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RESUMO 
 
Pretende-se com esse relato apresentar os benefícios do Programa 
Institucional de Incentivo de Bolsa à Iniciação à Docência (PIBID) para a 
formação de acadêmicas do curso de Pedagogia da Unimontes, fazendo uma 
ligeira analogia entre o Pibid e o Estágio Curricular Supervisionado, a partir do 
relato de experiências vivenciadas no Subprojeto Educação de Jovens e 
Adultos, com foco na alfabetização e letramento, desenvolvido em uma escola 
pública de Montes Claros/MG. 
 
INTRODUÇÃO   

O Programa Institucional de Incentivo de Bolsa à Iniciação à Docência 

(PIBID) foi criado pelo MEC e financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O PIBID visa 

fomentar a iniciação à carreira do magistério nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) estabelecendo um elo entre a teoria aplicada nas universidades 

e as vivências marcadas pela prática cotidiana em sala de aula.  

 
METODOLOGIA 
 
         O Projeto PIBID possui caráter institucional, e é dividido em subprojetos 

de diversas licenciaturas. O campus da universidade Estadual de Montes 

Claros/MG abarca 14 (quatorze) licenciaturas, com 108 (cento e oito) 

coordenadores de área, 434 (quatrocentos, trinta e quatro) supervisores da 

educação básica e 2.632 (dois mil, seiscentos, trinta e dois) bolsistas 

licenciandos. Dentre as licenciaturas contempladas, há o subprojeto  

“Educação de Jovens e Adultos”, desenvolvido em uma escola pública, situada 

na periferia de Montes Claros/MG.  

O objetivo desse trabalho é relatar os benefícios desse subprojeto, como 

atividade paralela ao estágio curricular supervisionado, para a formação 

docente das licenciandas do curso de Pedagogia da Unimontes. Tendo em 



 

vista que ambos favorecem a inserção direta do acadêmico no contexto 

educacional, circunstância favorável e decisiva para a construção do fazer 

pedagógico, pois é fazendo que se aprende e é aprendendo que se conquista 

uma práxis consistente e efetiva.  

 

ANALOGIA ENTRE O PIBID E ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

 O Pibid e o Estágio Supervisionado são ações diferenciadas que 

comungam o mesmo objetivo, ou seja, a inserção  do licenciando no ambiente 

escolar para que possa vivenciar atividades pedagógicas necessárias a sua 

formação docente. O Estágio Curricular Supervisionado obrigatório compõe o 

processo formativo dos acadêmicos com “uma atividade teórica de 

conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta, sim, 

objeto da práxis” (PIMENTA e LIMA, 2008, p.45). De acordo com o artigo 7º da 

Resolução CNE/CP 1/2006, a carga horária do estágio exigida pelo curso de 

licenciatura em Pedagogia é de 300 horas, distribuídas na educação infantil e 

nos anos iniciais do ensino fundamental, somando dois meses e meio 

distribuídos entre as atividades propostas, desde a caracterização da escola à 

regência em sala de aula. O Pibid é um projeto do MEC oferecido aos 

licenciados das instituições de ensino superior, de participação voluntaria, sem 

obrigatoriedade. O programa possui uma carga horária de 12 horas semanais, 

representando um total de 48 (quarenta e oito) horas mensais, durante o ano 

letivo. Representando uma ampla carga horária para a consolidação da 

formação docente. 

O Programa Institucional de bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 
surgiu como uma nova proposta, que tem como um dos objetivos 
valorizar e incentivar o magistério e possibilitar aos acadêmicos dos 
cursos de licenciatura a participação em experiências metodológicas 
e práticas docentes inovadoras” (LOREIRO, 2011, p. 2).  
 

 
          A diferença entre o PIBID e o estágio centra-se justamente nessa 

orientação pedagógica, uma vez que no estágio o acadêmico muitas vezes, 

não tem essa interação direta com o supervisor pedagógico. Igualmente na 



 

carga horária exigida, cujo tempo de duração do PIBID é maior que o período 

de estágio, cujas distinções nos remetem a refletir acerca do PIBID e sua 

importância na inserção de acadêmicos na realidade escolar, antes mesmo de 

concluírem a graduação.   

   

O RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O subprojeto “Educação de Jovens e Adultos”, com foco na 

alfabetização e letramento, o subprojeto atende alunos do 1º ao 4º período da 

EJA a partir de turmas multisseriadas. A proposta do subprojeto é trabalhar 

com a intervenção pedagógica visando sanar as dificuldades dos alunos 

atendidos. Para tanto, a base para as ações parte do levantamento do perfil 

dos alunos, realizado através da técnica do grupo focal e do preenchimento de 

fichas com os dados pessoais dos mesmos e do diagnóstico do nível de 

aprendizagem individualmente da leitura e da escrita.   

No início de cada unidade de ensino, é recomendável que o professor 
verifique quais as informações que seus alunos já têm sobre o 
assunto, e que habilidades apresentam para dominar o conteúdo. 
Isso facilita o desenvolvimento da unidade e ajuda a garantir a 
eficácia do processo ensino – aprendizagem (HAYDT, 2000, p. 20).  
 

A avaliação diagnóstica contribui na verificação dos pré-requisitos 

relevantes para a construção de novos conhecimentos e habilidades a serem 

desenvolvidas pelos alunos. Em se tratando da EJA, essa avaliação revela 

uma grandeza de saberes prévios, facilitadores do processo de ensino-

aprendizagem. As acadêmicas bolsistas apoiam-se nesse conhecimento 

aplicando metodologias que contemplem e respeitem as experiências de vida 

dos educandos.  

A proposta curricular para o 1º segmento também resguarda essa 

concepção, cujo pensamento sustenta a importância de valorizar as tradições 

culturais construídas ao longo da vida “adquiridas na vivência familiar, 

comunitária ou profissional, esses saberes são de extrema importância para a 

relação dos alunos com o meio físico e social” (BRASIL, 2002, p. 175). Nesse 



 

sentido, o trabalho do subprojeto da EJA é pautado no princípio da utilização 

dessas vivências na didática em sala de aula, beneficiando-se do rico universo 

dos alunos para ampliar e efetivar o conhecimento formal a ser adquirido na 

escola. É importante ressaltar que é feita também a avaliação processual e 

final, cujo procedimento direciona a sistematização das demais ações, visto 

que essa avaliação implica o redirecionamento dos planejamentos, ou seja, 

envolve a ação-reflexão-ação. Segundo SAVIANI (1987, p. 23): 

 
 A palavra reflexão vem do verbo latino 'reflectire' que significa 'voltar 
atrás'. É, pois um (re) pensar, ou seja, um pensamento em segundo 
grau. (...) Refletir é o ato de retomar, reconsiderar os dados 
disponíveis, revisar, vasculhar numa busca constante de significado. 
É examinar detidamente, prestar atenção, analisar com cuidado. 

 

 Partindo deste pressuposto deduz-se que a ação de pensar e (re) 

pensar, incide no levantamento dos problemas e entraves encontrados no 

processo ensino-aprendizagem. É reconsiderar as ações propostas nos 

planejamentos realizados mediante as necessidades dos alunos. Portanto, 

torna-se relevante a reflexão sobre a maneira de agir e como agir para alcançar 

resultados eficazes superando as expectativas e anseios dos alunos da 

educação de jovens e adultos.  

CONCLUSÃO 

 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

torna-se um campo e parceiro importante do Estágio Curricular Supervisionado. 

Ambos com o intuito de formar profissionais aptos a exercerem 

profissionalmente suas funções.  O subprojeto do PIBID Educação de Jovens e 

Adultos contribui de forma relevante para a formação do profissional docente, 

favorecendo-o a relação professor/aluno e consequentemente as vivências em 

sala de aula. Essas experiências corroboram com a construção de identidade 

docente mediante a análise crítica do contexto escolar em que está inserido.  
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