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Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar as contribuições do Programa de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, na 

formação do professor de Geografia, e na construção do saber docente para o ensino de 

Geografia. O PIBID é um programa que visa o aprimoramento e a melhora da formação de 

professores para a educação básica. O programa designa bolsas a graduandos em licenciatura 

participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvida por Instituições de Educação 

Superior (IES), em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os 

projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o 

início da sua formação acadêmica para que desenvolvam propostas pedagógicas sob a 

orientação de dois professores, o supervisor e o coordenador. Para a obtenção dos dados 

analisados foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dois egressos do PIBID 

Geografia - UFRGS. As perguntas que foram feitas aos egressos tratavam dos seguintes 

temas: a importância do PIBID para o Ensino de Geografia, refletir sobre os impactos que a 

participação no programa pode promover na formação inicial à docência do licenciando em 

Geografia, a relevância do PIBID como política pública de inserção na carreira docente, e 

quais os limites e as possibilidades que o PIBID abrange para a educação. No aporte teórico 

do trabalho, utilizaram-se os estudos de Maurice Tardif (2010), no sentido da constituição dos 

saberes docentes, e António Nóvoa (1995), que trabalha a formação de professores. Com a 

pesquisa, foi possível visualizar de forma temporária, e não definitiva, que o PIBID agregou 

na formação dos professores entrevistados. Estimulando a construção dos saberes docentes 

para o ensino de Geografia. A partir dos relatos, vimos que a inserção do licenciando na 

escola permite um vínculo com um ambiente que será seu trabalho no futuro. 
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Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as contribuições do Programa de Bolsa de 

Iniciação à Docência– PIBID da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, na 

formação do professor de Geografia, e na construção do saber docente para o ensino de 

Geografia. O PIBID é um programa que visa o aprimoramento e a melhora da formação de 

professores para a educação básica. O programa designa bolsas a graduandos em licenciatura 

participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação 

Superior (IES), em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os 

projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o 



início da sua formação acadêmica para que desenvolvam propostas pedagógicas sob a 

orientação de dois professores, o supervisor e o coordenador. 

Enquanto programa, o PIBID foi proposto em 2007, mas teve sua regulamentação 

mais detalhada pelo Decreto nº 7210/2010, que dispõe sobre o programa, no âmbito da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Direcionado 

inicialmente às Instituições Federais de Ensino Superior e atendendo cerca de 3.000 bolsistas 

em 2007, das áreas de Física, Química, Biologia e Matemática para o Ensino Médio, o PIBID 

expandiu-se rapidamente, incluindo Universidades Públicas Estaduais, Municipais e 

Comunitárias, abrangendo todas as licenciaturas. (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2014, 

p.10). 

Os temas relacionados à formação profissional do professor e a construção dos saberes 

docentes são questões que vem sendo estudadas em profundidade há aproximadamente trinta 

anos. A partir deste período acontece “um aumento da produção científica sobre o tema, na 

visibilidade adquirida pela temática na mídia, pelo recente surgimento de eventos e 

publicações especificamente dedicadas às questões de formação docente” (ANDRÉ, 2010, p. 

174). Com o intuito de expandir tal discussão, este trabalho pretende discutir as contribuições 

do PIBID para a formação do docente em Geografia.  

A partir disso, o texto desenvolve-se tendo como base dois questionamentos: quais os 

impactos da experiência de inserção no espaço escolar do licenciando em Geografia, durante a 

participação como bolsista no PIBID, considerando a formação inicial à docência? E quais os 

saberes docentes constituídos a partir da inserção do licenciando neste projeto? Tais 

indagações serviram de motivação para o encaminhamento da pesquisa, e desta forma, 

alimentar estudos posteriores. 

Para conseguirmos alcançar os objetivos propostos na pesquisa, entrevistamos dois 

egressos do PIBID Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou seja, 

graduados em Licenciatura em Geografia, e que participaram do programa por dois anos. As 

perguntas que foram feitas aos egressos tratavam dos seguintes temas: a importância do 

PIBID para o Ensino de Geografia, refletir sobre os impactos que a participação no programa 

pode promover na formação inicial à docência do licenciando em Geografia, a relevância do 

PIBID como política pública de inserção na carreira docente, e quais os limites e as 

possibilidades que o PIBID abrange para a educação. 

 

A metodologia, o Pibid e a construção dos saberes docentes 

 



Para a obtenção dos dados analisados foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com dois egressos do PIBID Geografia, e que já atuam como docentes. Um dos sujeitos 

entrevistados é docente na rede Municipal de Porto Alegre e o outro na Rede Privada de 

Ensino, da mesma cidade. Em geral, as entrevistas podem ser estruturadas e não-estruturadas, 

correspondendo ao fato de serem mais ou menos dirigidas. Assim, toma-se possível trabalhar 

com a entrevista aberta ou não-estruturada, onde o informante aborda livremente o tema 

proposto; bem como com as estruturadas que pressupõem perguntas previamente formuladas. 

Há formas, no entanto, que articulam essas duas modalidades, caracterizando-se como 

entrevistas semiestruturadas. (Minayo, 2001) 

Pensamos que as pesquisa de cunho qualitativo, conforme Minayo (2001), 

 

responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo  das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
(MINAYO apud GHERARDT e SILVEIRA, 2009). 

 

Em educação, as pesquisas qualitativas, segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 11), 

mostra-se como, 

 

[...] um campo que era anteriormente dominado pelas questões da mensuração, 

definições operacionais, variáveis, testes de hipóteses e estatística alargou-se para 

contemplar uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a 

teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais. Designamos esta 

abordagem por Investigação Qualitativa. 

  

Para discutirmos a temática relacionada ao processo de constituição dos saberes 

docentes, utilizaremos dos pressupostos de Tardif (2010) e de suas preocupações sobre a 

construção do saber docente para fundamentarmos este item. Para Tardif (2010), o saber 

docente, é formado durante toda a trajetória de vida dos sujeitos, chamado pelo autor, de um 

saber plural. Uma vez que, se constitui em várias etapas da vida dos sujeitos, se modificando e 

se reinventando no início da formação inicial do professor, e depois, atuando em sala de aula, 

na prática pedagógica. 

Neste sentido, Tardif (2010) elaborou um esquema de representação que sistematiza o 

que é o saber docente. Para o autor, tal saber é constituído de quatro saberes, (saberes 

curriculares, saberes profissionais, saberes acadêmico e saberes experienciais). O saber 

docente estaria no centro destes quatro saberes. Por isso, o fato de o saber ser plural, ocorre 

pelo motivo que estes saberes afloram de diferentes vertentes, de outros quatro saberes, e se 



materializam com a reflexão sobre o próprio saber, com os sujeitos envolvidos e as práticas. 

Dessa maneira, o autor vai dizer que os saberes são personalizados. 

 

“O que as pesquisas sobre os saberes profissionais mostram é que eles são 

fortemente personalizados, ou seja, que se trata raramente de saberes formalizados, 

de saberes objetivados, mas sim de saberes apropriados, incorporados, subjetivados, 

saberes que é difícil dissociar de pessoas, de sua experiência e situação de trabalho 

(TARDIF, 2010, p. 265).” 

  

A dificuldade de realizar a articulação entre o que se aprende na Universidade e a 

aplicação da teoria em sala de aula apareceu de forma clara nas entrevistas com os egressos. 

Dessa forma, percebemos que não há uma interação entre os saberes, para que seja possível a 

formação de um saber docente. Como abordam os egressos, adiante. 

 

“Nós aprendemos inúmeros conteúdos na faculdade, mas quando chega na hora de 

abordar em sala de aula, não sabemos por onde começar (Egresso1 – PIBID, março 

de 2018).” 

Na minha primeira aula como docente eu não sabia o que fazer, se usava o livro 

didática ou um de tantos textos que li durante o curso (Egresso2 –PIBID, março de 

2018).” 

  

Como podemos perceber, passa a ser desafiante relacionar a teoria estudada em sala de 

aula, durante o curso de Licenciatura, os conceitos de autores, inúmeros textos lidos e as 

pesquisas realizadas, com a prática da sala de aula, que ocorre após a formação, onde 

acontece às inserções nas escolas e em sala de aula, o contato com os.  Para isso, Tardif 

aponta que os cursos de Licenciatura seguem um modelo aplicacionista. 

 

“Os cursos de formação para o magistério são globalmente idealizados segundo um 

modelo aplicacionista do conhecimento: os alunos passam certo número de anos a 

assistir as aulas baseadas em disciplinas e constituídas de conhecimentos 

proposicionais. Em seguida, ou durante essas aulas, vão estagiar para aplicarem 

esses conhecimentos. Enfim, quando a formação termina, eles começam a trabalhar 

sozinhos, aprendendo seu ofício na prática e constatando, na maioria das vezes, que 

esses conhecimentos proposicionais não se aplicam bem na ação cotidiana 

(TARDIF, 2010, p. 270)”. 
  

Ainda no período de aluno do curso de licenciatura em Geografia, e durante os 

estágios supervisionados, por inúmeras vezes me deparei com situações em que não sabía o 

que fazer e ficava me perguntando: Qual seria a melhor maneira de contribuir na formação 

daquele educando? Será que o conteúdo realmente é importante? E qual é esse objetivo? Que 

tipo de professor me tornarei? Questionamentos que não encontramos respostas, mas que nos 

fazem refletir sobre nossas práticas, que nos motivam a compreender o ensino de Geografia. 

Tais angustias, podem ser compreendidas, como a falta de capacidade de mobilizar os 

saberes. Na idealização de um professor, Tardifi (2010), aprofunda a discussão, ressaltando 



que o docente teria que ser alguém que conhecesse sua matéria, sua disciplina e seu programa, 

além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e 

desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos. 

 

Essas múltiplas articulações entre a prática docente e os saberes fazem dos 

professores um grupo social e profissional cuja existência depende, em grande parte, 

de sua capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes enquanto condição 

para sua prática (TARDIF, 2010, p. 39). 

 

 Tardif (2010) acredita que já é hora dos professores universitários da educação 

começarem também a realizar pesquisas e reflexões críticas sobre suas próprias práticas de 

ensino. Na universidade, temos com muita frequência a ilusão de que não temos práticas de 

ensino, que nós mesmos não somos profissionais do ensino ou que nossas práticas de ensino 

não constituem objetos legítimos para a pesquisa. Como fala os egressos. 

 

"Carregávamos para a sala de aula, na condição de discentes do curso de Geografia, 
as nossas dúvidas, os questionamentos e começávamos a indagar os professores a 

respeito de certos discursos feitos perante nós, bolsistas, “pibidianos” naquele 

momento. As experiências no projeto proporcionaram um maior conhecimento, 

enriqueceram os debates em sala de aula, compartilhando com os colegas que ainda 

não tinham experiências as nossas experiências, dúvidas, angústias e alegrias que 

tínhamos durante o projeto (Egresso 1 – PIBID, março de 2018).”. 

"A relação teoria e prática começou a chamar atenção, isso porque alguns dos 

professores não têm prática escolar e isso implica no discurso deles, quando insistem 

em afirmar certos aspectos que não são exatamente como explanam. Os nossos 

discursos se fundamentavam e se legitimavam a partir do que levávamos de dúvidas 

para a sala de aula e conseguíamos debater com a turma sobre os fatos ocorridos no 

projeto. A teoria e a prática, vistas nas escolas, contribuíram muito para a nossa 
formação como bolsistas, especialmente para aqueles que atuam em sala de aula 

exercendo a profissão de professor, como é o meu caso (Egresso 2 – PIBID, março 

de 2018).. 

 

Conforme Nóvoa: 
 

A formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras vezes 

excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de refletir sobre  as 

práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como fazer. É desesperante ver certos 

professores que têm a genuinamente uma enorme vontade de fazer de outro modo e 

não sabem como. Têm o corpo e a cabeça cheios de teoria, de livros, de teses, de 

autores, mas não sabem como aquilo tudo se transforma em prática, como aquilo tudo 

se organiza numa prática coerente. Por isso, tenho defendido, há muitos anos, a 
necessidade de uma formação centrada nas  práticas e na análise dessas práticas 

(NÓVOA, 2006, p.14). 

 

Nóvoa (2003) nos faz refletir quanto às experiências vividas no espaço escolar, 

quando diz que: 

 

É evidente que a Universidade tem um papel importante a desempenhar na formação 

de professores. Por razões de prestígio, de sustentação científica, de produção 

cultural. Mas a bagagem essencial de um professor adquire-se na escola, através da 



experiência e da reflexão sobre a experiência. Esta reflexão não surge do nada, por 

uma espécie de geração espontânea. Tem regras e métodos próprios. (NÓVOA, 

2003, p. 5) 

  

Neste sentido, a construção dos saberes docentes precisa partir do que os sujeitos já 

entendem por ser professor, da sua bagagem adquirida pelos diversos espaços que já passou e 

passa. Esta reflexão é necessária ainda no início da graduação, aliada a prática docente. 

 

A vivência no PIBID e a formação do professor 

 

O Programa de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID vem se afirmando como um 

projeto de pesquisa e extensão, que contribui consideravelmente para a formação profissional 

dos graduandos/licenciandos que atuam como bolsistas, e na articulação das Universidades 

com as Escolas Públicas. No primeiro momento surgiu para atender apenas as áreas 

específicas, como Física, Química, Biologia e Matemática para o ensino Médio, tendo em 

vista a significativa carência de professores para essas disciplinas. Pouco tempo depois, com a 

implantação de novas políticas públicas para valorização do Magistério e a crescente 

demanda, aliados aos bons resultados já alcançados pelo programa, no ano de 2009, o PIBID 

foi expandido, passando a atender não apenas essas áreas específicas, mas toda a Educação 

Básica. 

O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais 

que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam 

com o exercício do magistério na rede pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os 

futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o Pibid faz uma 

articulação entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas 

estaduais e municipais. A intenção do programa é unir as secretarias estaduais e municipais de 

educação e as universidades públicas, a favor da melhoria do ensino nas escolas públicas em 

que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) esteja abaixo da média nacional, 

de 4,4. Entre as propostas do Pibid está o incentivo à carreira do magistério. (BRASIL, 

2011b). 

O Programa aflorou como resposta à evasão evidente que vêm ocorrendo nos cursos 

de licenciatura, principalmente nas IES públicas no Brasil, sendo explícita essa questão, 

mesmo nos objetivos do programa. Ele foi criado para incentivar o aperfeiçoamento e a 

valorização do magistério da Educação Básica pública. Em 04 de abril de 2013, foi aprovada 

a Lei nº 12.796, que alterou artigos da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394/96 e incluiu 

os incisos 4 e 5 no artigo de número 62, para a adoção de mecanismos que facilitem o acesso 



e a permanência nos cursos de licenciatura, principalmente para a formação de professores 

para a Educação Básica. Assim, o programa de iniciação à docência passou a constar na lei 

maior da educação brasileira. 

 

5º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação 

de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante 

programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados 

em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação superior 

(BRASIL, 2013, p. 03) (grifo nosso). 

  

O subprojeto de Geografia no PIBID – UFRGS iniciou no ano de 2010, e até o ano de 

2017 era formado por dez bolsistas, dois supervisores de escolas e um coordenador de área. 

As atividades são desenvolvidas nas escolas de ensino fundamental e médio, articuladas com 

outras áreas do conhecimento. O trabalho se desenvolve com o objetivo principal de 

aproximar os licenciados às práticas escolares, desde o conhecimento do espaço escolar, 

compreendendo o cotidiano e as relações que acontecem neste espaço, até a participação 

efetiva dos bolsistas junto aos alunos. 

A partir das entrevistas podemos iniciar destacando o questionamento feito aos 

egressos sobre a inserção no ambiente escolar ainda no inicio do curso. Embora não seja a 

intenção da pesquisa discorrer sobre o currículo, torna-se importante salientar que é um tema 

em destaque nas discussões no Departamento de Geografia da UFRGS. Dessa forma, o curso 

de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, até o 

período de conclusão da graduação dos entrevistados em 2015/2, apresentava em sua matriz 

curricular três disciplinas de inserção do graduando na etapa prática do curso, a sala de aula. 

A disciplina de Laboratório de Práticas de Ensino-Aprendizagem em Geografia e duas 

disciplinas de Estágio Docente Supervisionado em Geografia, no Ensino Fundamental e 

depois no Ensino Médio. Contudo, tais disciplinas contemplam um escasso tempo de vivência 

do licenciando no cotidiano escolar.  

Em contraposição ao currículo do curso, o PIBID permite o contato constante com o 

ambiente e as atividades escolares, propiciando uma maior efetividade da inserção do 

licenciando na escola, visto que os bolsistas realizam diversas atividades que aproximam a 

Universidade da Escola. O pouco tempo de prática pedagógica na formação de professores 

nos cursos de Licenciatura em Geografia se mostrou evidente nos relatos dos egressos, tal 

carência é amenizada com a participação no PIBID, como argumentam os egressos. 

 

“Durante os estágios, os graduandos têm contato apenas com a experiência da 

docência, ou seja, o aluno da licenciatura vai à escola, mas todas as suas atenções 

estão voltadas apenas para a observação da sala de aula na qual irá realizar a 

regência, na turma que a gente escolhe, durante aproximadamente dois meses. Já o 



PIBID, possibilita ao bolsista permanecer mais tempo na escola, podendo vivenciar 

não só a sala de aula como também outras atividades, desde o planejamento 

pedagógico, as ações administrativas e as relações interpessoais dos diferentes 

segmentos escolares (Egresso1 – PIBID, março de 2018).” 

“Quando eu estava no PIBID, escutava os colegas do curso, já mais adiantados e nos 

estágios de docência, falando sobre as dificuldades que estavam vivenciando com 

suas turmas, e com as coisas básicas de ser professor, cadernos de chamada, provas, 

trabalhos e etc ( Egresso 2 – Pibid, março de 2018) 

  

A formação inicial do professor durante seu percurso no curso de licenciatura é 

carregada de desafios nos espaços da escola e da universidade e, assim, afeta a construção da 

identidade de professor. No PIBID, os licenciandos tem a oportunidade de começar a conviver 

com esses desafios no decorrer do curso. Dessa forma, conhecer a escola e enfrentar os 

obstáculos que ocorrem no seu cotidiano oferece elementos para crescer como futuro 

professor de Geografia e como pessoa. Através da experiência no PIBID, os bolsistas tem a 

oportunidade de estar na escola em contato com a comunidade escolar, junto aos alunos nos 

momentos de aula, passando pelos professores titulares até os pais que circulam nas 

dependências da escola em diferentes momentos. Esse contato permite aos bolsistas refletirem 

sobre a identidade docente (FONSECA; TORRES, 2013). 

As experiências em observações de aula, oficinas pedagógicas e trabalhos de campo, 

realizadas durante o projeto PIBID, agregam muito para formação inicial do “pibidiano”. O 

PIBID propicia construir outro olhar sobre o a escola e o mundo fora dela, e também sobre os 

sujeitos que ressignificam e reconstroem esse espaço, objetivando conhecer a sua realidade. 

No relato dos egressos é possível notar que participar do PIBID promove ao graduando a 

proximidade com a escola e a realidade escolar que se transforma constantemente. 

 

“Quando eu comecei no PIBID não lembrava como era a escola, pois há muito 

tempo que terminei o ensino médio. Nas primeiras observações de aula, eu consegui 

ver que os alunos são muito diferentes da minha época. É outra escola, outros 

tempos. Muitas vezes o professor supervisor deixava a gente sozinho com os alunos, 

no começo a gente ficava com receio, depois até achamos melhor, tínhamos mais 
liberdade com os alunos (Egresso1 – PIBID, março de 2018).” 

 

O fato de ser “pibidiano” promove aos bolsistas chegar aos estágios docentes mais 

preparados para entrar em sala de aula. O que mais se escuta nos curso de licenciatura é a falta 

de autonomia do professor recém- formado, como pesquisador e docente. Com o projeto têm-

se a oportunidade de produzir trabalhos para eventos, congressos, palestras e seminários, o 

que também contribui para a formação. 

 

“O mais interessante de ter participado do PIBID, além da vivência escolar, são os 

congressos, pude participar de vários, e até em outros estados. Penso que agregou e 

muito para minha formação escrever trabalhos sobre educação e ensino de Geografia 

(Egresso2 – PIBID, março de 2018).” 



Para Nóvoa (1995), a formação de professores deve ser pensada como um todo, 

englobando as dimensões iniciais e continuada, em uma articulação constante entre 

Universidade e Escola, a partir do interesse dessas instituições, enfatizando as características 

inerentes desse profissional, sua competência, o saber necessário, a aprendizagem 

profissional, o currículo e a pedagogia, através da formação investigativa. No campo da 

reflexão sobre o que deve ser um professor no contexto social atual, de como deve ser sua 

formação para cumprir as tarefas sociais que lhe são exigidas, destacam-se: o processo de 

formação é de fato um processo de autoformação; a formação é um processo contínuo; a 

formação inicial e continuada tem como princípio a articulação ensino-pesquisa, ação-

reflexão; o exercício da atividade profissional tem como base a reflexão critica do professor.  

O PIBID possibilita aos bolsistas o elo fundamental entre pesquisa e extensão que é 

tão importante na Universidade e, principalmente, fora dela, como nos espaços da escola. 

Visto que, sabemos que boa parte das pesquisas realizadas em âmbito acadêmico ficam presas 

aos limites da Universidade, limites territoriais. Com isso, a participação em projetos como 

PIBID, que incorporam ambos os espaços, faz o graduando crescer como pessoa e como 

acadêmico em formação, tanto para a vida profissional quanto pessoal. Para Nóvoa (1995), 

não é possível separar as dimensões pessoais e profissionais; a forma como cada um vive a 

profissão de professor é tão mais importante do que as técnicas que aplica ou os 

conhecimentos que transmite; os professores constroem a sua identidade por referencia a 

saberes (práticos e teóricos), mas também por adesão a um conjunto de valores. 

A importância de participar de projetos de pesquisa ainda na graduação evidencia que 

é possível abrir os leques do curso e enfrentar situações que não são tratadas nas disciplinas 

teóricas do curso de Licenciatura em Geografia. Com a experiência do PIBID, o “pibidiano” 

se familiariza com situações que podem acontecer na sala de aula e, especialmente, nas 

escolas públicas. 

 

“Uma vez em determinada oficina pedagógica que estávamos aplicando, dois alunos 
começaram a discutir e momentos depois se agrediram. Éramos três bolsistas na sala 

de aula. De início, ficamos assustados com a agressividade de dois estudantes, 

chamamos a professora titular para intervir/apaziguar a briga. Tal fato, que não é 

incomum, nos surpreendeu por ser algo que não havíamos experimentado no 

exercício que fazíamos de aplicar oficinas. Naquele momento, nós “pibidianos”, 

notamos que ser professor vai além do conteúdo, de passar matéria no quadro, 

planejar aula e corrigir provas (Egresso 1 – PIBID, março de 2018).” 

  

Ministrar aulas é presenciar fatos como o relatado. Após um episódio como esse, 

emergiram questionamentos sobre à formação de professores, aqui especialmente, de 

Geografia. De que maneira o estagiário de Geografia saberia lidar com uma situação de 

conflito/briga/discussão entre os alunos, sem nunca ter presenciado esses fatos? Será que, 



além de dar aula, nós professores devemos cumprir outras funções em sala de aula? Será que 

estamos ali para ensinar-aprender? Mas, então, o que é dar aula que tanto falamos? Perguntas 

movem a caminhada docente, porém que não devemos deixá-las alargadas em nossas mentes, 

e sim, refletidas a todo o momento, para que possamos (re) pensar nossa docência . 

O cenário compreendido pelos alunos nem sempre é o cenário criado e pretendido pelo 

professor; são os mesmos atuantes, porém existem distâncias entre quem ensina e quem 

aprende. Aprender e ensinar são processos que exigem cumplicidade. A cumplicidade requer 

colocar-se no lugar de, para entender o que o outro possa estar sentindo ou o que possa estar 

lhe faltando. Ensinar requer cuidado e acompanhamento, pois aprender é um processo 

complexo e distinto. Nem sempre o professor ensina a quem precisa aprender, muitas vezes o 

professor ensina a ele mesmo, repetindo constantemente o que sabe, para garantir que tudo o 

que sabe foi “passado”, sem se dar conta de que o aluno não é um recipiente por onde passam 

conteúdos, não é um depósito onde se amontoam informações (COSTELLA, 2012, p. 78). 

Os egressos do PIBID entrevistados, atualmente são professores em atividade. Quando 

questionados sobre a experiência adquirida no PIBID, revelaram que se reconhecem como 

professores desde quando tornaram - se bolsistas do PIBID, com as oficinas pedagógicas e 

observações de aula nas escolas. Sabemos que não é simples preparar uma aula, independente 

do conteúdo a ser trabalhado, assim, o “pibidiano”, na elaboração das oficinas pedagógicas, 

precisa constantemente pesquisar, discutir e refletir em grupo as teorias abordadas no curso 

para que possa usá-las em aula de forma prática. Com isso, o PIBID oportuniza aos bolsistas a 

percepção da teoria e da prática. 

 

“Logo que me formei, fiz algumas entrevistas para dar aula em escolas particulares, 

até então eu nunca tinha trabalhado como professor de fato. A única experiência 
como docente era o PIBID. Nas entrevistas percebi que o PIBID era um programa 

bem conhecido por coordenadores e surpevisores de escola. Tenho certeza, que hoje 

estou trabalhando nesta escola particular devido a participação no PIBID, pois 

muitas vezes tive que ser professor titular, mesmo sendo bolsista. A escola estava 

com falta de professor de Geografia há dois meses naquela época (Egresso 1 – 

PIBID, março de 2018)." 

"Algumas atividades que realizávamos no PIBID eram chamadas de “banco” de 

aulas ou oficinas pedagógicas, dessa forma, já tinha em mãos um material rico, que 

poderia ser utilizado na minha carreira como professor (Egresso 2 – PIBID, março 

de 2018).” 

  

Nas entrevistas e seleções que os egressos participaram, ficou evidente que a 

participação no PIBID foi um diferencial na formação deles. Em certas seleções ocorre uma 

etapa, a prova prática, com o objetivo de propor uma aula para a banca avaliadora sobre 

determinado conteúdo que a coordenação pedagógica sorteia/escolhe. A vivência no PIBID 



acarretou em experiências didáticas de forma que este tipo de desafio se tornou mais próximo 

e mais fácil de ser enfrentado pelos egressos. 

 

Considerações Finais 

 

Como “ex-pibidiano” da Geografia, entendo que é fundamental a discussão sobre o 

tema de ensino de Geografia para a manutenção do programa e da Geografia no Ensino Médio 

como disciplina obrigatória, já que a medida provisória (MP) n0 764/2016 visa tornar a 

disciplina opcional. No decorrer do tempo que fui “pibidiano”, obtive experiências 

gratificantes na área da educação, seja em observações de aula, seja em atividades 

pedagógicas em escolas de Ensino Fundamental e Médio na cidade de Porto Alegre, RS. 

Entendo que, nós, professores recém-formados, estamos iniciando a participação no complexo 

mundo docente de práticas de ensino em Geografia no cotidiano escolar e, tendo passado pela 

experiência de ser membro do PIBID, teremos maiores condições. 

Logo de início, deixamos claro que neste trabalho pretendíamos refletir a cerca das 

contribuições que o PIBID pode proporcionar aos licenciados do curso de Geografia, no 

andamento da graduação. Por meio das entrevistas realizadas com os egressos, percebemos à 

rica experiência vivida no projeto, e que, de certa forma, merece ser compartilhada, para que 

possamos incentivar os licenciandos em Geografia a participar de programas como o PIBID. 

E, principalmente, manter o licenciando na universidade com intuito de seguir a carreira 

docente.  

A partir dos relatos, vimos que a inserção do licenciando na escola permite um vínculo 

com um ambiente que será seu trabalho no futuro. Conhecemos quais são os objetivos do 

projeto nas escolas públicas, e quem são os sujeitos envolvidos no planejamento das 

atividades. Desse modo, tomamos entendimento da estrutura do PIBID, funcionamento, e os 

desafios enfrentados como bolsista “pibiadiano”. Pudemos refletir sobre as dificuldades 

enfrentadas pelas escolas públicas devido à falta de professores, e assim, afetando o PIBID. O 

Programa de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID se afirmou como um projeto que trabalha 

com a formação docente, mas interliga ensino, pesquisa e extensão. Ele contribui 

consideravelmente para a formação profissional dos graduandos/licenciandos, que atuam 

como bolsistas, e na articulação das Universidades com as Escolas Públicas. 
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