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PIBID - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA

• 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; 

• incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 
como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos 
processos de formação inicial para o magistério. (CAPES, 2017) 

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


Introdução 

➢ No curso de Geografia da Uea o projeto iniciou em 

2013;

➢ já participaram 67 bolsistas; 

➢ atualmente 21 bolsistas estão em duas escolas. 

➢ os alunos expõem a falta de conexão entre o que é 

ensinado na Universidade e o que se usa realmente 

nas escolas de ensino básico;



➢ A pesquisa objetivou analisar a contribuição do Programa para a formação 

dos professores de Geografia na escola de Ensino Médio. 

Metodologia 

➢ foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, principalmente nos 

relatórios dos alunos de 2014-2016.



Referencial Teórico 

(AMBROSETTI; CALIL, 2016); (GATTI, 2014); (LEÃO, 2013); (SANTOS, 2008); (SILVA, 
2013); (NÓVOA, 1999); (TARDIF, 2014) – corroboram com as ideias dos alunos de que 
existe uma distância entre o que se aprende nos cursos de licenciatura e o que é vivenciado 
nas escolas de ensino básico. 

Para Silva, “As formações universitárias de professores têm apresentado trajetos formativos 
que pouco se vinculam com a escola, deixando as práticas desprestigiadas na constituição do 
profissional”. (SILVA, 2013, p. 304-305). 

A Escola Básica não pode ser vista como um recipiente vazio que deve ser preenchido com 
os conhecimentos gerados no Ensino Superior. Assim, a matriz curricular de um curso de 
licenciatura deve considerar a realidade da Escola Básica na definição dos tempos e dos 
espaços que compõem as unidades curriculares que se comunicam com a ciência de 
referencia. (LEÂO, 2013, p.25).

Nóvoa (1999) e Tardif (2014), argumentam a necessidade de repensar a formação para o 
magistério, levando em conta os saberes dos professores e as realidades específicas de seu 
trabalho cotidiano.



Relatos de experiências dos bolsistas

A maioria dos bolsistas, a partir do segundo semestre no Programa, ministra aulas

sem dificuldades, no entanto, é preciso melhorar quanto à escrita, pois muitos

graduandos têm dificuldades de escrever e relatar as suas atividades. Esse é um

processo lento que deve ser incentivado, já que é por meio dos escritos que se

percebem o crescimento intelectual e pessoal, por exemplo, quando conseguem

fazer autocrítica, ou quando se observa a estagnação no aprendizado.



...devemos sempre ser dinâmicos, pois todos os dias ocorre algo de novo nos ambientes escolares. Por

isso, nós enquanto professores de Geografia devemos acompanhar essa dinâmica através de

qualificação, leituras, aprendendo, ensinando trocando experiências e vivenciando-as. (BARAÚNA,

2014, p.8).

De fato é papel do educador não limitar-se apenas a sala de aula, e conciliar os assuntos com a

realidade dos alunos, mas esse não é um trabalho fácil de realizar. Por exemplo, a formação territorial

do Brasil só é mais história e como o Brasil chegou a esse formato que temos hoje. Foi pesquisando

que descobri que esse processo não acabou e que existem planos de dividir novamente os territórios

do Brasil. Esse é uma questão interessante, pra conciliar o assunto com o que estamos vivendo.

(CARVALHO.1, 2016, p.11).



Inseridos na realidade escolar, é possível observar e dizer com toda

certeza que o Pibid nos faz docentes sonhadores que buscam uma

sociedade bem educada, crítica e renovada. Atualmente compreendo

mais do que nunca o que é ser um professor, compreendo as dificuldades

por já ter vivenciado algumas, compreendo os empecilhos, porém, e

acima de tudo, compreendo o prazer de ser professor e mantenho-me

ciente de que a busca pela evolução é uma tarefa difícil, mas nos leva a

um bom lugar. (PIMENTA, 2016.2, p. 22)
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