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CARTA DO PCM-UEM SOBRE PIBID 
 
 
A formação e valorização do professor são dimensões essenciais para a 
qualidade da educação. Estas dimensões estão contempladas pelo 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID e do 
PIBID Diversidade, que marcam a história das licenciaturas no Brasil. 
Um dos mecanismos concretos criados por este Programa foi a 
articulação entre as instituições de ensino superior e escolas de 
educação básica com o intuito de formar melhores professores e 
contribuir com a qualidade de ensino na rede pública. 
 
Com investimentos do Ministério da Educação e da CAPES, em 2009, o 
PIBID foi implantado em 43 Instituições de Nível Superior (IES), 266 
escolas, concedendo 3.088 bolsas. O sucesso do Programa vem 
justificando a sua ampliação, chegando a 2015 com 284 Instituições de 
Nível Superior (IES), 5.898 escolas e 90.254 bolsas concedidas. 
 
Com este Programa inovador para as Licenciaturas, O Estado deixa de 
ser mero constatador de resultados negativos da educação básica, 
sempre manchetes de jornalões e mídias depreciativas da educação 
pública.  
 
O INEP, em estudo de 2002 apontava a necessidade premente de 
professores de Licenciatura em todas as áreas de conhecimento da 
Educação Básica. 
 
Outros programas, de forma não direta ajudavam a formação do 
licenciando, mas ainda de maneira periférica: o PIBIC e o PET. 
Porém, o PIBID foi o primeiro a enfrentar o desafio de formar mais e 
melhores professores para a educação básica. A iniciação à docência 
insere o estudante dos cursos de licenciatura no conjunto de práticas 
docentes, reconhecendo a escola pública como espaço indispensável de 
formação do professor. 
 
O PIBID busca promover a aproximação dos licenciandos à realidade do 
ensino, com uma inserção assistida por professores mais experientes, 
com oportunidade de investigação dos problemas que afetam o ensino, 
assim como de experimentação e inovação pedagógica. Além do 
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enriquecimento da experiência formativa, uma significativa produção 
contextualizada de conhecimento sobre a docência foi amplamente 
incentivada, socializada em foram de publicações e eventos científicos e 
educacionais, nacionais e internacionais. 
 
Desde sua recente criação, o PIBID tem produzido um ciclo virtuoso de 
valorização de professores em formação, de legitimação de sua atitude 
reflexiva, de estímulo ao comprometimento político dos futuros 
professores e da universidade com a escola pública.  
 
Em relação às condições objetivas para a manutenção do Programa, 
foram estabelecidas para o seu funcionamento a destinação de bolsas 
para estudantes dos cursos de Licenciatura, professores da educação 
básica e professores das IES. Igualmente, o repasse de recursos de 
custeio para a realização de atividades nas escolas deram suporte aos 
planos de trabalhos propostos pelos projetos institucionais do PIBID 
elaborados pelas IES.  
 
Rompeu-se com o isolamento entre unidades acadêmicas que não se 
comunicavam quando o assunto era aquele de formar professores; 
deixou-se de ignorar o perfil socio-econômico do público que recorre aos 
cursos de Licenciatura e ultrapassaram-se os obstáculos que 
separavam as IES das Escolas Públicas.  
 
Com o PIBID, foram estimulados formadores de professores a se unirem 
em torno de um projeto integrado de formação; garantiu-se apoio aos 
estudantes da Licenciatura para se manterem no curso, investirem e 
valorizarem a sua formação. 
 
Agregou-se o professor da Educação Básica como co-formador 
responsável pelo acompanhamento dos licenciandos na escola, 
estimulando seu senso crítico, criativo e propositivo. A colaboração entre 
esses atores se materializou em atividades plurais que são custeadas 
pelo PIBID, vivenciadas como oportunidades de formação para os 
licenciandos, bem como envolvem, diretamente, os estudantes da 
educação básica, promovendo novos sentidos para estar na escola, 
possibilitando um ensino inovador e aprendizagens significativas e 
impactando no IDEB das escolas. 
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Assim, a falta de repasse da segunda cota da verba de custeio para as 
IES em 2014, bem como o atraso na elaboração do Plano de Trabalho 
2015 afetam diretamente o planejamento de atividades nas escolas. Do 
mesmo modo, cortes de bolsas provenientes de medidas de ajuste fiscal 
poderão interromper ações e inviabilizar o alcance dos resultados 
previstos. Nesse sentido, é fundamental que haja a manutenção das 
bolsas e repasse imediato dos recursos de custeio, visto que são 
condições básicas para a realização do Programa e consecução das 
ações.  
 
Sabemos que, no passado, com outro programa, o de Educação Tutorial 
(PET), o governo federal tentou sua extinção em 1997, transformando-o 
num programa elitista (sandwich-graduação no exterior em 
engenharias). Porém, pela mobilização popular, e pela ascenção de um 
governo de esquerda, o PET continua sua excelsa existência até os dias 
hodiernos. Sabemos que o país passa por uma instabilidade jurídica e 
legislativa muito grande, com ameaça de ordem institucional de setores 
retrógrados desejosos de rompimentos da ordem democrática, e que a 
crise pela qual passa o PIBID e os grandes projetos de educação 
pública do governo, devem-se à estes fatores e a uma crise econômica 
global que tem vitimado países como Grécia, Espanha, Portugal, Itália. 
 
No entanto, acreditamos que este governo, diferentemente do que 
ocorreu com o passado, anterior a 2002, que quase vitimou o PET, pela 
sua extinção anunciada, continuará com o PIBID, mesmo que suceda 
um contingenciamento de recursos, que acreditamos provisórios. 
Acreditamos que as dificuldades do agora são passageiras, exigindo 
medidas necessárias ao ajuste orçamentário e às dificuldades políticas 
do momento. 
 
Tem o presente documento, pois, o objetivo de referendar a importância 
capital do PIBID para as Licenciaturas e a sua manutenção como 
programa permanente, indutor da qualidade necessária à educação 
pública do país. 
 
 


