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1. RESUMO  

O presente estudo apresenta aspectos parciais de uma pesquisa em andamento, 

denominada “A relação entre os saberes da universidade e os fazeres da educação 

básica”, que tem como objeto central a formação inicial de professores para a educação 

básica no Brasil, em especial do curso de Pedagogia no contexto das políticas 

governamentais e das reformas educacionais. O projeto busca investigar se e como o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) possibilita o 

desenvolvimento do licenciando e sua integração com professores da rede pública de 

ensino e com os alunos da educação básica, cumprindo o objetivo de promover a 

inserção desses alunos no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação 

acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação do 

coordenador de área do subprojeto e de um professor da escola. Considera-se a 

formação de professores um processo que se consolida na prática, com a reflexão na e 

sobre a ação (SCHÖN, 1992), crendo-se que é também responsabilidade da 

universidade alargar o objeto de reflexão para transpor os limites e analisar as 

contradições existentes no cotidiano escolar.  

 

2. INTRODUÇÃO  

Dentre as preocupações relacionadas ao campo educacional, a formação de 

professores, muitas vezes insuficiente e frágil por não propiciar uma formação adequada 

aos futuros docentes, tem sido alvo de pesquisas acadêmicas e programas 

governamentais. A preocupação com a qualidade da formação docente que, em maior ou 

menor grau, acaba refletindo no resultado do ensino que se tem e com a realidade da 

educação pública brasileira, fez surgir o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), criado pelo Ministério da Educação, por meio da Portaria Normativa nº 

16, de 23 de dezembro de 2009. O Programa concede bolsas de iniciação à docência 

para alunos de cursos presenciais de licenciatura, bolsas para coordenadores e 

supervisores responsáveis institucionalmente pelo Programa e demais despesas a ele 

vinculadas (BRASIL, 2011).  

Esta pesquisa discute o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência/PIBID como uma importante política pública que contribui para o processo de 



construção da docência. Além de fomentar a docência, aumentar a convivência com o 

cotidiano da função docente, oferece mais oportunidade de vivência de experiências 

educativas e profissionais, estimula o desenvolvimento profissional e a permanência dos 

acadêmicos na docência. Essa política também contribui para o ajuste da oferta às 

demandas da rede pública, minimizando a carência de professores da educação básica. 

A Faculdade de Educação São Luis, localizada na cidade de Jaboticabal-SP, 

implantou o projeto institucional no ano de 2014, envolvendo as oito licenciaturas – 

Pedagogia, História, Geografia, Letras/Inglês, Letras/Português, Ciências Biológicas, 

Filosofia e Matemática. O Subprojeto do curso de Pedagogia delimita seu campo de 

atuação com as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental em uma escola 

municipal de Jaboticabal-SP, envolvendo vinte alunas do curso de Pedagogia que estão 

matriculadas no 2º ano e no último ano do curso. 

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo principal desta pesquisa consiste em investigar se e como o processo 

vivenciado no PIBID possibilita o desenvolvimento do licenciando e sua integração com 

professores da rede pública de ensino e com os alunos da educação básica. Pretende-se 

também conhecer a opinião dos discentes sobre as relações universidade e educação 

básica derivadas do Programa a partir da introdução do PIBID/FESL e as modificações 

percebidas na vida acadêmica a partir da sua inserção no Programa. 

 

4. METODOLOGIA  

A metodologia utilizada reúne a pesquisa bibliográfica sobre formação inicial de 

professores e sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, registro 

das reuniões semanais realizadas pela coordenadora de área com as alunas pibidianas, 

a análise dos portfólios das alunas pibdianas, cujos itens analisados estavam 

diretamente ligados às questões da pesquisa. No horizonte da pesquisa de natureza 

eminentemente qualitativa, buscamos dialogar com as informações e os dados coletados 

por meio dos portfólios elaborados pelos bolsistas do PIBID na perspectiva da 

pesquisa-ação 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

No intuito de formar profissionais preparados para a profissão docente, a formação 

inicial tem um papel fundamental, porém ainda não suficiente na tentativa de diminuir o 

choque com a realidade do professor no inicio de sua carreira. Assim, as experiências 

adquiridas pelo licenciando bolsista do PIBID se estendem como subsídio, permitindo o 

contato com situações concretas presentes no âmbito da sala de aula.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Assumimos a provisoriedade das nossas considerações, tendo em vista que o 

projeto está iniciando suas atividades. A partir da reflexão sobre os registros das reuniões 

do subprojeto do curso de Pedagogia, avaliamos que todas as ações desenvolvidas vêm 

contribuindo significativamente para a formação inicial dos acadêmicos do curso. Através 

das atividades de “Recreio Interativo”; “Apoio Pedagógico e Ludicidade”; “Atividades de 

Monitoria”; “Roda de Leitura”; ‘Contação de História”; “Oficinas de Brinquedos e Jogos”, 

as pibidianas puderam vivenciar o cotidiano das escolas públicas e, somado a isso, 

verificamos que o projeto tem proporcionado a oportunidade de construir parcerias, 

cumplicidades e a edificação de laços de comprometimento por uma causa comum - a 

aprendizagem dos alunos da educação básica. 
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