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(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO - O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID é um programa da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, com o objetivo de 
incentivar e valorizar o magistério e assim, aprimorar o processo de formação de docentes para a 
Educação Básica. As ações do PIBID possibilitam aos acadêmicos dos cursos de licenciaturas 
vivenciarem experiências no ensino, na pesquisa e na extensão. A Universidade Estadual de Ponta 
Grossa iniciou sua parceria com a CAPES por meio do edital PIBID, no ano de 2009. Atualmente 
conta com 19 subprojetos que contemplam 100% das 13 licenciaturas ofertada pela instituição. São 
elas: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física, Física, Geografia, História, Letras Inglês, 
Letras Espanhol, Letras Francês, Matemática, Música, Pedagogia e Química.  O quadro que 
representa o PIBID na UEPG atualmente está assim configurado: 223 bolsistas de iniciação à 
docência ou seja licenciandos dos diferentes curso, 16 escolas públicas estaduais e municipais, 31 
professores das escolas parceiras do programa. O presente trabalho busca revelar, por meio das 
vozes dos diretores, quais os impactos percebidos pelas escolas públicas de educação básica do 
município de Ponta Grossa por meio das ações do PIBID. Os objetivos que compõem o trabalho são: 
verificar quais os impactos que o PIBID tem conseguido alcançar no interior das escolas de Educação 
Básica município de Ponta Grossa; conhecer por meio das vozes dos diretores as reais 
possibilidades e fragilidades que o PIBID tem conquistado no interior da escola. A abordagem 
metodológica se apoia nos fundamentos da pesquisa qualitativa e para a análise dos dados será 
utilizado o procedimento metodológico do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que segundo Lefevre e 
Lefevre (2005) possibilita reunir os pensamentos individuais semelhantes em um pensamento 
coletivo. Os sujeitos serão 16 diretores das escolas públicas municipais e estaduais parceiras do 
PIBID/UEPG. Os estudos preliminares indicam que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência veio para fazer a diferença. O PIBID apresenta grande potencialidade para trazer qualidade 
à formação de novos docentes, por meio do fortalecimento da vivência profissional.  
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