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Introdução 

Este trabalho constitui-se num estudo sobre 
a importância do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência para os discentes do curso 
de Licenciatura em Química de um Centro de 
Formação de Professores situado no Recôncavo da 
Bahia. O Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência - PIBID/MEC/CAPES é um 
programa cujo objetivo é fomentar as atividades de 
iniciação à docência, visando à melhoria da 
qualidade dos cursos de licenciatura das Instituições 
de Ensino Superior. O Programa objetiva valorizar 
os cursos de Licenciatura dentro da estrutura 
universitária, fomentando ações que busquem o 
aumento do tempo de convivência dos graduandos 
no futuro ambiente de trabalho (unidade de ensino 
médio ou fundamental), permitindo-lhe um maior 
envolvimento com o cotidiano das atividades 
didático-pedagógicas. É da formação cultural das 
pessoas a ideia do que seja um professor, sua 
forma de agir e de se relacionar num processo 
intencional de ensinar algo a alguém. Dizemos, 
então, que o conceito ou ideia de professor, do 
profissional professor, está profundamente 
enraizada na vivência cultural de cada pessoa, mas, 
ao mesmo tempo, dizemos que esse é um conceito 
do cotidiano, portanto um conceito que está distante 
do que se espera de um profissional encarregado da 
inserção cultural de cada indivíduo na sociedade 
contemporânea [1]. 

Resultados e Discussão 

Utilizou-se uma abordagem metodológica qualitativa, 
realizada na forma de um questionário constituído 
de questões subjetivas e objetivas, além de 
entrevistas com o público participante da pesquisa. 
Os questionários foram aplicados a todos os 
bolsistas do subprojeto de química do PIBID /2009. 
Deste subprojeto participam 09 bolsistas, 02 
professores supervisores e 03 escolas estaduais de 
Ensino Médio da cidade de Amargosa/ Ba. 
Os bolsistas foram questionados sobre os tipos de 
trabalhos produzidos no programa e a influência 
destes em sua formação; todos afirmaram que o 
PIBID auxiliou-os na produção acadêmica com suas 
publicações e também na afirmação da sua 
identidade docente. 

Gráfico 1. Tipos de Trabalhos Produzidos. 
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Avaliando seu desempenho em relação às escolas 
participantes, todos avaliaram sua participação 
como boa ou ótima. Questionados sobre a 
freqüência, afirmaram participar das reuniões e das 
atividades realizadas nas escolas. 

Conclusões 

As ações realizadas durante a participação como 
bolsista do PIBID está influenciando na vida pessoal 
e na formação acadêmica dos participantes, uma 
vez que, no desenvolvimento de tais atividades, 
deparam-se com situações vivenciadas por 
professores da educação básica, e por 
pesquisadores. Assim, os futuros docentes podem 
refletir sobre sua atuação no ambiente escolar e 
melhorar sua formação inicial para além do estágio 
supervisionado. 
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