houvesse uma organização para que se separasse pelo menos um dia por 

mês ou um final de semana, que essa nova organização de horário poderia dar certo 

sim.  

“Não. Acho o programa bem dinâmico e tem uma proposta que cumpre o 
objetivo de levar o licenciado ao contato mais direto com a sua profissão. 
Vejo também que cada professor tem a sua forma de conduzir o programa o 
que o faz ser diversificado.” (Aluno ex-bolsista)  

“Apenas a remuneração, pois o programa exige muito dos alunos.” (Aluna 
ex-bolsista)  

 

Por uma questão de permanência dos alunos na Universidade, essa questão 

com certeza deveria ser analisada e repensada. Sabe-se que a bolsa vai além da 

então permanência, mas nenhum valor é alto demais para a educação e para formar 

pessoas.  

“Sim, mudaria algumas coisas, por exemplo: usar alguns métodos dados 
por Paulo Freire, trazer atividades em que o aluno seja incentivado a querer 
sempre mais aprender.” (Aluno ex-bolsista)  

 

“Que todos os alunos em licenciatura pudessem passar por esse programa 
que vai além de matéria de estágio.” (Aluna ex-bolsista)  
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Podemos ver as divergências de opiniões sobre o programa em si nessa 

pergunta, onde cada um deixa a sua contribuição, desde a mudança da assistência 

ao estudante onde o aluno deixa claro a sua ideia de ampliar esse acesso, até 

oferecer uma modalidade de pesquisa para além da já vivenciada na Universidade. 

Outras questões como garantir que todos os alunos de licenciatura tenham essa 

experiência, aumentar o valor da bolsa e a concepção de que o programa possa 

possibilitar um projeto de extensão para o benefício de todos professores das 

escolas atendidas, que muitas vezes não possuem oportunidades de se capacitarem 

mais. Um aluno também diz que gostaria de ver a inserção de Paulo Freire no 

contexto escolar.  

A quinta pergunta foi “Qual o impacto da bolsa PIBID para sua formação 

acadêmica?”  

“Foi fundamental. Com a bolsa eu custeava minha alimentação e as 
fotocopias das artigos/textos que eu precisava para concluir o estudo de 
cada disciplina. Até mesmo alguns matérias que usava para dar as aulas do 
PIBID e os textos de estudo do grupo.  Acredito que sem a bolsa minha 
família não conseguiria me manter financeiramente na graduação, pois tive 
que morar em outra cidade para realizar a mesma.” (Aluna ex-bolsista)  

 

Essa realidade é a vivida pela maioria dos alunos do INFES, são pessoas que 

moram em outras cidades e tem que deixá-las para residir em Santo Antônio de 

Pádua, ou seja, as dificuldades financeiras geralmente são grandes, portanto a bolsa 

se torna necessária para a permanência e custeio de necessidades básicas desses 

alunos.  

“O impacto da bolsa PIBID, financeiramente falando, foi importante e crucial 
na minha trajetória acadêmica. Não sei o que seria da minha permanência 
no curso se não recebesse esse auxílio. O valor não era "lá aquelas coisas", 
mas ajudava a pagar o meu transporte para a universidade e a alimentação, 
já que não recebia nenhum outro auxílio. Portanto, o valor em si da bolsa foi 
importante para a minha permanência e assiduidade no curso.” (Aluno ex-

bolsista)  

 

É notória a importância dessa bolsa para que os alunos consigam concluir o 

curso. Percebe-se que ela contribui em todos os sentidos para a formação 

acadêmica dos discentes, desde ao elevar a qualidade dessa formação até a 

conclusão efetiva do curso.  
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“Foi ótimo, porque através do PIBID ajudou na minha permanência na 
Universidade.” (Aluna ex-bolsista)  

  

“A bolsa me ajudou com várias questões dentro da Universidade como o 
custeio da minha alimentação, na compra de materiais para trabalhar na 
escola, nas contas da república e para minhas necessidades básicas 
durante todo o período em que estive no Programa. Com ela eu pude 
terminar minha graduação de forma menos pesada do que alguns colegas 
que infelizmente não tinham nenhuma bolsa ou auxílio.” (Aluna ex-bolsista)  

 

De forma geral, todos os entrevistados disseram que a bolsa foi importante 

fator na sua permanência e sobrevivência na Universidade, bem como, a conclusão 

do curso de Pedagogia.  

Isto posto, ao entrevistar os ex-bolsistas e colegas, a autora pôde perceber em 

seus olhares, gestos e falas o carinho que sentem pelo PIBID e, bem como, o 

mesmo os ajudou, alguns já formados deixam claro a importância de ter tido a 

oportunidade de ter passado pelo programa e a influência dele para sua então 

prática pedagógica.  

Uma outra questão que deve ser destacada trata-se de uma colega que foi do 

Programa e não quis continuar na profissão, deixando claro que a escola não é seu 

lugar, portanto como já dito anteriormente, dificilmente uma pessoa ao vivenciar o 

espaço de sua profissão e não gostar, ela irá permanecer, esse exemplo corrobora 

essa afirmação.  

Por fim, a entrevista foi importantíssima para este trabalho, para afirmar as 

ideias da autora mostrando as divergências e concordâncias de opiniões dos ex-

bolsistas, chegando ao resultado esperado de contextualizar a importância do PIBID 

para a formação acadêmica dos discentes em Pedagogia.  
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5 - Conclusão 

Diante de todo o trabalho exposto, com a finalidade de compreender a 

importância do PIBID para a formação acadêmica dos pedagogos, fica evidente que 

é necessário que o discente vivencie a realidade escolar por meio de projetos, sejam 

eles de Iniciação à Docência ou de extensão, fazendo assim uma aproximação da 

teoria com a prática, buscando entender as relações sociais e culturais existentes 

nas escolas. 

 Nesse contexto constatou-se que o Programa permite uma formação 

diferenciada, que traz reflexões no dia a dia do professor que passou pelo projeto, 

possibilitando práticas libertadoras em busca de uma educação de qualidade e mais 

humana.  

O discente em formação inserido no contexto escolar traz bons resultados, 

como vimos nas entrevistas quando a aluna diz que repensa muito antes de gritar 

com seus alunos, pois a mesma já esteve do outro lado e viu que essa prática não 

traz benefícios algum.  

Essa mesma aluna, ao entrar em contato com a rotina do trabalho pedagógico 

dos professores que envolve a preparação dos planos de aula e de curso, entende a 

importância do planejamento das ações que possam ser desenvolvidas na sala de 

aula, onde há necessidade como a exemplificada no capítulo 2, sobre entender e 

organizar o trabalho pedagógico que envolve as três etapas (Objetivos, conteúdo e 

metodologia) e que sempre foram discutidos nas reuniões. Portanto, havendo o 

objetivo claro de não somente levar conteúdos e projetos prontos sem organização 

prévia e sim pensados, discutidos e analisados antes, para então produzir 

apropriação de conhecimentos através de atividades cabíveis a cada faixa etária.  

  Logo, entende-se a importância do bolsista participar ativamente das ações 

dentro da escola, diferentemente dos estágios obrigatórios aonde o aluno só vai 

para fazer observações, sem intervenções ou, quando ocorre essa intervenção ela 

se dá de forma rápida e superficial através de projetos. Portanto, o Programa 

possibilita ao aluno bolsista a começar a exercer suas funções na escola, dentro, 

claro, do que lhe compete e seja previamente permitido e acordado com a direção e 

professores, com objetivos claros que visem contribuir positivamente para a 
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formação acadêmica desse bolsista e sem prejuízo ao público alvo, os pequenos 

que necessitam da transformação do velho em novo, de modo lúdico.  

Nessa abordagem, com base nas respostas de um questionário e relatos de 

experiências da autora, tornaram-se relevantes para a caracterização do papel do 

PIBID na formação docente, concluindo assim que o mesmo possui significativa 

importância na vida desses bolsistas enquanto acadêmicos, porque permite a 

intensa vivência nas escolas e compreensão do senso crítico através das 

experiências adquiridas, bem como, o aprimoramento de conhecimentos.  

Portanto, a vivência no Programa possibilita uma formação crítica, uma 

aprendizagem significativa alicerçando nos diferentes conflitos e contextos 

existentes no âmbito escolar. É relevante então vivenciar e refletir por meio do PIBID, 

para assim reconstruir as próprias práticas pedagógicas, atendendo as demandas 

em benefício de uma educação democrática, emancipadora e significativa. 

Sendo assim, os resultados possibilitam compreender e certificar que o PIBID 

produz espaços de trocas de aprendizagens e conhecimentos entre a Universidade, 

escola e bolsistas – além de todo corpo docente - havendo um objetivo comum de 

promover a melhoria na qualidade da formação dos graduandos através da iniciação 

à docência.  
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