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RESUMO 
 
 

O IMPACTO DO PIBID NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES A cidade de 
Cunha conta desde 2012 com o programa PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência), oferecido pela Universidade de Taubaté, é destinado às Licenciaturas. O trabalho 
como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID, vinculado 
a temas transversais, vem sendo muito importante para a formação dos futuros professores, 
pois ele ajuda no desenvolvimento profissional de cada bolsista, através da ampliação da 
convivência com o cotidiano do docente. Nesse sentido o presente trabalho tem como objetivo 
demonstrar a importância desse programa para a formação inicial desses futuros educadores. 
A metodologia adotada para esse estudo foi a observação diária, realizada pelos educandos 
desde o inicio do programa. Com base nas observações foi possível verificar que todas as 
ações realizadas se mostraram de grande importância tanto na formação dos alunos bolsistas 
como dos alunos das escolas envolvidos no projeto, pois o projeto vem oportunizando 
experiências de criação e participação com as mais variadas atividades metodológicas alem de 
práticas docentes, inovadora e interdisciplinar. O projeto está repleto de experiências e 
adaptações, tanto para os educandos quanto para os alunos do Ensino Fundamental II, aos 
quais são direcionadas as atividades do cronograma de Energia, que visa fazer com os alunos 
das escolas parceiras, aprendam sobre os tipos de energias e seus impactos ao meio 
ambiente. As atividades são aplicadas todas as semanas nas escolas rurais do município de 
Cunha e para aplica- las os educandos são levados a elaborar planos de aula, apresentações 
em Power Point e a criação de jogos educativos, e assim eles passam a ter contato com os 
recursos necessários para uma aula dinâmica e participativa. Essa prática tem feito com que os 
bolsistas compreendam a tarefa docente que possui uma papel social e político insubstituível, e 
que é nessa interação professor-aluno que ocorre com sucesso o processo ensino 
aprendizagem. O entendimento desse ambiente escolar, e as socializações e trocas das 
experiências nas reuniões com os supervisores tem feito com que se acerte as arestas 
encontradas ainda na formação . Portanto, conclui-se que com o PIBID está sendo 
fundamental para a formação inicial desses novos profissionais que sairão do projeto 
diretamente para a sala de aula com uma bagagem muito grande de conhecimento, e materiais 
que os ajudarão em sua vida acadêmica, alem de ser um meio de conhecer a realidade 
escolar, a partir de uma visão lógica e uma forma adequar a teoria e prática, tendo em vista à 
formação da identidade profissional por meio da reflexão, do diálogo e da intervenção. 
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