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A importância do PIBID na formação docente 

O PIBID nos proporciona, desde o início da formação, os primeiros contatos com a sala de 

aula, na visão de futuro professor. Quando comecei a participar do PIBID eu não tinha noção 

do quanto é gratificante poder ensinar uma criança e ao mesmo tempo aprender com ela. 

Fiquei encantada quando uma menininha me chamou de ‘professora’! A iniciação à docência 

é muito importante para os licenciandos, pois desenvolve e coloca em prática seu 

conhecimento, a gente aprende metodologias novas para trabalhar com os alunos, bem como a 

preparar aulas dinâmicas e utilizar jogos didáticos visando facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem, assim como despertar o interesse do aluno. Conhecemos o cotidiano da escola 

e as responsabilidades do educador, logo adquirimos experiências que nos mostra o quão 

importante é o professor na sociedade. O PIBID é extremamente importante para os bolsistas 

quanto para a escola, pois com os projetos desenvolvidos nas turmas desperta a curiosidade e 

atenção dos alunos para participar das atividades propostas. A educação nos dias de hoje 

passa por momentos de mudanças e incertezas.  

É a partir desse saber fundamental: mudar é difícil mas é possível, que vamos 

programar nossa ação político - pedagógica, não importa se o projeto com o qual nos 

comprometemos é de Alfabetização de adultos ou crianças, se de ação sanitária, se 

de evangelização, se de formação de mão de obra técnica. (FREIRE, 1996, p. 79).  



Com isso devemos ter esperança que a educação terá dias melhores e o PIBID é um programa 

que estimula a melhoria da educação, então é de extrema valia que o programa permaneça.  


