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RESUMO 
 
 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), foi implantado no 
Centro de Formação de Professores – CFP da Universidade Federal de Campina Grande-
UFCG em 2014, fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), com o objetivo de oferecer aos discentes do curso de licenciatura em 
Geografia um melhor contato e aproximação com a escola pública, uma vez que 
permite ao professor em formação aproximar-se da realidade escolar ao passo que 
este acaba adquirindo aprendizado construindo o conhecimento junto com os 
educandos da escola pública. Assim, houve a seleção para a inserção de 14 bolsistas, 
discentes do curso de geografia e 2 supervisores de duas escolas, uma municipal e 
outra estadual. Sendo na E.E.E.F.M Professor Crispim Coelho (Estado) e Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Cecilia Estolano Meireles (Município) na cidade de 
Cajazeiras-Paraíba. A metodologia do projeto se dá com atividades educacionais 
voltadas para a geografia escolar (atendendo um planejamento de ações que são 
organizadas para cada semestre a ser desenvolvido nas duas escolas), bem como 
definição de metodologias; elaboração de recursos didáticos e de avaliação; reflexão 
sobre as temáticas de ensino e grupos de estudo com literatura de educação, 
conteúdos geográficos, prática de ensino e formação docente. O PIBID é o único 
programa voltado para a formação em curso dos discentes das várias licenciaturas. Um 
programa que além de oferecer uma bolsa (remuneração para ajuda de custo), está 
propiciando a realização da articulação teoria versus prática, pensando na práxis 
pedagógica do futuro professor. Nessas perspectivas o programa é de demasiada 
importância educacional na prática do discente e para a escola, lugar que muitas vezes 
o discente só a “conhece” no curto período do estágio. Com uma carga de 32 horas 
mensais para as atividades do projeto, esses discentes vivenciam a realidade escolar e 
educacional dos educandos, experiência significativa e de grande influência social e 
política na sua formação docente. 
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INTRODUÇÃO 
 

O PIBID é o único programa no nível de formação docente no Brasil. Um projeto 
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que propicia aos discentes das diversas licenciaturas conhecerem e desenvolver 
atividades didáticas e práticas-metodológicas nas escolas. O discente é orientado pelo 
professor coordenador da universidade e o professor supervisor da escola. Os 
discentes recebem esse acompanhamento para a realização de sua prática em sala de 
aula com os alunos da educação básica. No subprojeto de Geografia o mesmo é 
desenvolvido em duas escolas: uma estadual e outra municipal, a equipe é composta 
de treze bolsistas de iniciação a docência – ID. 

Os discentes do curso de licenciatura em geografia do Centro de Formação de 
Professores – CFP, da Universidade Federal de Campina Grande, especificamente os 
bolsistas pibidianos tem a oportunidade de conhecer e vivenciar a escola através desse 
projeto, diferentemente do estágio exigido pelo curso de geografia, onde o aluno cursa 
quatro disciplinas de estágio supervisionado, cada uma com sua especificidade, mas 
que não existe uma carga horária definida pela matriz curricular, bem como as 
disciplinas de prática. Assim, o pibidiano detém um espaço e conhecimento maior 
sobre a docência em formação, a escola e o conteúdo geográfico. 

Segundo Saiki e Godoi (2013, p.28):  
 

No curso de Geografia, cujo objetivo é a formação de professores, sentimos 
a necessidade de discutir a importância da práxis na vida acadêmica de cada 
um dos graduandos e exercitar a prática praticando, exercitar o 
planejamento planejando, discutir a relação professor-aluno relacionando-se 
com alunos, aprender a avaliar avaliando atitudes, trabalhos, conhecimento 
em construção etc. 
 

É importante destacar que a formação do docente necessita de uma atenção e 
acompanhamento pedagógico que propicie um embasamento e reflexão sobre a 
prática de ensino. O que é a sala de aula? Esse espaço que para muitos alunos se torna 
sombrio ou assustador. Como construir um ambiente de aprendizagem entre aluno e 
professor que leve a sistematização do conhecimento geográfico? São algumas 
reflexões pertinentes que o discente deve fazer em sua formação em curso. 

A formação docente para o pibidiano é o momento em que os mesmos, além 
de exercitarem sua postura enquanto futuro professor, repensam que tipo de professor 
desejam ser. A participação no projeto propicia essa analise, uma vez que os bolsistas-
ID estão em contato com a escola trabalhando as ações planejadas junto ao supervisor 
na sala de aula; conhece a gestão da escola e suas metas e, vivenciam teoria e prática, 
voltadas para a práxis. 

Nesse contexto, o PIBID vem incentivar a formação de professores e propiciar a 
aproximação da escola e da universidade, é sabido que a pesquisa ainda não é uma 
prática efetiva institucional, mas, que vem apontando seus resultados com as ações 
realizadas a partir do planejamento, do momento de estudos com os supervisores e 
coordenador e a intervenção na realidade, colocando em prática na escola o que foi 
planejado e contribuindo para a formação continuada do docente2. 
 
 

                                                 
2
 Destaca Nóvoa (2009) “a educação vive um tempo de grandes incertezas e de muitas perplexidades. 

Sentimos a necessidade da mudança, mas nem sempre conseguimos definir-lhe o rumo. Há um excesso 
de discursos, redundantes e repetitivos, que se traduz numa pobreza de práticas”. 
 



ALGUMAS AÇÕES REALIZADAS NO PIBID 
 

O subprojeto geografia trabalha uma metodologia que envolve: o professor 
coordenador da universidade, dois supervisores da escola, onde cada supervisor 
acompanha uma equipe de sete bolsistas – ID. Os bolsistas tem um encontro semanal 
com o coordenador e dois encontros com o supervisor um para planejar as atividades e 
outro para executar em sala com os alunos. 

Vale ressaltar que o projeto PIBID surge para dar apoio à docência e melhoria 
na qualidade da educação básica com bolsistas das instituições públicas de educação 
superior. Conforme a Portaria Nº 096, de 18 de julho de 2013, Art. 4°, são objetivos do 
PIBID: 

 
I- Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica; II – contribuir para a valorização do magistério; III – elevar a 
qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação superior e educação básica; IV – 
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 e aprendizagem; V – incentivar escolas 
públicas de educação básica, mobilizando seus professores como co-
formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos 
de formação inicial para o magistério; VI – contribuir para a articulação entre 
teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade 
das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura; VII – contribuir para que os 
estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar do magistério, por 
meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e 
peculiaridades do trabalho docente. (BRASIL, 2013, P.02). 

 
O desenvolvimento do projeto se deu com uma pesquisa/ação direcionada aos 

alunos, professores, gestão escolar, coordenação pedagógica e a comunidade 
localizada no entorno da referida instituição, por meio do processo de construção 
docente, resultando em um diagnóstico sobre a comunidade escolar, a partir dos 
resultados obtidos elencaram-se algumas ações, as quais foram desenvolvidas ao longo 
do ano de 2015. 

No ano de 2016 os bolsistas deram continuidade juntamente com o supervisor 
e de acordo com as metas do projeto desenvolveram várias ações que vem contribuir 
com a educação geográfica e cidadã do aluno da educação básica. 

Dessa forma esse conjunto de ações constituem as diretrizes do Subprojeto 
Geografia, tais como: Ações de planejamento; Ações de capacitação; Ações de 
Diagnóstico; Ações de Docência Compartilhada; Ações de Produção de Recursos 
Didáticos; Ações de Extensão e Ações de Controle. Assim, o desenvolvimento dessas 
ações tem por mérito desmistificar o espaço escolar, sendo essas análises 
fundamentais para a consolidação das práticas educativas, bem como, para a formação 
profissional dos discentes e futuros docentes. 

As ações desenvolvidas na Escola Estadual Crispim Coelho foram: “O uso de 
drogas e bebidas alcoólicas no contexto social”; “A seca no semiárido nordestino”; “O 
significado da geografia na formação do cidadão” e “Produção de novos materiais 
através da reciclagem: Uma ação para a preservação do meio ambiente escolar”. 



Para a concretização das referidas ações estabeleceu-se uma metodologia que 
propiciasse um melhor entendimento/compreensão do educando, buscando sempre 
relacionar o local com o global. 
 Essas ações contribuíram de forma significativa para o processo de ensino 
aprendizagem de geografia, permitindo aos alunos vivenciar ainda mais a realidade na 
qual se encontram inseridos, possibilitando a construção de novos saberes, e 
proporcionando aos bolsistas, conhecer cada vez mais a realidade escolar, preparando-
os para a prática docente. 

Nas figuras 01 e 02 destaca-se o momento da palestra realizada por uma 
psicóloga sobre a temática das drogas e um ex-usuário, na Escola Crispim Coelho. 

 
Figuras 01 e 02: Ação Sobre Drogas 

     
FONTE: Arquivo PIBID, Cajazeiras/PB, 2015. 

 
A aula de campo ao Distrito de Boa Vista, São José de Piranhas-PB, como 

estava prevista na ação “A seca no semiárido nordestino”, se deu com visita ao 
canteiro de obras da Transposição do Rio São Francisco. Os alunos puderam 
observar as mudanças na paisagem com a construção de canais e barragem e a 
importância dessa água a ser transposta para a região. 

Ao participarem da aula de campo os alunos puderam analisar os 
conteúdos do livro didático estudados em sala sobre a questão das águas e 
conciliar com a paisagem transformada para a transposição de águas. 

Todas as ações desenvolvidas na referida escola repercutiram na 
aprendizagem e no comportamento dos alunos, despertando para uma 
educação cidadã, ambiental e política. 
 

Figura 03 : “A seca no semiárido nordestino” 
 



 
FONTE: Arquivo PIBID, 2015. 

 
Por sua vez, essas práticas didáticas – saindo do espaço interno da sala 

de aula possibilita ao aluno se inserir no espaço que habita e compreender 
outras formas de aprender. Corrobora-se com Pimenta (1994, p.120) quando 
coloca que:  

 
O que é ensinar de modo que os alunos aprendam? Que lógicas de 
organização curricular e de gestão escolar favorecem a 
aprendizagem? Como garantir que todos os alunos se apropriem 
dos instrumentos necessários para se situarem no mundo? Como 
estabelecer os vínculos entre conhecimento e formação cultural, 
desenvolvimento de hábitos, atitudes, valores? Para que ensinar?... 

 
Sob essa leitura da aprendizagem, da sistematização do conhecimento e as 

várias possibilidades que a sala de aula3 oferece é que os pibidianos-ID praticam sua 
teoria e organizam seus conhecimentos geográficos para a prática cotidiana da sala de 
aula, que além do livro didático, do pátio da escola, outras fomentam o ensino e 
aprendizagem, como destacado em algumas ações citadas no texto. 

Já as ações desenvolvidas na escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 
Cecilia Estolano Meireles referem-se às: 1ª ação: A utilização da maquete na 
continuação do conceito de espaço geográfico; 2ª ação: Sensibilização junto aos alunos 
e a comunidade a respeito da importância das questões ambientais e 3ª ação: O uso de 
drogas na adolescência. 

De acordo com o Relatório Parcial 2015 para o desenvolvimento da primeira 
ação: “partiu inicialmente de uma análise peculiar obtida por meio de questionários 
com os alunos do 6° ano A e 6° ano B. Esse questionário foi elaborado pelos bolsistas 
do Pibid de geografia atuantes na escola e teve por mérito verificar o conhecimento 
prévio dos alunos em relação à disciplina geográfica, identificando as lacunas dos 
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mesmos referentes ao este saber. A partir da análise desses questionários foi escolhida 
a temática da ação a ser desenvolvido na escola, o que é geografia e o espaço 
geográfico”. 

Neste pensamento Castrogiovanni (2007, p.22) chama a atenção para o ensino 
e a necessidade do professor ousar em sala de aula. Na metodologia das ações deve-se 
considerar o pensamento do autor quando diz que:  

 
Ensinar exige coragem de ousar em atitudes que valorizem o educando 
como sujeito repleto de experiências de vida, com curiosidades sobre o 
mundo em que vive, capacidade criativa e com potencial para despertar um 
olhar inquieto sobre a vida. Esta coragem está na postura coerente com a 
prática, na busca de novas metodologias que não considerem o educando 
como um mero receptor de verdades absolutas, como um sujeito que cria, 
que pode transformar e tecer dúvidas. 
 

Percebe-se a influência que essa metodologia das ações causa no ensino e 
aprendizagem do aluno e, sua participação na construção do conhecimento, causando 
inquietações e despertando o interesse dos alunos no aprender geográfico. O que ficou 
exposto na produção das maquetes, figura 04, na identificação com o lugar, a paisagem 
e as mudanças socioeconômicas no espaço. Assim como nos mapas mentais4, auxiliado 
pelos pibidianos e o professor possibilitando o aluno visualizar o espaço geográfico em 
estudo, como mostra a figura 05. 

 
Figura 04: Maquete do Espaço rural e maquete do Espaço urbano 6° ano A 

 

  
Fonte: Pibid-Geografia/Cajazeiras-PB, 2015. 
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Figura 05: Produção de Mapas Mentais; Espaço Rural e Espaço Urbano 6º ano B. 
 

 
Fonte: Pibid-Geografia/Cajazeiras-PB, 2015 

 
 

Essas ações contribuem para o aprendizado do aluno e uma expansão maior do 
conhecimento geográfico em sala de aula, pois as mesmas são trabalhadas junto à aula 
de geografia. É uma forma de influenciar o aluno na pesquisa, a uma percepção maior 
do espaço e como pode ocupar esse espaço com dignidade e cidadania. Também o 
discente - o bolsista ID está “construindo” o professor que ele deseja ser a partir dessas 
vivências geográficas em sala de aula. 

Corroborando com Pimenta e Lima (2012, p.88): 
 

O professor é um profissional do humano que ajuda o desenvolvimento 
pessoal e intersubjetivo do aluno, sendo um facilitador de seu acesso ao 
conhecimento, é um ser de cultura que domina sua área de especialidade 
científica e pedagógica-educacional e seus aportes para compreender o 
mundo. 
 

Essa experiência do discente em formação ao participar do Subprojeto 
Geografia-PIBID em Cajazeiras-Paraíba, Brasil proporciona conhecer a escola, o lugar de 
aprendizagem de vida do aluno da educação básica e também saber um pouco da 
gestão escolar, uma vez que o mesmo está próximo do cotidiano escolar. Essa 
preocupação em transformar e melhorar a educação e o conhecimento geográfico em 
sala de aula é enfatizado na fala dos supervisores, alunos e coordenadores de como o 
PIBID mudou e interferiu na realidade educacional. Quando antes a aula era realizada 
somente com o professor e os alunos, hoje ela tem a participação e colaboração da 
equipe dos bolsistas ID. 

A ex-bolsista ID Raquel Correia Parnaíba em seu texto monográfico intitulado: 
“Formação docente: um Estudo de caso nas vivências do PIBID” (2016) destaca: 

 
Ciente da importância do trabalho do PIBID, em uma visão geral dos gestores 
da política estrutural desse programa no CFP, indagam que a relação 
universidade/escola é de fundamental importância para todos os 
participantes. A supervisora escolar em sua fala afirma que o PIBID veio 



reforçar sua atuação pedagógica, isso foi possível depois da entrada dos 
bolsistas na escola. Por exemplo, durante a entrevista ela relata: “eu era 
apenas uma mera reprodutora de conhecimento, hoje sou uma construtora 
de conhecimento junto aos meus alunos”.

5
 

 

Assim, percebe-se a significativa contribuição do PIBID, para a educação como 
um todo, desde a formação docente, aos conteúdos trabalhados, a sala de aula, ou 
seja, envolve um conjunto de atividades que são imprescindíveis para a educação 
básica. De acordo com Passini (2013, p.37): “a aula é um momento muito rico de 
significados; toda aula de todos os graus de ensino é um acontecimento social e 
cultural com diferentes sujeitos que reconstroem coletivamente um novo saber”. 

Embora nem sempre a escola, as políticas públicas privilegiem ou priorizem a 
qualidade no processo de ensino e aprendizagem, cabe ao docente pensar suas 
práticas e comprometer-se para oferecer um bom aprendizado aos seus alunos, 
propiciando o conhecimento destes. Daí, que a metodologia – “o como fazer” em sala 
de aula, significa organização, planejamento dos conteúdos voltados para a educação 
geográfica e, esta somente é possível quando há compromisso social, político, cultural 
e cidadão dos docentes. Ressaltando que esta faz parte da metodologia do subprojeto 
Geografia. 

A leitura do espaço geográfico deveria ser pensada em todos os conteúdos, por 
trás dessa leitura há o envolvimento dos demais, a diversidades de temas 
intrinsecamente ligados a esses conteúdos, exige essa interpretação do espaço, das 
mudanças na paisagem, na rede de relações econômicas, políticas que este detém e no 
emaranhado que ele tece entre os lugares. Para Santos (2012, P.33) “o espaço que, 
para o processo produtivo, une os homens, é o espaço que, por esse mesmo processo 
produtivo, os separa”. 

É sabido que durante muito tempo o ensino de geografia foi tratado a partir de 
uma perspectiva positivista, isto é, abordava aspectos puramente descritivos e 
informativos. Assim, torna-se necessário e pertinente realizar uma reflexão sobre o 
modo como se ensinam os conteúdos, os instrumentos que se utilizam (e os modos 
como podemos utilizá-los) se apresentam, hoje, como fundamentais. 

Mészáros (2004) sustenta que a educação deve ser sempre continuada, 
permanente, ou não é educação. Defende a existência de práticas educacionais que 
permitam aos educadores e alunos trabalharem as mudanças necessárias para a 
construção de uma sociedade na qual o capital não explore mais o tempo de lazer, pois 
as classes dominantes impõem uma educação para o trabalho alienante, com o 
objetivo de manter o homem dominado. Já a educação libertadora teria como função 
transformar o trabalhador em um agente político, que pensa, age, e que usa a palavra 
como arma para transformar o mundo. Para ele, uma educação para além do capital 
deve, portanto, andar de mãos dadas com a luta por uma transformação radical do 
atual modelo econômico e político hegemônico. 

Dessas reflexões, entende-se que o subprojeto de Geografia deve permitir aos 
educandos uma análise crítica da realidade, pois estes devem se colocar de forma 
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qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura”. 



propositiva diante dos problemas enfrentados na família, na comunidade, no trabalho, 
na escola e nas instituições das quais participam. 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Vivenciando o PIBID no cotidiano da sala de aula no período contemporâneo, 
percebe-se como está bastante modificada em sua estrutura organizacional e 
pedagógica. A influência da modernização e as mudanças que a sociedade perpassa 
refletem na vivência escolar do aluno. Esse espaço da sala de aula tornou-se um lugar 
que o professor não é mais o agente unicamente responsável pela formação do aluno 
e, sim alguém que forma, educa, contribui para a formação cidadã e não mais a 
postura do professor autoritário como há algumas décadas. 

Quando se pensa o conhecimento geográfico a partir da metodologia do 
subprojeto Geografia na sala de aula, reporta-se um pouco da história da educação e 
especificamente do ensino de geografia, os quais já não condizem com esse passado, 
numa escala tempo-espaço, os conhecimentos geográficos devem ser trabalhados e 
acompanhados com a dinamicidade do espaço geográfico. 
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