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RESUMO 
 
 

O PIBID EDUCAÇÃO DO CAMPO: IMPACTOS E CONTRIBUIÇÕES A FORMAÇÃO 
DOCENTE O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) é um programa 
voltado para a formação básica de professores, que disponibiliza bolsas a alunos vinculados ao 
ensino superior (licenciatura), através de acompanhamentos nas escolas rurais parceiras. Este 
trabalho tem por objetivo investigar a contribuição do projeto na formação desses futuros 
professores e alunos inseridos no programa. A metodologia utilizada para a realização da 
pesquisa foi através da observação participativa que ocorre semanalmente através das 
atividades propostas pelo cronograma. O programa PIBID inserido no município de Cunha 
desde 2012 tem ajudado muito na formação inicial dos futuros professores, pois vão ao 
encontro as necessidades dos docentes, capacitado- os para que adquiram habilidades e 
competências para seguirem na carreira. O programa também vem propiciando aos educandos 
o entendimento do cotidiano escolar e facilitando a articulação da teoria com a prática, a partir 
de situações educativas concreta, num movimento amplo de aprendizagem. Esse trabalho tem 
como objetivo a capacitação de professores capazes de elaborar atividades dinamizada e 
atrativa, aos educando como forma de cativá-los, através da conscientização dos alunos sobre 
os dos impactos ambientais gerados pelas construções de usinas hidrelétricas e as formas de 
amenizar esses impactos através das matrizes energéticas renováveis. Foi durante umas 
dessas aulas ao aplicar um questionário que percebi o grande impacto na aprendizagem dos 
alunos e até mesmo da comunidade, pois os alunos que acompanho atualmente já haviam tido 
contatos com o programa desde o inicio, através da bolsista Lucimara, que trabalhava na 
Escola da Barra, na cidade de Cunha SP, na zona rural do Município, que atende a alunos do 
ensino fundamental I, II e ensino médio, onde atualmente desenvolvo o projeto, a bolsistas que 
no ano passado estava com o tema Energia explanou aos alunos sobre as energias renováveis 
e não renováveis, ao aplicar uma aula sobre um assunto similar percebi que os alunos sabiam 
tudo sobre as matrizes energéticas e aos questionar sobre como eles tiveram, contato com os 
assuntos eles me relataram que foi através da bolsista Lucimara. Esse relato me fez acreditar 
ainda mais no projeto, pois os alunos têm a cada dia mais interagido de forma produtiva ao 
projeto. Conclui-se então que o projeto é muito importante para a formação dos futuros 
professores, alunos e comunidade escolar, pois através das relações e intervenções todos 
aprendem e enriquecem a formação dos futuros professores, aproximando-os mais a 
universidade da sociedade em que ela está inserida. Palavras-chave: PIBID; Educação do 
Campo; Formação de Professores.  


