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Resumo: 
 
Este trabalhopretende mostrar a importância do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), que vem se destacando como uma das mais 
importantespolíticas públicas de valorização à docência, pois, permite a aproximação dos 
bolsistas, futuros docentes, com a realidade da docência e por consequência a interação 
entre a teoria e a prática. Assim, o PIBID diminui sensivelmente a distância entre a 
Universidade e a Escola, em um processo de co-formação, o licenciando é inserido e 
acompanhado no espaço natural da sua prática. Este trabalho foi elaborado a partir de 
relatos de alunos e ex-alunos da Escola Estadual de Educação Básica Prof. Justino Costa 
Quintana e de ex-bolsistas ID da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA-BAGÉ). A 
análise desses relatos trouxe à tona a importância dessa aproximação que valorizaa 
realidade da escola e os aspectos da formação dos professores que nelas atuam.  
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Introdução 

Durante a formação no curso de Matemática-Licenciatura sentimos a necessidade de 

nos aproximarmos da realidade da escola, a fim de entender na prática as teorias abordadas 

nos diferentes componentes curriculares na Universidade.  

Nesse contexto destacamos o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

docência(PIBID). O objetivo principal do PIBID é propiciar o vínculo entre os futuros 

professores e a escola e, consequentemente possibilitar uma aprendizagem junto aos 

professores supervisores que atuamem diferentes componentes curriculares na escola onde 

é desenvolvido o programa. O PIBID é um projeto que oferece bolsas de iniciação à 

docência (BID) a alunos de cursos de licenciatura que se dedicamàatividade de prática do 

ensino em escolas públicas.  

 Este trabalho, por meio de uma pesquisa qualitativa, pretende dar visibilidade à 

importância que o PIBID tem para todos os envolvidos no programa, sejam eles bolsistas 

ID, supervisores, alunos e ex-alunos das escolas públicas.  

 A pesquisa foi realizada pelos bolsistas do PIBID-Subprojeto de Matemática, 

UNIPAMPA/BAGÉ atuantes na escola parceira Justino Quintana. Contou com a 

participação de alunose ex-alunos da escola, matriculados e/ou formados no Curso Normale 

também com acadêmicos já graduados que participaram do PIBID, atuantescomo docentes 

em escolas de Ensino Fundamental, Médio e Universidades na cidade de Bagé,RS. 

 A coleta de dados foi elaborada com base na produção de vídeos relatos, e visa 

interligar um das ações previstas pelo programa para o ano de 2016com a importância de 

demonstrar à comunidade escolar eà sociedade, que as atividades, experiências e 

conhecimentos que o PIBID proporciona são essenciais para um ensino-aprendizagem de 

qualidade. 

Nesse sentido, acreditamos que é necessária e urgente a reflexão em torno da 

realidade das escolas e dos aspectos que envolvem a formação dos professores que 

nelasatuam. Nesse contexto, entendemos que mostrar “qual é a importância do PIBID” se 

destaca como mote norteador da nossa reflexão.   

 

Uma pequena reflexão teórica 



Geralmente, os graduandos quando ingressam em cursos de licenciaturas não têm 

muita certeza quanto à profissão escolhida, e ter dúvidas em se de fato desejam dar aula é 

uma ponderação pertinente, pois embora tenham essa vivência como alunos, não têm essa 

noção como docente. Muitos também iniciam a graduação pensando em seguir uma carreira 

de pesquisa e não de ensino.  

Nesse sentido, o programa PIBID é uma alternativa à maioria dos alunos da 

graduação que só teriam contato com a sala de aula no final do curso, durante os 

componentes curriculares de Estágios, que são requisitos em todos os cursos de 

licenciatura, com cargas horárias específicas. Porém, podemos admitir que não são 

garantias de que objetivos acadêmicos específicos para esses componentes sejam 

totalmente atingidos.  

O PIBID, no entanto, possibilita a inserção do acadêmico à sala de aula em uma 

escola real, até mesmo no primeiro semestre do curso, permitindo-lhesa percepção refletida 

sobre a escolha pela docência. 

O governo federal implantou o PIBID em 2007, a partir do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), sendo considerado um dos investimentos voltados 

para a formação e valorização docente em defesa da elevação da qualidade do ensino. Em 

2008, com a ampliação do programa lançado em 2007, o PIBID passa a ter o duplo objetivo 

de promover a aproximação entre a universidade e as escolas e tornar a sala de aula parte da 

formação para o magistério (BRASIL, 2014). 

A vivência no projeto proporciona incentivos com relação à pesquisa e a formação 

docente crítica-reflexiva, à medida que torna a aprendizagem dos acadêmicos significativa, 

baseando-se nos diversos contextos e conflitos que permeiam o campo educativo. Desse 

modo, concordamos que: 

As boas práticas pedagógicas requerem professores que invistam 
em estratégias que promovam a aprendizagem dos alunos e que 
reflitam sobre o que fazem, como fazem e por que as tarefas são 
propostas.(PRANQUE; FRISON, 2015, p. 227). 

  
 É perceptível que alguns docentes possam ter dificuldades de planejar suas aulas 

cotidianamentecom materiais diversificados. Tal fato pode ser devido à estrutura que 

algumas escolas oferecem, com destacada falta de materiais e recursos pedagógicos; de 



laboratórios adequados e de apoio profissional específico, o que muitas vezestorna inviável 

a elaboração e aplicação de atividades diferenciadas.  

 Assim, salientamosa relevância em planejar e aplicar em sala de aula atividades que 

possibilitem não só a fixação ou revisão de conceitos abordados anteriormente, mas que 

permitam também a reflexão em torno das interações possíveis a partir da temática 

estudada.Mas como planejar aulas diferenciadassem a vivência da rotina de sala de aula?  

Este questionamento pode ser respondido na participação em atividades promovidas 

pelo PIBID em parceria com as escolas públicas, pois os bolsistas IDadquirem experiências 

relativas à rotina de sala de aula e à receptividade dos alunos, que sinalizam positivamente 

quando as atividadeslhes acrescentam conhecimentos, mas também reagem negativamente 

quando as atividades não condizem com suas expectativas. 

 O desempenho dos estudantes nas atividades propostas é importante para o 

enriquecimento da aprendizagem. A experiência proporcionada pelo PIBIDdemonstra 

também o enriquecimento das aprendizagens dos futuros docentes, e nesse aspecto, 

concordamos que transcende a vivência na escola. 

Colaborando na busca junto aos professores supervisores por 
metodologias inovadoras para suas aulas, bem como enriquecendo 
seu currículo através da produção de artigos. Servindo como ponte, 
onde aproxima os alunos graduandos aos alunos de ensino 
fundamental e médio, proporcionando melhor aprendizado e troca 
de experiências para ambas as partes, atuando como um suporte 
para o aprendizado dos mesmos. (REBOUÇAS; et. al., 2014, p. 06).  

Ao evidenciar a importância que o PIBID tem para os envolvidos no programa é 

importante frisar os constantes avançoslegais quea formação de professores vêm recebendo, 

no entanto, as leis que regulamentam a formação dos professores no Brasil sofrem 

constantes processos de mudanças e de descontinuidade.  

Consideramos a importância de uma avaliaçãoestrutural do PIBID em vista de 

manter viva a articulação com a valorização da docência, no entanto, nos tornaríamos ainda 

mais frágeis com a possível descontinuidade e/ou enfraquecimento deste programa. 

 

Metodologia 

 Optamos por uma pesquisa qualitativa, pois essa abordagem poderá propiciar uma 

maior compreensão dos aspectos relativos à prática pedagógica e às relações professor 



aluno, tendo o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu 

principal interlocutor (BGDAN; BIKLEN, 1997). Buscamos assim, por relatos que 

demonstrem a importância do PIBID nos processos de formação inicial de professores.  

Desse modo, argumentamos que é importante a realização de uma pesquisa por 

meio de questionamentos que nos permitam conhecer os diversos pontos de vista sobre as 

contribuições do PIBID à formação de futuros professores de matemática para o trabalho 

desafiador que envolve o ensino e aprendizagemde matemática para alunos de escolas 

públicas.  

 Assim, a atividade teve início com uma roda de conversa sobre as atribuições do 

PIBID, surgindo assim a necessidade da elaboração de alguns questionamentos que 

gostaríamos que fossem respondidos nos vídeos relatos.Essa roda de conversa foi 

organizada e contou com a participação dos atuais bolsistas do programa que atuam na 

escola pública estadual Justino Quintana/Bagé.  

 Para melhor compreender as contribuições do PIBID na formação de professores e 

na aprendizagem dos alunos envolvidos, optamos por recolher relatos em formatos de áudio 

e vídeo de ex-participantes do programa, como: bolsistas, ex-bolsistas, alunos e ex-alunos. 

Estes, em seus relatos, puderamexplanarsuas experiências e opiniões como participantes do 

programa.  

 Destacaremos relatos de participantes de edições diferentes do programa, em que 

um aluno e um ex-aluno da Escola Justino Costa Quintana, ressaltam itens importantes. 

Nos excertos dos relatos,apresentados no desenvolvimento deste texto, bolsistas e ex-

bolsistas do programa, além de alunos e ex-alunos da Escola Justino Quintana, serão 

identificados por nomes fictícios, a fim de preservarmos o anonimato de suas identidades.  

 

As vozesnoPIBID 

Na sequência, a fim de dar voz a alguns dos participantes do programa, 

apresentaremos inicialmente trechos de alguns depoimentos de bolsistas e ex-bolsistas, 

cujas falas apontam para a importância do programa PIBID na formação inicial desses 

sujeitos, e em seguida, destacaremos o relato de alguns alunos e ex-alunos da escola 

parceira.  



Destacamos o caso da ex-bolsistaMaria da primeira edição do PIBID, cujo o 

ingresso no programa possibilitou a construção da sua identidade como professora. Em suas 

palavras Maria mencionou: "foi lá que eu aprendi como ia ser, em que tom eu ia falar, 

como é que eu ia escrever no quadro, como eu ia tratar meus alunos, como eu ia reagir 

diante das situações...”, salientando a importância que o PIBID tem no aprimoramento do 

fazer pedagógico dos futuros docentes.   

 Percebemos pelos relatos dos acadêmicos, que ao participarem do programa, 

sentiam-se preparados para cursar a disciplina de estágio curricular, pois não havia mais o 

“medo” de estarem sala de aula como professores. Desta maneira, salientamos a fala da ex-

bolsista ID Roberta, quando afirma que “quando entrei no estágio, tive muita facilidade, 

(...), não era nada estranho, já estava acostumada com a realidade, eu me senti muito 

preparada e isso quem me trouxe foi o PIBID”. 

Em relação às atividades desenvolvidas no PIBID, a fala de uma das alunas ressalta 

que:  

“O PIBID é um grande recurso nas aulas de matemática, pois ele 

nos auxilia bastante, é uma forma bem fácil e dinâmica de 

aprender, e a forma que eles nos ensinam e de uma maneira bem 

acessível. (...), o trabalho que foi desenvolvido foi de suma 

importância para mim... Era uma trilha, tínhamos que resolver 

algumas contas, frações e era um desafio... Tentar nos ensinar por 

uma de brincadeira é mais fácil para nos entender.” (RITA, 2º 

ANO,ESCOLA JUSTINO QUINTANA.) 

 

Já um ex-aluno afirmou que:  

“Posso ter certeza de dizer que aprendi de forma mais prática, um 

lúdico... Não aquela decoreba de passar no quadro e 

copiar.”“[...]Aprender brincando, aprender fazendo, aprender de 

maneira lúdica, aprender de maneira prazerosa, que te incentive e 

que tu goste.” (ARTUR, EX-ALUNO, ESCOLA JUSTINO 

QUINTANA) 

 

De acordo com os depoimentos dos alunos e ex-alunos, as atividades desenvolvidas 

no PIBID provocavam neles uma sensação prazerosa e desafiadora para tentar solucionar os 

problemas propostos, pois essas atividades geralmente são dinâmicas e diferentes das 

comumente abordadas em sala de aula, e que visam revisar conteúdos já aplicados pelo 

professor.  



Desse modo, reforçamos a impressão que temos acerca da importância do programa 

PIBID na formação inicial de futuros professores.  

 

Resultados 

 A partir desses relatos observamos que o PIBID proporcionou aos bolsistas do 

programa o contextopara conhecer, buscar, aprimorar e apresentar recursos para melhorar a 

aprendizagem dos alunos; bem como, tornou-se um meio em que os licenciandos puderam 

participar de práticas pedagógicas inseridos na realidade da escola por um período de 

tempo seguramente mais longo e mais significativo do que os estágios. 

 Uma das ações do programa é o desenvolvimento de atividades diversificadasem 

que procuramos priorizar o método e o modelo de atividade que melhor se aplica ao meio 

escolar. Logo a atenção dos discentes parece ter sido despertada e os relatos mostraram o 

prazer na realização de atividades pedagógicas. 

Tendo em vista que o programa busca introduzir os acadêmicos em seu futuro 

ambiente profissional, é possível notar como os bolsistaspodem adquirir experiência sobre 

como agir em sala de aula. Por meio das atividades desenvolvidas no meio escolar,podem 

adquirir maior segurança e capacidade de decisão em relação aos métodos de aprendizagem 

a ser aplicados, a quando inserir uma atividade lúdica, a como contornar uma dificuldade 

apresentada pela turma e inclusive, a como se portar diante dos alunos. 

 

Considerações Finais 

 Consideramos a importância da inserção do licenciando o quanto antes nas escolas, 

pois, proporciona a esses acadêmicos conhecer a realidade em que está imersa a 

comunidade onde se vai atuar, tanto para o desenvolvimento de um projeto, quanto para a 

futura profissão de educador.  

 É interessante destacar que estamos constantemente em busca de mudanças na 

educação, tentando apresentar metodologias diferenciadas a fim de contribuir na melhoria 

da qualidade do ensino aprendizagem para cada conteúdo abordado.Nesta busca, 

investigamos e criamos diferentes situações didáticas, e algumas delas, a nosso ver,podem 

ser consideradas inovações. O PIBID possibilita esta ação e permite também analisar e 

definir o modelo de professor que se quer ser. 



Temos certo que há limites para que questões atuais no âmbito educativo sejam 

totalmente respondidas, sobretudo no que se refere a atingir a melhoria efetiva dos 

resultados apresentados pela educação brasileira. Concordamos que para isso, programas 

como o PIBID devam ser constantemente avaliados e melhorados, porém, jamais 

desvalorizados ou sucateados, pois a carência que envolve a formação de professores no 

Brasil ainda é um obstáculo a ser vencido. No âmbito das políticas educacionais temos 

avançado, o PIBID é um desses exemplos, mas ainda é preciso progredir muito para entrar 

na direção de uma educação de qualidade.  
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