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RESUMO 

O presente trabalho visa evidenciar a importância do PIBID para a formação acadêmica e 

profissional dos licenciando e o quão é importante esse contato com a sala de aula ainda no 

“início” do curso. Dessa forma procuramos abordar a importância do PIBID para o 

desenvolvimento pessoal e coletivo desde os primeiros períodos da graduação, enfatizando o 

nosso papel de aluno-professor, e os nossos saberes providos com essa experiência, 

evidenciando a importância desse programa para a formação complementar dos membros que 

já fazem parte desse projeto e dos futuros participantes, auxiliando-nos em nossa formação, 

ajudando-nos a deixar de lado nossos medos e insegurança, dando lugar a um profissional 

seguro de nossas ações, tanto passadas, quanto presentes e futuras. 
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INTRODUÇÃO 

 Por meio deste resumo procuramos discorrer um pouco sobre a importância que o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência, PIBID, do curso de geografia da Universidade 

Federal de Sergipe-UFS, particularmente, do campus Professor Alberto Carvalho, Itabaiana - 

SE traz para os seus participantes. Desta maneira buscaremos expor algumas atividades 
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realizadas envolvendo alguns participantes deste projeto no decorrer do ano letivo de 2019, 

destacamos ainda que dentre os objetivos proposto com as atividades realizadas estava o de 

aproximar ainda mais a universidade e a escola da educação básica, assim como buscar meios 

de contribuir para uma melhor formação e desenvolvimento tanto dos estudantes quanto o nosso 

e proporcionar através de diferentes metodologias um melhor conhecimento sobre os assuntos 

abarcados pela geografia, proporcionando ações colaborativas e uma melhor aproximação entre 

os alunos. Durante esse período todas as atividades foram desenvolvidas no Colégio Estadual 

Eduardo Silveira situada na cidade de Itabaiana – SE. 

 

METODOLOGIA 

Para elaboração deste trabalho foi feito em primeiro momento leituras prévias para formação 

do arcabouço, em seguida recorremos aos nossos diários de memórias (cadernos) para nos 

recordarmos um pouco mais das discussões realizadas pelos membros acadêmicos, o 

coordenador e o supervisor referente as atividades realizadas nas escolas, materiais produzidos, 

eventos em que participamos, assim como as reflexões e experiências que estávamos obtendo 

com o PIBID-Geografia. 

 

O PIBID e Sua Contribuição Para Formação de Professores 

“O programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), foi constituído através do 

decreto 7.219/2010” (STORI, 2015, p. 2). Este, tem como perspectiva um melhor 

aperfeiçoamento, valorização e melhoria da formação docente dos professores que atuam na 

educação básica abrangendo atualmente as Instituições de Ensino Superior (IES) tanto pública 

quanto privada que disponham de cursos de licenciatura e que tenham disponibilidade de 

participar enviando seus projetos de iniciação a docência para a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoa de Ensino Superior (CAPES). Através deste programa os 

licenciandos envolvidos recebem uma bolsa no valor de $ 400 Reais para que possamos 

desenvolver atividades didáticos-pedagógicas, participar de eventos ligados ao ensino tanto 

dentro do Estado quanto fora, assim como auxilia e incentiva a permanência dos alunos na 

universidade, lembrando que segundo as informações estabelecidas no endereço eletrônico da 

CAPES, estes participantes devem ser orientados por um docente de licenciatura e um professor 

da escola pública a qual será alvo do desenvolvimento destes projetos. Nunca foi novidade que 

as políticas públicas voltadas para o ensino superior, sobretudo, para as áreas de licenciaturas 

sempre foram bastante escassas e com quase nenhum incentivo a área da docência. Na tentativa 

de sanar um pouco essas desigualdades, bem como melhorar a qualidade de ensino nas escolas 



de educação básica que no ano de 2007 ouve a criação do PIBID pelo Ministério da 

Educação/MEC e foi implementado pela CAPES/FNDE, com o objetivo de:  

 

incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; contribuir 

para a valorização do magistério; elevar a qualidade da formação inicial de professores 
nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 

educação básica; inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de 

ensino-aprendizagem; incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando 

seus professores como conformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e contribuir para a 

articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a 

qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura; contribuir para que os 

estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar do magistério, por meio da 

apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho 
docente (BRASIL, 2013, p. 2-3).  

  

Partindo dessa análise fica evidente de que ser professor é antes de tudo uma profissão, e o 

PIBID nos ajuda e muito a compreender melhor o nosso papel de futuros docentes, pois antes 

mesmo de nos formar já estamos de certa forma auxiliando na formação dos alunos. O que não 

podemos perder de vista é que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender” (FREIRE, 1996, p. 12). Seguindo a linha de raciocínio desse mesmo autor podemos 

ainda destacar que:  

Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo aceitar que 

o formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto, que ele é o sujeito 

que me forma e eu, o objeto por ele formado, me considero como um paciente que 

recebe os conhecimentos-conteúdos-acumulados pelo sujeito que sabe e que são a 

mim transferidos [...] é preciso que pelo contrário, desde o começo do processo, vá 

ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e 

re-forma ao formar e quem é formado forma-se ao ser formado. É nesse sentido que 
ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é a ação pela qual um 

sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há 

docência sem discencia. [...] Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina 

ao aprender ( FREIRE, 1996). 

Essa perspectiva e as experiências vividas com o PIBID é que nos proporciona o verdadeiro 

significado do ensino-aprendizagem tornando possível o enfrentamento das adversidades e 

criação de novas metodologias para o meio escolar. 

 

Breves relatos das atividades realizadas no ano letivo de 2019 pelos pibidianos de 

geografia do campus Professor Alberto Carvalho, Itabaiana-SE. 

Uma das primeiras coisas que fizemos foi o conhecimento da turma a qual iriamos passar boa 

parte do ano trocando experiências de aprendizagem, pois, ao mesmo tempo que estávamos lá 

para desenvolver algumas atividades didáticos-pedagógicas, também aprendíamos com eles, 



aprendizagem no sentido de trabalho em equipe, com desenvolvimento da ética, da lealdade, 

do companheirismo e do ser amigo. Num segundo momento realizamos uma oficina intitulada 

de “Reciclando o conceito de reciclagem”, no intuito de mostrar para os alunos a importância 

da reciclagem, a forma correta de descarte dos materiais evitando que esses materiais venham 

a parar no meio ambiente de forma incorreta, contaminando o solo, os lençóis freáticos, o ar, e 

o próprio meio ambiente, assim como chamar a atenção para o consumo exagerado de produtos 

que não estamos precisando.  Numa outra data explanamos um pouco sobre o assunto 

“Complexos Regionais”, um tipo de regionalização que surgiu na década de 60 com o geógrafo 

brasileiro Pedro Pinchas Geiger mostrando que existe outra forma de regionalizar o Brasil, de 

uma maneira que capta melhor a situação socioeconômica e as relações entre sociedade e o 

espaço natural. Entretanto, diferentemente da divisão regional oficial feita pelo IBGE, o autor 

levou em consideração o processo histórico de formação do território brasileiro. Não 

esquecendo das nossas reuniões com o Coordenador do PIBID que ocorrem semanalmente ou 

quinzenalmente com todos os membros para que possamos fazer discussões sobre como está 

ocorrendo a prática de cada um nas suas respectivas escolas de atuação, além de discutir textos 

teóricos e livros ligados ao ensino, como nos exemplos de “Pedagogia do oprimido”, 

“pedagogia da autonomia” que foram escritos por Paulo Freire, “Educação para além do 

capital” do grande István Mészáros, “O Trabalho Docente” escrito pelo filósofo Maurice Tardif, 

dentre vários outros textos e autores. Dando seguimento destacamos também as realizações de 

debates, troca de experiências e reflexões de qual seria a melhor forma para desenvolver as 

atividades com os alunos, de forma a conseguir com que todos pudessem interagir e participar. 

Para além disso temos os planos de aula que são elaborados por todos os membros da equipe, 

levando em consideração as peculiaridades e dificuldades dos alunos, em seguida é enviado por 

e-mail ao coordenador e ao supervisor para que possamos fazer as possíveis correções se 

necessário for. Ressaltamos que sempre ao fazer o planejamento das atividades procuramos 

englobar diferentes práticas pedagógicas a saber: músicas, jogos, brincadeiras, vídeos, oficinas, 

isso ajudava a tornar a parte prática mais divertida, sem perder o foco do real objetivo que é a 

melhoria do desempenho dos alunos, o aprendizado mutuo entre nós que somos graduandos em 

geografia e os alunos do 3º ano do ensino médio, assim como uma maior interação por parte deles, 

caso contrário ficaríamos sempre preso aos chamados “métodos tradicionais de ensino”, onde a 

geografia por muitas vezes foi chamada de decorativa. Em vista disso se não utilizássemos 

diferentes metodologias de ensino uma coisa seria certa:  

o ensino tradicional da geografia – mnemônico e descritivo alicerçado no 

esquema “a Terra e o Homem” – não tem lugar na escola do século XXI. Ou 
a geografia muda radicalmente e mostra que pode contribuir para formar 



cidadãos ativos, para levar o educando a compreender o mundo em que 

vivemos, para ajudá-lo a entender as relações problemáticas entre sociedade e 
natureza e entre todas as escalas geográficas, ou ela vai acabar virando uma 

peça de museu. (PANDIM, 2006, pag. 220).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de tudo que foi exposto fica completamente notório a importância do PIBID para 

formação acadêmica e profissional não só dos licenciando em geografia, mas de todas as áreas 

do conhecimento relacionado as licenciaturas, uma vez que este programa nos dá a 

oportunidade de ter as primeiras experiências em sala de aula antes mesmo do estágio, nos 

possibilitando vivenciar na prática a realidade sobre o funcionamento das escolas públicas e a 

responsabilidade do ser docente. Além disso, nos ajuda a compreender o verdadeiro significado 

do trabalho em equipe que muitas vezes poder ser fácil, mas ao mesmo tempo desafiador uma 

vez que isso exige compreensão, respeito, tolerância e ética com as ideias do outro. Temos 

absoluta certeza que para todos os graduandos que fazem parte do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), essa é uma oportunidade ímpar de ter a absoluta certeza 

do querer ou não ser professor, pois, as experiências proporcionadas pelo mesmo ajuda e muito 

a tomar uma decisão definitiva, evitando que o futuro docente tenha certos tipos de “frustações” 

ao se deparar em seu ambiente de trabalho. Conclui-se, portanto, que o PIBID/Geografia da 

Universidade Federal de Sergipe, Campus Professor Alberto Carvalho contribui e muito para o 

desenvolvimento pessoal e coletivo de todos os membros que fazem parte desse projeto, 

propiciando o amadurecimento e crescimento no convívio social e nas questões didático-

pedagógicas, devemos então aproveitar a oportunidade da oferta desse programa, pois, em meio 

a tempos tão difíceis e com inúmeros cortes no Sistema Educacional, torna-se a cada dia ainda 

mais duvidoso a permanência deste programa. 
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