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Introdução: 

 

O PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, é 

uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a educação básica, constituindo-se como um importante 

projeto que promove a inserção dos acadêmicos dos cursos de 

licenciatura nas escolas, criando um elo entre universidade e escola, 

fazendo uma aproximação que antes só ocorria no estágio.  

Materiais e Metodologia: 

 

Foi realizada uma entrevista com um bolsista de cada subprojeto do 

Campus de Caçapava do Sul, Ciências Exatas 2009, Ciências Exatas 

2011 e Ciências Exatas – Matemática. Onde os bolsistas relataram quais 

as contribuições do PIBID em sua formação acadêmica e o que mudou 

na sua visão como profissional da educação a partir deste, para que 

pudessem ser avaliadas as relevâncias do Projeto na formação docente. 

 

Resultados e Discussão: 

 

Percebe-se que o PIBID auxilia os acadêmicos não apenas a apresentar 

maior desenvoltura e a ter seu primeiro contato com a sala de aula, mas 

sim a criar um elo mais forte com a tarefa de ensinar, trazendo-lhes a 

certeza da profissão escolhida e, ajudando-os a formar uma opinião 

critica. 

 

Conclusões: 

 

O PIBID é uma vivência única, desafiadora, incisiva e criativa que 

possibilita aos bolsistas uma experiência singular e renovadora de 

pensamentos, onde o graduando, ainda enquanto aluno tem a 

possibilidade de ter um novo olhar sobre a tarefa de ensinar e sobre o 

que é ser professor. 
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