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RELATO DE EXPERIENCIA DE PRÁTICA ADQUIRIDA COM O 
PIBID-UFU SUBPROJETO GEOGRAFIA 

 

Larissa Silva Mendonça1 

 

Venho através deste, relatar um pouco da minha experiência com o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Fui bolsista do PIBID na 

Universidade Federal de Uberlândia – UFU, no subprojeto geografia, na Escola Estadual 

Hortêncio Diniz, no período de abril de 2010 até março de 2012, e durante todo esse período 

acrescentei muito conhecimento para a minha prática enquanto docente de geografia. Vou 

relatar neste trabalho um pouco sobre o que é o PIBID, como funciona o projeto e quais foram 

às atribuições de cada um, as atividades propostas pelo subprojeto geografia e um pouco das 

atividades desenvolvidas por nós bolsistas na escola. 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID é uma ação 

conjunta do Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior - 

SESu, da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, 

e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com vistas a fomentar a 

iniciação à docência de estudantes das instituições federais de educação superior e preparar a 

formação de docentes em nível superior, em cursos de licenciatura presencial plena, para atuar 

na educação básica pública. 

 O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais 

que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam 

com o exercício do magistério na rede pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os 
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futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma 

articulação entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas 

estaduais e municipais (PIBID – MEC, 2011). 

A intenção do programa é unir as secretarias estaduais e municipais de educação e as 

universidades públicas, a favor da melhoria do ensino nas escolas públicas em que o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) esteja abaixo da média nacional, de 4,4. Entre 

as propostas do PIBID está o incentivo à carreira do magistério nas áreas da educação básica 

com maior carência de professores com formação específica (PIBID – MEC, 2011). 

De acordo com a CAPES, o objetivo do PIBID é a concessão de bolsas de iniciação à 

docência para alunos de cursos de licenciatura e para coordenadores e supervisores 

responsáveis institucionalmente pelo Programa e demais despesas a ele vinculadas. 

O PIBID representa uma forma inovadora de inserção dos alunos graduandos no 

espaço da escola pública. Através dessa experiência, estes alunos tomam consciência de sua 

realidade e, consequentemente, da realidade do seu campo de trabalho após a conclusão do 

curso superior, possibilitando-os, ainda, conhecer esse espaço, propor medidas de intervenção 

e, acima de tudo, transformar para melhor essa realidade. O diálogo entre a Universidade e as 

escolas públicas será fundamental nessa meta que se visualiza com a proposição do PIBID. 

O programa proposto pelo PIBID, além de facilitar o diálogo entre Universidade e 

escola, permite que o estudante, no caso de Geografia, possa antes mesmo de sua formação 

intervir no sentido de melhorar as condições de trabalho na escola pública e, nesse caso, 

melhorar as condições de ensino da Geografia Escolar.  

De acordo com o Edital nº 02/2009 do PIBID do subprojeto geografia, as ações 

propostas, em Geografia, visam, acima de tudo, pensar alternativas para o ensino desta 

Ciência na escola de Educação Básica, sem romper com a autonomia do professor que nela 

atua, nem tampouco com esses recursos ditos tradicionais, mas que desempenham a função de 

facilitar o aprendizado. O bolsista, aluno de licenciatura em Geografia, deverá dedicar um 

tempo na escola, conforme previsto no edital e projeto institucional, trabalhando em equipe 

com bolsistas de outras áreas. 

Nesse sentido, as ações propostas são necessárias para viabilizar o desejo de 

dinamização e flexibilização do ensino, o qual poderá refletir, inclusive, na concretização do 

projeto pedagógico do curso de licenciatura em Geografia e para as quais os recursos de 

financiamento externo são sempre mais restritos do que aqueles destinados à pesquisa. Aqui 
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entende-se a abrangência do projeto PIBID, uma vez que o mesmo permitirá que se 

apresentem propostas que unam Ensino, Pesquisa e Extensão em prol do objetivo maior, qual 

seja, a melhoria da qualidade da Educação Básica (PIBID – Subprojeto Geografia). 

 O bolsista de geografia deverá primeiro fazer um levantamento sobre questões 

pedagógicas e estruturais da escola bem como um levantamento sobre o histórico dos 

professores alunos e demais funcionários da escola, bem como uma analise do que é 

trabalhado pela geografia. 

Somente depois desse diagnóstico que nós bolsistas passamos para a próxima etapa do 

projeto, que consiste em buscar ações de intervenção fundamentadas em um debate sério e 

comprometidas com a melhoria das condições apresentadas inicialmente. Para isso o apoio 

dos docentes da escola é fundamental para o êxito dessas ações. 

Dentre as atividades desenvolvidas por nós bolsistas na escola podemos destacar que: 

No primeiro semestre de 2010 nós não desenvolvemos ações envolvendo a escola, 

pois destacamos a necessidade de conhecer e planejar para depois agir. Por isso focamos 

nosso trabalho na produção do caderno de atividades; nas reuniões com coordenador, 

supervisor e entre os bolsistas; no mapeamento da estrutura física da escola; no diagnóstico 

situacional e humano dos alunos e dos funcionários da escola; no levantamento teórico sobre 

a festa junina; na leitura e discussão de alguns textos e referenciais teóricos; no mapeamento 

das condições sócio-culturais dos alunos da escola; no levantamento do acervo de materiais de 

geografia existentes na biblioteca; e na leitura e análise dos documentos como: o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da escola; o Plano de Intervenção Pedagógica (PIP); o Conteúdo 

Básico Curricular (CBC) do Estado de Minas Gerais; e o Parâmetro Curricular Nacional 

(PCN) de geografia. 

Além disso, Submetemos 3 trabalhos ao ENESCPOP (Encontro Nacional de 

Educação, Saúde e Culturas Populares) 

Já no segundo semestre de 2010 as atividades desenvolvidas foram: o cumprimento 

das atividades solicitadas pelo PIBID como: a sistematização dos dados para a elaboração do 

relatório parcial, o preenchimento dos documentos solicitados pelo Programa, como o caderno 

de registro de atividades; as reuniões com o coordenador e o supervisor que objetivam discutir 

dificuldades, planejar ações e socializar atividades; o orçamento e compra de materiais de 

consumo necessários ao desenvolvimento das atividades; a realização de leituras 

complementares para o embasamento teórico das ações a serem desenvolvidas neste período; 
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o acompanhamento da festa junina; a participação em eventos da escola; a participação em 

eventos científicos; a parceria no projeto de meio ambiente da escola; a preparação do projeto 

Aprendendo com os Mapas que visa promover o acesso aos alunos do Ensino Médio de 

Educação Jovem e Adultos - EJA a cartografia, buscando transpor as dificuldades encontradas 

pelo mesmo; os Cine Debate, como uma atividade que busca incrementar o aprendizado dos 

alunos da escola, onde nós passamos para os alunos o filme “A Onda”  que foi e exibido aos 

alunos do ensino médio. Mostrando a relação aluno-professor e o contexto do Nazismo; o 

filme “The Corporation” que foi exibido aos alunos do segundo ano do ensino médio para 

complementar o tema trabalhado em sala; e o documentário “A História das Coisas” que foi 

assistido pelos alunos e bolsistas e deu base para um debate sobre o tema “meio ambiente”, 

que buscou melhorar o aprendizado e entendimento dos alunos. 

Durante esse semestre ainda foram oferecidos aos alunos da escola, em período extra-

turno, mini-cursos sobre Meio Ambiente, Geografia Física, Geopolítica, Cartografia e 

Globalização e apostila sobre esses temas que foram desenvolvidas por nós bolsistas do 

PIBID geografia da Escola Estadual Hortêncio Diniz. Foram realizadas também visitas ao 

planetário, ao telescópio, ao museu de minerais e rochas e a DICA. 

A outra atividade desenvolvida pelos bolsistas na escola foi a Feira cultural, intitulada 

por nós como Feira das Nações. Para a realização dessa atividade nós bolsistas ficamos 

responsáveis pelo planejamento, divulgação, inscrição, monitoria e execução. 

Essa atividade foi bastante interessante tanto para nós bolsistas quanto para os alunos 

que participaram, pois, com ela foi possível conhecer um pouco mais de algumas das 

diversidades culturais existentes no mundo, etc.  

Ainda foram elaborados nesse semestre, materiais diversos para serem apresentados 

em eventos ou para serem entregues ao coordenador do subprojeto geografia do PIBID-UFU. 

No primeiro semestre de 2011 nós continuamos a desenvolver as atividades como: as 

reuniões com o supervisor; as reuniões com o coordenador; o caderno de registro; o relatório 

parcial, o plano e o planejamento das atividades e as planilhas dos custos relacionados a essas 

atividades; e a produção de materiais que são utilizados nas atividades. 

Como atividades novas desenvolvidas nesse semestre tiveram o projeto da Geografia 

no “Arraiá do Hortenço”, que é uma parceria com a escola na busca em incrementar a Festa 

Junina incluindo os aspectos regionais da festa no Brasil e no mundo. Para isso nós fizemos 

atividades como à leitura de referenciais teóricos sobre a festa junina no Brasil e no Mundo 
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desde sua origem até os dias atuais; e a organização de painéis explicativos sobre a festa em 

sua origem e no mundo e nas cinco regiões do Brasil, etc. também houve a realização de um 

trabalho de campo para Peirópolis e Sacramento que foi organizado como um trabalho de 

campo multidisciplinar, aos alunos do ensino médio da Escola Estadual Hortêncio Diniz, 

tanto para as turmas do ensino regular quanto para as turmas de EJA, a fim de mostrar para 

eles na prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula.  

O trabalho foi realizado no dia 10 de junho de 2011,conforme o cronograma abaixo: 

Locais:   Horários  

Saída de Uberlândia  07:00 horas  

Peirópolis  09:00 h às 11:30 h  

Almoço em Sacramento  12:30 horas  

Sacramento  12:30 h às 16:30 h  

Chegada em Uberlândia  20:00 horas  

 

Já no segundo semestre de 2011 nós continuamos a desenvolver e finalizar os 

trabalhos já iniciados nos semestres anteriores como a revitalização da área verde da escola, e 

o projeto de meio ambiente que tinha como foco a coleta seletiva de lixos a reciclagem e 

reutilização de matérias, dentre outros, como a organização de palestras sobre o tema. Nessa 

etapa nós pudemos trabalhar mais ativamente nos nossos projetos com a escola considerando 

as nossas experiências já adquiridas durantes as demais atividades que já tinham sido 

desenvolvidas. 

Para a reta final do programa nós nos dedicamos a nos reunir para discutir o que foi o 

programa para cada um de nós e o que ele representou em nossas formações, além disso, 

ficamos por conta de terminar o relatório que foi entregue à coordenação do programa onde 

relatamos tudo o que foi feito durante nossa permanência enquanto bolsistas na escola. 

Em minha opinião os trabalhos mais relevantes desenvolvidos durante esse período 

por nós bolsistas do PIBID na Escola Estadual Hortêncio Diniz, foram a Feira das Nações os 

mini-cursos e o trabalho de campo para Peirópolis e Sacramento, pois foram os mais 

trabalhosos e desafiadores projetos que desenvolvemos. Além disso, foram os projetos em que 

os alunos da escola mais participaram e demonstraram interesse em participar. 

Acredito que até o final do programa as atividades que desenvolveremos serão ainda 

melhores, porque nós bolsistas poderemos trabalhar mais ativamente nos nossos projetos com 
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a escola considerando as nossas experiências já adquiridas durante as atividades que já foram 

desenvolvidas. 

O PIBID acrescentou muito em minha formação enquanto futura docente em 

geografia, pois me proporciona tanto um crescimento pessoal como profissional. 

Através das experiências que tive com projeto foi possível conhecer a realidade da 

escola e da educação publica do país. Além disso, o programa me ajudou a entender um 

pouco mais da profissão de professor a qual me formei. 

A participação no PIBID geografia foi bastante proveitosa, pois me permitiu observar 

um pouco da realidade escolar e profissional na qual poderei me inserida agora depois que me 

formei. Além disso, percebi também a importância que as intervenções têm na realidade 

escolar, pois com os projetos que desenvolvemos através do PIBID, pude ver um retorno 

bastante satisfatório tanto dos alunos quanto dos outros profissionais que trabalham na escola. 

Com isso concluo que o PIBID é uma ferramenta muito importante para todos aqueles que 

pretendem se tornarem professores algum dia. 
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