
                        

 

TEMA: IMPACTO DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE 

A importância do PIBID para a docência 

Andreza Freitas Santos 

Nós acadêmicos quando entramos na universidade, no curso de licenciatura chegamos 

com bastante expectativa e o PIBID faz com possamos suprir sua grande maioria 

demonstrando como determinadas coisas acontecem. Quando nós bolsistas 

desenvolvemos nossas atividades nas escolas com os alunos e com o auxílio do 

professor(a) supervisor(a) temos um ganho muito significativo pois é por meio deste 

convívio que há a tão importante troca de experiências entre o professor(a) e futuro(a) 

professor(a) e também temos uma formação muito mais sólida pelo contato com a 

prática desde o início .Neste contexto podemos observar a realidade da escola pública e 

nós como recém saídos do ensino médio também percebemos que aquilo que 

aprendemos na faculdade ainda está muito distante dessas escolas ,(fato este vivenciado 

no inicio do ingresso à universidade)  e com algumas intervenções em salas de aulas no 

desenvolvimento das atividades isso pode diminuir e agregar mais conhecimento 

,proporcionando ao aluno melhor aprendizado podendo-se assim suprir essas lacunas de 

dificuldade. Ele faz também com saíamos da nossa zona de conforto, pois é a partir dele 

que começamos a interagir desde cedo com os alunos e nos mostra como funciona o 

cotidiano na escola. A prática na sala de aula é algo que faz com possamos ter 

autonomia e familiaridade com o nosso futuro ambiente de atuação. Em virtude dos 

fatos mencionados percebe-se que o PIBID é de grande relevância tanto para a 

formação de futuros professores quanto para os alunos, pois há beneficiamento para 

ambos as partes, pode-se considerá-lo como um treinamento já as disciplinas de estágio 

que são no final da graduação geralmente, e é a partir delas que somos inseridos no 

ambiente escolar e já estar com essa base de conhecimento e saberes adquiridos ao 

longo deste projeto desenvolvido podemos ter uma fundamentação de como 

determinados procedimentos se exercem no âmbito escolar, proporcionando-nos já a 

desenvoltura dentro do ambiente escolar e fazendo com que haja uma contribuição na 

teoria e na prática possibilitando verificar o percurso de chegada à melhor aprendizagem 

pelos alunos, seja por exemplo por meio de jogos ou qualquer outra atividade que o 

auxilie para um melhor entendimento de conteúdos inclusos em um determinado 

momento . 

 


