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Resumo  
 
O presente painel propõe discutir a formação de professores, tanto inicial como continuada, 
no âmbito do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID).  Juntamente com 
outros seis programas do Ministério da Educação (MEC), objetiva impulsionar a formação de 
professores no país. Tem como principais metas: (1) inserir os licenciandos no cotidiano de 
escolas da rede pública de educação, o que proporcionará a oportunidade de criar e participar 
de experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-
aprendizagem; (2) contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 
dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. Assim, 
tem por objetivo o incentivo e a valorização do magistério, bem como o aprimoramento do 
processo de formação de docentes para a educação básica. No âmbito desse programa, 
acadêmicos de cursos de licenciatura exercem atividades pedagógicas em escolas públicas de 
educação básica, contribuindo para a integração entre teoria e prática, para a aproximação 
entre universidades e escolas e para a melhoria de qualidade da educação brasileira. Os 
acadêmicos bolsistas são orientados por coordenadores de área – docentes das licenciaturas - e 
por supervisores - docentes das escolas públicas. A Universidade Estadual do Norte do Paraná 
(UENP) participou, pela primeira vez, em 2012. Atualmente há dezesseis subprojetos, com a 
finalidade de elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 
em seus três campi: Bandeirantes (CLM), Cornélio Procópio (CCP) e Jacarezinho (CJ). 
Objetivou, ainda, estreitar a relação entre a UENP e as escolas públicas, oportunizando ações 
de parceria na formação inicial e continuada, ou em serviço, de professores da rede básica, 
visando, com isso, atender o Plano de Metas - Compromisso Todos pela Educação. A 
proposta considerou a escola e a sala de aula como lócus de construção da aprendizagem para 
os alunos e de desenvolvimento profissional para os docentes O painel é composto por três 
estudos desenvolvidos na UENP/Campus Cornélio Procópio que abordam o referido 
programa. 
 
Palavras-chave: Formação de professores. PIBID. Saberes docentes. Registro como 
instrumento de formação. 
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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa 

do governo federal que tem como objetivo o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores na educação básica. Tendo em vista o grande contingente de profissionais com 

formação aligeirada, o programa visa à constituição de uma nova gama de professores e, em 

consonância, o aprimoramento dos professores que já estão em sala de aula. 

O PIBID acontece a partir de parceria entre as Instituições de Ensino Superior (IES) e 

escolas da rede pública de ensino que ofertam a educação básica. Assim, o PIBID destaca a 

necessidade de aproximar os níveis de educação em prol da valorização da docência e da 

melhoria da qualidade social do ensino ofertado nas escolas públicas do país. Para tanto, as 

IES devem elaborar um projeto para submissão à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e as escolas e professores participantes devem ser 

voluntários. 

O programa foi instituído pelo Decreto n. 7.219 de 24/06/2010  

 
Art. 1o  O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, 
executado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES, tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo 
para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria 
de qualidade da educação básica pública brasileira.  

 
Como regulamento, seguiu, a princípio, a Portaria n. 260, de 30 de dezembro de 2010 

– Normas Gerais. Nesta constava a forma com que deveriam ser apresentadas as solicitações 

de envio de projeto para concessão de bolsas, atribuindo suas características gerais e as dos 

projetos elaborados pelas IES, bem como a forma em que seriam avaliados e julgados. A 

portaria relatava os itens que o programa poderia (ou não) financiar. Apresentava, também, as 

normas e função dos bolsistas. Por fim, regulamentava sobre a avaliação e acompanhamento 

do projeto, a publicação de trabalhos e a prestação de contas. 
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O PIBID oportuniza maior contato dos estudantes das licenciaturas, futuros 

professores, com as escolas da rede básica, proporcionando momentos de observação do 

cotidiano escolar. No âmbito da formação, tem dupla face: enquanto para o acadêmico 

contribui como formação inicial, para os supervisores configura-se como formação 

continuada. Pressupondo que a presença de um futuro docente em situação de pesquisador em 

sua sala, o auxiliará a repensar suas práticas e a partir das formações coletivas adquirirem 

maior fundamento teórico.  

Segundo a Portaria n. 260/2010, os projetos desenvolvidos devem garantir o contato 

do aluno com as escolas, visando atender os objetivos de valorização do magistério, elevação 

da qualidade da formação inicial e a contribuição para articular a teoria com a prática. Embora 

esta tenha sido revogada pela Portaria n.096 de 18 de julho de 2013, podemos evidenciar que 

os objetivos do Programa não se alteraram.  

São constituintes de cada um dos subprojetos: Coordenadores de Área, Supervisores e 

licenciandos. Os coordenadores são os idealizadores das propostas enviadas a CAPES e, 

posteriormente, organizadores do subprojeto; são responsáveis pela seleção das escolas 

parceiras, e dos bolsistas (supervisores e de graduação); pela coordenação dos encontros de 

formação; no auxílio na elaboração dos projetos de intervenção e fomento às iniciativas de 

produções acadêmicas e participação em eventos. Os supervisores são professores da 

educação básica que atuam em escolas públicas, tanto de educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio. Estes são (co) formadores dos graduandos, que os acompanham 

em suas aulas, auxiliando-os nas atividades com seus alunos. Por fim, os estudantes das 

licenciaturas (denominados pibidianos ou bids). Para se incluírem necessitam estar 

regularmente matriculados e frequentando a IES, sendo que essa realiza uma seleção desses 

acadêmicos mediante os critérios previamente estipulados em edital. Os pibidianos 

acompanham seus supervisores, a fim de conhecer a realidade da escola bem como as práticas 

pedagógicas destes. Durante esse processo de observação levantam questões para estudo e 

elaboração de Projeto de Intervenção. Além disso, participaram das formações em grupo que 

proporcionam fundamento teórico ao seu desenvolvimento profissional. 

O projeto institucional, para inserção no programa, é elaborado por um coordenador. 

Posteriormente, cada licenciatura elabora seu subprojeto, seguindo os pressupostos do projeto 

da instituição. Os subprojetos têm como objetivo principal a formação inicial e continuada e a 

integração da educação básica com o ensino superior. Em seu plano de trabalho apresentam 

diferenciadas ações: Atividades Formativas, Atividades na Escola, Produção de material 



 

didático, Realização de atividades de pesquisa em Ensino e Formação de Professores e, por 

fim, a participação em eventos para apresentação das produções.  

Os subprojetos organizam-se em atividades diversificadas. Semanalmente os 

pibidianos vão às escolas, acompanhando seus supervisores. A partir desse acompanhamento 

são elaborados os Diários de PIBID4. Também nesta frequência acontecem encontros na 

universidade, envolvendo coordenadores, supervisores e pibidianos. Nestes encontros são 

realizadas atividades diferenciadas: estudo e discussão de textos que abordam temáticas 

relacionadas à formação do professor, apresentação e discussão dos registros dos diários, 

encontros de formação, confecção de materiais e recursos pedagógicos.   

Ao identificar as principais necessidades da sala, os pibidianos – juntamente com seus 

supervisores e assessorados pelos coordenadores de área – elaboram os Projetos de 

Intervenção. Estes são desenvolvidos a partir de dificuldades observadas, tendo como objetivo 

auxiliar na superação destas.   

O PIBID, portanto, tem sido uma importante estratégia para mobilizar professores e 

futuros professores a discutir sobre educação, metodologias de ensino, dificuldades de 

aprendizagem e outras temáticas pertinentes ao saber docente.   
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Introdução 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma política 

pública educacional para aperfeiçoamento e valorização da formação de professores. Tal 

programa se concretiza na inserção de estudantes de licenciaturas no contexto de escolas 

públicas em que, orientados por um coordenador da licenciatura e um supervisor da rede 

básica de ensino, participam das situações diárias da escola, desenvolvendo atividades 

didático-pedagógicas. 

Desse modo, o presente texto apresenta como tema central a relação entre as ações do 

PIBID e a formação inicial e contínua8 dos envolvidos no referido programa para atuação na 

docência. Organiza-se em duas partes: a primeira define formação inicial e contínua e a 

segunda discorre sobre a importância do registro como instrumento da formação docente.  

A formação inicial e contínua de professores e o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (PIBID) 

O processo de formação dos profissionais da docência constitui-se em uma ação 

permanente e constante, pois, o saber relacionado a ação docente começa na formação inicial 

prolongando-se durante toda sua vida profissional, quando este, inserido no âmbito escolar, 

interage e age sobre o mesmo. Neste sentido, tal processo dá-se em dois momentos 
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formação de professores esporádicas, de curta duração e realizadas fora da escola sem unidade de referencial 
teórico-metodológico. Ver Moraes et al. (2012) e Moretti (2007). 



 

importantes, que permitem a aquisição de saberes específicos para a constituição do ser 

professor, sendo eles: formação inicial e formação contínua. 

A formação inicial é o momento de aquisição de conhecimentos que antecede o 

exercício da prática pedagógica, no qual são fornecidas ao futuro docente conhecimentos 

pedagógicos e científicos que o possibilite ter uma formação consistente. 

Já a formação contínua é definida por Novaes, Arrais e Moraes (2014, p. 95) como 

“[...] o conjunto de atividades desenvolvidas pela comunidade escolar (professor, diretor, 

coordenador, entre outros) com objetivo formativo de desenvolvimento pessoal como 

profissional realizada individualmente ou em grupo”. Assim, é possível concebê-la como uma 

formação que tenha a própria prática pedagógica como objeto de análise e a escola como 

espaço de formação.  

Sendo assim, compreendemos a formação em seus dois momentos – inicial e contínua 

- como um processo articulado que não pode ser dicotomizado. Mas, um processo dotado de 

sentido pessoal e significativo para a constituição do ser professor e, não simplesmente 

processo de acúmulo de cursos, certificados e títulos. 

No âmbito das políticas públicas, a formação docente, tanto inicial quanto contínua, 

tem sido discutida intensamente nas últimas décadas, haja vista que foram desenvolvidas 

políticas públicas brasileiras com o intuito de contribuir para a formação docente, de modo a 

aperfeiçoá-la e qualificá-la. Dentre estas, destaca-se a exigência de formação de professores 

em nível superior e, os programas “Pró-letramento: Programa de Formação Continuada de 

Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental” e “Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)”, bem como o “Programa Institucional de Bolsas 

Iniciação à Docência (PIBID)”. Este, por sua vez, adquiriu maior visibilidade, pois trata-se de 

uma política pública que contempla, simultaneamente, a formação inicial e contínua.  

O PIBID busca proporcionar às acadêmicas o contato inicial com a atividade docente 

em escolas públicas, ainda nos primeiros anos do curso e, na formação contínua, esse 

processo tem possibilitado a ressignificação da intencionalidade e ações pedagógicas. Isso só 

é possível porque o programa permite que a escola se caracterize como um espaço de ensino e 

pesquisa e que a formação inicial e contínua sejam atividades teórico-práticas, coletivas e 

indissociáveis da realidade. 

 

 



 

O registro como instrumento da formação docente 

O ato de registrar a experiência vivida, é algo próprio dos seres humanos. Por meio 

deste, podemos retratar nossos sentimentos, fatos, pensamentos e reflexões, seja pelo uso da 

escrita ou de outras tecnologias. O registro é um recurso eficaz, o qual podemos recorrer 

sempre que precisamos relembrar algo, ou até mesmo compreendê-lo. Assim, Warschauer 

(1993, p.65) afirma que “A prática do registro é importante por nos permitir construir a 

‘memória compreensiva’, aquela memória que não é só simples recordação, lembranças vãs, 

mas é a base para reflexão”. Ao tratar da importância do registro para a prática docente, a 

autora supracitada pontua que o mesmo “é base para reflexão do educador, para análise do 

cotidiano educativo e do trabalho desenvolvido com o grupo”.  

Neste viés, o registro, por constituir um instrumento de trabalho, não pode acontecer 

de maneira espontânea, mas sim, planejada, sistematizada e com objetivos definidos, o que 

contribui para o aperfeiçoamento da prática docente, bem como para “a compreensão da 

complexidade da escola” (WARSCHAUER, 1993, p.105). 

Dentre as diferentes maneiras de registro que o professor utiliza, vamos considerar no 

presente estudo, o diário. Este, segundo Ostetto (2001, p.19-20) “constitui-se em um lugar de 

reflexões sistemáticas constantes, um espaço onde o professor conversa consigo mesmo, 

anota leituras, revê encaminhamentos, avalia atividades realizadas, documenta o percurso de 

sua classe. Um documento com a história do grupo e dos avanços do próprio professor”. 

Neste sentido, Zabalza (2004, p. 10), afirma que o ato de “[...] escrever sobre o que 

estamos fazendo como profissional (em aula ou em outros contextos) é um procedimento 

excelente para nos conscientizarmos de nossos padrões de trabalho. É uma forma de 

“distanciamento” reflexivo que nos permite ver em perspectiva nosso modo particular de 

atuar. É, além disso, uma forma de aprender”. 

Por reconhecer o diário como instrumento de aprendizagem e considerar a importância 

desse instrumento para a constituição do ser professor, o PIBID/Pedagogia/UENP - Campus 

Cornélio Procópio, optou pelo mesmo para que os bolsistas registrassem suas experiências no 

âmbito escolar, pois acredita que o professor em formação, ao materializar suas vivências por 

meio da escrita, fomenta a discussão e a reflexão partindo da prática, pois pode buscar a 

compreensão para elas por meio da teoria. 

 

 



 

Considerações finais 

Apesar do PIBID ser um programa extracurricular que não compreende a totalidade 

dos estudantes de licenciatura, admite-se inferir que ele representa uma das mais importantes 

ações governamentais no sentido de melhorar a qualidade da formação de professores e, 

consequentemente, da educação. 

Contudo, o modo de inserção à docência pelo PIBID, desde o início de sua 

implementação, é nitidamente diferente e superior às formas convencionais de se fazer 

estágio. Embora não se descarte a permanência de alguns desafios é importante ressaltar que 

em termos de rigor e organização o programa se destaca, revelando forte potencialidade no 

que tange ao desenvolvimento de intervenções práticas e profissionalização docente. 
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A relevância da atuação do docente como sujeito ativo do processo de ensino tem 

levado, nas últimas décadas, a uma grande produção de pesquisas e artigos no Brasil, 

articulada a trabalhos internacionais que tratam da problemática que envolve a formação de 

professores para níveis de ensino em diversos contextos (CAVALCANTI, 2012). 

A formação docente assume cada vez mais importância e está se tornando um dos 

principais temas de pesquisas, devido aos diversos problemas encontrados na prática em sala 

de aula. Um dos problemas enfrentados nos cursos de licenciatura corresponde a evasão 

discente, considerado um fenômeno grave. Como Lima e Machado (2014) afirmam, não é um 

problema recente, mas que vem se perpetuando por longo período no contexto educacional, 

acontecendo tanto nas instituições públicas quanto nas privadas e requer medidas eficazes de 

combate.  

Nos últimos anos, para combater a evasão nos cursos de licenciaturas e incentivar a 

formação de professores, o governo federal tem investido em políticas públicas e programas 

voltados para a educação, como é o caso do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência (PIBID). Este programa está ligado à Fundação Capes do Ministério da Educação e 

tem como objetivo incentivar e elevar a qualidade da formação inicial nos cursos de 

licenciaturas; proporcionar experiência no ambiente escolar aos acadêmicos; contribuir na 

formação continuada dos professores regentes da Educação Básica; e possibilitar uma 

articulação maior entre universidade e Educação Básica. 

A UENP iniciou sua participação no PIBID em agosto de 2012 e atualmente (a partir 

de fevereiro de 2015) possui 16 licenciaturas envolvidas, 69 professores supervisores, 36 

coordenadores e 378 bolsistas. O subprojeto Geografia é constituído por 22 bolsistas, 2 

coordenadores de área, 4 escolas participantes e 4 professoras supervisoras, tendo como 

objetivo ampliar o debate e a pesquisa sobre o ensino da disciplina entre os acadêmicos do 

curso, professores da rede básica de ensino e docentes do ensino superior, bem como 

incentivar a iniciação à docência e promover a formação continuada. 
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Desta forma, torna-se relevante pesquisar qual a contribuição do PIBID para formação 

inicial do docente, especificamente em relação à aquisição de saberes docentes, uma vez que 

o curso de graduação muitas vezes não contempla, de forma satisfatória, todos os saberes 

necessários à atuação do professor. Portanto, o objetivo deste estudo é analisar a contribuição 

do subprojeto PIBID/Geografia/UENP para aquisição de saberes docentes necessários à 

formação inicial.  

A seguir apresentamos e discutimos os resultados obtidos com as entrevistas 

realizadas com 20 licenciandos, bolsistas do projeto PIBID de Geografia/UENP. A entrevista 

foi composta de perguntas abertas e fechadas. 

 Na questão 1 - “Quais motivos levaram a sua participação no PIBID/Geografia 

UENP?” os bolsistas apontaram no geral motivos como: aprimoramento dos conhecimentos, 

melhoria na didática e experiência na sala de aula e incentivo financeiro com a bolsa entre 

outros, conforme destacado abaixo na resposta abaixo: 
 
(...) o PIBID iria colaborar (...) pra adquirir a Didática que eu não tinha, e a 
experiência também de tá trocando ideias com outros estudantes de outros ramos e 
com as professoras que estão na sala faz tempo e com os coordenadores também que 
ajuda muito a gente (...) é por três motivos a bolsa que acho que muita gente pensa 
por esse lado, a prática da didática (...) e a troca de experiências (BOLSISTA 13, 
2015). 

 
Sobre a questão 2 “Qual a importância do PIBID/Geografia para sua formação docente 

inicial?” os bolsistas afirmaram predominantemente ser importante devido ao conhecimento 

da realidade escolar; conhecimento de novas metodologias; construção e utilização de 

materiais didáticos entre outros, conforme pode ser observado nas respostas selecionadas e 

apresentadas a seguir:  

 
Tá enriquecendo muito, conhecendo as escolas porque assim  no plano teórico é 
tudo lindo maravilhoso mas quando a gente entra no colégio a gente vê a realidade 
desse alunos, a forma de  trabalhar como que é, você já entende o Projeto Político 
Pedagógico da escola você já tem o contato com o público, então já você já chega 
digamos assim mais avançado em relação aos outros alunos você deu uma avançada 
maior e te prepara para o estágio (BOLSISTA 05, 2015). 
 
Eu aprendi bastante mais principalmente na questão dos materiais didáticos ne, na 
questão dos jogos (...) na faculdade a gente aprende a gente tem uma noção mas no 
PIBID a gente realiza, a gente confecciona o jogo (...) eu achei interessante (...) é 
uma nova perspectiva de dar aula (...) um complemento pra dar aula e fixação para 
seus alunos (BOLSISTA 08, 2015). 
 

Na questão 3 “Quais saberes docentes são trabalhados no curso de Geografia? verifica-

se que os três saberes profissionais, disciplinares e experiência são trabalhados no curso de 



 

Geografia, porém a maioria dos bolsistas afirmaram ser mais trabalhado os saberes 

disciplinares, seguido dos saberes profissionais. Este resultado deve-se provavelmente ao fato 

do curso de Geografia ter uma grande quantidade de disciplinas específicas na grade 

curricular tais como Climatologia, Geologia, Cartografia, Geografia Política, Geografia 

Urbana, Geomorfologia entre outras e também as específicas da área da Educação  - 

Psicologia, Didática, Organização e Gestão Escolar, Geografia Escolar, Instrumentação e 

Prática de Ensino, que estão distribuídas ao longo dos 4 anos do curso.  

O conhecimento da ciência pedagógica é indispensável, pois permite ao docente 

realizar uma análise crítica dos saberes profissionais, colaborando para evidenciaras as 

dificuldades encontradas em seu trabalho e superá-las (PIMENTA, 1997). Os saberes do 

conhecimento denominados de disciplinares refere-se aos conhecimentos específico da 

matéria a ser ensinado, a aquisição desse saber possibilitará a humanização dos discentes 

(CAVALCANTI, 2012; PIMENTA, 1996). 

Em relação aos saberes de experiência no curso de Geografia, 7 bolsistas não 

souberam responder à questão, pois acredita-se que os mesmos tiveram dificuldade de 

identificar como estes saberes são trabalhados no curso. Isso devido a alguns estarem no 

primeiro ano do curso e não terem vivenciado atividades que contribuam para aquisição de 

saberes de experiência. Os 7 bolsistas que responderam, que, às vezes, os saberes de 

experiência são trabalhados, isso se dá em decorrência dos estágios serem realizados apenas 

nos dois últimos anos do curso. Porém os saberes de experiência não se resumem apenas em 

atividades proporcionadas pelo estágio, eles consistem em experiências cotidianas em 

diferentes espaços sociais formados ao longo da vida. Desta forma, toda a vivência interfere e 

impõe elementos fundamentais que orienta a prática docente (CAVALCANTI, 2012; 

PIMENTA, 1996). 

Na questão 4 sobre “Quais os saberes trabalhados no PIBID/Geografia da UENP?” 

verifica-se que os saberes profissionais, disciplinares e experiência são trabalhados no PIBID 

Geografia, com predominância dos saberes profissionais e de experiência (figura 3), este 

resultado explica-se pelo fato do PIBID ser um programa de iniciação à docência e 

frequentemente promover estudo de textos ligados à área de educação e ensino de Geografia e 

por oportunizar maior conhecimento e participação na realidade escolar e em diferentes 

espaços de ação docente. Referente aos saberes disciplinares no PIBID/Geografia, a maioria 

dos bolsistas afirmou que estes são sempre trabalhados. Porém, observa-se uma contradição, 

uma vez que os alunos disseram assinalar esta opção porque tem que estudar conteúdos 



 

específicos para preparar as atividades do programa, mas, por outro lado, não há uma 

atividade ou disciplina que trabalhe especificamente conteúdos geográficos no programa. 

Na questão 5 “Em relação à aquisição dos saberes docentes, há uma diferenciação 

entre PIBID e o curso regular?”, todos os bolsistas responderam que sim, que há diferenciação 

na aquisição de saberes, estes destacaram ter maior contato com os saberes profissionais e de 

experiência no PIBID conforme já haviam respondido na questão 4 e demostrado nas 

respostas abaixo: 

 
(...) há uma diferenciação muito grande porque no PIBID você tem contato maior 
com a questão didático – pedagógico da Geografia, na faculdade não é que não é 
trabalhado é trabalhado só que no PIBID é específico pra isso (...) um contato maior 
com a docência e aprende tudo que muitas vezes no regular não dá tempo porque 
tem uma outra demanda (BOLSISTA 11, 2015. ANEXO CD). 
 
(...) no PIBID existe uma preocupação maior em preparar o aluno para sala de aula, 
preocupação tanto por didática e da experiência e como se comportar na sala de 
aula, durante as aulas não é posto muito isso, claro tem as disciplinas de ensino, mas 
são tantas disciplinas que acabam sendo atropeladas (BOLSISTA 21, 2015). 
 

Com relação à última questão, sobre “quais são os saberes necessários para ser um 

bom professor?” a maioria dos bolsistas apontou que para ser um bom professor precisa ter 

conhecimento de saberes disciplinares e profissionais além de ser criativo e dinâmico, pois 

vivemos em um contexto complexo e necessitamos ter paciência, cativar e fazer com que 

nossos alunos se interessem mais pela disciplina de Geografia. Foi destacado que é importante 

gostar da profissão, pois ser professor não é fácil e precisa ter muita dedicação. Algumas 

respostas dadas pelos bolsistas:  

 
(...) Hoje em dia tem que ter paciência, gostar muito do que faz, amar mesmo a 
profissão porque hoje ser professor é uma coisa muito difícil, você tem que gostar, 
você tem que tá preparado, você tem que aceitar as diferentes realidades que você 
entra numa sala de aula é completamente diferente de outra, você tem que ser 
acessível a isso e tem que tá preparada (BOLSISTA 1, 2015). 
 
(...) tem que ser dinâmico, ter um bom domínio do que vai ser ensinado, tem que ser 
um professor criativo e tem que inovar (BOLSISTA 7, 2015). 
 
Domínio do conteúdo, um bom planejamento, domínio da classe, estar sempre se 
renovando (...) precisa estar antenado se reciclando (BOLSISTA 8, 2015). 
 
(...) saber e aprender a ter postura na sala de aula e domínio do conteúdo, porque 
muitas coisas você não vai aprender no decorrer do curso, muita coisa você vai 
aprender no cotidiano da sala de aula (BOLSISTA 9, 2015). 
 

Por meio das entrevistas pode-se afirmar que o programa está contribuindo para a 

aquisição de saberes necessários para formação docente, sobretudo os ligados aos saberes 



 

profissionais e de experiência. As atividades desenvolvidas no programa proporcionam estudo 

e discussão de referenciais ligados à área de educação e ao Ensino de Geografia, bem como, 

experiências vivenciadas na realidade escolar e em diferentes espaços de ação docente que 

diferenciam do curso regular de Geografia que mobiliza mais os saberes disciplinares pelas 

disciplinas que abordam conteúdos específicos da ciência geográfica.  

Também, conclui-se que o PIBID contribui para valorização do magistério, motivando 

os alunos a seguir carreira docente na área, o que pode culminar na redução da taxa da evasão 

no curso de licenciatura em Geografia da UENP. Vale destacar que, mesmo os entrevistados 

tendo ciência dos saberes docentes, eles afirmaram que os saberes necessários para ser uma 

bom professor de Geografia consistem em possuir os saberes disciplinares e profissionais, não 

citando muito os saberes de experiência e sua importância.  
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