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RESUMO 
 
 

ANÁLISE DE INDICADORES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA (PIBID) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO 
GUIDO JOSÉ GOMES MINÉ ¹ Fábio Mancastrope ² Maria Aparecida Ribeiro RESUMO 
Introdução: A profissão docente e a formação dos professores vêm sendo alvos de inúmeras 
pesquisas e estudos por conta das transformações pelas quais nossa sociedade vem 
passando. As escolas têm recebido alunos que apresentam grandes diversidades sociais. 
Atender essa enorme demanda com características tão distintas vem traduzindo-se numa 
tarefa cada vez mais complexa. Na tentativa de melhorar a formação dos alunos de 
licenciatura, o Governo Federal, propôs a implantação do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID) em parceria com as escolas de ensino superior. A Universidade 
de Taubaté (UNITAU) integra este Programa, que objetiva desenvolver ações que promovam a 
aproximação entre a Universidade e a escola pública, visando contribuir para a melhoria da 
qualidade do ensino e uma iniciação à docência mais próxima da realidade cotidiana das 
escolas. Objetivo: Analisar parte dos indicadores do PIBID e identificar se o Programa auxilia 
na formação docente, aproximando o bolsista da realidade escolar. Metodologia: Para a 
realização dessa Pesquisa efetuamos um levantamento bibliográfico acerca do tema formação 
de professores. Optamos também por um estudo qualitativo em que foi utilizado um 
questionário para a análise de dados indicadores do PIBID. O público alvo é composto pelos 
cinco alunos bolsistas de Educação Física da Unitau que atuam na escola. Aplicamos a 
entrevista utilizando os questionários de quatro perguntas com alternativas, que foram 
respondidos e em seguida recolhidos pelo pesquisador para a análise dos dados e a descrição 
dos resultados. Resultados: Ao perguntarmos se para a definição, elaboração e 
desenvolvimento dos Projetos de Ação houve um conhecimento efetivo da realidade escolar, 
100% dos entrevistados responderam que sim, indicando sucesso na avaliação de um dos 
indicadores do PIBID elencados na pesquisa. Ao efetuarmos a pergunta seguinte, se este 
Programa auxilia de forma efetiva o aluno bolsista a se identificar com a profissão docente, 
mais uma vez obtivemos 100% de respostas indicando que a participação no Programa 
possibilita a identificação com a profissão docente. No questionamento se este Programa 
auxilia no estreitamento da relação entre os saberes desenvolvidos na Universidade com as 
necessidades reais das escolas públicas, dois dos cinco entrevistados responderam que o 
Programa auxilia parcialmente no estreitamento entre os saberes desenvolvidos na 
Universidade com as necessidades reais das escolas públicas, indicando, talvez, a obrigação 
de uma maior interação/vinculação entre os conteúdos dos cursos de licenciaturas e o currículo 
da educação básica. Na última pergunta, se o Programa auxilia na melhoria da qualidade de 
ensino das escolas públicas, dois dos cinco entrevistados responderam que o Programa auxilia 
parcialmente na melhoria da qualidade de ensino das escolas públicas, apontando, talvez, que 
iniciativas semelhantes a essas, ajudem na melhoria gradativa da qualidade das escolas. 
Considerações finais: Ao analisarmos os resultados da pesquisa, onde se pretendeu verificar 
alguns dados indicadores (de caráter mais objetivo) do PIBID, verificamos que dentre os dados 
indicadores pesquisados, o PIBID vem cumprindo com seus objetivos, auxiliando na 
identificação com profissão docente, fazendo com o aluno conheça a escola mais 
precocemente, estreitando o relacionamento da escola básica com as escolas de licenciatura e 
oferecendo subsídios para uma melhoria gradativa de sua qualidade. Palavras-chave: PIBID, 
escola, indicadores. 


