
 

 

O PIBID BIOLOGIA DA PUCRS:  

UM ESTUDO SOBRE A VALORIZAÇÃO E O INCENTIVO À DOCÊNCIA 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi entender como o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (Pibid) tem contribuído para a valorização e o incentivo à carreira 

docente dentre os licenciandos de Biologia da PUCRS. A pesquisa foi um estudo de 

caso de propósito exploratório, em três etapas: (1) observação participante semanal de 

atividades realizadas pelos Pibidianos na Escola Estadual Emílio Massot e pelo Grupo 

de Estudos de Biologia; (2) entrevistas individuais com o Supervisor do Pibid Biologia, 

com os Pibidianos e com a Diretora da Escola; (3) análise textual discursiva dos 

elementos obtidos. As atividades realizadas pelos Pibidianos têm proporcionado um 

grande aprendizado, pois os licenciandos ganham prática docente e os educadores, 

educação continuada e renovação didática. Assim, o Pibid Biologia PUCRS tem 

contribuído significativamente para a formação dos professores, despertado cada vez 

mais interesse pela carreira docente e funcionado como uma possibilidade de 

“reinventar a escola”. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2010, um levantamento do Ministério da Educação (MEC) mostrou um 

déficit de 240 mil professores do 6
o
 ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio no 

Brasil. As áreas mais críticas foram as de Física, Química, Matemática e Biologia. Em 

2007, necessitava-se de 55 mil professores de Física, mas, entre 1990 e 2001, apenas 

7.216 licenciandos de Física concluíram a Graduação. Algo similar foi observado no 

Curso de Química. Em 2001, formaram-se pela Universidade de São Paulo (USP), a 

maior Universidade brasileira, 172 professores para lecionar nas quatro disciplinas: 68 

em Matemática, 52 em Física, 42 em Biologia, e apenas dez em Química (RUIZ; 

RAMOS; HINGEL, 2007). 

De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE), o Brasil corre sério risco de ficar sem professores de Ensino Médio na Rede 

Pública nesta década. O alerta da CNTE tem suas razões: basta que se analise a relação 

entre o número de ingressantes na profissão versus a perda de profissionais por 

aposentadoria ou por baixa remuneração salarial. A Comissão de Aperfeiçoamento de 

Profissionais do Ensino Médio e Profissionalizante (CAPEMP), instituída pelo MEC, 



 

 

revela que, em um universo de 2,5 milhões de educadores, cerca de 60% estão mais 

próximos da aposentadoria do que do início da carreira.   

Na busca por alternativas para enfrentar este preocupante quadro, foi instituída 

pelo MEC, em 2007, uma Comissão Especial para estudar medidas que visassem 

superar o déficit docente no Ensino Médio. Como resultado, foram apontadas soluções 

emergenciais, dentre as quais, a criação de bolsas de incentivo à docência para alunos de 

Licenciatura, nos moldes de Iniciação Científica, surgindo assim, os contornos do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). 

  Instituído pelo Decreto N
o 

7.219, de 24 de junho de 2010, o Pibid é uma 

iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a 

Educação Básica. O programa concede bolsas a alunos de Licenciatura participantes de 

projetos de iniciação à docência. Esses são desenvolvidos por Instituições de Educação 

Superior em parceria com Escolas de Educação Básica da Rede Pública de Ensino, a 

fim de promover a inserção dos estudantes no contexto escolar desde o início de sua 

formação acadêmica. As atividades didático-pedagógicas são desenvolvidas pelos 

Pibidianos, sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola.   

 De acordo o Relatório de Gestão da Diretoria de Formação de Professores da 

Educação Básica 2009-2011, há 146 Instituições de Ensino Superior (IES) participantes 

do Programa e 1.938 escolas beneficiadas pela ação dos bolsistas. 

  O Programa Pibid desenvolvido na Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS) intitula-se “Articulação Universidade-Escola para a formação 

de professores (AUE)”, e, até o final de 2013, envolveu 277 bolsistas, sendo 220 

estudantes, 44 professores supervisores, 11 coordenadores de área, um coordenador 

institucional e um coordenador de gestão. 

  No Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da PUCRS, existem, 

atualmente, 20 estudantes bolsistas, quatro professores supervisores, uma coordenadora 

de área e quatro escolas de Educação Básica da Rede Pública Estadual, em Porto 

Alegre, – Colégio Estadual Florinda Tubino Sampaio, Colégio Estadual Inácio 

Montanha, Colégio Estadual Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior e Colégio Estadual 

Coronel Afonso Emílio Massot. Esse conjunto de agentes é denominado de Grupo de 

Estudos de Biologia (GEBIO). 

  O Pibid Biologia PUCRS busca favorecer aos(às) implicados/as no projeto a 

ousadia de reconhecer-se no lugar de quem aprende, experimenta novas estratégias 



 

 

metodológicas e se aventura por conteúdos que se referem a si mesmo(a), aos(às) 

educandos(as), à comunidade e ao Planeta (MORAIS; ANDRADE, 2009). 

 Desta maneira, o objetivo geral da pesquisa foi entender como o Pibid tem 

contribuído para a valorização e o incentivo à carreira docente dentre os 

Licenciandos do Curso de Ciências Biológicas da PUCRS. Como objetivos 

específicos, o trabalho visou: (1) identificar, entre os Pibidianos de Ciências 

Biológicas da PUCRS, quais as potencialidades, os desafios mais marcantes e os 

principais obstáculos enfrentados em sua aproximação com a prática docente nas 

escolas de Educação Básica da Rede Pública de Ensino; (2) investigar quais têm sido os 

efeitos da atuação dos Pibidianos de Ciências Biológicas da PUCRS nas Escolas 

envolvidas, a partir dos relatos dos professores supervisores; (3) auxiliar, através de 

métodos qualitativos, o processo de avaliação do desenvolvimento do programa Pibid 

“Articulação Universidade-Escola para a formação de professores”, em curso na 

PUCRS; (4) avaliar os resultados da atuação, no período de agosto de 2012 a agosto de 

2013 dos Pibidianos de Ciências Biológicas da PUCRS, a partir da contribuição de 

todos os participantes, proporcionando subsídios a novas propostas, e (5) contribuir para 

o estudo das políticas públicas de incentivo à docência em curso no País.  

 

METODOLOGIA 

 Esta pesquisa configurou-se como um estudo de caso de propósito exploratório 

(YIN, 2001). Trata-se de um método aplicado para avaliar ou descrever situações 

dinâmicas em que o elemento humano está presente. Buscou-se apreender uma situação 

e, criativamente, descrever, compreender e interpretar a complexidade de um caso 

concreto, – o processo de implantação e de desenvolvimento do Pibid “Articulação 

Universidade-Escola para a formação de professores” no Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da PUCRS. 

 O estudo de caso é próprio para a construção de uma investigação empírica que 

pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real – pesquisa naturalística – com pouco 

controle do pesquisador sobre eventos e manifestações do fenômeno. Sustentada por 

uma plataforma teórica, reúne o maior número possível de informações, em função das 

questões e proposições orientadoras do estudo, por meio de diferentes técnicas de 

levantamento de informações, dados e evidências (MARTINS, 2008). 



 

 

 Neste sentido, a metodologia desta pesquisa foi dividida em três etapas: (1) 

Observação Participante: acompanhamento semanal das atividades realizadas pelos 

Pibidianos na Escola Estadual Coronel Afonso Emílio Massot e pelo GEBIO, com 

posterior registro das considerações em um caderno de campo; (2) Entrevistas 

Individuais: roteiros de entrevistas semiestruturados, realizadas com o Supervisor do 

Pibid Biologia PUCRS, com os Pibidianos de Biologia da PUCRS e com a Diretora da 

Escola acompanhada, Colégio Estadual Emílio Massot; (3) Análise Textual Discursiva: 

realizada a partir da releitura do material obtido, divisão, categorização e discussão dos 

resultados.  

 A triangulação de informações, dados e evidências garante a confiabilidade e a 

validade dos achados deste estudo, construindo discussões e apontamentos (MARTINS, 

2008). Como metodologia de análise foi utilizada a Análise de Conteúdo com 

abordagem qualitativa (MORAES, 1999).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Após a análise textual discursiva do material registrado no caderno de campo 

durante as etapas de observação participante e de entrevistas individuais, obtiveram-se 

resultados organizados em unidades chamadas de categorias por Moraes & Galiazzi 

(2013). No presente artigo, serão comentadas quatro categorias, a fim de priorizar e 

aprofundar os resultados mais relevantes obtidos.  

 

VALORIZAÇÃO E INCENTIVO À CARREIRA DOCENTE 

 De acordo com todos os agentes entrevistados e observados ao longo desta 

pesquisa, a experiência de ser integrante do Pibid oportuniza a prática docente durante 

a Graduação e, concomitantemente, funciona como uma “prova real” para saber se 

os bolsistas querem, de fato, ser professores.  

 Segundo o supervisor do Pibid Biologia da Escola Emílio Massot 

(Informação verbal)
1
 os licenciandos vivenciam a Escola em um sentido amplo, 

pois têm contato com o sistema escolar, com os alunos, com os professores, com a 

orientação, com a supervisão e com a direção. Deste modo, a formação dos futuros 

educadores torna-se uma experiência muito rica e real. Em contrapartida, o 

supervisor afirma que o seu cargo tornou-o um docente melhor, pois passou a 

                                                 
1
 Depoimento de Francimar Alves durante reunião do GEBIO em setembro de 2013.  



 

 

exercer um papel de gestor de jovens adultos / professores em formação, o que, 

segundo ele, é muito desafiador e gratificante.  

 Outro ponto bastante relevante é o incentivo à pesquisa e à extensão dado 

pela Coordenadora da área de Biologia do Pibid PUCRS, Eva Regina Carrazoni 

Chagas. Para ela, é fundamental que os Pibidianos façam de suas vivências 

escolares pesquisas bem embasadas, divulgadas e publicadas em diversos eventos 

educacionais tanto regionais, quanto nacionais ou, até mesmo, internacionais. Eva 

ainda impulsiona atividades criativas e dinâmicas, como jogos didáticos, oficinas, 

gincanas, dinâmicas de grupo, teatros, vídeo-aulas, jograis, passeios pedagógicos, 

entre outros, com sentido para os alunos da Escola, de maneira a instiga-los a 

interessarem-se pela Ciência aplicada ao cotidiano. Além disso, a Coordenadora 

sempre propõe desafios aos bolsistas Pibid, seja convidando-os a ministrar aulões 

Pré-ENEM, seja ciceroneando educadores uruguaios visitantes ou, mesmo, 

provocando alterações físicas e estruturais nas escolas em que atuam.  

 Em agosto de 2013, passaram a integrar as reuniões do GEBIO, por 

iniciativa da Profª Eva, atividades complementares sobre diversos temas, como 

palestras sobre livros paradidáticos de ficção científica, biologia forense e a 

atuação do profissional Biólogo, e explanações acerca de museus escolares. Após  

esta última atividade, Eva disse (Informação verbal)
2
 que “existem professores 

extraordinários e existirão muitos mais depois do Pibid.”.   

 Tais atitudes da Coordenadora da Área deixaram os Pibidianos mais 

seguros e confiantes para poderem atuar de maneira mais eficaz e efetiva nas 

escolas. Dentre relatos de bolsistas, alguns disseram que, inicialmente, foram 

recebidos com certo receio pelas Instituições de Ensino, mas que após algumas 

atividades, como o Curso Pré-Vestibular promovido pelo grupo Florinda Tubino 

Sampaio, o tratamento mudou. Os docentes, inclusive, passaram a convidar os 

licenciandos para ministrar algumas aulas, por exemplo, acerca de Educação 

Sexual.  

 Uma bolsista da Escola Emílio Massot afirmou que a oportunidade de 

ministrar aulas durante a Graduação, antes do Estágio Curricular, propiciou que a 

mesma aprendesse muito mais do que apenas como aluna. Ela disse: “pude me 

colocar no lugar do aluno e pensar quais curiosidades ele gostaria de aprender.”. 

                                                 
2
 Depoimento de Eva Carrazoni Chagas durante reunião do GEBIO em setembro de 2013.  



 

 

Outra bolsista do mesmo grupo chamou a atenção por ser apática durante as aulas 

da Licenciatura e extremamente proativa em atividades do Pibid. Ela disse que se 

comporta assim, porque: “as aulas da Licenciatura são muito teóricas e maçantes, 

entretanto, no Pibid, nós temos liberdade para agirmos e sermos criativos.”.  

 Outro episódio motivante para os Pibidianos foi o aulão Pré-ENEM 

realizado durante a V Semana de Desenvolvimento Socioambiental da PUCRS. Os 

licenciandos disseram que o retorno dos alunos do Ensino Médio foi extremamente 

positivo, com muita participação e muitos elogios. Segundo os Pibidianos, “os 

alunos disseram que foi a melhor matéria do Pré-ENEM e perguntaram se nós 

poderíamos ministrar aulão Pré-UFRGS também.”.  

 No início do mês de dezembro, durante o IV Encontro Nacional das 

Licenciaturas e III Seminário Nacional do Pibid (ENALIC), representantes do 

MEC, da CAPES e do Pibid presentes comentaram sobre seu apoio e incentivo 

totais ao Programa e aos bolsistas, tanto docentes quanto licenciandos. Segundo 

estas autoridades:  

“O Pibid vem construir uma profunda e sólida mudança na Educação 

do Brasil, por meio de uma grande melhoria na formação dos 

professores, de uma renovação das práticas dos atuais educadores e, 

ainda, da criação de um novo status para as Licenciaturas do Brasil.”.  

 

 Assim, segundo eles, o Programa consolida-se, ano após ano, como uma 

das mais importantes ferramentas da atualidade para o progresso da Educação 

neste País. Para tanto, o tema do ENALIC 2013 foi, “A boniteza de ensinar e a 

identidade do professor na contemporaneidade”, inspirado em Paulo Freire:  

“Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que 

dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este 

saber, se não luto pelas condições materiais necessárias sem as quais meu 

corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho 

que deve ser o lutador pertinaz, que cansa, mas não desiste. Boniteza que se 

esvai de minha prática se, cheio de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos 

alunos, não canso de me admirar.”. Paulo Freire (1997: pp. 115-116) 

 

 Vale ressaltar, ainda, o aporte financeiro concedido pela CAPES ao Pibid 

PUCRS, um valor total de R$ 3.535.220,00, dos quais os 277 bolsistas de 2013 

receberam mensalmente, cada um, uma quantia de R$ 400,00 para trabalharem 

durante 12h semanais. Há, ainda, um auxílio de custo para financiar passeios 

pedagógicos, participações em eventos e materiais didáticos, de R$ 165.000,00. 

Estes valores estão bem acima dos concedidos a bolsas de Iniciação Científica e é 

bastante atraente para os licenciandos.  



 

 

INTERFERÊNCIA NA DINÂMICA ESCOLAR 

 O Pibid PUCRS Biologia interfere na dinâmica escolar, sobretudo, por meio de 

práticas pedagógicas mais criativas e dinâmicas que os bolsistas apresentam, tais como 

passeios pedagógicos. Além disso, ocorre a renovação e a revitalização dos 

Laboratórios de Ciências, a recuperação e a implementação de hortas escolares e a 

realização de projetos interdisciplinares ou focados nas áreas de Biologia e de Ciências.  

 Da mesma maneira, durante o ENALIC 2013, grupos Pibid de todas as regiões 

do Brasil concederam depoimentos bastante semelhantes. Para a Coordenadora 

Institucional de um grupo Pibid de Maringá/PR:  

“O Programa interfere diretamente na dinâmica das escolas, seja por meio 

de ensino diferenciado, de passeios pedagógicos melhor embasados e 

organizados, de melhorias nas estruturas físicas das Escolas ou, mesmo, de 

olhares mais atentos para os alunos. Esses, por vezes, estão somente à 

espera de um estímulo mais adequado dos professores e veem nestes 

licenciandos exemplos a serem seguidos.”.  

 Segundo o Professor Francimar (Informação verbal)
3
, “o Pibid deu uma boa 

mexida na Escola, o que fez com que os professores passassem a ter uma visão mais 

ampla do Programa.”. A Diretora da Escola (Informação verbal)
4 

ficou igualmente 

satisfeita com o Programa: “o Pibid propiciou um ‘up’ à Escola, pois o Laboratório de 

Ciências ficou mais ativo e as práticas pedagógicas passaram a ser menos teóricas e 

mais criativas.”. 

 Duas propostas de trabalho com foco no ensino e no aprendizado de Ciências e 

de Biologia muito elogiadas pelos alunos foram o Recreio Científico, da Escola Inácio 

Montanha e o Momento Ambiental, da Escola Emílio Massot. Ambas ocorrem durante o 

período de intervalo das aulas, ao menos, uma vez por mês. O primeiro projeto engloba 

diversas áreas do conhecimento científico, sobretudo, curiosidades e experimentos. O 

segundo aborda questões ambientais, tais como reciclagem e reaproveitamento de 

materiais para a confecção de subprodutos e, até mesmo, para a geração de renda da 

comunidade escolar.  

 A revitalização do Laboratório de Ciências da Escola Caldas Júnior foi 

surpreendente e, inclusive, tornou-se um trabalho apresentado durante o “III Encontro 

Latino-Americano de Educação - Inovações Curriculares Latino-Americanas: da 

                                                 
3
 Depoimento de Francimar Alves durante entrevista concedida a esta pesquisa em novembro de 2013.  

4
 Depoimento de Melba C. B. Ribeiro durante entrevista concedida a esta pesquisa em novembro de 2013.  



 

 

Educação Infantil ao Ensino Superior”, obtendo destaque. O grupo pintou as paredes, 

recuperou e reidentificou os animais da coleção científica, e reorganizou o layout do 

Laboratório, tornando-o melhor distribuído e mais atraente. Além disso, foram usados 

materiais reaproveitados, como portas antigas e inutilizadas para confeccionar mesas 

novas para a sala.  

 Vale ressaltar que os Laboratórios de Ciências desempenham um papel de 

extrema importância para as aulas de Ciências e de Biologia, sendo difícil conceber que 

inúmeras escolas não possuam esta estrutura ou, ainda pior, tenham e não aproveitem o 

espaço como deveriam. De acordo com trabalhos de inúmeros Pibidianos apresentados 

no ENALIC 2013, a utilização de atividades práticas em sala de aula contribui de 

maneira prazerosa para o processo de ensino e de aprendizagem, porque esta 

metodologia possibilita uma abordagem mais dinâmica sobre o conteúdo trabalhado. 

Além disso, permite ao docente contextualizar mais as suas aulas, tornando-as mais 

atrativas para os discentes, facilitando o entendimento e auxiliando na compreensão e 

apreensão da matéria.  

 A recuperação das hortas escolares das Escolas Tubino Sampaio e Emílio 

Massot repercutiu de maneira muito positiva. Ambas passaram a servir de alimento 

(temperos e verduras) para os educandos, de instrumento pedagógico para os 

educadores, de elemento decorativo para os pátios e de bem escolar para toda a 

comunidade, que passou a cuidar da mesma.  

 A Escola Tubino Sampaio foi convidada a participar da “IV Conferência 

Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente” do Governo Federal. Para tanto, a 

Diretora delegou que o grupo Pibid Biologia seria o responsável por orientar os alunos. 

O vídeo feito por educandos sob assessoramento dos Licenciandos foi classificado na 

etapa Estadual e concorreu nacionalmente. Os temas abordados foram o 

reaproveitamento da luz solar no pátio da escola e da água da chuva para limpar o chão 

e os banheiros e, também, para regar a horta.   

 Além disso, os quatro grupos Pibid Biologia PUCRS acompanhados realizaram 

atividades de Educação Sexual, seja em formato de oficinais, de aulas expositivo-

dialogadas com slides ou de aulas vídeo-comentadas. Todas as escolas relataram 

experiências positivas ao abordar este tema, principalmente, o grande interesse dos 

alunos em aprender sobre o assunto e o fato de os mesmos sentirem-se mais à vontade 



 

 

em conversar sobre sexualidade com professores de idade mais próxima a deles e com 

uma linguagem mais acessível.  

 

TRABALHO INTERDISCIPLINAR 

 O trabalho interdisciplinar foi o ponto de maior dificuldade encontrado pelos 

Pibidianos. Durante o ENALIC 2013, inúmeros grupos de diversas áreas comentaram 

não ter tido preparo algum para desenvolver um trabalho em uma equipe tão extensa e 

interdisciplinar. Os quatro grupos Pibid Biologia PUCRS acompanhados e todas as 

demais Escolas vinculadas ao Pibid PUCRS tiveram o mesmo questionamento: “Como 

trabalhar em um grupo tão diverso?”.  

 A Escola Emílio Massot, acompanhada diretamente durante esta pesquisa, 

demonstrou problemas em trabalhar com outras áreas do conhecimento, pois, segundo 

alguns Pibidianos: “cada disciplina acha que o seu ponto de vista é o que importa.”. O 

grupo Inácio Montanha teve um sério desentendimento com a área de História de sua 

Escola, desestruturando e desorganizando a coesão da equipe e pondo em risco, 

inclusive, a continuidade da existência do Pibid nesta Instituição.  

 Notou-se, ao longo deste estudo, que a interlocução entre as áreas do 

conhecimento é feita, principalmente, por meio dos professores supervisores, que 

organizam as ideias e repassam aos Pibidianos. De acordo com os supervisores de 

Biologia e de Filosofia da Escola Emílio Massot: “quando um trabalho em grupo não 

ocorre em grupo, se perde riqueza na troca de informações.”. Além disso, todos os 

grupos Biologia relataram dificuldades em conseguir terminar seus projetos 

interdisciplinares. A Profª Eva (Informação verbal)
5 

disse que: “isso reflete a 

dificuldade de se realizar um trabalho interdisciplinar.”.  

 A supervisora de Pedagogia da equipe Emílio Massot comentou, durante o IV 

Seminário Integrador da PUCRS que: “ao mesmo tempo em que o trabalho 

interdisciplinar facilita, dificulta; devido, no caso, à falta de contato das demais áreas 

da Escola com alunos pequenos do 5º ano do Ensino Fundamental.”. O Professor 

Francimar (Informação verbal)
6
 completou: “o que menor deu certo, já está dando 

certo, porque foi muito difícil a iniciativa de um trabalho interdisciplinar.”.  

                                                 
5
 Depoimento de Eva Carrazoni Chagas durante reunião do GEBIO em setembro de 2013.  

6
 Depoimento de Francimar Alves durante o IV Seminário Integrador da PUCRS em setembro de 2013.  



 

 

 A Escola Tubino Sampaio comentou que tanto os supervisores quanto os 

Pibidianos acharam muito difícil realizar um trabalho interdisciplinar abrangendo tantas 

pessoas e tantas rotinas diferentes, visto que são seis áreas Pibid, seis supervisores e 

trinta bolsistas envolvidos na Instituição. Dentre os tópicos levantados como 

desafiadores para o trabalho interdisciplinar na Escola estão vontade inicial, falta de 

tempo, dificuldade de comunicação, falta de estrutura escolar e despreparo para 

trabalhos interdisciplinares. Em contraposição, fatores positivos foram a rede de e-mails 

desenvolvida, a boa vontade da maioria dos envolvidos e a união dos bolsistas. A 

supervisora de Biologia do grupo considerou que: “o projeto interdisciplinar é possível, 

mas deve ser feito por adesão, sem imposição.”.  

 A Escola Caldas Júnior afirmou ter tido dificuldade de trabalhar 

interdisciplinarmente como todos os demais. Disse que houve integração presencial e, 

também, virtual dos Pibidianos. Ocorreram reuniões de planejamento com um 

representante de cada área, a fim de que eles repassassem as informações aos grupos 

posteriormente. Dentre os pontos negativos do trabalho foram citados falta de tempo e 

despreparo para este tipo de atividade. Como destaque, os supervisores citaram a união 

do grupo e que a idade dos bolsistas ser próxima da dos alunos contribuiu no processo 

de aproximação e envolvimento dos educandos com o projeto.  

 

ARTICULAÇÃO UNIVERSIDADE-ESCOLA 

 As atividades realizadas pelos Pibidianos têm proporcionado um grande 

aprendizado tanto para os bolsistas quanto para os professores. Segundo a Profª Drª 

Valderez Marina Lima (Informação verbal)
7
, representante da Pró-Reitoria de 

Graduação da PUCRS: “o Pibid auxilia a PUCRS a cumprir sua obrigação social, seu 

papel de interagir com a sociedade em benefício da mesma.”. Afirmou ainda, que: “o 

Programa cria um círculo virtuoso entre Escola e Universidade, aliando a teoria à 

prática docente por parte dos licenciandos e, em contrapartida, promovendo a 

educação continuada dos professores com os acadêmicos.”. Além disso, mencionou 

que a articulação Universidade-Escola: “garante repercussões importantes em nossos 

currículos (da PUCRS) de Licenciatura, sendo o círculo virtuoso, portanto, bom para 

todos.”.  

                                                 
7
 Depoimento de Valderez Marina Lima durante o IV Seminário Integrador da PUCRS em set. de 2013.  



 

 

 Para o supervisor de Biologia da Escola Emílio Massot o contexto da 

articulação Universidade-Escola precisa ser revisto, pois, a seu ver, a Escola contribui 

mais para o Pibid do que a Universidade, fato mencionado também por licenciandos e 

por supervisores do Programa de todo o País. O professor (Informação verbal)
8 

mencionou, ainda, que: “a Universidade deveria olhar mais para a Escola Pública, 

atuar em mais parceria.”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS  

 Considerando que o Pibid é uma importante e estratégica ação de incentivo à 

docência, à aproximação entre a Educação Básica e a Educação Superior, e de 

valorização do magistério, o seu acompanhamento qualitativo é essencial para a 

constante e necessária avaliação e renovação do Programa. Este processo desenvolvido 

na PUCRS poderá ter repercussões em outras Instituições de Ensino do Rio Grande do 

Sul e do País, mediante sua divulgação. 

 Segundo o supervisor Pibid Biologia PUCRS da Escola Emílio Massot 

(Informação verbal)
9
, “o Programa propicia um crescimento pessoal-profissional tanto 

para os acadêmicos quanto para a Escola como um todo.”. O Pibid foi igualmente bem 

aceito pela Diretora da Escola (Informação verbal)
10

 para quem: “o Programa poderia 

ser ampliado, abrangendo mais disciplinas do Colégio.”. Quanto às práticas 

pedagógicas, ela diz que: “a contribuição é excelente e que a metodologia mais 

dinâmica e criativa propiciada pelo Programa ‘encanta os alunos’.”.  

 Neste sentido, o Pibid Biologia PUCRS tem contribuído significativamente 

para a formação dos futuros professores, despertado cada vez mais interesse pela 

carreira docente e funcionado como uma possibilidade de contribuir para a “reinvenção 

da escola”. 
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