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RESUMO 
 
 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID Diversidade), desenvolvido 
pela Universidade de Taubaté (UNITAU), buscou por meio do tema Energia, desenvolvido nas 
escolas rurais do município de Cunha desde 2012, promover ações e estratégias por meio das 
temáticas do cotidiano, que contemplassem a formação inicial dos licenciandos e futuros 
professores da rede publica de ensino, com a finalidade de proporcioná-los experiências 
pedagógicas e formativas necessária para que adquiram habilidades e competências que 
serão importantes em sua vida acadêmica, através do contato direto e da participação no 
convívio do contexto escolar. Nesse sentido nossa pesquisa teve por objetivo investigar a 
contribuição e os impactos nos discentes que dele participam. A metodologia utilizada para a 
realização da pesquisa foi através de observação participativa, que ocorreu durante a aplicação 
e acompanhamento das aulas, por meio das atividades propostas pelo cronograma, e de 
questionários que visavam o levantamento de dados dos alunos e comunidade escolar, com o 
intuito de conhece- lós melhor. Com base nesse levantamento foi possível averiguar que o 
projeto não só tem ajudado em nossa formação, capacitação e desenvoltura, fazendo nos 
vencer nossa timidez em sala de aula, através do convívio diário com a realidade escolar, que 
tem sido fundamental para nossa decisão de seguirmos nessa carreira, mas também tem 
auxiliado na formação dos discentes, pois as atividades com o tema Energia se preocupam em 
tornar as aulas o mais dinâmicas possível com construções de matérias diversificados e jogos 
didáticos enriquecendo as aulas e instrumentalizando os professores, e foi durante uma dessas 
aulas quando abordávamos o tema das energias renováveis e não renováveis e seus impactos 
ao meio ambiente, que falamos sobre a construção de um aquecedor solar de garrafa pet, os 
alunos ficaram encantados com o assunto e começaram a construir aquecedor solar um para 
ajudar no aquecimento da água do chuveiro de suas casas. Isso comprovou que o projeto tem 
feito à diferença nas escolas, porque nessa troca de experiência não só nos aprendemos, mas 
os alunos também têm crescido como cidadãos conscientes de seu papel na sociedade 
contemporânea. O projeto tem sido uma porta para trocas de experiências inesquecíveis para 
toda a comunidade escolar, pois trouxe muitos conhecimentos, sendo uma conquista inovadora 
para todos e principalmente uma experiência valida e marcante no meio acadêmico, ajudando 
na formação de novos profissionais ao mercado de trabalho. Por fim, o PIBID é um importante 
programa que está possibilitando que alunos e bolsistas sejam atores e protagonistas do 
cotidiano escolar, pois ele promove o resgate do papel da escola, e esta passa a ser entendida 
como uma oportunidade de realização profissional, fazendo com que aja uma aproximação 
entre o aprender e o ensinar que oferece aos futuros professores, alunos e comunidade a 
oportunidade de vivenciarem as experiências novas e de se transformarem com elas. 


