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RESUMO 

 

Essa pesquisa faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de 
Pedagogia da Uergs, e tem como tema o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (Pibid) na formação inicial de professores. Traz como objetivo 
geral: contextualizar o Pibid acerca de sua atuação na formação inicial de 
professores na UERGS. E como objetivos específicos: - descrever a história do 
PIBID/Uergs; - mapear as produções acadêmico-científicas produzidas pelo 
Pibid/Uergs; - verificar o impacto do Pibid na formação inicial de professores dos 
Cursos de Licenciatura da Uergs; - contextualizar a vivência no Pibid sob as lentes 
de uma pibidiana. Como abordagem de pesquisa de abordagem seguiu a 
abordagem qualitativa, seguindo os caminhos da pesquisa exploratória, bibliográfica 
e descritiva. A coleta de dados foi realizada em duas etapas, a primeira etapa 
compreendeu a busca das produções acadêmico-científicas do Pibid/uUergs em 
site, livros, e-book, anais dos eventos institucionais, se constituindo essa etapa 
como análise documental. A segunda etapa compreendeu a coleta de dados junto 
aos bolsistas pibidianos de iniciação à docência (ID) que fizeram parte do programa 
pertencentes ao Núcleo São Luiz Gonzaga sendo um total de 4 pibidianos, os 2 
Coordenadores Institucionais do Programa e os 10 Coordenadores de Área. O 
instrumento de pesquisa destinado aos bolsistas ID foi uma roda de conversa 
realizada na plataforma digital google meeting. E com os Coordenadores de Área e 
Institucional um questionário com 5 perguntas abertas. A análise de dados foi 
qualitativa. Os resultados troxeram na visão dos bolsistas de ID a importância do 
Pibid durante a formação inicial, e para os Coordenadores de Área e Institucional o 
Pibid é um programa que qualifica a formação inicial de professores na Uergs, 
aproximando a teória da prática. O Pibid é um programa na Uergs que veio para 
constribuir com a formação de futuros professores na condução de sua docência. 

Palavras-Chave: Pibid/Uergs. Docência. Formação de Professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research is part of the Course Completion Course of the Pedagogy Course at 
Uergs, and has as its theme the Institutional Program for Teaching Initiation 
Scholarships (Pibid) in initial teacher training. It has as a general objective: to 
contextualize Pibid about its performance in the initial training of teachers at UERGS. 
And as specific objectives: - describe the history of PIBID / Uergs; - map the 
academic-scientific productions produced by Pibid / Uergs; - verify the impact of Pibid 
in the initial teacher training of Uergs' Licentiate Courses; - contextualize the 
experience in Pibid under the lens of a pibidian. As a research approach, it followed 
the qualitative approach, following the paths of exploratory, bibliographic and 
descriptive research. Data collection was carried out in two stages, the first stage 
comprised the search for academic-scientific productions of Pibid / uUergs on 
website, books, e-book, annals of institutional events, constituting this stage as 
documentary analysis. The second stage comprised the collection of data from the 
initiation of teaching (ID) public scholarship holders who were part of the program 
belonging to the São Luiz Gonzaga Nucleus, being a total of 4 pibidians, the 2 
Institutional Program Coordinators and the 10 Area Coordinators. The research 
instrument for ID scholarship holders was a conversation wheel held on the Google 
meeting digital platform. And with the Area and Institutional Coordinators a 
questionnaire with 5 open questions. The data analysis was qualitative. The results 
brought the importance of Pibid during the initial training to the ID scholarship 
holders' view, and for the Area and Institutional Coordinators, Pibid is a program that 
qualifies the initial teacher training at Uergs, bringing theory and practice closer 
together. Pibid is a program at Uergs that came to contribute to the training of future 
teachers in the conduct of their teaching. 

Keywords: Pibid / Uergs. Teaching. Teacher training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de 

Pedagogia da Uergs, e tem como tema o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (Pibid) na formação inicial de professores. Traz como 

problema: O Pibid, Programa Institucional da Uergs, desde sua implantação até os 

dias de hoje, vem assumindo seu papel na qualificação dos Cursos de Licenciatura 

da Universidade? 

Nesse contexto trago a importância do Pibid na formação inicial de 

professores, tendo em vista a inserção de estudantes de licenciatura, até a metade 

do curso, em contato com o cotidiano das escolas. Abordar a importância desse 

programa é refletir sobre a qualificação da formação inicial, e, sobre a formação 

continuada do professor supervisor que acompanha o estudante em sua trajetória de 

aprendizagem e vivência nas escolas. 

Na medida em que as experiências vivenciadas pelos licenciandos forem 

reelaboradas e resignificadas durante seus percursos formativos maior é a chance 

de se tornar um profissional conhecedor do cotidiano escolar. O que ocorre por meio 

da reflexão sobre as práticas de iniciação à docência, uma vez que tornar-se 

professor é um processo complexo e se constitui, ao longo da trajetória pessoal, 

acadêmica e profissional.  

O Pibid busca aproximar universidade e escola, teoria e prática, quando, 

mesmo uma sendo indissociável da outra, sabe-se que isso não ocorre de forma 

automática, ele visa aprimorar a formação inicial de professores, possibilitando que 

os licenciandos integrantes do programa se familiarizem com o ambiente escolar 

desde o primeiro ano da graduação. Tendo contato, portanto, com as diversas 

situações que ocorrem no contexto educativo e como é estar dentro das escolas. 

Popularizar a importância do Pibid/Uergs, conhecer sua história, suas 

produções acadêmico-científicas e sua importância na constituição da docência nos 

Cursos de Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

proporciounou a elaboração do seguinte objetivo geral: contextualizar o Pibid acerca 

de sua atuação na formação inicial de professores na UERGS. E como objetivos 

específicos: - descrever a história do PIBID/Uergs; - mapear as produções 

acadêmico-científicas produzidas pelo Pibid/Uergs; - verificar o impacto do Pibid na 
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formação inicial de professores dos Cursos de Licenciatura da Uergs; - 

contextualizar a vivência no Pibid sob as lentes de uma pibidiana.  

Como pibidiana entendo as práticas de iniciação à docência do Pibid como 

imprescindíveis em minha formação, faz-se necessário um estudo qualitativo que 

mostre todo o trabalho já desenvolvido desde a implantação desse programa na 

Uergs até os dias de hoje. Em conformidade com o problema e objetivos esse 

trabalho de conclusão de curso será organizado em capítulos, o primeiro consta da 

introdução, o segundo traz o percurso metodológico, o terceiro a história do Pibid na 

Uergs, o quarto o Pibid na formação de professores, o quinto as produções-

acadêmico científicas do Pibid/Uergs, o sexto o Pibid/Uergs sob as lentes de uma 

pibidiana, o sétimo resultados e discussões, o oitavo considerações finais e o nono 

as referências.  
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 CAMINHOS PERCORRIDOS NA PESQUISA 

 

A presente pesquisa de abordagem qualitativa, também seguirá os caminhos 

da pesquisa exploratória, bibliográfica e descritiva. A pesquisa qualitativa segundo 

Denzin e Lincoln (2000, p. 1) em Marconi Lakatos (2011, p. 109), envolve uma 

abordagem interpretativa e naturalista de seu objeto de estudo. A exploratória visa 

proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo aproximativo (GIL, 

1999, p. 43).  

E a bibliográfica segundo Lakatos (1992, p. 44), permite compreender o que 

está sendo discutido, produzindo e publicado sobre o objeto de estudo. Na pesquisa 

descritiva, os fatos são observados, registrados, analisados classificados e 

interpretados, sem que o pesquisado interfira neles. Isto significa que os fenômenos 

do mundo físico e humano são estudados, mas não manipulados pelo pesquisador. 

Incube-se em pesquisa descritiva a maioria dos desenvolvidos na ciência humana e 

social, as pesquisas de opinião, os levantamentos socioeconômico e psicossocial 

(LAKATOS, 1992). 

 

2.2 COLETAS DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas, a primeira etapa 

compreendeu a busca das produções acadêmico-científicas do Pibid/Uergs em site, 

livros, e-book, anais dos eventos institucionais, se constituindo essa etapa como 

análise documental. A pesquisa documental se caracteriza pela pesquisa “[...] de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 

ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa” (GIL, 2008, p. 45). O uso 

de documentos para a pesquisa traz uma riqueza de informações, já que elas 

podem ser utilizadas em várias áreas de ciências humanas e sociais, aproximando o 

entendimento do objeto na sua contextualização histórica e sociocultural (SÁ-SILVA; 

ALMEIDA; GUINDANI, 2009 apud CECHINEL, 2016). Além disso, a etapa 

documental pode complementar a pesquisa, subsidiando dados encontrados por 

outras fontes, no sentido de corroborar a confiabilidade dos dados (MARTINS; 

THEOPHILO, 2009). 
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Essa etapa teve como objetivo unir em um único documento toda a produção 

acadêmico-científica produzida pelo Pibid/Uergs de 2011 a 2020, período em que o 

programa ocorreu na Uergs. Nesse período três projetos foram aprovados pela 

Capes. 

A segunda etapa compreendeu a coleta de dados junto aos bolsistas 

pibidianos de iniciação à docência (ID) que fizeram parte do programa no período de 

agosto de 2018 a janeiro de 2020 pertencentes ao Núcleo São Luiz Gonzaga sendo 

um total de 4 pibidianos, 2 Coordenadores Institucionais do Programa e 10 

Coordenadores de Área. 

Com as pibidianas foi organizada uma roda de conversa individualmente, com 

5 perguntas pelo Meet com horário e data marcada. A entrevista teve duração de 1 

hora. 

Com os CA E CI foi enviada via email o questionário com 5 perguntas, onde 

cada um respondeu e retornou novamente.  

Esse método foi escolhido, porque estamos enfrentando uma Pandemia 

dificultando o encontro pessoal. Conheci o MEET através da Universidade, sendo o 

recurso apropriado, para a coleta de dados. 

 

2.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

O instrumento de pesquisa destinado aos bolsistas ID foi uma roda de 

conversa realizada na plataforma digital google meeting. As rodas de conversa 

segundo Méllo et al. (2007), priorizam discussões em torno de uma temática 

(selecionada de acordo com os objetivos da pesquisa) e, no processo dialógico, 

onde as pessoas podem apresentar suas elaborações, mesmo contraditórias, sendo 

que cada pessoa instiga a outra a falar, sendo possível se posicionar e ouvir o 

posicionamento do outro. Destarte, ao mesmo tempo em que as pessoas falam suas 

histórias, buscam compreendê-las por meio do exercício de pensar compartilhado, o 

qual possibilita a significação dos acontecimentos. As rodas de conversa ocorreram 

a partir de um roteiro elaborado pela pesquisadora (APÊNDICE A) 

O questionário com 5 perguntas abertas (APÊNDICE B), foi destinado aos 

coordenadores institucionais e de área do programa. O questionário foi enviado via 

e-mail junto com o termo de consentimento livre esclarecido (ANEXO 1). Segundo 

Gil (1999, p.128) O questionário, pode ser definido “como a técnica de investigação 
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composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise de dados foi qualitativa que sendo (GIL, 1999; CERVO; BERVIAN, 

2002) implica na utilização de medidas previamente estabelecidas, cujos resultados 

sejam quantificáveis, garantindo o estabelecimento de conclusões seguras e 

confiáveis. Não há uma preocupação com medidas, quantificações ou técnicas 

estatísticas de qualquer natureza. Busca-se compreender, com base em dados 

qualificáveis, a realidade de determinados fenômenos, a partir da percepção dos 

diversos atores sociais (GIL, 1999; CERVO; BERVIAN, 2002). Após a análise dos 

dados se chegou as categorias. 

De acordo com Bardin (1977) as categorias são consideradas pré-análises, a 

primeira etapa da organização da Anãlise de Conteúdo. A autora explica que faz 

todo o sentido, “depois de coletado os dados, se parti para a codificação, nesta fase 

é importante organizar os materiais e ver o que está disponível” (BARDINM 1977).  

A exploração do material: nesta fase ocorre a partir da codificação e a 

categorização do material encontrado. Depois da codificação, deve ser feita a 

categorização.  

A autora destaca que a técnica de análise de conteúdos adequada ao 

domínio e ao objetivo pretendidos, tem que ser reinventados a cada momento, 

exepto para uso simples e generalizados, como é o caso do escrutínio próximo da 

descodificação e de respostas de perguntas abertas. Análise de conteúdos é um 

conjunto de técnicas de análises de comunicações. A análise documental segundo a 

autora representa o conteúdo de um documento sob uma forma diferente da original. 

A fim de facilitar num estado ulterior, a sua consulta e referenciação, tudo isso 

enquanto tratamento da informação contida nos documentos acumulados. 

Na análise de conteúdos do tipo classificatória as respostas ou ao questionáio 

aberto, trata de examinar as respostas de um inquérito que explora as relações 

psicológicas. Sobre a análise de conteúdo de comunicações, trabalha exaustivo com 

divisões, e cálculos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 CONHENDO O PROGRAMA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA PIBID/ CAPES 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) oferece 

bolsas de iniciação à docência aos alunos que estão cursando Cursos de 

Licenciatura.. O objetivo é antecipar o vínculo entre os 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) (http://portal.mec.gov.br/pibid. Ultima visita em 08/02/21). 

De acordo com o blog Even 3 Blog (2020), 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 (EVEN 3 BLOG, 

2020). 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: ciência e matemática de quinta a oitava séries do ensino fundamental e 

física, química, biologia e matemática para o ensino médio (EVEN 3 BLOG, 2020). 

 

O Pibid tem por finalidade “fomentar a iniciação à docência, 
contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em 
nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica 
pública brasileira” (ART. 1º DO DECRETO Nº 7.219, DE JUNHO DE 
2010). 

 

Segue a seguinte organização: bolsista de iniciação à docência, que são 

acadêmicos dos Cursos de Licenciatura, Supervisor, professores da Educação 

Báscica que acompanham o acadêmico durante as atividades de estudos, 

planejamento e desenvolvimento de atividades nas escolas campo, o Coordenador 

de Área, professor da IES participante do programa e o Coordenador Institucional, 

responsável pela organização, acompanhamento, planejamento e demais atividades 

do programa na Universidade e na Capes. 

A Uergs participa do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência desde o 

ano de 2011. Neste ano o EDITAL Nº001/2011/CAPES, teve como objetivos a 

concessão de bolsas de iniciação à docência para alunos de cursos de licenciatura e 

para os coordenadores e supervisores responsáveis institucionalmente pelo 

http://portal.mec.gov.br/pibid
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID e demais despesas 

a ele vinculadas (EDITAL Nº001/2011/CAPES). E tinha como recursos 

orçamentários e financeiros propostas aprovadas financiadas no valor global 

estimado até o limite de R$160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), de 

acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES. 

O Edital previa um prazo de execução dos projetos de 24 (vinte e quatro) 

meses, a contar da data de vigência do convênio ou instrumento congênere firmado 

entre a CAPES e a instituição. Contudo dava a possibilidade de prorrogação por 

uma única vez, e para tal a Instituição deveria cumprir as seguintes orientações: - 

aprovação do relatório de atividades do período já cumprido; - parecer técnico do 

Coordenador Institucional do Projeto; e, -Manifestação formal da Proponente com os 

fundamentos para a renovação do Projeto. 

De posse dessa prerrogativa do Edital a Uergs consegue a prorrogação de 

seu projeto por mais dois anos, por isso que o primeiro projeto institucional do Pibid 

na Uergs durou quatro anos. Após a sua finalização a Instituição submete outro 

projeto ao Edital Nº 01 

Contudo, no ano de 2015, surgiram boatos de que o Programa, Pibid, estaria 

à beira de sofrer um grande e grave corte orçamentário, e com isso se 

comprometeria a concessão das bolsas e também a sua continuidade. Esse novo 

formato se justificou, por parte do Governo Federal, nos ajustes das contas públicas, 

e também em razão da crise econômica no Brasil. Acredita-se que além da crise 

econômica, o governo federal se inclinava a restringir projetos destinados a 

educação básica, prejudicando ainda mais a educação no Brasil. 

Apesar de a Capes não ter emitido nenhum comunicado oficial, várias 

universidades, entidades, bolsistas, parlamentares e sociedade civil iniciaram um 

movimento em defesa do Programa. Entre essas ações elaboradas para a 

continuidade do PIBID e posicionamento contrário aos cortes, foi escrita uma carta 

elaborada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e pela 

Academia Brasileira de Ciências (ABC), enviada ao então Ministro da Educação, 

Renato Janine Ribeiro, e ao Presidente da CAPES, Carlos Afonso Nobre. Nesta 

carta solicitava que houvesse empenho e força para garantir e se manter os 

recursos previstos para a continuidade do PIBID (CORNELO; SCKNECKENBERG, 

2020). 
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Foi no dia 24 de junho de 2015, em meio a tantas manifestações, que a 

CAPES divulgou um comunicado que esclarecia: 

A CAPES esclarece que nenhum bolsista do PIBID que se encontra 
no sistema de pagamento da CAPES terá sua bolsa descontinuada. 
Ressalta-se ainda que todos os comunicados desta instituição são 
divulgados pela Direção do órgão, não sendo autorizado o envio de 
mensagem de caráter oficial por servidores. A CAPES informa ainda 
que está se adequando ao limite orçamentário que lhe foi 
estabelecido, em permanente diálogo com o Ministério da Educação, 
de forma a garantir a manutenção dos programas e ações 
estruturantes e essenciais. Ressaltamos novamente que não haverá 
interrupção de programas em funcionamento (BRASIL, 2015). 
 

Com esse comunicado divulgado pela CAPES deu conforto aos bolsistas e 

amenizou os movimentos e preocupações que vinham surgindo pelo País. Mas toda 

essa tranquilidade não durou muito tempo. 

No dia 18 de fevereiro de 2016, a CAPES lançou o Ofício Circular nº 2/2016 – 

CGV/DEB/CAPES, que informava que as bolsas de iniciação à docência que 

completassem 24 meses não seriam prorrogadas, além de serem suprimidas, e com 

isso não dando lugar a um novo bolsista. Toda essa medida 

excluiuaproximadamente, 45.000 bolsas, e 3.000 escolas foram desligadas do 

Programa Pibid. 

Com essa divulgação se retomou as manifestações pela continuidade do 

Programa, sendo organizada uma Audiência Pública realizada no Senado Federal, 

uma semana após o lançamento do ofício, a fim de discutir o papel estruturante do 

PIBID na formação de professores, na qual inúmeros professores de todo o país 

participaram. Essa audiência houve o apoio unânime dos debatedores e 

parlamentares para a manutenção e fortalecimento do Programa Pibid, sendo, 

então, assegurado pelo secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, 

Jesualdo Pereira Farias, que seriam desconsiderados os efeitos do ofício emitido 

pela CAPES, a partir da segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 (CORNELO; 

SCKNECKENBERG, 2020). 

Em 11 de abril de 2016, a CAPES lançau um novo regulamento para o PIBID, 

por meio da Portaria nº 46/2016.Essa portaria foi elaborada e lançada de forma 

abrupta, causando surpresa e muita indignação aos integrantes e envolvidos no 

Programa, uma vez que essa medida era contrária aos diálogos que vinham sendo 

estabelecidos.  
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A nova portaria tinha o intuito de juntar o PIBID a outros programas, 
como: Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC; 
Programa Mais Educação – PME; Programa Ensino Médio Inovador 
– PROEMI, e Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio – PNEM, a 
fim de melhorar índices das avaliações nacionais e promover a 
alfabetização. A nova configuração estabelecida nesta Portaria 
reorganizava o Programa em três eixos estruturantes, sendo: 
“alfabetização e numeramento; letramento; e áreas de conhecimento 
do ensino médio” (BRASIL, 2016). 
 

Nesse novo modelo a educação infantil passa a ser excluída, o que 

compromete a formação inicial do futuro Pedagogo, que participa do Programa. 

Assim a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) 

lançou um ofício destinado ao MEC, discorrendo sobre essa questão e se 

posicionando contrária à medida (CORNELO; SCKNECKENBERG, 2020)  

Com toda essa questão da ausência da área da educação infantil foi apenas 

um dos pontos criticados da nova Portaria, pois outros elementos foram também 

significativamente questionados, uma vez que essa nova configuração colocava o 

programa como um reforço escolar e não mais como um programa de formação 

inicial  docente voltado a práticas acompanhadas e reflexivas. 

E com tantas manisfestaçoes de repúdio à nova Portaria, abaixo-assinados e 

petições públicas, a CAPES cedeu à pressão social, e com isso, por meio da 

Portaria/Capes nº 84/2016, revogou a Portaria nº 46/2016, sem dar outras 

providências, voltando, assim, a vigorar a Portaria nº 96/2013 (CORNELO; 

SCKNECKENBERG, 2020). 

No restante de todo o ano de 2016 não houve maiores mudanças e/ou 

lançamento de outras Portarias. Apesar de um breve momento estável, no ano de 

2017, iniciaram-se novas incertezas acerca do Programa. No Edital anterior, nº 

061/2013, até então em vigor na época, deixava claro que o seu período de vigência 

se daria até fevereiro de 2018, embora ele pudesse ainda ser prorrogado por mais 

quatro anos (CORNELO; SCKNECKENBERG, 2020). 

 
No ano de 2017, no mês de outubro, o governo federal, juntamente 
com o MEC, anunciou o Programa Nacional de Residência 
Pedagógica, com base na Política Nacional de Formação de 
Professores, alegaram, em discurso oficial, ser uma modernização 
do PIBID. Com tudo isso, no ano de 2018, sem nenhum 
pronunciamento por parte da Capes sobre a continuação do PIBID, 
muitas das notícias foram sendo lançadas, principalmente via internet 
e redes sociais, falando sobre o futuro do Programa (CORNELO; 
SCKNECKENBERG, 2020). 
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Então só no dia 7 de fevereiro, o Fórum dos Coordenadores Institucionais do 

PIBID (FORPIBID) lançou o informe nº 3/2018, comunicando e se manifestando 

inconformidade com a decisão da não prorrogação dos Editais nº 61 e 63/2013, 

anunciada pelo Diretor da DEB/Capes, Sr. Carlos Lenuzza, que comunicou a todas 

as universidades que o Programa se daria até o dia 28 de fevereiro, sendo o último 

pagamento das bolsas realizadas em março de 2018. No comunicado oficial do 

FORPIBID ainda destacava que,  

 

A decisão tomada não foi sensível aos inúmeros argumentos e 
manifestações das diversas entidades, instituições de ensino 
superior (IES), parlamentares, câmaras de vereadores, comunidades 
escolares, as 318 mil assinaturas dos abaixo-assinados, enfim, todos 
aqueles que defendem esse programa como uma política pública de 
qualidade, com impacto social significativo na formação de 
professores no Brasil. Essa interrupção implica em sérios prejuízos 
pedagógicos. Por um lado, por desligar cerca de 70 mil bolsistas em 
28 de fevereiro e ou por alijar as mais de 5 mil escolas de seu 
principal parceiro desses últimos dez anos: os pibidianos. [...] quebra 
um ciclo de trabalho nas licenciaturas, ao retirar as condições 
materiais e acadêmicas de licenciandos, que têm nos Programas sua 
referência de formação docente. É fato que há previsão orçamentária 
para os programas em 2018, como apresentado pela 
DEB/Capes/MEC em reunião realizada com FORPIBID, em janeiro 
de 2018. Portanto, não há argumentos nem pedagógicos, nem 
orçamentários. Desse modo, não se apresentam razões plausíveis e 
fundamentadas para a interrupção do programa (FORPIBID, 
comunicado nº 3/2018, p. 1). 
 

Foi possível observar que muito que tivesse feito pelo PIBID, todas as lutas 

pela sua manutenção e sua continuação, mesmo com tudo isso o governo não 

considerou os apelos e todas as manifestações feitas, encerrando assim o ciclo dos 

editais até então vigentes, mesmo que não apresentaram o real motivo para ser 

tomada a tal decisão, de forma fundamentada. 

Após alguns dias, o FORPIBID emitiu um novo comunicado, nº 4/2018, e nele 

esclarecia que entre os dias 19 e 20 de fevereiro, estiveram em trabalho intenso em 

Brasília, discutindo muitas questões importantes sobre o PIBID. Nesse comunicado 

o Fórum anunciava a confirmação dos novos editais para o PIBID e para o Programa 

de Residência Pedagógica, os quais seriam lançadas em torno de 40.000 vagas 

para cada um dos Programas. 

No dia de 28 de fevereiro, a CAPES lançou oficialmente a Portaria nº 38, que 

instituiu o Programa de Residência Pedagógica e, no dia seguinte, em 01 de março, 
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emitiu o novo edital para o PIBID, nº 7/2018, e o edital CAPES nº 6/2018 para a 

Residência Pedagógica.  

No ano de 2018, no dia 12 de março, a CAPES lançou a Portaria GAB nº 45, 

na qual dispõe sobre a concessão de bolsas e o seu regime de colaboração no 

Programa de Residência Pedagógica e no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência, desenhando e apresentando assim ambos os Programas 

como complementares. 

Como destaca os autores Cornelo, e Sckneckenberg nesse sentido, 

observamos como o amparo legal por vezes não é suficiente para que haja o 

cumprimento de suas determinações, e que há uma grande distância entre o que 

está sendo proclamado e o que está sendo efetivado. Com a proposta de 

participantes não bolsistas, há a desvalorização do licenciando, que, por vezes, se 

encontra em uma situação pouco favorável entre o estudar e o trabalhar e, quando 

participante de um programa cuja finalidade é aproximá-lo da educação básica e 

propiciar o conhecimento teórico-prático, o futuro docente sente-se desvalorizado e 

desmotivado em razão da falta de incentivo, neste caso, financeiro. (CORNELO, C. 

S.; SCKNECKENBERG, M. 2020) 

 

3.2 A HISTÓRIA DO PIBID NA UERGS 

 

A fim de compor a escrita desse capítulo será utilizada publicações de 

notícias no site da Uergs, site do Pibid, blogs e fecbook dos núcelos do Pibid (2011-

2018) e entrevista com os coordenadores institucionais publicados em sites públicos. 

Dito isso é importante ser destacado que a composição da escrita desse capítulo, a 

partir da busca realizada na sua história poderá não atingir toda a sua história, por 

não ter sido encontrado um repositório único desse programa a Uergs.  

O Projeto Institucional PIBID/CAPES, foi elaborado a partir de inúmeros 

debates e encontros com a comunidade acadêmica, em particular, acadêmicos e 

professores dos cursos de Licenciatura da UERGS. A elaboração de cada 

subprojeto foi resultante de reuniões realizadas nas Unidades da UERGS 

envolvidas, com a participação das coordenações de Cursos, dos/as 

licenciandos/as, dos colegiados de Curso, direções e docentes das escolas 

participantes dos subprojetos, representações dos órgãos públicos das secretarias 
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de educação dos municípios envolvidos e das coordenadorias regionais de 

educação (UERGS, 2017). 

“O Pibid é um programa que proporciona aos acadêmicos de cursos voltados 

para a licenciatura um vínculo antecipado com o ambiente escolar, auxiliando na 

percepção da realidade da escola e da cidade na qual o bolsista atua. Esta 

antecipação só traz benefícios a todos os envolvidos. Nesse sentido, o Pibid 

enriquece a caminhada acadêmica, oportunizando experiência em vários aspectos 

que fazem e farão a diferença na formação do licenciando”, destaca Professora 

Sandra Lemos, que também coordena o Fórum dos Coordenadores Institucionais do 

Pibid no Rio Grande do Sul (Forpibid) (UERGS, 2017). 

Na primeira edição do projeto (2011-2014) foi proposta a realização de sete 

subprojetos, a partir da escuta dos/as licenciandos/as, escolas envolvidas e 

demandas locais e regionais, sendo aprovados apenas 02 subprojetos, um da 

Unidade- Montenegro/RS e o outro da Unidade- São Luiz Gonzaga/RS.  

Teve início, dia 12 de agosto de 2011, as atividades do Programa Institucional 

de Iniciação à Docência - Pibid/Uergs 2011-2014, vinculado à Pró Reitoria de Ensino 

da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. O projeto institucional denominado 

“Da discência à docência: descobertas, redescobertas e encantamentos na trajetória 

da formação inicial de docentes em escolas públicas do Rio Grande do Sul” foi 

desenvolvido durante quatro anos nas Unidades de São Luiz Gonzaga e 

Montenegro, conforme os subprojetos aprovados: 

 

1.  Artista e Arteiro: ensinar com arte e aprender brincando. A educação 
musical, artes visuais, teatro e dança em escolas públicas de Ensino 
Fundamental de Montenegro – RS 
2. Da discência à docência: a «boniteza» de ser professor/professora - São 
Luiz Gonzaga – RS (RELATÓRIO CAPES, 2014). 

 

As Unidades de São Luiz Gonzaga e Montenegro iniciaram as atividades com 

24 bolsistas de Iniciação à Docência em cada, além da participação de cinco 

supervisores de escolas parceiras, sob a coordenação das professoras Fernanda 

Leal Leães em São Luiz Gonzaga e Cristina Rolim Wolffenbüttel, em Montenegro. A 

Coordenação Pedagógica do Pibid teve como responsável a professora Arisa Araújo 

da Luz, da Unidade em São Luiz Gonzaga e a Coordenação Institucional dessa 

primeira edição a professora Martha Hoppe, lotada na Unidade em Porto Alegre. 
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O Subprojeto na Unidade em São Luiz Gonzaga, foi desenvolvido no Instituto 

Estadual de Educação Professor Osmar Poppe, na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Boa Esperança, e na Escola Municipal de Ensino Fundamental José 

Bonifácio.  

 

O subprojeto de São Luiz Gonzaga teve a Concessão de 24 bolsas de 
iniciação à docência para alunos do Curso de Graduação em Pedagogia – 
Licenciatura da UERGS - Unidade São Luiz Gonzaga, 03 bolsas para 
supervisores (professores regentes das escolas campo), 1 bolsa para 
Coordenação de Área (professor da Uergs). Para a seleção dos bolsistas de 
iniciação à docência (além dos critérios presentes no Edital) e para o 
controle de frequência e resultado do trabalho desses bolsistas foi 
reservado o total de 50% (cinquenta por cento) das bolsas de cada 
subprojeto para acadêmicos que ingressaram na Universidade pela cota de 
hipossuficientes e 10% (dez por cento) para deficientes, conforme Lei de 
Criação da Universidade (UERGS, 2011). 

 

Na Unidade em Montenegro o projeto teve 24 bolsas de ID, 2 supervisores e 

um Coordenador de Área. Destes, 16 atuaram na Escola Estadual Dr Paulo Ribeiro 

Campos realizando atividades de artes visuais e teatro de maneira interdisciplinar, 

envolvendo as demais áreas de ensino e ampliando o conhecimento em cultura e 

arte. Os outros 8 bolsistas desenvolveram suas atividades no Colégio Estadual A J 

Renner. 

Entre os objetivos do PIBID, está a promoção e integração entre educação 

superior e básica das escolas estaduais e municipais de todo o país. Com isso, o 

programa incentiva a formação de professores em nível superior para a educação 

básica e colabora para a valorização do magistério (REIS, 2018). 

Dentre as avaliações do programa pela Capes, consta da realização de 

eventos institucionais do Pibib, momento de compartilhar e divulgar todas as 

produções, trabalhos e atividades desenvolvido pelos pibidianos nas escolas campo 

sob a orientação dos supervisores e coordenação de área. Em sua primeira edição 

ocorreram três eventos, o 1º na Unidade em São Luiz Gonzaga em 2012, o 2º na 

Unidade em Montenegro em 2013 e o 3º na Unidade Litoral Norte/Osório em 2014. 

O 1° Encontro Institucional do Pibid/Uergs foi realizado em São Luiz Gonzaga, 

no ano de 2012, e contou com a presença de representantes do Pibid das 

Universidades Federais da Fronteira Sul, Unipampa, UFRGS e do Instituto Federal 

Farroupilha. O tema do evento foi “A realização da Didática e Prática de Ensino na 

relação com a Formação de Professores”, dando origem ao livro “A iniciação à 

docência na Uergs: Educação, arte e interdisciplinaridade” As participações dos 



25 

professores das instituições convidadas propiciaram momentos de reflexão sobre a 

docência e sobre as fragilidades do sistema educacional público. Com o evento teve 

início um processo de posicionamento crítico em relação às práticas pedagógicas e 

aprendizagens que essas práticas proporcionam (UERGS, 2012). 

 

1Figura 1 – Logo do Evento 

 

Fonte: UERGS (2012) 

 

 

2 Figura 2 – Livro do Pibid – 2012 

 
Fonte: UERGS (2012) 

 

O 2º Encontro Institucional do Pibid/Uergs ocorreu na Unidade em 

Montenegro no ano de 2013 juntamente com o 1º Encontro Institucional do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e com o 3º Seminário Arte 

e Educação da Uergs. A iniciativa oportunizou que estudantes dos cursos de 

licenciatura da Universidade divulgassem suas atividades realizadas nas escolas da 

rede pública, sob a supervisão de um docente (UERGS, 2013). 

O tema do evento foi a “Iniciação à Docência e Interdisciplinaridade” e a 

programação contou com mostra de pôsteres e comunicações orais, além de 

palestras, oficinas e apresentações artísticas (UERGS, 2013). Segundo as 

https://www.uergs.edu.br/pibid-uergs-realiza-1-encontro-institucional
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coordenadoras de área, pedagógica e institucional do programa, professoras 

Fernanda Leal Leães, Cristina Rolim Wolffenbuttel, Arisa Araujo da Luz e Martha 

Houppe, o Pibid oportuniza aos estudantes dos cursos de licenciatura, e futuros 

docentes, vivências pedagógicas no âmbito de escolas públicas de Educação 

Básica.  

De acordo com Martha Hoppe, coordenadora institucional do Programa, a 

atividade está fundamentada na relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

“Dessa forma, a participação dos acadêmicos no Programa é um incentivo 

para que possam aprimorar e concluir com êxito sua licenciatura, comprometidos 

com o contexto social no qual desenvolverão suas práticas pedagógicas” (HOUPPE, 

2014).  

3 Figura 3 - Evento Institucional do Pibid/Uergs - Unidade em Montenegro 

  

  

Fonte: UERGS (2012) 

 

Pibid/Uergs através de seus subprojetos buscou, em sua primeira edição, 

levar o programa para ser publicisado em eventos externos, com o projeto que tinha 

como objetivo investigar a contribuição do Subprojeto Pibid-Música da Uergs para a 

formação inicial dos estudantes de Licenciatura em Música. A pesquisa foi 
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apresentada no Salão da PUC, partiu de alguns questionamentos sobre a relação 

entre o planejamento do Subprojeto e o aprendizado da docência específica em 

Música; sobre quais conhecimentos oportunizados a partir da participação no 

Subprojeto por parte de bolsistas de iniciação científica são relevantes e pertinentes 

para o futuro professor de música; e sobre qual a contribuição do Subprojeto para a 

formação inicial de estudantes da licenciatura em música (LEMOS; AZEVEDO, 

2017). 

Essa iniciativa dos subprojetos de música da Unidade em Montenegro e da 

Pedagogia da Unidade em São Luiz Gonzaga mostraram que o programa além da 

docência e todos os seus saberes, também pode problematizar e objetivar 

pesquisas acadêmicas. Não obstante, a relevância de se discutir e dialogar em 

outras IES, que também partilham desse programa, aproximando outras realidades 

e outras formas de olhar para o Pibid.  

O 3º Encontro Institucional do Pibid/Uergs ocorreu na Unidade em 

Osório/Litoral Norte no ano de 2014. Teve como tema “A iniciação à docência: 

integrando ensino, pesquisa e extensão”.  

No evento, houve apresentações orais e de pôsteres, apresentações 

artísticas, palestras, oficinas, avaliações internas do programa e o lançamento de 

três (3) livros do Pibid como fruto das vivências, descobertas, reflexões, elaborações 

e pesquisas dos primeiros pibidianos do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência, do Edital 001/2011/Capes. E como resultado do trabalho 

dedicado dos professores supervisores das escolas parceiras e dos professores 

coordenadores de área de diferentes unidades universitárias que acolheram o 

projeto Pibid/Capes/Uergs de 2011 e de 2012, também de várias oficinas com 

aperfeiçoamento das atividades de ensino e aprendizagem envolvendo as unidades 

universitárias em que o Pibid é desenvolvido e as escolas parceiras. 

O projeto Pibid/Uergs 2011-2014 publicou 4 livros e um e-book. No E-book, 

estão reunidos cerca de noventa textos que relatam as experiências dos bolsistas 

dos dez subprojetos. O material foi escrito pelos bolsistas de iniciação à docência, 

pelos professores supervisores das escolas e pelos coordenadores de área 

(UERGS, 2020). 

 

https://uergs.edu.br/upload/arquivos/201712/18172705-livro-os-impactos-do-pibid-na-iniciacao-a-docencia-na-uergs.pdf
https://www.facebook.com/uergs.litoralnorte/
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4Figura 4 - E-Book e Livros Pibid – Projeto Edição 2011-2014 

 

 

Fonte: UERGS (2020) 

O subprojeto Pibid na Unidade em São Luiz Gonzaga também participou do 

Seminário Nacional do Programa de Iniciação à Docência no ano de 2015 em 

Natal/RN, com apresentação de dois trabalhos em formato pôster de duas bolsistas 

ID. Os trabalhos foram fruto das atividades e produções desenvolvidas no ano de 

2014. Nesse evento a coordenadora institucional participou de discussões acerca do 

desenvolvimento e ampliação do programa com outras IES. Nesse evento se 

encontraram todas as Universidades do Brasil que possuíam o Pibid. 
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5Figura 5 - Trabalhos Apresentados em Natal/RN 

 

 

Fonte: UNIOESTE (2016) 

 

O segundo projeto institucional do Pibid/Uergs aprovado em edital da Capes 

(ANEXO C), teve seu trabalho desenvolvido de 2015-2017. Nesse projeto foi incluído 

todos os Cursos de Pedagogia da Uergs, Unidade em Alegrete, Bagé, Cruz Alta, 

Litoral Norte/Osório, São Francisco de Paula e São Luiz Gonzaga juntamente com 

os Cursos Dança, Teatro, Música e Artes da Unidade em Montenegro. Podemos 

observar que houve um aumento significativo de cursos de licenciatura da Uergs 

fazendo parte do Pibid. Nesse cenário apresentado pelo Pibid se constatou a 

inserção do projeto em vários municípios do RS, bem como em escolas com IDEB 

baixo nos municípios que ocorrem os cursos de licenciatura citados acima. 

O programa segue a mesma organização didática e administrativa, bolsistas 

ID, supervisores, coordenadores de área, coordenador educacional e coordenador 

institucional. O fluxo de produções, atividades, reuniões, planejamento e visibilidade 

no interior do estado do RS cresce. O grupo de professores coordenadores de área, 

em suas diferentes formações, amplia as discussões e divulgação do Pibid na Uergs 

e, também em eventos externos Nacionais e Internacionais. 

O Programa Institucional do Pibid/Uergs aprovou 213 bolsas de Iniciação à 

docência (ID) distribuída para 8 núcleos (6 núcleos de Pedagogia e 2 núcleos das 

Artes). Cada núcleo foi contemplado com 24 bolsas de ID e três de professor 

supervisor.  
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Seguindo os critérios de avaliação da Capes foi organizado o 4º Encontro 

Institucional do Pibid na Unidade em Frederico Westvalen junto ao 5º Siepex no ano 

de 2015. Apresentou como tema central “sujeitos da experiência”. Desse evento 

culminou um e-book com todas as produções e atividades realizadas pelos bolsistas 

ID com o olhar cuidadoso das supervisoras e orientação dos coordenadores de área. 

 

6Figura 6 - 4º Encontro Institucional do Pibid 

  

 

 

Fonte: URI (2016) 

 

Para fins de compartilhar as produções realizadas nesse projeto, foi 

organizado o 5º Evento Institucional do Pibid/Uergs, realizado na Unidade em São 

Francisco de Paula no ano de 2016. Esse evento teve como tema “Compartilhar: 

experiências, docência, pesquisa, arte e ambiente”, busca contribuir para a formação 

docente, por suas implicações diretas na área pedagógica e na pesquisa em 

Educação.  
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7Figura 7 - 5º Seminário Institucional do Pibid 

 

Fonte: LEMOS; HERNANDEZ; AZEVEDO; et al. (2016) 

Tendo como objetivo ampliar e fortalecer as aprendizagens de iniciação à 

docência dos licenciandos da Uergs, o seminário institucional constitui- se como 

espaço de encontro e de diálogos dos pibidianos da IES. Diálogos permeados de 

vida, pois trataram da socialização das experiências desenvolvidas nas dezessete 

(17) escolas de educação básica parceiras atuais do programa, as quais envolvem 

centenas de alunos. Diálogos reflexivos, uma vez que contribuíram para discutir 

sobre os desafios encontrados e experiência dos no cotidiano escolar por aqueles 

que estão se inserindo na cultura escolar em “escolas reais”. Diálogos construtivos, 

pois também tiveram como foco os saberes e fazeres desenvolvidos, com 

intencionalidade pedagógica, na criação de alternativas de intervenção (UERGS, 

2017). 

Tais diálogos foram tecidos pelos protagonistas do programa, os pibidiano de 

Alegrete, Bagé, Cruz Alta, Osório (Litoral Norte), São Francisco de Paula, São Luiz 

Gonzaga e Montenegro, representando seis cursos de Pedagogia e quatro (4) 

cursos de Artes (Montenegro). Participaram quinze (15) coordenadores de área, 

duzentos e treze (213) bolsistas de iniciação à docência, quarenta (40) professores 

supervisores das dezessete (17) escolas parceiras, além da Coordenadora 

Institucional e dos dois (2) coordenadores de área de gestão de processos 

educacionais e convidados externos ao programa, autoridades regionais, da IES e 

professores e funcionários da Unidade de Osório, que colaboraram para a realização 

do evento (LEMOS; AZEVEDO, 2017). 

O Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID – exerce importante 

papel na formação continuada de professores das escolas públicas e dos 

professores das instituições de ensino superior parceiras, abrindo-lhes amplas 

oportunidades de estudos, pesquisa e extensão. Este seminário permitiu ampliar o 
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espaço de discussões acerca das práticas e experiências vivenciadas pelos 

envolvidos [com e] no programa; por isso, seu foco em “compartilhar”. Ressalta que 

tal possibilidade dará maior visibilidade ao trabalho que vem sendo articulado entre 

Universidades e Escolas da Educação Básica na condução dos processos de 

formação de professores. De um lado, a Universidade, com seus professores, 

alunos e pesquisadores, e, de outro, os professores de escolas públicas, em plena 

articulação com as escolas e as diversas experiências pedagógicas vivenciadas 

(UERGS, 2016). 

Nos anos de 2015 - 2017 também foram publicados textos de bolsistas e 

egressos da Uergs, coordenadores e supervisores culminado com a publicação de 

um livro. Toda a organização foi coordenada pela professora Martha Hoppe e 

Professora Sandra Lemos, essa última, que passa a exercer a Coordenação 

Institucional do Programa a partir do ano de 2015. 

 

8Figura 8 - Livro Pibid 2014 

 

Fonte: UNESPAR (2017) 

Em matéria realizada pelo departamento de comunicação da Uergs, a 

coordenadora institucional do programa, Professora Sandra Lemos, explica: 

 

Que por meio do Pibid, alunos dos cursos de licenciatura da Uergs 
realizam atividades semanais nas escolas da rede pública, 
acompanhando o cotidiano da escola, sob a supervisão de um 
docente. “O Pibid qualifica a formação docente e promove a 
articulação entre o que é ensinado na Universidade e o que é 
praticado nas escolas”. No E-book, estão reunidos cerca de noventa 
textos que relatam as experiências dos bolsistas dos dez 
subprojetos. O material foi escrito pelos bolsistas de iniciação à 
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docência, pelos professores supervisores das escolas e pelos 
coordenadores de área. (UERGS, 2015). 

 

No ano de 2017 foi realizado o 6º Evento Institucional do Pibid na Unidade em 

Alegrete, com o tema “Avaliação e processos inclusivos: potencialidades e 

experiências no Pibid Uergs”. O evento reúniu bolsistas das unidades da Uergs que 

tinham subprojetos do Programa para a partilha de práticas e experiência.  

 

9Figura 9 - Anais do 6º Evento do Pibid 

 

Fonte: LEMOS; AZEVEDO; LIMA (2017) 

 

Esse projeto teve como produção dois livros que culmiraram dos trabalhos 

apresentados durante o evento que reuniu estudantes de licenciatura de todo o 

estado e juntamente ao Seminário Institucional anual do Pibid e o segundo encontro 

das Licenciaturas da Região Sul, com o tema: “Os impactos do Pibid na Iniciação à 

Docência da Uergs”.  

 

https://www.uergs.edu.br/e-book-reune-relatos-das-experiencias-do-pibid-na-uergs
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10Figura 10 - Produção do Pibid- 2017 

 

 

 
 

Fonte: UERGS (2020) 

Além das apresentações orais de 120 trabalhos, a programação incluiu 

oficinas, conferências, relatos de experiências, painéis e atrações culturais. Os anais 

reúnem artigos sobre o trabalho desenvolvido pelos bolsistas de Iniciação à 

Docência, professores supervisores e coordenadores que atuam no Programa. 

O livro reuniu artigos que abordaram questões relacionadas à inserção do 

Pibid na Iniciação à Docência e seus impactos. Foi organizado pelos professores 

Sandra Lemos e Gilmar de Azevedo. Os textos foram escritos por bolsistas do 

Programa desenvolvido na Uergs desde 2011.  

 

Os textos apresentam e descrevem o modo como os 
participantes do programa – bolsistas de iniciação à docência, 
coordenadores de área, supervisores e gestores do programa vêm 
atuando e construindo suas reflexões sobre identidade e formação 
docente nos Cursos de Licenciatura, na Uergs,  

 

diz a pró-reitora de Ensino da Uergs, Gabriela Dias, na apresentação da obra 

(UERGS, 2017). 

O terceiro projeto aprovado no âmbito da Capes compreendeu os anos de 

2018-2020, contemplando os cursos de Pedagogia, Artes e Letras da Uergs. A 

Uergs segue com seu programa institucional de bolsas de iniciação à docência 
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ampliada a todos os seus Cursos de Licenciatura. Esse projeto aprovou 240 bolsas 

de ID, um salto em números de bolsas e estudantes participando, bem como 

escolas-campo atendidas. A coordenação institucional do programa passa para a 

responsabilidade da Professora Sita Mara Santanna, na Unidade em Porto Alegre. 

Com o objetivo de divulgar as atividades, estudos e pesquisas e, para fins de 

comprovação perante a Capes foi realizado o 7º Encontro Institucional do 

Pibid/Uergs junto com o 2º Fórum das Licenciaturas, na Unidade em Osório/Litoral 

Norte no ano de 2019. Desse projeto nasceram três publicações, os Anais do 

evento, um e-book com atividades didáticas produzidas pelos núcleos e um livro 

com os textos produzidos e apresentados no evento institucional.  

 

11Figura 11 - Logo do 7º Encontro Institucionaldo Pibid 

 

Fonte: UERGS (2019) 

O evento reuniu professores e estudantes dos cursos de Licenciatura da 

Uergs para debater sobre as políticas educacionais na formação de professores, a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a importância da adesão da 

Universidade aos programas de fomento da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), do MEC. 

 

12Figura 12 - Pibidianas e supervisora da Unidade em São Luiz Gonzaga 

 

Fonte: Autora (2019) 
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Na abertura e no encerramento, ocorreram palestras com os professores 

Danise Vivian, da Univates, e Gregório Grisa, do IFRS. A programação inclui 

debates, oficinas e apresentações de trabalhos e experiências discentes, além de 

painéis com os coordenadores de áreas do Pibid. 

 

13Figura 13 - Mesa de Abertura do 7º Econtro Institucional do Pibid 

 

Fonte: UERGS (2019) 

A programação do evento iniciou com um painel em que as coordenadoras de 

área do Pibid falaram sobre os saberes e as experiências no âmbito do Programa e 

da Formação Inicial. O diálogo contou com a presença da vice-reitora da Uergs, 

Sandra Lemos, que atuou como coordenadora institucional do Pibid da Universidade 

e do Fórum dos Coordenadores Institucionais do Pibid no Rio Grande do Sul 

(Forpbid). (UERGS, 2019).    

 

14Figura 14 - Painel das Coordenações de Área 

 

Fonte: UERGS (2019) 

Durante o evento os bolsistas de ID e as supervisoras apresentaram os 

projetos desenvolvidos em suas escolas na forma oral e em pôster. Também foram 

realizadas oficinas de materiais didáticos pedagógicos, teatro e corporeidade e 

brincadeiras. 
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15Figura 15 - Pibidianas e Supervisora da Unidade em São Luiz Gonzaga 

 

Fonte: Autora (2019) 

O pedagogo formado pela Uergs e pós-doutor em Sociologia Gregório Grisa 

falou sobre a atual conjuntura das licenciaturas e da formação docente durante a 

mesa de encerramento, que será mediada pela professora da Uergs Rosmarie 

Reinehr. 

 

16Figura 16 - Palestra de encerramento do 7º Encontro Institucional do Pibid 

   

Fonte: UERGS (2019) 

A programação incluiu debates, oficinas e apresentações de trabalhos e 

experiências discentes. As atividades ocorrem na unidade da Uergs, na Câmara 

Municipal de Vereadores e no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) – 

Campus Osório. Publicação: 19/07/2019 às 11h55min (UERGS, 2019). 

Podemos constatar que o Pibid desde o seu primeiro projeto foi crescendo em 

termos de Licenciaturas participantes e número de bolsas de ID. Outro aspecto 

importante a ser destacado são os números de publicações em livros, e-book e 

anais de evento de trabalhos acadêmico-científicos nas áreas do ensino, pesquisa e 

extensão. 

https://www.uergs.edu.br/2-edicao-do-forum-das-licenciaturas-e-7-encontro-institucional-do-pibid-ocorrerao-dias-18-e-19-de-julho


38 

Dessa forma entende-se que o Programa PIBID/Uergs é muito importante 

para a qualificação e formação dos acadêmicos, assim como as redes de ensino 

onde a instituição está inserida. Portanto percebe-se que a participação ativa das 

bolsistas ID nas escolas, com a orientação dos coordenadores de área e da 

supervisão dos docentes das escolas parceiras, aproxima a universidade das 

escolas, criando muitas possibilidades tanto de atuação quanto sobre o repensar do 

fazer docente, inclusive dentro da própria Universidade. 

Dentro do que foi exposto e analisando sobre a atuação do PIBID dentro do 

espaço escolar que se torna um programa propiciador de saberes e práticas de 

ensino voltadas para reflexão-ação-reflexão que tem como objetivo principal o aluno 

e sua aprendizagem. Portando a contribuição do programa de iniciação a docência 

trás consigo uma contribuição significativa na aprendizagem e no dia a dia dos 

alunos da escola (BARROS, 2013, p. 10). 

O PIBID oferece aos estudantes de licenciatura o conhecimento diversificado 

e interdisciplinar da educação. Os acadêmicos podem desenvolver-se como futuros 

docentes, experimentar metodologias de aprendizagem, estudar teorias e 

transformar o contexto da sala de aula e do ensino público por meio de suas ações 

pedagógicas. Além de valorizar a prática nos programas de formação, e assim 

criando afinidade com os alunos e a escola. Os participantes do PIBID têm 

possibilidade de entrar em contato com um ambiente totalmente novo para sua 

trajetória, e partir de novas vivências, repensar concepções e articular 

conhecimentos curriculares e práticos, aliando ensino, pesquisa e extensão. Todos 

esses culminando nos eventos institucionais do Pibid/Uergs. 

 

3.3 PRODUÇÕES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS DO PIBID NA UERGS 

 

No primeiro evento, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência no ano de 2012, foi organizado na Unidade em São Luiz Gonzaga e 

contou com a apresentação de 24 trabalhos. Os trabalhos apresentados seguiram 

os temas dos projetos desenvolvidos nas escolas campo que tinham como objetivo 

discutir da discência à docência, o Pibid nas Artes e na Pedagogia. 

A fim de dar visibilidade aos projetos desenvolvidos pelo Pibid nas escolas 

campo, foram organizados dois livros como segue as tabelas abaixo. As tabelas 

foram organizadas em linha temática, título, autor/orientador e subprojeto. 
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O primeiro livro do Pibid/Uergs publicado no ano de 2014 teve como título “A 

iniciação à docência na Uergs Educação, Arte e Interdisciplinaridade”, apresentou 25 

textos produzidos pelos pibidianos, supervisores e coordenações de área e 

institucional organizados na tabela abaixo.  

 

17Quadro 1 - 1º Livro Pibid/2015 

Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade. 

Docência: a arte de 
encantar. 

Diewerson do Nascimento 
Raymundo 
Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade. 

Partilhando 
experiências 
interdisciplinares  
 

Lucas Pacheco Brum e 
Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade. 

Educação musical: 
Preparação para a 
vida 

Guilherme Antônio 
Stempkowski Garibotti1 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

O teatro na educação: 
Investigando 
concepções sobre as 
aulas de teatro 

Diewerson do Nascimento 
Raymundo 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Do mundo das ideias 
ao mundo da 
realidade: pensando e 
executando ações 
interdisciplinares entre 
artes visuais e teatro 

Andreia Salvadori 
Diewerson do Nascimento 
Raymundo 
Tatiane dos Passos de 
Oliveira 
 Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

A prática e os valores 
humanos como 
propostas de 
integração entre 
saberes da aula de 
música e o cotidiano 

Paulo Ricardo Ulrich 
 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

O jogo teatral a partir 
de dados: onde, quem 
e o quê 

Diewerson do Nascimento 
Raymundo 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Projeto “a arte de ler” e 
as práticas 
relacionadas à 
literatura: 
investigações a partir 
das inserções em uma 
escola de 
Montenegro/rs 

Patrícia de Sousa Borges 
Ranielly Boff Scheffer 
 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Reflexões sobre o 
ensino e a prática 
docente em dança 

Alexandra de Castilhos 
Moojen 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 



40 

Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Teatro (educ) ação Marlise do Rosário 
Machado 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Um artista sem apetite: 
uma ação performática 
sobre 
os tipos de fome 

Diewerson do Nascimento 
Raymundo 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Um olhar sobre as 
práticas educacionais 

Lucas Pacheco Brum 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Ver e refletir: uma 
Possibilidade 
pedagógica 

Tatiane dos Passos de 
Oliveira 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Compartilhando 
conhecimentos 

Thais Backes Klein 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Acadêmico e humano: 
um debate 
educacional 

Patrick Aozani Moraes 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Diferentes espaços, 
diferentes interesses: 
investigando 
concepções de 
estudantes sobre 
aulas de artes visuais 
na escola. 

Andreia Salvadori 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Ampliando as 
concepções sobre 
teatro a partir do jogo 
e da experiência 

Marlise do Rosário 
Machado 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Conhecendo a história 
de uma escola: quatro 
décadas sendo 
contadas pelas artes 

Alex Sandro Gonzaga1 
Diewerson do Nascimento 
Raymundo 
Mariliane Dessotti 
Norildo Pereira de 
Andrade 
Patrick da Costa Silva 
Paulo Ulrich 
Tatiane dos Passos de 
Oliveira 
Thaís Backes Klein 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade A 
iniciação à docência na 
Uergs Educação, arte e 
interdisciplinaridade 

“Reencantar” a 
docência em música 

Diego da Rosa Salvador 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Aulas de música: 
da teoria à prática 

Diego Luís Faleiro 
Herêncio 
Norildo Pereira de 
Andrade 
Cristina Rolim 
Wolfenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Das imagens ao corpo: 
possibilidades de 
leitura 

Alexandra de Castilhos 
Moojen 
Lucas Pacheco Brum 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Ateliê em cena: 
experimentando a 
autoria e a 
reconstrução corporal 
De imagens a partir do 
registro 
Fotográfico 

Diewerson do Nascimento 
Raymundo 
Tatiane dos Passos de 
Oliveira 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

1º encontro 
interinstitucional do 
pibid/uergs 
2º encontro 
institucional do 
pibid/uergs 
3º seminário arte e 
educação na uergs 

Ranielly Boff Scheffer 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

A iniciação à docência 
na Uergs Educação, 
arte e 
interdisciplinaridade 

Da criação à palavra: 
histórias em 
movimento 

Alexandra de Castilhos 
Moojen 
Patrick Aozani Moraes 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Artes 

Fonte: Wolffenbüttel; Hoppe (2014) 

O primeiro livro traz para divulgação todas as atividades produzidas, 

constextualizadas, refletidas e aplicadas na prática pelos pibianos, supervisores e 

coordenação de área dos Cursos das Artes na Unidade em Montenegro.  

Analisando os temas discutidos, e partindo o título escolhido para o livro, os 

pibidianos buscaram desenvolver atividades na área das Artes, que são os quatro 

cursos da Unidade em Montenegro (Música Dança Teatro e Artes Visuais). 

Importante destacar que os trabalhos que dialogaram com a corporeidade, docência 

e práticas educativas perpassam nas quatro áreas dos Cursos de Artes. 

Na BNCC de Arte, cada uma das quatro linguagens do componente curricular 

– Artes visuais, Dança, Música e Teatro – constitui uma unidade temática que reúne 

objetos de conhecimento e habilidades articulados às seis dimensões apresentadas 

anteriormente. Além dessas, uma última unidade temática, Artes integradas 

exploram as relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas, 
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inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação (BRASIL, 2017).  

Nessas unidades, as habilidades são organizadas em dois blocos (1º ao 5º 

ano e 6º ao 9º ano), com o intuito de permitir que os sistemas e as redes de ensino, 

as escolas e os professores organizem seus currículos e suas propostas 

pedagógicas com a devida adequação aos seus contextos. A progressão das 

aprendizagens não está proposta de forma linear, rígida ou cumulativa com relação 

a cada linguagem ou objeto de conhecimento, mas propõe um movimento no qual 

cada nova experiência se relaciona com as anteriores e as posteriores na 

aprendizagem de Arte (BRASIL, 2017). 

Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na BNCC 

(com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do 

agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo 

possível (dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser 

tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos (BRASIL, 2017, p. 

197). 

Este livro é fruto das vivências, descobertas, reflexões, elaborações e 

pesquisas dos primeiros pibidianos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência da Uergs, unidade de Montenegro/RS. Cada texto que compõe esta 

coletânea foi construído, destruído e, por fim, reconstruído, assim como se deu todo 

o trabalho do subprojeto “Artista e Arteiro” (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) 

da Uergs.  Acredito que é muito importante o contato com a arte entre os alunos, 

porque é nesse processo de conhecimento que fazem muitas descobertas, além da 

inteligência, raciocínio, o emocional e o afetivo, também faz com que os alunos 

desenvolvam a linguagem verbal e a capacidade de percepção visual.  

O segundo livro do Pibid/Uergs publicado no ano de 2014 teve como título “O 

Pibid na Uergs Práticas pedagógicas e experiências na iniciação à docência”, 

apresentou 13 textos produzidos pelos pibidianos, supervisores e coordenações de 

área e institucional organizados na tabela abaixo. 
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18Quadro 2 - 2º livro do Pibid/2014 

Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

O Pibid na Uergs 
Práticas 
pedagógicas e 
experiências na 
iniciação à docência 

O lúdico e o 
processo ensino-
aprendizagem 
escolar 

Chaiany Ortiz da Silva, 
Neiva Martins, 
Roseli Cardoso e Arisa 
Araújo da Luz 

Pedagogia 

 
O Pibid na Uergs 
Práticas 
pedagógicas e 
experiências na 
iniciação à docência 

Contação de 
histórias: o 
imaginário abrindo 
portas para leituras. 

Elisandra Gomes 
Lopes, Rosa Elena 
Acosta de Freitas, 
Sílvia dos Santos 
Machado, Silvana 
Ferraz Moraes e Arisa 
Araújo da Luz 

Pedagogia 

O Pibid na Uergs 
Práticas 
pedagógicas e 
experiências na 
iniciação à docência 

Hora do Conto: um 
caminho para formar 
novos leitores 

Cíntia Krause da Rosa, 
Ana Teresa Mendes 
Limeira, 
Cátia Solange Rosa 
dos Santos, Ivânia 
Pires Müller, 
Mari Tânia Sattes 
Guedes, Neusa Zenadir 
Pinheiro e 
Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 

Pedagogia 

O Pibid na Uergs 
Práticas 
pedagógicas e 
experiências na 
iniciação à docência 

Contação de 
histórias: experiência 
vivenciada pelas 
bolsistas do 
Pibid/Uergs/Cruz 
Alta 

Lidiane Romano Silva, 
Rosemara Padilha da 
Rocha, 
Adriana Melo de 
Vargas e Maria da 
Graça Prediger Da 
Pieve 

Pedagogia 

O Pibid na Uergs 
Práticas 
pedagógicas e 
experiências na 
iniciação à docência 

Recreação e 
aprendizagem na 
contação de histórias 

Chaiany Ortiz da Silva 
Julhano, Jeane Pires 
Pereira Gabert, 
Sílvia Regina de 
Oliveira Santos e Arisa 
Araújo da Luz 

Pedagogia 

O Pibid na Uergs 
Práticas 
pedagógicas e 
experiências na 
iniciação à docência 

Corporeidade: uma 
reflexão sobre o 
corpo na escola 

Luis Henrique Prado de 
Santis, Patrícia 
Marques dos Santos, 
Sandro Espíndola dos 
Santos e Arisa Araújo 
da Luz 

Pedagogia 

O Pibid na Uergs 
Práticas 
pedagógicas e 
experiências na 
iniciação à docência 

Meu corpo é 10 Teresa de Fátima 
Ourique Gonçalves, 
Mariselma Machado 
Manjabosco, 
Patricia Nunes de 
Oliveira e Arisa Araújo 
da Luz 

Pedagogia 

O Pibid na Uergs 
Práticas 
pedagógicas e 
experiências na 
iniciação à docência 

Pibid: educação para 
a vida 

Eduarda Espindola 
Nunes e Arisa Araújo 
da Luz 

Pedagogia 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

O Pibid na Uergs 
Práticas 
pedagógicas e 
experiências na 
iniciação à docência 

A Educação Especial 
na perspectiva da 
Educação Inclusiva: 
aprendendo com as 
diferenças 

Vânia Silveira de 
Oliveira Santos, 
Adriana Melo, 
Lidiane Romano Silva e 
Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 
 

Pedagogia 

O Pibid na Uergs 
Práticas 
pedagógicas e 
experiências na 
iniciação à docência 

A escola como 
espaço de todos: a 
inclusão do aluno 
surdo na escola 
pública estadual 

Adriana Melo de 
Vargas, Rosemara 
Padilha da Rocha e 
Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 

Pedagogia 

O Pibid na Uergs 
Práticas 
pedagógicas e 
experiências na 
iniciação à docência 

Pibid-Escola-Família: 
interações e 
interlocuções a favor 
da formação docente 

Michele Mendes 
Severo e Maria da 
Graça Prediger Da 
Pieve 

Pedagogia 

O Pibid na Uergs 
Práticas 
pedagógicas e 
experiências na 
iniciação à docência 

Quem e como são os 
alunos da EJA no 
município de Cruz 
Alta/RS. 

Léa Cecília da Silva 
Marisco, Michele 
Chaiene Rodrigues 
Santiago, 
Silvia Rodrigues dos 
Santos, Elizete Dill da 
Silva e 
Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 

Pedagogia 

O Pibid na Uergs 
Práticas 
pedagógicas e 
experiências na 
iniciação à docência 

Redescobrindo o 
prazer de uma 
alimentação 
saudável e colorida 
com a produção e 
consumo de 
hortaliças 

Erani Dalávia 
Domingues, Roseli 
Cardoso e 
Arisa Araújo da Luz 

Pedagogia 

Fonte: Gobbato; Azevedo; Hoppe (2014) 

 

Os textos apresentados neste livro mostram os primeiros passos dos 

pibidianos na trajetória docente e, com igual importância, resultado de um trabalho 

dedicado dos professores supervisores das escolas parceiras e das professoras 

coordenadoras de área de diferentes unidades universitárias que acolheram o 

projeto Pibid/Capes/Uergs. Os artigos integram duas partes: uma, “a prática do 

lúdico na formação docente”; e outra “educação e vida: compartilhando experiências 

pibidianas”. 

Acredito que a ludicidade é muito importante para a formação das crianças, 

pois é através dela que a criança desenvove seu conhecimento, seu saber e sua 

compressão. Nesse contexto o educador é o mediador entre conhecimento e saber 

de cada criança, e é apartir dessa mediação que a criança passa por seu processo 

de construção de conhecimento, desenvove também muitas capacidades como, 

atenção, memoria, imitação, entre outros aspctos relevantes.  
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Com os trabalhos realizados através do PIBID, percebe-se que ao se pensar 

na realidade da profissão docente, este programa da CAPES favorece a aquisição 

de conhecimentos prévios do nosso futuro campo de atuação, gerando uma 

integração entre profissionais já habilitados e futuros docentes em formação 

(PEREIRA, 2013). 

Desse modo, a nossa formação não se restringe somente às salas de aula da 

universidade. A escola na qual atuamos através do PIBID, também contribui para 

nossa formação e, por meio dos professores supervisores e coordenadores e 

através da formação continuada proporcionada por este programa, conseguimos nos 

tornar mais qualificados, prontos para atuar no âmbito escolar (PEREIRA, 2013). 

Nóvoa reflete quanto às experiências na formação, ao dizer que  

 

É evidente que a Universidade tem um papel importante a 
desempenhar na formação de professores. Por razões de prestígio, 
de sustentação científica, de produção cultural. Mas a bagagem 
essencial de um professor adquiri-se na escola, através da 
experiência e da reflexão sobre a experiência. (NÓVOA, 2003, p. 15). 
 

Com o PIBID, temos essa noção e conseguimos aprender como contornar 

essas e muitas outras situações do modo mais proveitoso e possível, sem prejudicar 

o processo de ensino-aprendizagem, nos tornando cada vez mais qualificados para 

exercer nossa profissão como docente, com o Pibid conseguimos articular a teoria 

apresentada em sala de aula e articulá-la as práticas vista nas escolas. 

No terceiro evento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência no ano de 2014 organizado pela Unidade Litoral Norte/Osório contou com 

a apresentação de 10 subprojetos. Os subprojetos apresentados seguiram temáticas 

que foram “A iniciação à docência: integrando, ensino, pesquisa e extensão” O 

quadro abaixo identifica os subprojetos, organizados em linha temática, título, 

autor/orientador e subprojeto.  

 

19Quadro 3 - 3º Evento do Pibid/Trabalhos apresentados 

Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Contribuições para a 
transformação da vida 
dos futuros docentes  
 

Mariana Pereira Carvalho, 
Marielen Priscila da 
Cunha Fioravante, 
Gracielle Garcia Arebalo, 
Fani Averbuh Tesseler 

Pedagogia 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Benefícios da 
intervenção do Projeto 
Pibid na agressividade 
infantil 
 

Iria Elizete Botelho 
Oliveira e Fani Averbuh 
Tesseler 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

A influência do Pibid 
na formação inicial dos 
licenciandos de 
Pedagogia: 
as perspectivas e os 
desafios da construção 
do profissional docente  
 

Milene Benites Pontes, 
Lariane Santos e Fani 
Averbuch Tesseler 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

A importância dos 
espaços na Educação 
Infantil: brincando 
e aprendendo  

Claines Kremer, Genisele 
Oliveira e Dolores 
Schussler 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Cuidando das relações 
de sustentabilidade 
nos anos iniciais 
 

Elaine Teixeira, Fernanda 
Schinaider, Marcos 
Antonio Bender, 
Rosmarie Reinehr e Rozi 
Terezinha Moreira da 
Rosa 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Ressignificando 
práticas pedagógicas 
no Curso Normal 
 

Marcia Elena Ortiz 
Moreira, Angélica Silva de 
Souza, 
Elienara Domingues 
Alves, Valdirene Barcelos 
dos Santos, 
Kellen Albring de Oliveira 
e Andrisa Kemel Zanella 
 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Boa Esperança: 
brincando e 
aprendendo! 

Keli da Silva Teixeira, 
Lígia Souza dos Santos, 
Adriana da Costa 
Machado, Ivete Kunzler 
Silveira, 
Daiana Velaski Moraes, 
Silvia Regina Oliveira dos 
Santos 
e Andrisa Kemel Zanella 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Aprendizagem 
significativa de 
Ausubel: o papel do 
professor 
na Educação Infantil 

Giselma Bastos de Moura, 
Rosemari Silva da Veiga 
e Viviane Machado 
Maurente 
 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

O espaço pedagógico 
sob um novo olhar  
 

Adriano Lopes Bueno, 
Alcides Machado Alves, 
Geovani Rios do 
Nascimento, 
Rogério Dias 
Portela,Roseli Teixeira 
Sandri, 
Denise Nunes 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Alfabetizar, ler e 
escrever: eis a questão  

Tanise Silva da Silva, Eni 
Silva da Silva, 
Iane Matos de Oliveira e 
Andrisa Kemel Zanella 

Pedagogia 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Pequenas mãos 
plantando o saber  

Letícia Muniz Dos Santos 
de Vargas Ramos, 
Maria Arlete Muller Comin 
e Dolores Schussler 
 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Produção de 
instrumentos musicais 
com materiais 
recicláveis 
 

Marcos Emerim, Wilher 
Welter e Dolores 
Schussler 

Pedagogia  

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Alfabetização 
matemática e a 
formação de 
professores  
 
 

Sabina Margery Alves 
Pereira Amorim, 
Ingrid Corinta Severo 
Machado e Fabricio 
Soares 
 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

A construção da 
identidade docente: 
marcas do Pibid  

Keily Regina de Lima 
Giesel, Pamela Goelzer 
e Maria da Graça Prediger 
Da Pieve 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Pibid e escola: uma 
troca de saberes  
 

Liz Marla Ribas Radaelli, 
Carmen Jacira Barasuol 
e Maria da Graça Prediger 
Da Pieve 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências  

O Pibid e o papel do 
supervisor na 
formação do futuro 
professor  
 

Flavia Barreiro, Graciele 
Ramos, 
Luciara Leal da Silva e 
Veronice Camargo da 
Silva 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Efeito Pibid: uma 
análise das práticas de 
iniciação à docência  
 

Daniele Duarte Pinheiro, 
Sabrina Stringari e 
Veronice Camargo da 
Silva 
 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Pibid: a inserção do 
acadêmico/professor 
no âmbito escolar  

Daniele Sá, Maria Josefa 
Florczak Almeida e 
Viviane Machado 
Maurente 
 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Educação, saúde e 
nutrição no contexto 
escolar  
 

Priscila da Silva Vieira, 
Ana Paula Stolberg 
Siqueira e Fabrício Soares 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Gestão da sala de aula 
e a construção da 
autonomia dos alunos 
 

Maristela Freitas de 
Quadros, Sandra 
Fagundes da Silva e 
Armgard Lutz 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Projeto Recreio: a 
recreação como modo 
de iniciação à docência  
 

Edicléi Schmidt, Edione 
Schmidt da Silva e 
Carmen Lúcia Capra 

Pedagogia 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Diálogos e reflexões 
sobre os jogos 
educativos nos anos 
iniciais  

Nara Noely Dorneles 
Martins e Viviane Maciel 
Machado Maurente 
 

Pedagogia  
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Visualidade escolar: 
um estudo sobre as 
salas de aula  
 

Jéssica da Rosa Pinheiro 
e Carmen Lúcia Capra 

 
Pedagogia 
 

O Pibid na Formação 
Pedagógica em 
Múltiplas Experiências 

Experiências com o 
uso do videoclipe no 
ensino e aprendizagem 

Paulo Ricardo Ulrich, 
Israel Silva de Oliveira e 
Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Pedagogia 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

Múltiplas culturas na 
escola: arte por toda 
parte  
 

Ângela Pacheco de 
Oliveira, Daniela 
Gonçalves, Jaqueline 
Lidorio de Mattia 
 

Arte 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

Projeto Resgate de 
Brincadeiras: 
Maluquinho  

Daiana Salazart Messa, 
Suzane Salazart Messa, 
Jaqueline Lidorio de 
Mattia 
 

Arte 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

Dança na escola: o 
papel da pluralidade 
cultural no Ensino 
Básico  
 

Amanda Bianca Santos 
Miranda e Sílvia da Silva 
Lopes 

Arte 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica Arte: 
Conjunções Múltiplas 
na Educação Básica 

Do “não movimento’’ à 
expressividade: 
pensando as práticas 
corporais em dança na 
escola  

Amanda Cardoso Nunes e 
Sílvia da Silva Lopes 
 

Arte 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

A influência da dança 
no desenvolvimento da 
leitura e da escrita 
das crianças do 2º Ano 
da E.M.E.F. José 
Pedro Steigleder  

Ana Júlia Vieira, Laís 
Senhor e Sílvia da Silva 
Lopes 

Arte 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

O estranhamento da 
performance na 
conquista dos alunos 
para o ensino da 
dança  
 

Carini Pereira da Silva e 
Sílvia da Silva Lopes 
 

Arte 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

Estratégias 
pedagógicas de dois 
professores da E. M. 
E. F. José Pedro 
Steigleder: pensando o 
ensino da dança a 
partir da sua análise  
 

Iara Taiane Maciel e Sílvia 
da Silva Lopes 
 

Arte 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

Inclusão ou exclusão: 
pensando a dança no 
Ensino Básico, 
procurando atender as 
necessidades de 
alunos PNE  

Kimberly Ohanna Pozo e 
Sílvia da Silva Lopes 

Arte 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

A utilização do espaço 
físico escolar: 
dançando 
acrobaticamente 
pelas estruturas  
 
 

Maria Eduarda da Silveira 
e Sílvia da Silva Lopes 

Arte Arte 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

Teatro e educação 
ambiental na escola de 
Educação Infantil 
Santa Luzia  

Camila da Silva Cardoso, 
Eliseu Zembruzki Batista, 
Michele Monique Moraes 
da Silva, Milena Flores 
Machado, 
Dolores Schussler e 
Dolores Schussler 

Arte 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

Amúsica como 
construtor de 
conhecimento e 
facilitador do 
aprendizado  
 

Lilian Clausen, Ivana 
Ceolin Fani Averbuh 
Tesseler 

Arte 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

O lúdico envolvendo o 
sistema monetário  
 

Gracielle Peres Garcia 
Arebalo, Marielen Priscila 
Da Cunha Fioravante, 
Mariana Pereira Carvalho 
e Fani Averbuh Tesseler 
 

Arte 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

Brincando e 
aprendendo com 
brincadeiras e cantigas 
em roda  
 

Vanilda dos Santos e 
Veronice Camargo da 
Silva 

Arte 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

Do xadrez à arte  Carlos Leopoldo Blauth e 
Carmen Lúcia Capra 

Arte 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

Arte urbana na escola  Fernanda Fernandes 
Freitas Almeida Maia e 
Carmen Lucia Capra 
 

Arte 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na Educação 
Básica 

Na música... um novo 
caminho  

Aline Bocacio, Fernanda 
Melo, Maria Josefa 
Florczak Almeida 
e Viviane Maciel Machado 
Maurente 

Arte 

Fonte: Hoppe (2014) 

 

20Quadro 4 - 3º Evento do Pibid/Trabalhos apresentados 

Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Arte: 
Conjunções 
Múltiplas na 
Educação 
Básica 

Fazendo arte na Educação 
Infantil  
 

Charlene Cortes da 
Silva, Maria Luiza 
Carlotto Alves, 
Jeane Pires Pereira 
Gabert, Rosemari 
Silva das Veiga 
e Viviane Machado 
Maurente 
 

Arte 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Arte: 
Conjunções 
Múltiplas na 
Educação 
Básica 

Literatura infantil: experiências 
vivenciadas pelos bolsistas 
do Pibid nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental  
 

Daniel Ferreira 
Pereira, Oseane 
Bastos, 
Juliana Barcelos 
Silveira e Fabrício 
Soares 

Arte 

Arte: 
Conjunções 
Múltiplas na 
Educação 
Básica 

Literatura infantil: a 
importância da leitura através 
da ludicidade 
nos anos iniciais  

Ana Luiza Barbosa 
Maciel, Roselei da 
Silva, Solange 
Lourenço da Silva, 
Thainá Fogliatto 
Moreira e Maria da 
Graça Prediger Da 
Pieve 
 

Arte 

Arte: 
Conjunções 
Múltiplas na 
Educação 
Básica 

Rádio CIEP Gleniana da Silva 
Peixoto, Thaís 
Backes Klein, Raquel 
Backes, 
Daiani Picoli, Carlos 
Roberto Mödinger e 
Marli Susana Carrrard 
Sitta 
 

Arte 

Arte: 
Conjunções 
Múltiplas na 
Educação 
Básica 

Cine CIEP: diálogos entre 
fruição e reflexão na escola  

Luzia Ainhoren 
Meimes, Marlise do 
Rosário Machado, 
Marli Susana Carrrard 
Sitta e Carlos Roberto 
Mödinger 

Arte  

Arte: 
Conjunções 
Múltiplas na 
Educação 
Básica 

Varal de horizontes: 
intervenções artísticas nos 
espaços da escola  
 

Pâmela Fogaça 
Lopes, Carla Saticq, 
Carla Viviane 
Cardoso Pozo, 
Diogo Rigo de 
Almeida, Luan da Luz 
Silveira, Luana 
Camila Marasca, 
Marli Susana Carrard 
Sitta e Carlos Roberto 
Mödinger 

Arte 

Arte: 
Conjunções 
Múltiplas na 
Educação 
Básica 

Docência partilhada: 
trabalhando com música e 
ambiente 
nos anos iniciais  
 

Cristina Graffitti 
Bageston, Débora 
Cristina Silva Brocker 
Raupp, 
Jéssica Souza 
Marques, Karin 
Kaizer Prates, 
Marisa Marques e 
Rosmarie Reinehr 
 

Arte 

Arte: 
Conjunções 
Múltiplas na 
Educação 
Básica 

Dança e interdisciplinaridade 
no Ensino Básico: 
estabelecendo relações 
através da forma  
 

Patrícia de Sousa 
Borges e Sílvia da 
Silva Lopes 

Arte 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

O respeito às diversidades, 
nas séries iniciais, em uma 
escola 
integrada ao Projeto Pibid no 
município de Alegrete  
 
 

Alexandra Carvalho 
Montanha, Jacqueline 
Rodrigues Fabres, 
Vânia Ferreira e Fani 
Averbuh Tesseler 
 

Pedagogia/ 
Alegrete 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Conhecendo-nos melhor e o 
letramento: Oficina do Pibid  
 

Karine Oliveira 
Horner e Fani 
Averbuh Tesseler 

Pedagogia/ 
Alegrete 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade  

Pibid e a Copa do Mundo: 
possibilidades de intervenções 
pedagógicas  
 

Sara Regina Soares 
Vargas e Veronice 
Camargo da Silva 

Pedagogia/ 
Alegrete 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Apresentação do projeto e 
aproximação entre pibidianos 
e docentes  

Ângela Maria Klein, 
Mariah de Godoy 
Pinheiro e Carmen 
Lúcia Capra 
 

Artes/Montenegro 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Habilidades sociais: buscando 
uma melhor convivência 
escolar  

Alexandra Carvalho 
Ferreira, Duliani 
Acosta e Viviane 
Castro Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Vivenciando as belezas 
históricas da comunidade e 
município 
bageense: resgatando valores 
socioculturais  
 

Ana Luíza Borges 
Lentino, Graziela da 
Rosa Braga 
e Viviane Castro 
Camozzato 

Pedagogia/Alegrete 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

A escola e os apontamentos 
para o futuro com os alunos  
 
 

Natali Gomes, Priscila 
Flores Etcheverry, 
Jaqueline Lidorio de 
Mattia 

Pedagogia/Bagé 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

O diálogo entre a formação 
docente e a transversalidade 
na escola 
 

Mirna Açaí da Silveira 
Médici, Marcia 
Cristina Silva de 
Oliveira, 
Cláudia Moscarelli 
Corral e Mirna 
Susana Vieira de 
Martinez 

Pedagogia/Bagé 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Trabalhando habilidades de 
vida  

Claudia F. Borges, 
Robson Oliveira, 
Cláudia Moscarelli 
Corral e Mirna 
Susana Vieira de 
Martinez 

Pedagogia/Bagé 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Projeto “Agindo para uma Boa 
Convivência’’  
 

Willian Machado 
Brasil, Sabrina Mattos 
Garcia 
e Mirna Susana Vieira 
de Martinez 
 

Pedagogia/Bagé 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Projeto: Minha Escola Meu 
Patrimônio  
 

Fátima Mosquera, 
Tamires Dorneles da 
Silva, 
Vinícius César 
Bittencourt Alves 
Branco e Mirna 
Suzana Vieira de 
Martínez 
 

Pedagogia/Bagé 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Somos todos  interrogação  
 

Geovani Rios do 
Nascimento, Arisa 
Araújo da Luz e 
Andrisa Kemel 
Zanella 

Pedagogia/SLG 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Qualificando as práticas 
pedagógicas através das aulas 
 

Fabiana Rosa Dal 
Forno, Tatiele Portela 
de Oliveira e Armgard 
Lutz 
 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

A interação entre colegas sob 
o conceito da cooperação  
 
 

Indiara Cristina Cruz 
de Oliveira, Adriele 
Tavares e Armgard 
Lutz 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

A construção dos saberes 
docente: as mediações do 
Pibid  
 

Thaís Rocha dos 
Santos, Érica Stéfany 
Pimenta Figueira 
e Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Oficina Reciclarte: 
promovendo a educação 
ambiental a partir da 
reciclagem  

Viviane de Oliveira 
Pillar, Lidianne 
Romano Silva 
e Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 
 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Um olhar para as crianças do 
lar: percepções do Pibid  

Daiane Koehler, 
Tatiana Luz Mello, 
Fernanda Costa da 
Costa, 
Gracieli Brandão e 
Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 
 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Um estudo sobre as relações 
de gênero entre crianças do 2º 
ano do Ensino Fundamental I 
de uma escola municipal de 
Alegrete/RS  
 

Chaiane Prado 
Santos, Marilise 
Martins Vargas e 
Veronice Camargo da 
Silva 

Pedagogia/Alegrete 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Espaço para vivências teatrais 
na escola: repensando a 
arquitetura escolar  
 

Juliano Canal de 
Castro, Diogo Rigo 
Almeida, 
Luan Da Luz Silveira, 
Leonardo Da Costa 
Dias, 
Carlos Roberto 
Mödinger e Marli 
Susana Carrrard Sitta 
 

Montenegro/Teatro 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Projeto Biblioteca: a escola 
também pulsa  

Gabriela Tuane Tain 
Bessi, Nathalia 
Scapin Barp, Kelvin 
Caetano, 
Gustavo Duarte, Marli 
Susana Carrrard Sitta 
e Carlos Roberto 
Mödinger 

Montenegro/Teatro 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Separando o lixo com arte e 
conscientização  
Um estudo sobre processos de 
ensino e  

Ângela Norides Alves 
do Nascimento, 
Cibele Jaqueline dos 
Santos, 
Fernanda Peixoto 
Líbio, Rubia Aiesa 
Pinto Pioner Jandrey 
e Aline Reis Calvo 
Hernandez 
 

Pedagogia/ São 
Francisco de Paula 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Concepções de estudantes 
sobre gostar de ler e gostar de 
escutar música 
 
 

Rodrigo da Rocha 
Leite, Arthur Aloys 
Roth Noswitz 
e Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 
 

Montenegro/Música 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Um estudo sobre processos de 
ensino e aprendizagem e 
gostos musicais de estudantes 

Morgana Kremer, 
Cleber Neuri de Lima 
Viana 
e Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Montenegro/Música 

O Pibid no 
Ensino na 
Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

A família e a construção da 
musicalidade infantil  

Taicir Miranda Firmo, 
Jocelene Machado 
Carpes de Oliveira 
e Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Montenegro/Música 

Ferramentas 
do Pibid na 
Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

A informática como ferramenta 
pedagógica na 
Escola Luiza de Freitas Valle 
Aranha  
 

Beatriz Gonçalves 
Gomes, Cheryl 
Vanessa Pinto 
Hermes 
e Veronice Camargo 
da Silva 
 

Pedagogia/Bagé 

Ferramentas 
do Pibid na 
Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

Fotoetnografia da Escola 
Estadual de Ensino 
Fundamental 
 

Félix Contreiras 
Rodrigues  
Aline Batista da Silva, 
Vanessa Antunes 
Flaminio Azambuja 
e Viviane Castro 
Camozzato 

Pedagogia/Bagé 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Ferramentas 
do Pibid na 
Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

A utilização de novas 
tecnologias nas práticas 
escolares  
 

Carla Cavalheiro, 
Leila Aquino, Adriana 
Rosa Garcia 
e Mirna Susana Viera 
Martínez 

Pedagogia/Bagé 

Ferramentas 
do Pibid na 
Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

Práticas pedagógicas na 
Educação Infantil: uma 
experiência com bebês: Escola 
Educação Infantil Cantinho da 
Alegria – Osório/RS  
 

Sandy Mary Azevedo 
Bonatti, Taiana 
Valêncio da Silva 
e Dolores Schussler 
 

Pedagogia/Osório 

Ferramentas 
do Pibid na 
Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

A utilização dos jogos e 
brincadeiras no Ensino 
Fundamental  

Paloma Matos 
Bastos, Kellen Albring 
de Oliveira e Andrisa 
Kemel Zanella 
 

Pedagogia/SLG 

Ferramentas 
do Pibid na 
Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

Relato de experiências no 
Pibid: uma abordagem sobre a 
iniciação à docência e o 
ensino da Matemática nos 
anos iniciais  
 

Ana Paula Pauli 
Ruebenich e Fabrício 
Soares 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Ferramentas 
do Pibid na 
Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

O uso de uma ferramenta 
colaborativa na iniciação à 
docência  

Janaina Lima de 
Jesus, Martha 
Wankler Hoppe e 
Fabrício Soares 
 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Ferramentas 
do Pibid na 
Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

Inclusão digital: 
multiculturalismo e produção 
textual 
nos anos iniciais  

Bruna Reis dos Reis, 
Gláucia Moreno, 
Juciele Vargas, 
Márcia Cristina 
Moreira da Rosa e 
Rosmarie Reinehr 
 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Ferramentas 
do Pibid na 
Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

Projeto Inclusão Digital, leitura, 
escrita e as diversidades  
 

Maykel Bonye 
Soares, Dias e Arieli 
Lima, Cláudia Corral 
e Mirna Suzana Vieira 
Martinez 

Pedagogia/Bagé 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Literatura infantil: experiências 
vivenciadas pelos bolsistas 
do Pibid nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental  

Daniel Ferreira 
Pereira, Oseane 
Bastos, 
Juliana Barcelos 
Silveira e Fabrício 
Soares 
 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Redescobrindo a escrita: um 
relato de experiências 
vivenciadas pelas bolsistas do 
Pibid em turmas do 3º ano do 
Ensino Fundamental  
 

Neuza Zenadir 
Pinheiro, Rosinei 
Aparecida de Brito e 
Fabrício Soares 
 

Pedagogia/Cruz 
Alta 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

A importância da leitura: 
sacola literária  
 

Caroline Dornelles de 
Jesus, Daniele da 
Silva Fonseca 
Fonseca, 
Mariane dos Santos 
da Silva e Maria da 
Graça Prediger Da 
Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Espaço e literatura na 
Educação Infantil: relato de 
experiência vivenciada no 
âmbito do Pibid Escola Major 
Antonio de Alencar – 
Osório/RS  

Claitiane Aparecida 
Lopes Almeida, 
Jamile Custódio 
Raupp da Rosa e 
Dolores Schussler 
 

Pedagogia/Osório 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Literatura infantil na Escola 
Cantinho da Alegria – 
Osório/RS  
 

Andreia Beatriz de 
Jesus Silva, Camila 
da Silva Rosa e 
Dolores Schussler 
 

Pedagogia/Osório 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Movimento, corporeidade e 
múltiplas linguagens  
 

Maria Angélica da 
Silva, Geise Custódio, 
Gisele Pinto, 
Priscila Oliveira, Rozi 
Terezinha Moreira da 
Rosa 
e Aline Reis Calvo 
Hernandez 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Trabalhando o letramento 
através da música e outras 
expressões artísticas  
Brincar, ler, contar, criar... uma 
magia da vida  

Aline Maria dos 
Santos Alves, Daiane 
Guimarães dos 
Santos, 
Maria Julieta Tomiello 
dos Santos Dutra, 
Priscila Damasceno, 
Rubia Aiesa Pinto 
Pioner Jandreye Aline 
Reis Calvo 
Hernandez 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Brincar, ler, contar, criar... uma 
magia da vida  

Alcionara M. 
Ramborger, Deise 
Borks, Enedina T. dos 
Santos, 
Iane Matos de 
Oliveira e Andrisa 
Kemel Zanella 
 

Pedagogia/SLG 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Jogos e brincadeiras: o mundo 
encantado da leitura  
 

Vania Regina 
Marques Morais, 
Marisa Scherf 
Schuquel, 
Elenice Miranda 
Machado e Viviane 
Machado Maurente 

Pedagogia/SLG 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Reciclar e construir brincando  
 
 

Clair Shuquel, 
Rosemari Silva da 
Veiga e Viviane 
Machado Maurente 
 

Pedagogia/SLG 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

A Hora do Conto: a arte de 
ensinar e estimular a 
criatividade 
 

Claudia Bastos, 
Elenice Machado e 
Viviane Machado 
Maurente 
 

Pedagogia/SLG 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

A alfabetização através da 
ludicidade nos anos iniciais: 
ser e estar criança na escola  

Maria Helena 
Essenberger, Maria 
Josefa Florczac 
Almeida 
e Viviane Maciel 
Machado Maurente 
 

Pedagogia/SLG 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Diversificando saberes: a 
introdução de Libras em turma 
de anos iniciais  

Adriana Melo de 
Vargas, Marisandra 
Fernandez, 
Jéssica Cordeiro e 
Armgard Lutz 
 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

A escola sob o olhar 
fotográfico dos alunos  
 
 

Hosana Terezinha 
Fagundes Fontana, 
Iara Soares Ribeiro, 
Deise Monteiro 
Rodrigues e Veronice 
Camargo da Silva 

Pedagogia/Alegrete 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Metodologias lúdicas: jogos 
educativos como ferramenta 
de ensino-aprendizagem  
 

Marilu Silva Nunes 
Ferreira e Veronice 
Camargo da Silva 

Pedagogia/Alegrete 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Letramento e o fortalecimento 
das virtudes   
 

Maria do Carmo 
Morossino, Mariane 
Moura e Armgard 
Lutz 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Quem conta um conto 
aumenta um ponto: 
investigando memórias da 
oralidade coletiva  
 

Luana Camila 
Marasca, Carla 
Viviane Cardoso 
Pozo, 
Gustiele Regina 
Fistarol, João Pedro 
Mello de Carli, Mani 
dos Santos, 
Rafaela Deise 
Giacomelli, Carlos 
Roberto Mödinger 
e Marli Susana 
Carrard Sitta 

Montenegro/Teatro 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Shakespeare em sala de aula  
 

Fernanda da Silva 
Sobierajsk, Sara 
Pereira de Campo, 
Marli Susana Carrrard 
Sitta e Carlos Roberto 
Mödinger 
 

Montenegro/Teatro 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

A biblioteca como um espaço 
de criação, vivência e cultura  

 
Aline Dallagnese, 
Kellem Francini dos 
Santos, Luana da 
Silva, 
Mariah C. De Godoy 
Pinheiro e Carmen 
Lúcia Capra 
 

Montenegro/Artes 
Visuais 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

A magnífica hora do conto: 
incentivando e valorizando a 
leitura e a escrita na escola  
 

Caroline Mendes de 
Oliveira, Josiane dos 
Santos Rodrigues, 
Elenice machado e 
Viviane Maurente 
Machado 
 

Pedagogia/SLG 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Jogos e brincadeiras no 
desenvolvimento integral da 
criança  
 

 
Marcia Regina Veeck, 
Bruna Froes, Douglas 
Camargo, 
Nara Noely Dorneles 
Martins e Viviane 
Machado Maurente 

Pedagogia/SLG 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Contação de histórias para 
crianças dos anos iniciais  

Bárbara Hartmann, 
Jaqueline dos Anjos 
Pinto, 
Nara Noely Martins e 
Viviane Machado 
Maurente 
 

Pedagogia/SLG 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Poesia, arte e 
multiculturalismo na Educação 
de Jovens e Adultos: 
aprendendo a profissão  
 

Caroline Borges de 
Souza, Luana da 
Silva Souza, 
Rozi Terezinha 
Moreira da Rosa Reis 
e Aline Reis Calvo 
Hernandez 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Na Prática 
Pedagógica 
Através do 
Letramento 
Literário e do 
Lúdico 

Um estudo sobre o gosto 
musical de estudantes do 
ensino musical no Ensino 
Fundamental  
 

Adrielle Camila 
Oliveira de Rezende, 
Mariele Schossler 
e Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Montenegro/Música 

Fonte: Hoppe (2014) 

 

Este e-book apresenta estratégias textuais como consequência das vivências 

de ensino e de aprendizagem na prática. São textos dos pibidianos que refletem 

sobre a iniciação à docência em nosso tempo, em que a educação contemporânea 
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questiona seu objeto e sua eficácia e impõe ao professor a responsabilidade de 

estar atento às múltiplas formas de aprender para criar situações de aprendizagem 

eficazes. Acredito que cada texto traz sua realidade e a importância de cada tema 

abordado. 

Na segunda edição do programa na Uergs (2015-2017) foram publicados 

livros e e-book. Abaixo segue o quadro com os trabalhos publicados no livro: A 

iniciação à docência: integrando, ensino, pesquisa e extensão. 

 
21Quadro 5 - Livro Práticas pibidianas na UERGS 2015 

Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Contribuições para a 
transformação da 
vida dos futuros 
docentes  
 

Mariana Pereira 
Carvalho, Marielen 
Priscila da Cunha 
Fioravante, 
Gracielle Garcia 
Arebalo, Fani Averbuh 
Tesseler 

Pedagogia/Alegrete 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Benefícios da 
intervenção do 
Projeto Pibid na 
agressividade infantil 
 

Iria Elizete Botelho 
Oliveira e Fani Averbuh 
Tesseler 

Pedagogia/Alegrete 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

A influência do Pibid 
na formação inicial 
dos licenciandos de 
Pedagogia: 
as perspectivas e os 
desafios da 
construção do 
profissional docente  
 

Milene Benites Pontes, 
Lariane Santos e Fani 
Averbuch Tesseler 

Pedagogia/Alegrete 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

A importância dos 
espaços na 
Educação Infantil: 
brincando 
e aprendendo  
 

Claines Kremer, 
Genisele Oliveira e 
Dolores Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Cuidando das 
relações de 
sustentabilidade nos 
anos iniciais  
 

Elaine Teixeira, 
Fernanda Schinaider, 
Marcos Antonio 
Bender, 
Rosmarie Reinehr e 
Rozi Terezinha Moreira 
da Rosa 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Ressignificando 
práticas pedagógicas 
no Curso Normal 
 

Marcia Elena Ortiz 
Moreira, Angélica Silva 
de Souza, 
Elienara Domingues 
Alves, Valdirene 
Barcelos dos Santos, 
Kellen Albring de 
Oliveira e Andrisa 
Kemel Zanella 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Boa Esperança: 
brincando e 
aprendendo!  
 

Keli da Silva Teixeira, 
Lígia Souza dos 
Santos, 
Adriana da Costa 
Machado, Ivete Kunzler 
Silveira, 
Daiana Velaski Moraes, 
Silvia Regina Oliveira 
dos Santos 
e Andrisa Kemel 
Zanella 

Pedagogia/ São 
Luiz Gonzaga 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Aprendizagem 
significativa de 
Ausubel: o papel do 
professor na 
Educação Infantil 
 

Giselma Bastos de 
Moura, Rosemari Silva 
da Veiga 
e Viviane Machado 
Maurente 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

O espaço 
pedagógico sob um 
novo olhar 
 

Adriano Lopes Bueno, 
Alcides Machado 
Alves, Geovani Rios do 
Nascimento, 
Rogério Dias Portela, 
Roseli Teixeira Sandri, 
Denise Nunes de 
Campos Nascimento e 
Andrisa Kemel Zanella 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Alfabetizar, ler e 
escrever: eis a 
questão  
 

Tanise Silva da Silva, 
Eni Silva da Silva, 
Iane Matos de Oliveira 
e Andrisa Kemel 
Zanella 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Pequenas mãos 
plantando o saber  

Letícia Muniz Dos 
Santos de Vargas 
Ramos, 
Maria Arlete Muller 
Comin e Dolores 
Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Produção de 
instrumentos 
musicais com 
materiais recicláveis  
 

Marcos Emerim, Wilher 
Welter e Dolores 
Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Alfabetização 
matemática e a 
formação de 
professores  
 

Sabina Margery Alves 
Pereira Amorim, 
Ingrid Corinta Severo 
Machado e Fabricio 
Soares 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

A construção da 
identidade docente: 
marcas do Pibid  
 

Keily Regina de Lima 
Giesel, Pamela Goelzer 
e Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Pibid e escola: uma 
troca de saberes  
 

Liz Marla Ribas 
Radaelli, Carmen 
Jacira Barasuol 
e Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 
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A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

O Pibid e o papel do 
supervisor na 
formação do futuro 
professor  
 

Flavia Barreiro, 
Graciele Ramos, 
Luciara Leal da Silva e 
Veronice Camargo da 
Silva 

Pedagogia/Bagé 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Efeito Pibid: uma 
análise das práticas 
de iniciação à 
docência  
 

Daniele Duarte 
Pinheiro, Sabrina 
Stringari e Veronice 
Camargo da Silva 
 

Pedagogia/Bagé 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Pibid: a inserção do 
acadêmico/professor 
no âmbito escolar  
 

Daniele Sá, Maria 
Josefa Florczak 
Almeida e Viviane 
Machado Maurente 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Educação, saúde e 
nutrição no contexto 
escolar  
 

Priscila da Silva Vieira, 
Ana Paula Stolberg 
Siqueira e Fabrício 
Soares 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Gestão da sala de 
aula e a construção 
da autonomia dos 
alunos 

Maristela Freitas de 
Quadros, Sandra 
Fagundes da Silva e 
Armgard Lutz 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Projeto Recreio: a 
recreação como 
modo de iniciação à 
docência  
 

Edicléi Schmidt, Edione 
Schmidt da Silva e 
Carmen Lúcia Capra 

Artes/Montenegro 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Diálogos e reflexões 
sobre os jogos 
educativos nos anos 
iniciais  
 

Nara Noely Dorneles 
Martins e Viviane 
Maciel Machado 
Maurente 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Visualidade escolar: 
um estudo sobre as 
salas de aula  
 

Jéssica da Rosa 
Pinheiro e Carmen 
Lúcia Capra 

Artes/Montenegro 

A iniciação à 
docência: 
integrando, ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Experiências com o 
uso do videoclipe no 
ensino e 
aprendizagem 
 

Paulo Ricardo Ulrich, 
Israel Silva de Oliveira 
e Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Música/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Múltiplas culturas na 
escola: arte por toda 
parte  
 

Ângela Pacheco de 
Oliveira, Daniela 
Gonçalves, Jaqueline 
Lidorio de Mattia 

Pedagogia/Bagé 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Projeto Resgate de 
Brincadeiras: 
Maluquinho  

Daiana Salazart 
Messa, Suzane 
Salazart Messa, 
Jaqueline Lidorio de 
Mattia 

Pedagogia/Bagér 
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Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Dança na escola: o 
papel da pluralidade 
cultural no Ensino 
Básico  
 

Amanda Bianca Santos 
Miranda e Sílvia da 
Silva Lopes 

Dança/Montenegro 

 Do “não movimento’’ 
à expressividade: 
pensando as práticas 
corporais em dança 
na escola  
 

Amanda Cardoso 
Nunes e Sílvia da Silva 
Lopes 

Dança/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

A influência da dança 
no desenvolvimento 
da leitura e da escrita 
das crianças do 2º 
Ano da E.M.E.F. 
José Pedro 
Steigleder  
 

Ana Júlia Vieira, Laís 
Senhor e Sílvia da 
Silva Lopes 

Dança/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

O estranhamento da 
performance na 
conquista dos alunos 
para o ensino da 
dança  
 

Carini Pereira da Silva 
e Sílvia da Silva Lopes 

Dança/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 
Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Estratégias 
pedagógicas de dois 
professores da E. M. 
E. F. José 
Pedro Steigleder: 
pensando o ensino 
da dança a partir da 
sua análise  
 

Iara Taiane Maciel e 
Sílvia da Silva Lopes 

Dança/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Inclusão ou exclusão: 
pensando a dança no 
Ensino Básico, 
procurando atender 
as necessidades de 
alunos PNE  
 

Kimberly Ohanna Pozo 
e Sílvia da Silva Lopes 

Dança/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Teatro e educação 
ambiental na escola 
de Educação Infantil 
Santa Luzia  

Camila da Silva 
Cardoso, Eliseu 
Zembruzki Batista, 
Michele Monique 
Moraes da Silva, 
Milena Flores 
Machado, 
Dolores Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Amúsica como 
construtor de 
conhecimento e 
facilitador do 
aprendizado 

Lilian Clausen, Ivana 
Ceolin Fani Averbuh 
Tesseler 

Pedagogia/Alegrete 
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Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

O lúdico envolvendo 
o sistema monetário  
 

Gracielle Peres Garcia 
Arebalo, Marielen 
Priscila Da Cunha 
Fioravante, 
Mariana Pereira 
Carvalho e Fani 
Averbuh Tesseler 

Pedagogia/Alegrete 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 
Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Brincando e 
aprendendo com 
brincadeiras e 
cantigas em roda  

Vanilda dos Santos e 
Veronice Camargo da 
Silva 

Pedagogia/Bagé 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 
Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Do xadrez à arte  
 

Carlos Leopoldo Blauth 
e Carmen Lúcia Capra 

Artes/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Arte urbana na 
escola  
 

Fernanda Fernandes 
Freitas Almeida Maia e 
Carmen Lucia Capra 

Artes/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

A utilização do 
espaço físico escolar: 
dançando 
acrobaticamente 
pelas estruturas  

Maria Eduarda da 
Silveira e Sílvia da 
Silva Lopes 

Dança/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Na música... um novo 
caminho  
 

Aline Bocacio, 
Fernanda Melo, Maria 
Josefa Florczak 
Almeida 
e Viviane Maciel 
Machado Maurente 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Fazendo arte na 
Educação Infantil  
 

Charlene Cortes da 
Silva, Maria Luiza 
Carlotto Alves, 
Jeane Pires Pereira 
Gabert, Rosemari Silva 
das Veiga 
e Viviane Machado 
Maurente 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 
Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Literatura infantil: 
experiências 
vivenciadas pelos 
bolsistas do Pibid nos 
anos iniciais do 
Ensino Fundamental  

Daniel Ferreira Pereira, 
Oseane Bastos, 
Juliana Barcelos 
Silveira e Fabrício 
Soares 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Literatura infantil: a 
importância da leitura 
através da ludicidade 
nos anos iniciais  
 

Ana Luiza Barbosa 
Maciel, Roselei da 
Silva, Solange 
Lourenço da Silva, 
Thainá Fogliatto 
Moreira e Maria da 
Graça Prediger Da 
Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 
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Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Rádio CIEP 
 

Gleniana da Silva 
Peixoto, Thaís Backes 
Klein, Raquel Backes, 
Daiani Picoli, Carlos 
Roberto Mödinger e 
Marli Susana Carrrard 
Sitta 

Teatro/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Cine CIEP: diálogos 
entre fruição e 
reflexão na escola  
 

Luzia Ainhoren 
Meimes, Marlise do 
Rosário Machado, 
Marli Susana Carrrard 
Sitta e Carlos Roberto 
Mödinger 

Teatro/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Varal de horizontes: 
intervenções 
artísticas nos 
espaços da escola  
 

Pâmela Fogaça Lopes, 
Carla Saticq, Carla 
Viviane Cardoso Pozo, 
Diogo Rigo de Almeida, 
Luan da Luz Silveira, 
Luana Camila Marasca, 
Marli Susana Carrard 
Sitta e Carlos Roberto 
Mödinger 

Teatro/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Docência partilhada: 
trabalhando com 
música e ambiente 
nos anos iniciais  
 

Cristina Graffitti 
Bageston, Débora 
Cristina Cristina Graffitti 
Bageston, Débora 
Cristina Silva Brocker 
Raupp, 
Jéssica Souza 
Marques, Karin Kaizer 
Prates, 
Marisa Marques e 
Rosmarie Reinehr Silva 
Brocker Raupp, 
Jéssica Souza 
Marques, Karin Kaizer 
Prates, 
Marisa Marques e 
Rosmarie Reinehr 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

O Pibid no Ensino 
na Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

Dança e 
interdisciplinaridade 
no Ensino Básico: 
estabelecendo 
relações através da 
forma  
 

Patrícia de Sousa 
Borges e Sílvia da Silva 
Lopes 

Dança/Montenegro 

O Pibid no Ensino 
na Formação 
Múltipla da 
Sociedade 

O respeito às 
diversidades, nas 
séries iniciais, em 
uma escola integrada 
ao Projeto Pibid no 
município de Alegrete  
 

Alexandra Carvalho 
Montanha, Jacqueline 
Rodrigues Fabres, 
Vânia Ferreira e Fani 
Averbuh Tesseler 

Pedagogia/Alegrete 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Conhecendo-nos 
melhor e o 
letramento: Oficina 
do Pibid  
 

Karine Oliveira Horner 
e Fani Averbuh 
Tesseler 

Pedagogia/Alegrete 
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Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Pibid e a Copa do 
Mundo: 
possibilidades de 
intervenções 
pedagógicas  
 

Sara Regina Soares 
Vargas e Veronice 
Camargo da Silva 

Pedagogia/Bagé 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Apresentação do 
projeto e 
aproximação entre 
pibidianos e docentes  
 

Ângela Maria Klein, 
Mariah de Godoy 
Pinheiro e Carmen 
Lúcia Capra 

Artes/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Habilidades sociais: 
buscando uma 
melhor convivência 
escolar  
 

Alexandra Carvalho 
Ferreira, Duliani Acosta 
e Viviane Castro 
Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Vivenciando as 
belezas históricas da 
comunidade e 
município 
bageense: 
resgatando valores 
socioculturais  

Ana Luíza Borges 
Lentino, Graziela da 
Rosa Braga 
e Viviane Castro 
Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

A escola e os 
apontamentos para o 
futuro com os alunos  
 

Natali Gomes, Priscila 
Flores Etcheverry, 
Jaqueline Lidorio de 
Mattia 

Pedagogia/Bagé 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

O diálogo entre a 
formação docente e a 
transversalidade na 
escola 

Mirna Açaí da Silveira 
Médici, Marcia Cristina 
Silva de Oliveira, 
Cláudia Moscarelli 
Corral e Mirna Susana 
Vieira de Martinez 

Pedagogia/Bagé 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Trabalhando 
habilidades de vida  
 

Claudia F. Borges, 
Robson Oliveira, 
Cláudia Moscarelli 
Corral e Mirna Susana 
Vieira de Martinez 

Pedagogia/Bagé 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Projeto “Agindo para 
uma Boa 
Convivência’’  
 

 
Willian Machado Brasil, 
Sabrina Mattos Garcia 
e Mirna Susana Vieira 
de Martinez 

Pedagogia/Bagé 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Projeto: Minha Escola 
Meu Patrimônio  
 

Fátima Mosquera, 
Tamires Dorneles da 
Silva, 
Vinícius César 
Bittencourt Alves 
Branco e Mirna Suzana 
Vieira de Martínez 

Pedagogia/Bagé 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Somos todos 
interrogação  
 

Geovani Rios do 
Nascimento, Arisa 
Araújo da Luz e 
Andrisa Kemel Zanella 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 
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Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Qualificando as 
práticas pedagógicas 
através das aulas 
Acontecimento e dos 
Grupos Áulicos  
 

Fabiana Rosa Dal 
Forno, Tatiele Portela 
de Oliveira e Armgard 
Lutz 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

A interação entre 
colegas sob o 
conceito da 
cooperação  
 

Indiara Cristina Cruz de 
Oliveira, Adriele 
Tavares e Armgard 
Lutz 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 
Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

A construção dos 
saberes docente: as 
mediações do Pibid  
 

Thaís Rocha dos 
Santos, Érica Stéfany 
Pimenta Figueira 
e Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Oficina Reciclarte: 
promovendo a 
educação ambiental 
a partir da reciclagem  
 

Viviane de Oliveira 
Pillar, Lidianne 
Romano Silva 
e Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Um olhar para as 
crianças do lar: 
percepções do Pibid  
 

Daiane Koehler, 
Tatiana Luz Mello, 
Fernanda Costa da 
Costa, 
Gracieli Brandão e 
Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Um estudo sobre as 
relações de gênero 
entre crianças do 2º 
ano 
do Ensino 
Fundamental I de 
uma escola municipal 
de Alegrete/RS  

Chaiane Prado Santos, 
Marilise Martins Vargas 
e Veronice Camargo da 
Silva 

Pedagogia/Bagé 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Espaço para 
vivências teatrais na 
escola: repensando a 
arquitetura escolar  

Juliano Canal de 
Castro, Diogo Rigo 
Almeida, 
Luan Da Luz Silveira, 
Leonardo Da Costa 
Dias, 
Carlos Roberto 
Mödinger e Marli 
Susana Carrrard Sitta 

Teatro/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Projeto Biblioteca: a 
escola também pulsa  
 

Gabriela Tuane Tain 
Bessi, Nathalia Scapin 
Barp, Kelvin Caetano, 
Gustavo Duarte, Marli 
Susana Carrrard Sitta e 
Carlos Roberto 
Mödinger 

Teatro/Montenegro 
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Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Separando o lixo com 
arte e 
conscientização  
 

Ângela Norides Alves 
do Nascimento, Cibele 
Jaqueline dos Santos, 
Fernanda Peixoto 
Líbio, Rubia Aiesa 
Pinto Pioner Jandrey 
e Aline Reis Calvo 
Hernandez 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Concepções de 
estudantes sobre 
gostar de ler e gostar 
de escutar música 
 

Rodrigo da Rocha 
Leite, Arthur Aloys Roth 
Noswitz 
e Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Música/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

Um estudo sobre 
processos de ensino 
e aprendizagem e 
gostos musicais de 
estudantes 
 

Morgana Kremer, 
Cleber Neuri de Lima 
Viana 
e Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Música/Montenegro 

Arte: Conjunções 
Múltiplas na 
Educação Básica 

A família e a 
construção da 
musicalidade infantil  
 

Taicir Miranda Firmo, 
Jocelene Machado 
Carpes de Oliveira 
e Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Música/Montenegro 

Ferramentas do 
Pibid na Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

A informática como 
ferramenta 
pedagógica na 
Escola Luiza de 
Freitas Valle Aranha  
 

Beatriz Gonçalves 
Gomes, Cheryl 
Vanessa Pinto Hermes 
e Veronice Camargo da 
Silva 

Pedagogia/Bagé 

Ferramentas do 
Pibid na Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

Fotoetnografia da 
Escola Estadual de 
Ensino Fundamental 
Félix Contreiras 
Rodrigues  

Aline Batista da Silva, 
Vanessa Antunes 
Flaminio Azambuja 
e Viviane Castro 
Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

Ferramentas do 
Pibid na Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 
Ferramentas do 
Pibid na Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

A utilização de novas 
tecnologias nas 
práticas escolares  
 

Carla Cavalheiro, Leila 
Aquino, Adriana Rosa 
Garcia e Mirna Susana 
Viera Martínez 
 

Pedagogia/Bagé 

Ferramentas do 
Pibid na Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

Práticas pedagógicas 
na Educação Infantil: 
uma experiência com 
bebês: Escola 
Educação Infantil 
Cantinho da Alegria – 
Osório/RS 

Sandy Mary Azevedo 
Bonatti, Taiana 
Valêncio da Silva 
e Dolores Schussler  

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Ferramentas do 
Pibid na Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

A utilização dos jogos 
e brincadeiras no 
Ensino Fundamental  

Paloma Matos Bastos, 
Kellen Albring de 
Oliveira e Andrisa 
Kemel Zanella 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Ferramentas do 
Pibid na Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

Relato de 
experiências no 
Pibid: uma 
abordagem sobre a 
iniciação à docência 
e o ensino da 
Matemática nos anos 
iniciais  

Ana Paula Pauli 
Ruebenich e Fabrício 
Soares 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Ferramentas do 
Pibid na Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

O uso de uma 
ferramenta 
colaborativa na 
iniciação à docência  

Janaina Lima de Jesus, 
Martha Wankler Hoppe 
e Fabrício Soares 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Ferramentas do 
Pibid na Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

Inclusão digital: 
multiculturalismo e 
produção textual nos 
anos iniciais  
 

Bruna Reis dos Reis, 
Gláucia Moreno, 
Juciele Vargas, 
Márcia Cristina Moreira 
da Rosa e Rosmarie 
Reinehr 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Ferramentas do 
Pibid na Arte de 
Ensinar e de 
Aprender 

Projeto Inclusão 
Digital, leitura, escrita 
e as diversidades  

Maykel Bonye Soares, 
Dias e Arieli Lima, 
Cláudia Corral 
e Mirna Suzana Vieira 
Martinez 

Pedagogia/Bagé 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Literatura infantil: 
experiências 
vivenciadas pelos 
bolsistas 
do Pibid nos anos 
iniciais do Ensino 
Fundamental  

Daniel Ferreira Pereira, 
Oseane Bastos, 
Juliana Barcelos 
Silveira e Fabrício 
Soares 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Redescobrindo a 
escrita: um relato de 
experiências 
vivenciadas pelas 
bolsistas do Pibid em 
turmas do 3º ano do 
Ensino Fundamental  
 

Neuza Zenadir 
Pinheiro, Rosinei 
Aparecida de Brito e 
Fabrício Soares 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

A importância da 
leitura: sacola literária  

Caroline Dornelles de 
Jesus, Daniele da Silva 
Fonseca Fonseca, 
Mariane dos Santos da 
Silva e Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Espaço e literatura na 
Educação Infantil: 
relato de experiência 
vivenciada no âmbito 
do Pibid Escola Major 
Antonio de Alencar 
– Osório/RS  

Claitiane Aparecida 
Lopes Almeida, 
Jamile Custódio Raupp 
da Rosa e Dolores 
Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Literatura infantil na 
Escola Cantinho da 
Alegria – Osório/RS, 

Andreia Beatriz de 
Jesus Silva, Camila da 
Silva Rosa e Dolores 
Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Movimento, 
corporeidade e 
múltiplas linguagens  
 

Maria Angélica da 
Silva, Geise Custódio, 
Gisele Pinto, 
Priscila Oliveira, Rozi 
Terezinha Moreira da 
Rosa 
e Aline Reis Calvo 
Hernandez 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Trabalhando o 
letramento através da 
música e outras 
expressões artísticas  
 

Aline Maria dos Santos 
Alves, Daiane 
Guimarães dos Santos, 
Maria Julieta Tomiello 
dos Santos Dutra, 
Priscila Damasceno, 
Rubia Aiesa Pinto 
Pioner Jandreye Aline 
Reis Calvo Hernandez 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Brincar, ler, contar, 
criar... uma magia da 
vida  

Alcionara M. 
Ramborger, Deise 
Borks, Enedina T. dos 
Santos, 
Iane Matos de Oliveira 
e Andrisa Kemel 
Zanella 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Jogos e brincadeiras: 
o mundo encantado 
da leitura  

Vania Regina Marques 
Morais, Marisa Scherf 
Schuquel, 
Elenice Miranda 
Machado e Viviane 
Machado Maurente 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Reciclar e construir 
brincando  
 

Clair Shuquel, 
Rosemari Silva da 
Veiga e Viviane 
Machado Maurente 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

A Hora do Conto: a 
arte de ensinar e 
estimular a 
criatividade 
 

Claudia Bastos, Elenice 
Machado e Viviane 
Machado Maurente 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Alfabetização através 
da ludicidade nos 
anos iniciais: ser e 
estar criança na 
escola  
 

Maria Helena 
Essenberger, Maria 
Josefa Florczac 
Almeida 
e Viviane Maciel 
Machado Maurente 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

A alfabetização 
através da ludicidade 
nos anos iniciais: 
ser e estar criança na 
escola  

Maria Helena 
Essenberger, Maria 
Josefa Florczac 
Almeida 
e Viviane Maciel 
Machado Maurente 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Diversificando 
saberes: a introdução 
de Libras em turma 
de anos iniciais  
 

Adriana Melo de 
Vargas, Marisandra 
Fernandez, 
Jéssica Cordeiro e 
Armgard Lutz 

Pedagogia/Cruz 
Alta 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

A escola sob o olhar 
fotográfico dos 
alunos   

Hosana Terezinha 
Fagundes Fontana, 
Iara Soares Ribeiro, 
Deise Monteiro 
Rodrigues e Veronice 
Camargo da Silva 

Pedagogia/Bagé 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Metodologias lúdicas: 
jogos educativos 
como ferramenta de 
ensino-aprendizagem  
 

Marilu Silva Nunes 
Ferreira e Veronice 
Camargo da Silva 

Pedagogia/Bagé 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Letramento e o 
fortalecimento das 
virtudes  

Maria do Carmo 
Morossino, Mariane 
Moura e Armgard Lutz 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Quem conta um 
conto aumenta um 
ponto: investigando 
memórias 
da oralidade coletiva  

Luana Camila Marasca, 
Carla Viviane Cardoso 
Pozo, 
Gustiele Regina 
Fistarol, João Pedro 
Mello de Carli, Mani 
dos Santos, 
Rafaela Deise 
Giacomelli, Carlos 
Roberto Mödinger 
e Marli Susana Carrard 
Sitta 

Teatro/Montenegro 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Shakespeare em sala 
de aula  
 

Fernanda da Silva 
Sobierajsk, Sara 
Pereira de Campo, 
Marli Susana Carrrard 
Sitta e Carlos Roberto 
Mödinger 

Teatro/Montenegro 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

A biblioteca como um 
espaço de criação, 
vivência e cultura  
 

Aline Dallagnese, 
Kellem Francini dos 
Santos, Luana da Silva, 
Mariah C. De Godoy 
Pinheiro e Carmen 
Lúcia Capra 

Artes/Montenegro 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

A magnífica hora do 
conto: incentivando e 
valorizando 
a leitura e a escrita 
na escola  

Caroline Mendes de 
Oliveira, Josiane dos 
Santos Rodrigues, 
Elenice machado e 
Viviane Maurente 
Machado 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Jogos e brincadeiras 
no desenvolvimento 
integral da criança  
 

Marcia Regina Veeck, 
Bruna Froes, Douglas 
Camargo, 
Nara Noely Dorneles 
Martins e Viviane 
Machado Maurente 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Contação de histórias 
para crianças dos 
anos iniciais  
 

Bárbara Hartmann, 
Jaqueline dos Anjos 
Pinto, 
Nara Noely Martins e 
Viviane Machad o 
Maurente 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Poesia, arte e 
multiculturalismo na 
Educação de Jovens 
e Adultos: 
aprendendo a 
profissão  
 

Caroline Borges de 
Souza, Luana da Silva 
Souza, 
Rozi Terezinha Moreira 
da Rosa Reis e Aline 
Reis Calvo Hernandez 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Na Prática 
Pedagógica 
Através Literário e 
do do Letramento 
Lúdico 

Um estudo sobre o 
gosto musical de 
estudantes do ensino 
musical no Ensino 
Fundamental  
 

Adrielle Camila Oliveira 
de Rezende, Mariele 
Schossler 
e Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Música/Montenegro 

Fonte: Gobbato; Azevedo; Hoppe (2014)  

 
O livro Práticas Pibidianas na Uergs foi uma produção de todos os núcleos do 

pibid da segunda edição do Programa na Uergs. Também trouxe textos de 

pibidianos e coordenadores da primeira edição do programa. 

Na segunda edição do programa, como já foi descrito no capítulo anterior, 

fizeram parte os cinco Cursos de Pedagogia e os 4 Cursos das Artes da Uergs. Os 

trabalhos publicados tiveram como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas 

nas escolas campo pelos pibidianos. 

Os textos constextualizaram as vivências, experiências, práticas educativas e 

docência sob o olhar do pibidiano em seu processo de formação incial e da 

experiência com a docência.  

O quinto livro do Pibid/Uergs publicado no ano de 2016 teve como título A 

construção do PIBID- UERGS, apresentou um total de 14 textos produzidos pelos, 

bolsistas de Iniciação à Docência, supervisores e coordenações de área e 

institucional organizados na tabela abaixo. 

22Quadro 6 - 4º Livro do Pibid - 2015 

Linha temática Título Pib 

idiano/orientador 

Subprojeto 

Iniciação à Docência A iniciação á 
docência em música 
e os desafios do 
trabalho pedagógico- 
musical na educação 
básica 

Cristina Rolim 
Wolffenbuttel 
Bruno Felix da Costa 
Almeida 
Carolina Mendes de 
Oliveira 
Juliana Inês Neis 

Música/Montenegro 



71 

Linha temática Título Pib 

idiano/orientador 

Subprojeto 

Iniciação à Docência A prática docente do 
Pibid nas escolas de 
São Luiz Gonzaga: 
qualificando a 
formação inicial 

Andrisa Kemel 
Zanella 
Viviane Maciel 
Machado Maurente 
 
 
 

Pedagogia/São Luiz 
Gonzaga 

Iniciação à Docência Pibid e a autoria 
docente 

Maria Clara Ramos 
Nery 
Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 
Armgard Lutz 
Tatiana Luiza Rech 
Fabricio Soares 

Pedagogia/Cruz Alta 

Iniciação à Docência A constituição do 
Pibid em Alegrete: 
identidades 
construídas na 
formação docente 
dos acadêmicos  

Edilma Machado de 
Lima 
Rochele da Silva 
Santaiana 
Martha Giundice 
Narvaz 
Fani Averbuh 
Tesseler 
Veronica Camargo 
da Silva 

Pedagogia/Alegrete 

Iniciação à Docência Pensando o “ser” 
docente: das 
hipóteses 
pedagógicas ás 
ações educacionais 
no Pibid em São 
Francisco de 
Paula/RS 

Aline Reis Calvo 
Hernandez 
Denise Madeira de 
Castro e Silva 
Rejane da Silveira 
Several 
Rosmaria Reinehr 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Políticas Públicas Politicas públicas 
educacionais e o 
Pibid: Impactos 
pedagógicos na 
universidade e na 
rede municipal de 
Osório- RS  

Dolores Schussler Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Formação Docente A cultura 
contemporânea na 
escola: 
oportunidades para ( 
re) pensar sobre 
saberes, formações 
e aprendizagens  

Viviane Castro 
Camozzato 
Jaqueline Lindorio de 
Mattia 

Pedagogia/Bagé 

Iniciação à Docência Pontes e portas de 
iniciação a docência  

Carmen Lúcia Capra Artes/Montenegro 

Iniciação à Docência Programa 
Institucional de Bolsa 
de Iniciação á 
docência: 
Possibilidades para 
problematizar a 
criação teatral no 
espaço escolas 

Carlos Roberto 
Modinger 
Marli Susana Carrard 
Sitta 

Teatro/Montenegro 
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Linha temática Título Pib 

idiano/orientador 

Subprojeto 

Saberes Docentes Bolsistas do Pibid/ 
Uergs buscando em” 
Pedagogia da 
Autonomia” de Paulo 
Freire os saberes 
necessários à prática 
educativa 

Rosemari Silva das 
Veigas 
Andrisa Kemel 
Zanella 

Pedagogia/São Luiz 
Gonzaga 

Iniciação à Docência Ser supervisora do 
Pibid: um desafio! 

Denise Nunes de 
Campos Nascimento 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Políticas Públicas Pibid- Uergs: 
interstícios entre 
política pública para 
a formação docente, 
relações entre teoria 
e prática e algumas 
outras questões 
[nem tão] atuais. 

Sandra Monteiro 
Lemos 

Pibid Institucional 

Formação Docente O Pibid – Uergs tem 
histórias para contar: 
a transformação das 
licenciaturas e a 
reinvenção da escola 

Martha Marlene 
Wankler Hoppe 

Pibid Institucional 

Fonte: Hoppe; Lemos (2016) 

Este livro traz a trajetória dos coordenadores e supervisores nos três últimos 

anos de trabalho na iniciação à docência com as licenciaturas de Pedagogia, 

Música, Dança, Teatro e Artes Visuais. O objetivo é deixar o registro dos últimos 

anos de atuação do Pibid-Uergs, e o seu impacto que reuniu não apenas 

licenciandos, coordenadores de área e supervisores, mas também, escolas 

parceiras, equipe diretiva de cada escola, famílias, comunidades e secretarias de 

educação. 

No quarto evento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência no ano de 2015 organizado na Unidade em Frederico Westphalen contou 

com a apresentação de 10 subprojetos. Os subprojetos apresentados seguiram 

temáticas que foram “Iniciação à docência: sujeitos da experiência” A tabela abaixo 

identifica os trabalhos, organizados em linha temática, título, autor/orientador e 

subprojeto.  

 

23Quadro 7 - Anais do 4º Evento do Pibid 

Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

A arte em educação 
como forma de 
desenvolvimento e 
criatividade  
contemporaneamente  
 

Lillian da Rosa Vargas 
Claussen, Denise 
Goulart dos Santos e 
Rochele da Silva 
Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

A Educação sob o ponto 
de vista das imagens 
cotidianas  
 

Francine dos Santos 
Rodrigues e Viviane 
Castro Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

A Importância de 
Desenvolver o Potencial 
Criador na Educação 
Infantil  
 

Clair Shuquel, 
Charlene Cortes da 
Silva, Daniele Oliveira 
Sá, Maria Luiza 
Carlotto Alves,  
Rosemari Silva da 
Veiga, Andrisa Kemel 
Zanella. 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Lanche mais saudável 
na escola: uma mistura 
de sucesso  
 

Sandra Elizabet 
Fagundes da Silva e 
Tatiana Luiza Rech 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

As diferentes formas de 
"ver" o mundo  
 

Cristine Aquino, 
Fernanda Melo, Maria 
Helena Essenberger, 
Rosane Almeida,  
Tanise Almeida Leal 
de Melo e Andrisa 
Kemel Zanell 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Imagens e educação: 
apropriações, potências, 
singularidades  
 

Aline Batista da Silva, 
Thais de Oliveira 
Camejo e Viviane 
Castro Camozzato. 

Pedagogia/Bagé 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Educação no Campo nos 
dias atuais  
 

Marielen Priscila da 
Cunha Fioravante, 
Mariana Pereira 
Carvalho,  
Gracielle Peres Garcia 
Arebalo e Edilma 
Machado de Lima. 

Pedagogia/Alegrete 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Hora do conto  
 

Neila Regina Rios do 
Nascimento, Marisa 
Scherf Schuquel, 
Elenice Miranda 
Machado e  
Percila Silveira de 
Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Saúde e Educação para 
além da escola  
 

Rosinei Aparecida de 
Brito, Neusa Zenadir 
Pinheiro e Tatiana 
Luiza Rech 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Inclusão Digital: 
Caminhos Possíveis  
 

Cheryl Vanessa Pinto 
Hermes, Beatriz 
Gonçalves Gomes, 
Sara Regina Soares 
Vargas e  
Edilma Machado de 
Lima 

Pedagogia/Alegrete 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Interdisciplinaridade 
Cultural: Conhecendo as 
nossas raízes  
 

Andressa de Oliveira 
Tonello, Bruna Reis 
dos Reis, Cassiele 
Pereira Marques, 
Priscila Lima,  
Aline Reis Calvo 
Hernandez e Denise 
Madeira de Castro e 
Silva 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

CINE-ESCOLA: 
Caminho da 
Aprendizagem  
 

Daniele Oliveira Sá, 
Clair Schuquel, 
Charlene Cortes da 
Silva, Maria Luiza 
Carlotto Alves,  
Rosemari Silva da 
Veiga, Giselma Bastos 
de Moura e Andrisa 
Kemel Zanella. 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Imagem e escola: 
Relatos de experiências 
Pibid/UERGSianas  
 

Priscila Antunes, 
Iasmin Nunes e 
Jaqueline Lidorio de M 
attia 

Pedagogia/Bagé 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Imagens: Elo histórico e 
Educacional através da 
arte  

Sendi Delabari, 
Fernanda Viegas e 
Viviane Castro 
Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

O Lúdico na Educação 
Infantil: Quando a 
Contação de Histórias  
se Transforma em Teatro  
 

Giselma Bastos de 
Moura, Clair Schuquel, 
Rosemari Silva da 
Veiga  
e Andrisa Kemel 
Zanella 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Materiais Alternativos na 
Educação Infantil: 
Brincando e Aprendendo 
através  
do Lúdico no Berçário I  
 

Sandy Mary Azevedo 
Bonatti, Jayne 
Pumpemacher 
Savedra, Catiana 
Cafforeli Espíndula  
e Dolores Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Identidades e Imagens 
nas práticas 
pedagógicas com 
crianças  
 

Rosemari Vilar da 
Silva, Ana Luiza 
Lenttino e Viviane 
Castro Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Meio Ambiente, arte e 
reciclagem  
. 

Sabrina Mattos Garcia 
e Jaqueline Lidorio de 
Mattia 

Pedagogia/Bagé 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

A produtividade da 
recreação e da 
linguagem corpórea nas 
ações  
de ensino-aprendizagem 
infantil  
 

Iara Soares Ribeiro, 
Lariane dos Santos 
Ribeiro e Rochele da 
Silva Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Descobrindo o mundo 
através da música  
 

Daiana Salazart 
Messa, Suzane 
Salazart Messa e 
Jaqueline Lidorio de 
Mattia 

Pedagogia/Bagé 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Dia Internacional da 
Dança na E.M.E.F José 
Pedro Steigleder:  
processo de construção 
na perspectiva das 
estratégias de 
aprendizagem  
 

Iara Taiane Maciel, 
Letícia Schneider e 
Kátia Salib Deffaci. 

Dança/Montenegro 

 Educação Ambiental 
para todos  
 

Karine Oliveira Horner 
e Rochele da Silva 
Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Um estudo de alunos 
com dificuldades de 
aprendizagem no 
processo de 
alfabetização  
 

Elidiane Fogliatto 
Moreira, Ana Clara 
Dias Ferreira Silva e  
Maria da Graça 
Prediger da Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Vivenciando valores 
através das práticas do 
Pibid/UERGS  
 

Eni Maria Silva da 
Silva, Tanise Silva da 
Silva, Roseli Teixeira 
Sandri, Deise Borck,  
Alcionara Machado 
Ramborge, Arlete 
Aparecida Berro Burin 
e Percila Silveira de 
Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Ensinar e aprender... 
Brincando e se 
encantando  
 

Keli da Silva Teixeira, 
Ivete Kunzler Silveira, 
Daiana Velaski 
Moraes,  
Cassia Caroline 
Bordone Santiago, 
Elisa Jaques Dos 
Santos, Alceri Moreira 
e  
Percila Silveira de 
Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Letramento Literário na 
Educação Infantil  
 

Vânia Ferreira, 
Alexandra Montanha, 
Jaqueline Fabres e 
Rochele da Silva 
Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

O ressignificado da 
aprendizagem a partir de 
imagens  
 

Duliani Nilson Acosta, 
Leila da Silva Aquino e 
Viviane Castro 
Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

No mundo encantado de 
Monteiro Lobato a 
literatura abre as portas 
para a imaginação  
 

Tatiele Portela de 
Oliveira, Fabiana da 
Rosa Dal Forno e 
Tatiana Luiza Rech 

Pedagogia/Cruz 
Alta 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

A leitura faz a diferença 
no repensar o mundo  
 

Valdirene Barcelos, 
Elienara Domingues, 
Márcia Helena Ortiz, 
Angélica Silva,  
Kellen A. Oliveira, 
Leticia B. Rodrigues 
Rossi e Andrisa Kemel 
Zanella 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

As classes escolares: 
uma forma de pensar a 
docência  
 

Marivone Soares e 
Carmen Lúcia Capra. 

Artes/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Construindo a Identidade 
nas manifestações 
artísticas  
 

Wilher Welter, Eliseu 
Zembrusk, Catiana 
Cafforeli Espíndula e 
Dolores Schussler. 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Ateliê EduCriativo: um 
novo olhar sobre 
musicalização e 
letramento no âmbito 
escolar  
 

Elaine Corrêa Teixeira, 
Fernanda Schinaider, 
Rozi Terezinha Moreira 
da Rosa,  
Aline Reis Calvo 
Hernandez e Denise 
Madeira de Castro e 
Silva 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Oficina Pedagógica em 
E.V.A. para a sala de 
aula  
. 

Ana Luiza Barbosa 
Maciel, Janaína da 
Costa Cunes, Mariane 
dos Santos da Silva e  
Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Portal das profissões: 
propondo novas 
expectativas aos jovens-
adultos no Ciep  
 

William Fossati 
Rodriguez, Luana 
Camila Marasca, 
Daiani Picoli,  
Marli Susana Carrard 
Sitta e Carlos Roberto 
Mödinger. 

Teatro/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Literatura nos Anos 
Iniciais Ensino 
Fundamental – 
Educação Integral  
 

Andréia Beatriz de 
Jesus Silva, Camila da 
Silva Rosa,  
Juscimara Raupp e 
Dolores Schussler. 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Relato de Experiência da 
Intervenção “Corredor de 
Sensações” realizada  
pelo 
Pibid/UERGS/Dança  
 

Amanda Bianca 
Santos Miranda, 
Kimberly Ohanna 
Pozo, Caroline Rocha 
Alves e  
Kátia Salib Deffaci 

Dança/Montenegro 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Práticas educacionais 
interdisciplinares: 
Aprendendo sobre a 
água como fonte de vida,  
patrimônio humano e 
ambiental  

Aline Maria dos Santos 
Alves, Daiane 
Guimarães dos Santos,  
Priscila da Silva 
Damasceno, Suiane 
Faistauer, Aline Reis 
Calvo Hernandez e  
Denise Madeira de 
Castro e Silva 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Curso normal: reflexões 
e aprendizagens na 
prática pedagógica  
 

Paloma Moreira, 
Leticia Rossi e Andrisa 
Kemel Zanella 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Processo de Elaboração 
Metodológica para o 
Ensino de Teclado: 
Experiências  
de um Pibid/UERGSiano 
Inserido em uma Escola 
Pública Municipal de 
Montenegro/RS  
 

Giácomo de Carli da 
Silva e Cristina Rolim 
Wolffenbüttel. 

Música/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Preferências Musicais de 
Estudantes do Ensino 
Fundamental e a 
Influência da Mídia  
 

Mariele Schossler, 
Morgana Kremer e 
Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Música/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Pêndulo como 
intervenção no espaço 
escolar para a pesquisa 
de movimento  
 

Juliana Cristina Silveira 
Pedreira, Daiani Fiorini 
Fernandes, Carolline 
Rocha Alves e  
Kátia Salib Deffaci 

Dança/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Possibilidades 
pedagógicas de artes 
visuais a partir do acervo 
da biblioteca  
 

Jéssica da Rosa 
Pinheiro e Carmen 
Lúcia Capra 

Artes/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

O Ensino da Libras para 
alunos ouvintes: uma 
proposta para a inclusão  
nos Anos Iniciais  
 

Adriana Melo de 
Vargas, Viviane Pillar, 
Vânia Silveira e Maria 
da Graça Prediger Da 
Pieve. 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

O Ensino de Ciências 
nos Anos Iniciais: os 
desafios e as 
possibilidades da 
geração Z  
 

Deise Monteiro 
Rodrigues, Milene 
Benites Pontes e 
Edilma Machado de 
Lima. 

Pedagogia/Alegrete 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

O jogo de me ver é te ver 
jogando  
 

Thais Pegoraro, Bruno 
Flores Prandini, Bruna 
Joahann Nery, Wesley 
Alves dos Santos,  
Cristiane Cerveira, 
Marli Susana Carrard 
Sitta e Carlos Roberto 
Mödinger 

Teatro/Montenegro 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Arte, identidade e 
corporeidade na EJA  
 

Maria Angélica da 
Silva, Geise Valéria da 
Silva Custódio, Denise 
Madeira de Castro 
Silva e  
Aline Reis Calvo 
Hernandez. 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Retrospectiva do 
Pibid/UERGS de 2014 e 
2015: EMEB Luiza de 
Freitas  
Vale Aranha – Alegrete 
RS  
 

Vanilda dos Santos e 
Edilma Machado de 
Lima 

Pedagogia/Alegrete 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

A Aprendizagem da 
Leitura de Partituras 
Musicais: Um Estudo 
com Alunos da  
EMEF Cinco de Maio - 
Montenegro/RS  
 

Bruno Felix da Costa 
Almeida e Cristina 
Rolim Wolffenbütte 

Música/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Aprender com jogos: 
relato de experiência de 
bolsistas do 
Pibid/UERGS/Cruz Alta  
 

Gracieli Brandão, 
Jaíne Silva Vogt e 
Maria da Graça 
Prediger da Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Contação de História na 
Educação Infantil e Anos 
Iniciais  
 

Hosana Teresinha 
Fagundes Fontana, 
Marta Maria Garcia e 
Edilma Machado de 
Lima 

Pedagogia/Alegrete 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Uma análise sobre os 
testes de habilidades 
específicas nos cursos 
superiores  
de música  
 

Adrielle Camila Oliveira 
de Rezende e Cristina 
Rolim Wolffenbüttel 

Música/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Criando Paródias com 
alegria: Trabalhando as 
questões de Letramento 
e  
Meio Ambiente  
 

Daniéli Brocker, 
Débora Raupp, Márcia 
Rosa, Denise Madeira 
de Castro e Silva e  
Aline Reis Calvo 
Hernandez 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Improvisando e jogando 
com os alunos  
 

Raquel Backes, Thaís 
Backes Klein, Gleniana 
Peixoto, Carlos 
Roberto Mödinger e  
Marli Susana Carrard 

Sitta 

Teatro/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Língua Portuguesa: 
abordagens didático-
metodológicas com os 
Anos Iniciais  
. 

Claitiane Aparecida 
Lopes Almeida, 
Samuel da Silva 
Cabreira,  
Ana Carolina Martins 
da Silva, Juscimara 
Raupp e Dolores 
Schussler 

Pedagogia/Litoral 

Norte/Osório 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Escolas Vivas: um 
estudo sobre docência, 
escola e suas 
possibilidades  
 

Fernanda Fernandes 
Freitas Almeida Maia e 
Carmen Lúcia Capra 

Artes/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Escola: um 
Compromisso e 
Responsabilidade com o 
Meio Ambiente  
 

Rogério Dias Portela, 
Jose Ailton Gomes 
Ourique, Adriano 
Lopes Bueno,  
Letícia Marques dos 
Santos, Denise Nunes 
de Campos do 
Nascimento e  
Percila Silveira de 
Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Inserções em uma 
Escola através do 
Pibid/UERGS: uma 
reflexão a partir das 
atividades  
em uma banda escolar  
 

Christian Miquéias 
Braun, Douglas Fuzer 
da Silva e Cristina 
Rolim Wolffenbüttel. 

Música/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Texturas, temperaturas e 
sabores: atividades 
pedagógicas em 
berçários  

Juliana S. Villar, Rita 
Fabiana O. Costa e 
Dolores Schussler. 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Teatro de Sombras  
 

Janaina Lima de Jesus 
e Maria da Graça 
Prediger Da Pieve. 

Pedagogia/Cruz 

Alta 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

O Pibid/UERGS e a 
educação literária  
 

Jociele Terezinha 
Corazza e Maria da 
Graça Prediger Da 
Pieve 

Pedagogia/Cruz 

Alta 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Da Rua à Escola: os 
movimentos da rua como 
um modo de iniciação à 
docência  
 

Edicléi Schmidt, 
Maxsoel Fuhr de 
Oliveira e Carmen 
Lúcia Capra. 

Artes/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

O Encontro da Criança 
com a Geografia  
 

Dâniele Pinheiro, 
Sabrina Stringari e 
Edilma Machado de 
Lima. 

Pedagogia/Alegrete 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Investigação sobre a 
Indisciplina no Contexto 
Escolar  
 

Matheus Ferreira da 
Rocha, Gustavo 
Procópio Cruz e 
Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Música/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Criar, imaginar e 
reutilizar para embelezar 
o ambiente escolar  
 

Josiane dos Santos 
Rodrigues, Caroline 
Mendes de Oliveira e  
Percila Silveira de 
Almeida. 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Cultura Afrobrasileira e 
Educação 
Contemporânea  
 

Chaiane Prado Santos, 
Marilise Martins Vargas 
e Rochele da Silva 
Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 
Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Drama e ensino: 
possibilidades para a 
construção do 
conhecimento  
teatral na sala de aula  
 

Fernanda da Silva 
Sobierajski, Raquel 
Lemos Peres, Carlos 
Roberto Mödinger e  
Marli Susana Carrard 
Sitta 

Teatro/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Cultura, arte e lazer na 
escola: diversas 
maneiras de expressão 
no universo infantil  
 

Priscila Flores 
Etcheverry, Natali 
Gonçalves Gomes e 
Jaqueline Lidorio de 
Mattia 

Pedagogia/Bagé 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Experiências Docentes 
em uma Banda Escolar: 
Reflexões a Partir de 
uma  
Oficina de Escaleta no 
Pibid/UERGS/Música  
 

Douglas Fuzer da 
Silva, Christian 
Miquéias Braun e 
Cristina Rolim 
Wolffenbütell 

Música/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Aprendizagem lúdica: A 
participação e autonomia 
das crianças na  
construção de um 
espaço  
 

Claines Kremer, 
Genisele Janiani Diel 
de Oliveira, Rita 
Fabiana O. Costa e 
Dolores Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Poéticas do Vento  
 

Claudine da Silva e 
Carmen Lúcia Capra 

Artes/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Aprender Brincando: 
investigando 
possibilidades criativas 
de aprendizagem  
 

Cibele Jaqueline dos 
Santos, Gisele 
Gabriele Chereida 
Pinto, Juciele Vargas,  
Aline Reis Calvo 
Hernandez e Denise 
Madeira de Castro e 
Silva 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Varal de Horizontes: 
Oficinas de Jogos 
Teatrais  
 

Carla Viviane Cardoso 
Pozo, Carla Saticq, 
Pamela Fogaça Lopes, 
Carlos Roberto 
Mödinger  
e Marli Susana Carrard 
Sitta. 

Teatro/Montenegro 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Heróis na sala de aula. 
Uma experiência didática 
para vivenciar a  
fantasia e transmitir 
valores  

Rodrigo Amarante e 
Maria Clara Ramos 
Nery 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

O encontro entre 
imagens e educação: um 
olhar a partir da iniciação 
à docência  

Graziela da Rosa 
Braga, Maria Clarisse 
Colares e Viviane 
Castro Camozzato. 

Pedagogia/Bagé 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Teatro de sombras: 
revelações poéticas de si  
 

Luciana Baptista 
Carabajal, Mani dos 
Santos, Diogo Rigo de 
Almeida,  
Sara Pereira de 
Campos, Carlos 
Roberto Mödinger e 
Marli Susana Carrard 
Sitta 

Teatro/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

SouLetrando: o espaço 
da leitura na escola  
. 

Adriano Lopes Bueno, 
Ligia Souza dos 
Santos, Thainara Lobo 
dos Santos,  
Denise Nunes de 
Campos do 
Nascimento e Percila 
Silveira de Almeida. 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

A introdução da música 
no processo de ensino-
aprendizagem no Ensino 
Fundamental  
 

Iria Elizete Oliveira, 
Ivana Ceolin e Edilma 
Machado de Lima. 

Pedagogia/Alegrete 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Culturas que atravessam 
o Brasil  
 

Tamires Dorneles, 
Fatima Regina 
Mosquera, Vinicius 
César Alves Branco e  
Jaqueline Lidorio de 
Mattia. 

Pedagogia/Bagé 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Criação de Propostas 
Pedagógicas em Arte  
 

Fabiana Machado e 
Carmen Lúcia Capra. 

Artes/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Ler, criar e recrear: saber 
e fazer na arte de 
professorar no mundo 
das Ciências  
 

Andrea Macedo da 
Rosa Viero, Bárbara 
Hartmann, Douglas 
Camargo,  
Jaqueline dos Anjos, 
Nara Noely Dornele 
Martins, Marcia Veeck 
e  
Andrisa Kemel Zanella 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 
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Linha temática Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 
Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Movimento, Arte e 
Ludicidade na Educação 
Infantil  
 

Cristina Graffitti 
Bageston, Fernanda 
Peixoto Líbio, Aline 
Reis Calvo Hernandez 
e  
Denise Madeira de 
Castro e Silva. 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

Performance/instalação 
na mitologia grega: 
aliando dança e história  

Maria Eduarda da 
Silveira e Kátia Salib 
Deffaci. 

Dança/Montenegro 

Os sujeitos da 
experiência e 
seus múltiplos 
modos de 
pensar e fazer 

DeixEuVer, 
DeixEuFazer, 
DeixEuSer: um 
documentário teatral  
 

Hélbio Gabriel 
Rodrigues Pereira, 
Rafaela Deise 
Giacomelli, Bruno 
Texeira,  
Carlos Roberto 
Mödinger e Marli 
Susana Carrard Sitta.. 

Teatro/Montenegro 

Fonte: Lemos; Santaiana; Azevedo (2015) 

Constitui-se, portanto, num espaço de estudos, problematizações e 

proposições voltadas para as ações e processos educacionais, com o objetivo de 

oportunizar o diálogo em torno das condições que o Pibid/UERGS tem tornado 

possível. Foram 94 trabalhos que dedicaram a reflexão acerca das práticas 

realizadas pelo Pibid nas escolas de educação básica. Práticas que envolveram 

discussões sobre a docência, sobre as Artes, sobre a Pedagogia, sobre as 

diferentes áreas que compõem o currículo escolar, bem como a importância de cada 

área na formação das crianças e dos jovens. 

No quinto evento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

no ano de 2016 organizado na Unidade em São Francisco de Paula contou com a 

apresentação de 10 subprojetos.  Os subprojetos discutiram a temática 

“Compartilhar experiências, docência, pesquisa, arte e ambiente” O quadro abaixo 

identifica os trabalhos, organizados em linha temática, título, autor/orientador e 

subprojeto.  
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

O exercício da diferença 
a partir do pibid 
 

Rodrigo Amarante, 
Jucélia Rodrigues 
Ferreira e Tatiana Luiza 
Rech 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Mimportância da 
educação ambiental nas 
séries inicias 
 

Claudia Souza de 
Oliveira, Juliana 
Rodrigues Martins, 
Edilma Machado de Lima 
e Rochele da Silva 
Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Materiais alternativos na 
educação infantil: 
brincando e aprendendo 
através do lúdico 
no berçário  

Jayne Pumpemacher 
Savedra, Sandy Mary 
Azevedo Bonatti, Catiana 
Caf forelli Espindula e 
Dolores Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Letramento e animação 
cultural com obras de 
literatura de érico 
veríssimo 

Fabiana Rosa dal Forno, 
Tatiele Portela De 
Oliveira e Armgard Hepp 
Lutz 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Contação de histórias na 
educação infantil e anos 
iniciais: experiências nas 
práticas 
de iniciação à docência 

Hosana Teresinha 
Fagundes Fontana, 
Jaqueline Rodrigues 
Fabres, Edilma Machado 
de Lima e Rochele da 
Silva Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Pibid em prática: 
vivenciando uma 
experiência 
 

Cris Barcelos Gonçalves, 
Edilma Machado de Lima 
e Rochele da Silva 
Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Pibid: um enfoque na 
transversalidade 
 

Cibele Rodrigues 
Rodrigues e Jaqueline 
Lidorio de Mattia 

Pedagogia/Bagé 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

História, memórias e 
identidades: 
alfabetização, letramento 
e educação 
matemática como 
possibilitadores do 
diálogo no pibid 

Marcia Cristina Moreira 
da Rosa, Andressa 
Tonello, Daniéli Brocker, 
Gisele Gabriele Chereida 
Pinto, Maria Angélica da 
Silva, 
Suiane Faistauer e Rozi 
Terezinha Moreira da 
Rosa Reis 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Literatura e artes: 
oportunizando contextos 
para apreciação destas 
práticas 
 

Victória Negreiros de 
Queiróz e Dolores 
Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Pibid integrado na 
alfabetização e 
letramento das escolas 
públicas alegretenses 

Iria Elizete Oliveira, 
Edilma Machado de Lima 
e Rochele da Silva 
Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 

 Eu sou super: 
investigando a criação de 
figuras teatrais 
 

Carla Viviane Cardoso 
Pozo, Carla Saticq, 
Carlos Roberto Mödinger 
e Marli Susana Carrard 
Sitta 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Entrando no mundo 
mágico da recreação e 
das artes 
 

Angélica Silva de Souza, 
Cássia Caroline Bordone, 
Lidiane Pereira Bertolo, 
Denise Nunes de 
Campos do Nascimento, 
Rita Cristine Basso 
Soares Severo e Percila 
Silveira De Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Cinema na escola: 
caminhos para a 
aprendizagem 

Ivete Kunzler Silveira, 
Fernanda Lopes Melo, 
Rosemeri Silva da Veiga 
Rita Cristine Basso 
Soares Severo e 
Percila Silveira de 
Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

O bullying como fator de 
interferência no processo 
de ensino-aprendizagem 
na escola (parte 02) 
 

Elidiane Fogliatto Moreira, 
Silvane Inês Pieczkow sw 
sk, Juliana de Oliveira 
Pereira, Valdereza de 
Fátima Dornelles Malzon 
e Maria da Graça 
Prediger da Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Vivências efêmeras e 
genuínas 
 

Luana Camila Marasca, 
William Fossati Rodrigue, 
Marli Susana Carrard 
Sitta e Carlos Roberto 
Mödinger 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

O movimento corporal e 
brincadeiras no contexto 
da educação 

Thainara Lobo dos Santo, 
José Ailton Ourique, Rita 
Cristine Basso Soares 
Severo e Percila Silveira 
de Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Espaço escolar: um 
espaço de diversas 
linguagens 

Elaine Corrêa Teixeira, 
Fernanda Schinaide, Rozi 
Terezinha Moreira da 
Rosa Reis, Aline Reis 
Calvo Hernandez 
e Sita Mara Lopes 
Sant’anna 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

A matemática e os jogos: 
uma combinação que dá 
certo 

Débora Cristina Silva 
Brocker Raupp, Bruna 
Reis dos Reis, Cassiele 
Pereira Marques, Priscila 
Miréle de Souza Lima, 
Vanessa Ramos dos 
Reis; Régia Maria Bof f 
Carniel, Aline Reis Calvo 
Hernandez e Sita Mara 
Lopes Sant’Anna 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

O pibid enquanto espaço 
provocativo e reflexivo de 
construção dos saberes 
docentes: 
arte e meio ambiente 

Jociele Terezinha 
Corazza, Rosinei Brito e 
Tatiana Luiza Rech 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Projeto meu mundo 
sustentável: um diálogo 
sobre meio ambiente, 
respeito mútuo 
e modos de vida 

Neiva Elisa Moreira 
Guterres, Leticia da Silva 
Antunes, Jaqueline 
Lidorio de Mattia e 
Viviane Castro 
Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

A rotina na educação 
infantil - turno integral 
  
 

Daiana Velaski Moraes, 
Deise Borks, Valdirene 
Barcelos dos Santos, 
Rosemari Silva da Veiga, 
Rita Cristine Basso 
Soares Severo e Percila 
Silveira de Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Pibid: um percurso de 
iniciação à docência 

Wilher Welter, Jucimara 
Raupp da Rosa Chaves e 
Dolores Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

A criança: descobrindo, 
interpretando e agindo 
sobre o mundo 

Claudia Aparecida Matos 
Bastos, Charlize 
Rodrigues Fagundes, 
Emily Vasconcelos de 
Lima, 
Rosane Terezinha Pires 
de Almeida, Elisabete de 
Fatima Silveira da Rosa, 
Rita Cristine Basso 
Soares Severo 
e Percila Silveira de 
Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Meio ambiente: preservar 
também é coisa de 
criança 
 

Deise Monteiro 
Rodrigues, Sara Regina 
Soares, Edilma Machado 
de Lima e Rochele da 
SIlva Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

O processo de inserção 
para iniciação à docência 
no programa pibid. 

Celair Amigoni 
Gonçalves, Mariana 
Souza Lupat, Rita 
Fabiana de Oliveira Costa 
e Dolores Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Rádio escolar Nutielle Reis Almeida e 
Cristina Rolim Wolf 
fenbüttel 

Música/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Agora, somos pibidianas! 
as primeiras 
contribuições do pibid à 
nossa formação 
acadêmica 

Juliana de Oliveira 
Pereira, Silvane Inês 
Pieczkw oski e Tatiana 
Luiza Rech 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Reconhecimento e 
conscientização da fauna 
e da flora na educação 
infantil... 
  

Caroline Pereira Milan, 
Keity Ariane Pacheco 
Vieira, Catiana Gaf forelli 
Espíndula e Dolores 
Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Projeto circulando: 
letramento, arte e 
educação matemática no 
pibid39 
 

Fabiane Rodrigues, 
Gabriela Angra, Priscila 
da Silva Damasceno, 
Zaira Heitelvan Alves, 
Rubia Aiesa Pinto Pioner 
Jandrey, 
Aline Reis Calvo 
Hernandez e Sita Mara 
Lopes Sant’Anna 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

A importância do pibid na 
escola Boa Esperança 
(São Luiz Gonzaga) 

Tanise Silva da Silva, Eni 
Maria Silva da Silva, 
Roseli Teixeira Sandri, 
Marisa Scherf, Silvia 
Regina Oliveira dos 
Santos, 
Rita Cristine Basso 
Soares Severo e Percila 
Silveira De Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Letramento e 
numeramento no 
contexto da ludicidade 
como fator de promoção 
da aprendizagem 

Chaiane Prado Santos, 
Marielen Priscila da 
Cunha Fioravante, Edilma 
Machado de Lima 
Machado e Rochele da 
Silva Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

A sala de aula enquanto 
construção da docência 
artista e dos saberes 
teatrais 
 

Fernanda Da Silva 
Sobierajski, Raquel 
Lemos Peres, Marli 
Susana Carrard Sitta e 
Carlos Roberto Mödinger 

Teatro/Montenegro 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Imagens e palavras na 
escola: problematizando 
as potências do 
aprender.. 

Francine dos Santos 
Rodrigues, Leila da Silva 
Aquino e Viviane Castro 
Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Ditaduras civis-militares 
do cone sul da américa 
latina: a memória 
histórica 
nas aulas de ele - pibid 
espanhol UFRGS 

Irene Plentz, Leonardo 
Rava, Débora Santos e 
Monica Nariño 

Pedagogia/Bagé 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

A importância da 
visibilidade das ações na 
afirmação do programa 
institucional 
de iniciação à docência 
(pibid) 

Susana Tebaldi Toledo e 
Igor Moraes Simões 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Circuito e associações 
da arte: jogos aplicados 
na escola 

Jozieli Camargo Noquete 
Weber, Iury de Mello 
Araujo e Igor Simões 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

As múltiplas 
possibilidades para a 
construção da identidade 
músico-docente através 
do pibid - música da 
uergs 

Bruno Felix da Costa 
Almeida e Cristina Rolim 
Wolf fenbüttel 
 

Música/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Relações entre a 
formação docente e o 
pibid 

Jéssica da Rosa Pinheiro 
e Igor Moraes Simões 
 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Pibid como encontro do 
fazer docente 
 

Wesley Alves dos Santos, 
Bruna Johann Nery, Marli 
Carrard Sitta e Carlos 
Mödinger 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

A ludicidade como 
metodologia no ensino 
da dança para educação 
infantil 

Maiara Fernandes de 
Lima, Grace Boeira 
Viegas e Sílvia da Silvia 
Lopes 

Dança/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

A ludicidade auxiliando 
no resgate de valores no 
cotidiano escolar 
 

Elisa Jaques dos Santos, 
Giselma Bastos de 
Moura, Iane Matos de 
Oliveira, 
Rita Cristine Basso 
Soares Severo e Percila 
Silveira De Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Projeto a arte nas cores 
e formas: relatos de 
experiências 
 

Elisabete de Fátima 
Silveira da Rosa, Tanise 
Almeida Leal de Mel, Rita 
Cristine Basso Soares 
Severo e 
Percila Silveira de 
Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

O jogo de me ver é te ver 
jogando: da presença 
paralela ao olhar de 
intervenção 

Bruno Flores Prandini, 
Thais Pegoraro, Marli 
Susana Carrad Sitta e 
Carlos Roberto Mödinger 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

A cidade de bagé sob o 
olhar da criança 

Aline Batista, Thais de 
Oliveira Camejo, Sonia 
Gelos e Viviane Castro 
Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Oficina de violão na emef 
cinco de maio: uma 
atividade de iniciação à 
docência do pibid 

Leonardo Ferreira de 
Mattos, Thales Herrmann 
Sant'Anna e Cristina 
Rolim Wolf fenbüttel 

Música/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Teatrar e brincar na 
educação infantil 

Rodrigo Santos Rei, 
Larissa de Souza Deon, 
Ew ertom Rodrigues 
Mendes Netto, Carlos 
Roberto Mödinger e 
Marli Susana Carrard 
Sitta 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Histórias dançantes 
 

Carolline Rocha Alves e 
Sílvia da Silva Lopes 

Dança/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Modos de ser docente 
artista: uma invenção 
contínua de si mesmo 
em múltiplas relações 

Rafaela Deise Giacomell, 
Carlos Möndiger e Marli 
Susana Carrad Sitta 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Construindo valores: 
brincando, inventando e 
recriando 
 

Tanise Silva da Silva, Eni 
Maria Silva da Silva, 
Roseli Teixeira Sandri, 
Silvia Regina dos Santos, 
Marisa Scherf , Rita 
Cristine Basso Soares 
Severo e Percila Silveira 
de Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Sentimento de pertença: 
o que caracteriza o 
sentimento de pertença 
de uma comunidade 

William Pollnow 
 

Externo/ 
Acadêmico do 
Curso de 
Bacharelado em 
Gestão Ambiental 
na unidade 
universitária da 
UERGS em São 
Francisco de 
Paula. 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Nossas experiências 
como pibidianas 
 

Laura Benevides Roland, 
Helena Silva, Rochele da 
SIlva Santaiana e Edilma 
Machado de Lima 

Pedagogia/Alegrete 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Eu, a escola e o mundo: 
processos de identidades 
 

Lucas Severo Abad, 
Graziela da Rosa Braga, 
Fátima Regina Mosquera 
e Viviane Castro 
Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

 
 
Oficina teatro e capoeira 
 

Luciana Baptista 
Carabajal, Sara Pereira 
de Campos, Marli Susana 
Carrard Sitta e Carlos 
Roberto Mödinger 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

P-arte: a arte das 
palavras 
 

Jocteel Jonatas de Salles, 
Pâmela de Oliveira 
Magalhães, Windy Lopes 
Branco, Marli Susana 
Carrard Sitta 
e Carlos Roberto 
Mödinger 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Educação musical: 
relações entre o 
aprendizado de piano e a 
história de um 
transatlântico 

Giácomo de Carli da Silva 
e Cristina Rolim Wolf 
fenbüttel 

Música/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Cantinhos pedagógicos Josiane da Silva Lima e 
Adriana da Costa 
Castilhos 

Pedagogia 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Imagens da infância: a 
construção do saber 
através das brincadeiras 
 

Fernanda Viegas, Raquel 
Vieira, Viviane Castro 
Camozzato e Jaqueline 
Lidório de Mattia 

Pedagogia/Bagé 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

A profissão docente - 
problematização sobre 
características do 
professor 
 

Gabriella Machado 
Guimarães Firmino, Sita 
Mara Lopes Sant’ Anna e 
Ana Maria Bueno Accorsi 

Letras/ Porto 
Alegre 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Os sentidos da docência 
nos dizeres dos 
professores da eja 

Tayna Silva Velho e Sita 
Mara Lopes Sant'Anna 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Docência mediada por 
tecnologias: investigação 
dos recursos nas escolas 
estaduais 
de São Francisco de 
Paula/RS 

Luiz Antonio Borges da 
Silva, Susana Ribeiro 
Luca e Adriana Helena 
Lau 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Projeto pibid de 
sustentabilidade social: 
desenvolvendo ações 
sustentáveis 
com alunos das séries 
iniciais, Alegrete/RS 

Vânia Ramos e Alexandra 
Carvalho Montanha 
 

Pedagogia/Alegrete 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Pedagogia relacional no 
cotidiano escolar: um 
modelo a ser seguido 

Wagner dos Anjos 
Mendonça, Edilma 
Machado de Lima e 
Rochele da Siva 
Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Pibid: intervenção em 
arte na emef de osório 

Mario Augusto Dutra, 
Milena Flores Machado, 
Jucimara Raupp da Rosa 
Chaves e Dolores 
Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

A música e as relações 
 

Taís Alderette e Cristina 
Rolim Wolf fenbüttel 

Música/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Artistas que pesquisam 
artistas 
 

Lidiane Dias de Quadros 
e Adriana da Costa 
Castilhos 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Cria(nça) dança Israel Sulivan Rodrigues 
Amaral, Larissa Canelhas 
e Silvia da Silva Lopes 

Dança/Montenegro 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Iniciação à docência: 
interdisciplinaridade, 
escola e suas 
possibilidades 

Fernanda Fernandes 
Freitas Almeida Maia e 
Igor Moraes Simões 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 
Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

(Re)desenhando as 
formas de apreciar, 
contextualizar e criar arte 

Marina da Rocha 
Sobrosa, Erasmo Carlos 
Breitembach e Sílvia da 
Silva Lopes 

Dança/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Pibid e pedagogia: 
afetividade e 
aprendizagem 
significativa nas 
intervenções 
pedagógicas 

Ivana Ceolin, Rochele da 
SIlva Santaiana e Edilma 
Machado de Lima 

Pedagogia/Alegrete 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Promovendo o diálogo 
intercultural no contexto 
escolar 

Márcia Solange Volkmer Pedagogia 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

À sombra no âmbito 
escolar: formas de 
criação pedagógica por 
meio do teatro de 
Sombras 

Mani dos Santos, Diogo 
Rigo, Carlos Roberto 
Mödinger e Marli Susana 
Carrard Sitta 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Perfil do leitor-professor 
e do leitor-aluno da 
educação básica das 
redes estadual 
e municipal da região 
metropolitana de Porto 
Alegre 

Maeus Rodrigues dos 
Santos e Ana Maria 
Bueno Accorsi 
 

Letras/Porto Alegre 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Ciranda e alfabetização: 
a cultura popular e a 
dança na escola 

Letícia Schneider, Juliana 
Silveira e Kátia Salib 

Dança/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Alfabetização: uma 
viagem mágica na 
literatura infantil 

Tamires Dorneles da 
Silva, Pamela Franciele 
Machado Ferreira Verber, 
Fatima Regina Fernandez 
Mosquera e 
Jaqueline Lidorio de 
Mattia 

Pedagogia/Bagé 
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Linha 
temática 

Título Pibidiano/orientador Subprojeto 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Experimentação, ação e 
partilha do desenho em 
sala de aula 
 

Mayra Corrêa Marques, 
Susana Tebaldi Toledo, 
Jéssica da Rosa Pinheiro 
e Igor Moraes Simões 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Metodologia sem prática 
 

Ariberto Farias 
Bauermann-Filho e Igor 
Moraes Simões 

Teatro/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Oficina de musicalização 
na emef cinco de maio: 
experiências de iniciação 
à docência no subprojeto 
música/pibid 

Bruna Von Mühlen, Ana 
Luiza Vier e Cristina 
Rolim Wolf fenbüttel 

Música/Montenegro 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Brincando se conquista 
valores 

Elienara Domingues 
Alves, Janaine Strieder 
Paraboni, Márcia Elena 
Ortiz Moreira, Antonia 
Elizete da Veiga, 
Iane Matos de Oliveira, 
Rita Cristine Basso 
Soares Severo e Percila 
Silveira de Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Compartilhar 
experiências, 
docência, 
pesquisa, 
arte e 
ambiente 

Experiência educativa 
com sabor e diversão: 
intervenções 
pedagógicas realizadas 
pelo pibid em alegrete 

Luciane Gripa Bacelar, 
Rochele da Silva 
Santaiana e Edilma 
Machado de Lima 

Pedagogia/Alegrete 

Fonte: Lemos; Hernandez; Azevedo; et al. (2016) 

 
Os resultados do evento nos instigam a olhar com muita atenção para as 

políticas educacionais atuais de formação docente e a continuar lutando por sua 

intensificação e continuidade, pois elas contribuem, de forma inequívoca, para uma 

maior qualidade da educação e da formação que acontecem nas nossas escolas e 

universidades. Tendo em vista o impacto revelado pelo PIBID/UERGS, esse 

Seminário ratifica, com essa produção, o quanto vem fortalecendo e incrementando 

a formação inicial de professores. 

Anais do 5º Seminário do PIBID/UERGS se constituíram, para além de 

registro das apresentações dos trabalhos ao longo do evento, em constante 

“compartilhar das experiências” vividas nos cotidianos educacionais, promovendo 

profícuo debate sobre a importância da interlocução entre a Universidade e escolas 

públicas gaúchas. 
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No sexto evento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

no ano de 2017 organizado na Unidade em Alegrete contou com a apresentação de 

120 trabalhos. Os trabalhos apresentados seguiram a temática que foi “Avaliação e 

Processos Inclusivos: potencialidades e Experiências no Pibid-Uergs”. O quadro 

abaixo identifica os trabalhos, organizados em linha temática, título, autor/orientador 

e subprojeto. 

 

25Quadro 9 - Anais do 6º Evento do PIBID – 2017 

Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Projeto: portas 
abertas voando para 
o mundo 
pibid/uergs/litoral 
norte 
 

Giovanna 
Gonçalves 
Kaipper, Jucimara 
Raupp e Dolores 
Schusser  

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Formação inicial e 
continuada no cenário 
educacional: 
interlocuções  
com o pibid 

Ivana Almeida 
Serpa, Edilma 
Machado de Lima 
e Rochele da 
Silva Santaiana  
 

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Os efeitos dos contos 
e das fábulas no 
processo de 
alfabetização  
e letramento nas 
intervenções do pibid 

Aline Correa 
Dorneles Gediel, 
Edilma Machado 
de Lima e 
Rochele da Silva 
Santaiana  
 

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

A importância da 
matemática nos 
primeiros anos do 
ensino fundamental 
 

Wagner 
Mendonça, Edilma 
Machado de Lima 
e Rochele da 
Silva Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Intervenções do pibid 
com práticas de 
alfabetização de 
letramento e 
numeramento 

Natiele Figueira 
Aloy, Mariele 
Franco Pereira, 
Edilma Machado 
de Lima e 
Rochele da Silva 
Santaiana  
 

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Campos de 
experiências na 
educação infantil 
 

Andreia do 
Nascimento 
Santos, Nadia 
Maria Pacheco 
dos Reis, Rita 
Fabiana Oliveira 
Costa e Dolores 
Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 
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Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Encontros: espaço de 
criação para 
narrativas teatrais 
 

Hélbio Gabriel 
Rodrigues 
Pereira, Bruno 
Flores Prandini, 
Monaliza Furtado, 
Carlos Roberto 
Mödinger e  
Marli Susana 
Carrard 

Teatro/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Projeto “a matemática 
e o letramento rumo 
ao conhecimento”: 
sentidos reflexivos 
para a formação 
docente 
  
 

Priscila Miréle de 
Souza Lima, 
Cassiele Pereira 
Marques, Débora 
Brocker Raupp, 
Elaine Teixeira,  
Régia Carniel, 
Rosmarie Reinehr 
e Vanessa Ramos 
Reis 

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Subprojeto 
música/pibid: cultura 
local de montenegro 
como instrumento  
de estudo e criação 

Ana Luiza Vier, 
Juliane Ines Neis 
e Cristina Rolim 
Wolffenbütte 

Música/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Diálogos entre corpo, 
arte e educação 
 

Maiara Amorim, 
Magda Dreher 
Nabinger e Silvia 
da Silva Lopes  

Dança/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

A herança cultural 
africana nas salas de 
aula 

Laura Benevides 
Roland, Tarcisio 
Soares Pedroso, 
Edilma Machado 
de Lima e  
Rochele da Silva 
Santaiana  

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Corpo, movimento e 
arte: movimentar-se é 
preciso 

Jayne 
Pumpemacher 

Teatro/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Discutindo questões 
de gênero na escola a 
partir do 8 de março 

Susana Tebaldi 
Toledo, Mayra 
Corrêa Marques, 
Jozieli Camargo 
Noquete Weber,  
Lucas Platiz 
Nepomuceno e 
Igor Moraes 
Simões 

Teatro/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

A importância do 
pedagogo no trabalho 
com a primeira 
infância 

Viviana 
Bardemaker 
Anhaia, Edilma 
Machado de Lima 
e Rochele da 
Silva Santaiana  

Pedagogia/Alegrete 
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Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Brincando e fazendo 
arte aprendemos a 
conviver 

Elisa Jaques dos 
Santos, Tanise 
Silva da Silva da 
Silva, Tanise 
Almeida Leal de 
Melo, Rita Cristine 
Basso Soares 
Severo e Percila 
Almeida  

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Somos diferentes Ana Paula Rosa 
de Moraes, Vera 
Lúcia Alves Ribas, 
Tatiana Luiza 
Rech e Rosangela 
Nascimento  

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Desigualdades de 
gênero: a escola 
como promovedora 
do diálogo  
e da igualdade de 
direitos 

Francine Santos 
Rodrigues, Suelen 
Marques 
Machado, Fatima 
Regina Mosquera 
e Viviane Castro 
Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Pibid pedagogia 
uergs: o brincar e arte 
escola municipal 
educação  
infantil santa 
luzia/osório/  

Milena Flores 
Machado, Mario 
Augusto Alves 
Dutra, Rita 
Fabiana Costa 
Oliveira e Dolores 
Schussler  

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

A prática de conjunto 
instrumental em salas 
de aula do ensino 
fundamental 

Giácomo de Carli 
da Silva, Juliane 
Inês Neis e 
Cristina Rolim 
Wolffenbüttel  

Música/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Projeto de 
intervenção 
pibid/uergs litoral 
norte culinária como 
forma de expressão 
na educação infantil: 
nunca foi tão gostoso 
construir  
aprendizagens 
significativas 

Keity Ariane 
Pacheco Vieira, 
Dolores Schussler 
e Rita Fabiana 
Oliveira Costa  
 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Intervenções lúdico-
musicais 
 

Thales Herrmann 
Sant'Anna, Juliane 
Inês Neis e 
Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Música/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Os desafios de ser 
professor na 
contemporaneidade 
 

Elidiane Fogliatto 
Moreira, Daiane 
Hochmuller da 
Silva Reck, 
Daiane Germano 
Dias,  
Margareth Lutz e 
Maria da Graça 
Prediger Da Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 
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Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Teatralidades infantis 
 

Maria Carolina 
Santos de Aquino, 
Pâmela Caroline 
de Oliveira 
Magalhães, 
Graciele Leal, 
Carlos Roberto 
Mödinger  
e Marli Susana 
Carrard Sitta  

Teatro/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Possibilidades do 
pibid: histórias para 
contar e diferenças 
para respeitar 

Casseane 
Andreatta da 
Silva, Marilia de 
Campos 
Serquivitio, 
Andressa da Silva 
Cunha  
Liz Maria Ribas e 
Maria da Graça 
Prediger da Pieve  

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Incentivar a prática de 
leitura por meio da 
contação de histórias 

Franciele 
Rodrigues Vieira, 
Elidiane Fogliatto 
Moreira, Sandra 
Caino, Rosangela 
Conceição Gomes 
Nascimento e 
Maria da Graça 
Prediger Da Pieve  

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Criação e 
interdisciplinaridade: 
ensinando e 
aprendendo dança na 
escola 

Grace Boeira 
Viegas, Magda 
Dreher Nabinger e 
Sílvia da Silva 
Lopes  

Dança/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Iniciação à docência 
formando 
multiplicadores para 
um trânsito seguro 
 

 Tamíris Soares 
Pinheiro, Leticia 
Ribeiro dos 
Santos Móre, 
Viviane Castro 
Camozzato e  
Jaqueline Lidorio 
Mattia 

Pedagogia/Bagé 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Por uma cidade para 
as crianças 
 

Cíntia Francieli 
Figueiredo Martins 
Rodrigues, Daiane 
Cardoso Martins e 
Tania Toffoli  

Pedagogia/Bagé 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Alfabetização/ 
letramento e 
numeramento 

Andreia Beatriz de 
Jesus Silva, 
Jucimara Raupp 
da Rosa Chaves e 
Dolores Schussler  

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 
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Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Pluralidade cultural: 
educar para a 
diversidade 

Pâmela Franciele 
Machado Ferreira 
Vérber, Tamires 
Dorneles da Silva,  
Fatima Regina 
Fernandez 
Mosquera e 
Jaqueline Lidorio 
de Mattia  

Pedagogia/Bagé 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Criança cidadã: 
construindo uma 
educação 
humanizada 

Aline Batista, 
Jaqueline Flesch, 
Sonia Gelos e 
Viviane Castro 
Camozzato  

Pedagogia/Bagé 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Dobraduras com 
narrativas poéticas, 
novas possibilidades 
na aula de artes 

Ariberto F. 
Bauermann Filho 
e Igor Moraes 
Simões  

Teatro/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Letramento e 
numeramento no 
contexto da 
ludicidade: abordando 
novas concepções e 
aprendências 

Chaiane Prado 
Santos, Cláudia 
Souza de Oliveira, 
Graciele Ramos 
de Ramos e 
Edilma Machado 
de Lima 

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

1, 2, 3, conte outra 
vez: inserindo a 
matemática de forma 
lúdica na educação 
infantil em turno 
integral 

Giselma Bastos 
de Moura, 
Janaíne Strieder 
Paraboni, 
Manuele Ramos 
Rosa,  
Antonia Elisete 
Veiga, Taina 
Freitas Freitas 
Perroni, Rosemari 
Silva Silva da 
Veiga,  
Percila Silveira de 
Almeida e Rita 
Cristine Basso 
Soares Severo 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

As vivências da 
diversidade de 
valores em salas de 
aula da atualidade 

Denise Dos 
Santos Goulart, 
Lillian Da Rosa 
Vargas Claussen, 
Edilma Machado 
Lima e Rochele 
Silva Santaiana  

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Aproximações na 
paisagem escolar 
 

Mayra Corrêa 
Marques e Igor 
Moraes Simões  

Teatro/Montenegro 
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Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Matemática na 
educação infantil: o 
lúdico e o concreto 
trazendo  
significado à 
Avaliação e processo 
inclusivos:potencialida
des e experiências no 
Pibid-Uergs 
aprendizagem 

Queli Cristina 
Schutz, Luis 
Fernando Pereira 
Barbosa, Ana 
Lúcia Goulart, 
Edilma Machado 
de Lima e 
Rochele da Silva 
Santaiana  

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Geladoteca: um 
recurso de incentivo à 
leitura 

Tauana Oliveira 
Corrêa, Carmen 
Jacira Barasuol e 
Tatiana Luiza 
Rech 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Um olhar reflexivo 
sobre a africanidade e 
sua cultura no âmbito 
escolar 
 

Carina Falcão 
Ribeiro, Karine 
Oliveira Horner, 
Edilma Machado 
Lima e Rochele 
da Silva 
Santaiana  

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Pibid e as práticas 
pedagògicas 
desenvolvidas no 4º 
ano: potencialidades 
criativas 

Ivana Matilde 
Ceolin, Cris 
Barcelos 
Gonçalves, 
Rochele da Silva 
Santaiana e 
Edilma Machado 
de Lima  

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

A experiência de 
(re)desenhar com o 
corpo: experimentar 
modos de apreciar, 
contextualizar e fazer 
dança 

Marina da Rocha 
Sobrosa, Erasmo 
Carlos 
Breitembach, 
Magda Dreher 
Nabinger e  
Sílvia da Silva 
Lopes  

Dança/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Psicomotricidade, 
ludicidade e jogos 
pedagógicos: um viés 
importante  
no ensino 
fundamental 

Michele Lima 
Lima dos Santos, 
Jose Ailton 
Gomes Ourique, 
Mirian Calita da 
Silva Porto,Tanira 
Escobar Pereira, 
Rita Cristine 
Basso Soares 
Severo e Percila 
Silveira de 
Almeida 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Diferentes olhares 
sobre a educação e a 
escola através do 
estudo  
da realidade local 

Jenifer Martins 
Rodrigues Ramos, 
Fátima Regina 
Fernandez 
Mosquera e 
Viviane Castro 
Camozzato  

Pedagogia/Bagé 
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Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Subprojeto pedagogia 
pibid/uergs: arte e 
expressão na 
educação infantil  
na emei santa 
luzia/osório/rs 

Dolores 
Schussler, Milena 
Flores Machado, 
Mario Augusto 
Alves Dutra e Rita 
Fabiana Costa 
Oliveira  

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Subprojeto pedagogia 
pibid-uergs: projeto: 
corpo eu te sinto- 
berçario  
da escola municipal 
educação infantil 
santa luzia/osório/rs 

Milena Flores 
Machado, Mario 
Augusto Alves 
Dutra, Rita 
Fabiana Costa 
Oliveira e Dolores 
Schussler  

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Subprojeto pedagogia 
pibid/uergs litoral 
norte- promovendo o 
desenvolvimento 
infantil- berçário por 
meio da ludicidade,  
na emei criança feliz- 
osório/rs 

Elizandra Messagi 
dos Santos, 
Poliane Benetti, 
Catiana Gafforelli 
Espindula e 
Dolores Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Subprojeto pedagogia 
pibid/uergs litoral 
norte: o mundo da 
ludicidade no 
maternal i – 
promovendo o 
desenvolvimento 
infantil na emei santa 
luzia- osório/rs 

Valdirene Nunes 
da Silva, Luiza 
Fernanda do 
Carmo Montardo, 
Rita Fabiana 
Costa Oliveira e  
Dolores Schussler  
 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs Avaliação e 
processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Recreação no resgate 
de valores 

Maria Madalena 
Lourenço, Emilly 
Vasconcellos 
Lima, Percila 
Silveira de 
Almeida, Rita 
Cristine Basso e  
Iane Matos 
oliveira  

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Projeto pibid/uergs: 
“pequenos 
pesadores” no 5º ano 
do ensino 
fundamental  
de nove anos/emef 
major antonio de 
alencar/osório/rs 

Layne Gorgia 
Ribas Amado, 
Jucimara Raupp 
da Rosa Chaves e 
Dolores Schussler  
 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Fazendo arte e 
deixando a 
imaginação voar: 
alfabetização na 
perspetiva  
do letramento-
subprojeto pedagogia 
uergs litoral norte 

Claudia de 
Camargo Barbosa 
Formoso, Jeniffer 
Saldanha 
Medeiros,  
Jucimara Raupp 
da Rosa Chaves e 
Dolores Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 
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Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Arte na educação: 
reflexões de uma 
pibidiana de 
pedagogia 
 

Nidia da Rosa 
Cherolt, Rochele 
da Silva 
Santaiana e 
Edilma Machado 
de Lima  

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Arte na educação: 
criatividade e 
imaginação 
transformando nossas 
vivências 

Alexandra 
Carvalho 
Montanha, 
Alessandra 
Abramowicz 
Machado,  
Marizete 
Gonçalves, Marta 
Maria Garcia, 
Rochele da Silva 
Santaiana e 
Edilma Machado 
de Lima 

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Matemática nas séries 
iniciais: uma nova 
perspectiva de 
aprendizagem  
no dia a dia da 
criança 

Danisia Silvana 
Carvalho Brasil, 
Rochele da Silva 
Santaiana e 
Edilma Machado 
de Lima 

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Semeando valores: 
aprendendo a ser e 
conviver 

Ivete Kunzler 
Silveira, Valdirene 
Barcelos dos 
Santos, Tiago 
Eduardo Bertolo 
Pereira, Eliziane 
de Avila 
Maroneze,  
Bianca Viapiana, 
Silvia Regina 
Oliveira dos 
Santos, Percila 
Silveira de 
Almeida e Rita 
Cristine Basso 
Soares Severo  

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

A rotina na educação 
infantil – turno integral 

Ivete Kunzler 
Silveira, Valdirene 
Barcelos dos 
Santos, Rosemari 
Silva da Veiga, 
Percila Silveira de 
Almeida e  
Rita Cristine 
Basso Soares 
Severo  

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Trabalhando a 
autonomia em uma 
turma do primeiro ano 
a partir do pibid 

Patrícia do Amaral 
Guerreiro, Nara 
Mello Ferraz e 
Maria da Graça 
Pieve 

Pedagogia/Cruz 
Alta 
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Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Linguagem e 
expressão de frida 
kahlo na sala de aula 
 

Rodrigo 
Amarante, Jucélia 
Rodrigues 
Ferreira, Sandra 
Maria Cezar 
Caino e Tatiana 
Luiza Rech  

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Teatro e futebol juntos 
dá no quê 

Monaliza Furtado, 
Rodrigo Santos 
Reis, Carlos 
Roberto Mödinge 
e Marli Susana 
Carrard Sitta  

Teatro/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Inclusão de pessoas 
com trantorno do 
espectro autista –  
tea nas escolas 
comuns 

Jorge Vilmar de 
Oliveira Soares, 
Edilma Machado 
de Lima e 
Rochele da Silva 
Santaiana  

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Educar, ensinar os 
encantos que as 
diferenças podem nos 
proporcionar:  
análise das 
intervenções 
pedagógicas 
realizadas pelo pibid 

Paula Regina do 
Nascimento 
Azevedo, Anna 
Laura Kerkhoff 
Cristofari, Edilma 
Machado Lima e 
Rochele da Silva 
Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Aavaliação na prática 
pedagógica das 
pedagogas/pibidianas 
da uergs  
São Luiz Gonzaga 

Ivete Kunzler 
Silveir e Percila 
Silveira de 
Almeida  
 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Alfabetização, 
letramento e 
ludicidade 

Janaína da Costa, 
Solange Lourenço 
da Silva e Maria 
da Graça Da 
Pieve  

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Educação em saúde: 
o lúdico de forma 
relevante para um 
aprendizado saudável 

kati Bardim Costa, 
Edilma Machado 
de Lima e 
Rochele da Silva 
Santaiana 

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Adriana varejão: arte 
contemporânea 
vivenciada na escola 

Jucélia Rodrigues 
Ferreira, Rodrigo 
Amarante e 
Tatiana Luiza 
Rech  

Pedagogia/Cruz 
Alta 

 Reverberações de 
estudos em grupo 

Jozieli Camargo 
Noquete Weber e 
Igor Moraes 
Simões  

Teatro/Montenegro 
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Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs Avaliação e 
processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

A educação nas 
séries iniciais e a 
prática teatral 
 

João Pedro 
Corrêa Alves, 
Ewerton Netto, 
Ágata Tejada, 
Marli Susana 
Carrard Sitta e 
Carlos Roberto 
Mödinger 

Teatro/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

O uso do material 
dourado no ensino da 
matemática em uma 
turma  
de 2º ano do pibid 

Ana Luiza 
Barbosa Maciel, 
Elisabete Silva da 
Silva, Maria da 
Graça Prediger 
Da Pieve e 
Helenara 
Machado de 
Souza  

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Pibid: uma 
experiencia enquanto 
aluna do curso de 
pedagogia 

Sandra Elizabet 
Fagundes da 
Silva, Naiara 
Cristina Schuler e 
Helenara 
Machado de 
Souza 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

A escuta do sim William Fossati 
Rodriguez, Marina 
Tronco Martins da 
Silva, Graciele 
Leal, Marli Susana 
Carrard Sitta e 
Carlos Roberto 
Mödinger. 

Teatro/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Espaço 
escola/comunidade: a 
desterritorialização do 
exercício teatral 

Wesley Alves Dos 
Santos, Jocteel 
Salles, Bruna 
Joahann Nery, 
Ágata 
Schervenski 
Tejara  
Marli Susana 
Carard Sitta e 
Carlos Roberto 
Mödinger  

Teatro/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Recreação: 
aprendendo e se 
divertindo 

Cassia Caroline 
Bordone Santiago, 
Angelica Silva de 
Souza, Charlize 
Fagundes, Iane 
Matos  
Percila Silveira de 
Almeida e Rita 
Cristine Basso 
Soares Severo  

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 
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Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Leitura e produção 
textual: através de 
jogos e brincadeiras 

Elienara 
Domingues Alves, 
Thainara Lobo 
dos Santos, 
Denise Nunes de 
Campos do 
Nascimento,  
Percila Silveira de 
Almeida e Rita 
Cristine Basso 
Soares Severo  

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Educação, trânsito, 
transversalidade, 
documentário 

Janice Lima 
Alves, Kairusa 
Ribas Silva, 
Andrey Rodrigues 
Silveira, Viviane 
Castro Camozzato 
e Jaqueline 
Lidorio de Mattia  

Pedagogia/Bagé 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

As experiências do 
pibid na e.m.e.i. 
Criança feliz: os 
impactos das práticas  
dos futuros docentes-
sob o olhar da 
supervisora do sub 
projeto  
pedagogia-litoral norte 

Catiana Gafforelli 
Espindula e 
Dolores Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Consciência negra no 
âmbito escolar: relato 
de intervenções do 
pibid 
  
 

Helena Gonçalves 
Silva, Jandira 
Barros Dorneles, 
Edilma Machado 
Lima e Rochele 
da Silva 
Santaiana  

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Vivências de inclusão 
social de dois alunos 
do 3º ano nas aulas 
de educação  
física através do pibid, 
na escola municipal 
de ensino básico 
Princesa Isabel 

Fernanda Nunes 
Pedros e Cláudio 
Roberto Zacarias 
Ceolin  
 

Pedagogia/ 
Bolsistas de 
Iniciação à 
Docência do PIBID 
– Educação Física - 
na Universidade da 
Região da 
Campanha 
(Urcamp), campus 
de Alegrete   

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Contribuições para a 
formação docente 
através do programa 
institucional  
de bolsa de iniciação 
à docência 

Vanessa Souza 
Vargas 

Pedagogia/ Bolsista 
de Iniciação à 
Docência do PIBID 
– Educação Física - 
na Universidade da 
Região da 
Campanha 
(Urcamp), campus 
de Alegrete.   
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Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Atividades físicas 
cooperativas: uma 
ferramenta para 
desenvolvimento  
do senso de 
coletividade 

Vinícius 
Colombelli 
Camargo, Cláudio 
Roberto Zacarias 
Ceolin e Rodrigo 
de Azambuja 
Guterres  

Pedagogia 
Bolsista de 
Iniciação à 
Docência do 
PIBID da 
Universidade da 
Região da 
Campanha 
(Urcamp- 
Campus em 
Alegrete, RS).   

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

A importância do 
lúdico: jogos e 
brincadeiras na 
educação infantil 

Denise Desidério, 
Rochele da Silva 
Santaiana e 
Edilma Machado 
de Lima 

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Pibid uma viajem 
escolar 

Caroline 
Gonçalves, Carlos 
Roberto Ceolin e 
Rodrigo Azambuja 
Guterres  

Pedagogia/ 

Bolsista de 
Iniciação à 
Docência do 
PIBID da 
Universidade da 
Região da 
Campanha 
(Urcamp - 
Campus em 
Alegrete, RS).   

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Alfabetização, 
letramento e 
numeramento 

Juliana Rodrigues 
Martins, Ana 
Goulart Pereira, 
Rochele da Silva 
Santaiana e 
Edilma Machado 
de Lima  

Pedagogia/Alegrete 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Subprojeto 
pedagogia- 
pibid/capes-uergs- 
florescendo  
o jardim –emei 
criança feliz –osorio/rs 

Caroline Pereira 
Milan, Catiana 
Gafforelli 
Espindula e 
Dolores Schussler 

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Alfabetização e 
letramento atraves de 
jogos e brincadeiras 

Lucia Buffleben 
Nunes de 
Campos, Jaíne 
Greff de Oliveira, 
Eliézar Benaia 
Machado França  
Denise Nunes de 
Campos do 
Nascimento, 
Percila Silveira de 
Almeida de 
Almeida e Rita 
Cristine Basso 
Soares Severo  

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 



105 

Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Uma leitura para a 
vida: juntos 
descobrindo um outro 
mundo 
 

Neiva Elisa 
Moreira Guterres, 
Leticia Silva 
Antunes, Fátima 
Mosquera, Tania 
Toffoli e Viviane 
Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Ensino de música em 
uma turma de 
educação infantil da 
escola municipal  
de ensino 
fundamental Cinco de 
Maio 

Bruna Von 
Mühlen, Juliane 
Inês Neis, Cristina 
Rolim 
Wolffenbüttel  
 

Música/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Programa pibid, 
ensinar e aprender: 
experiências vividas 
por ex-pibidiana 
 

Elisabete Fátima 
Silveira da Rosa, 
Rosemari Silva da 
Veiga e Rita 
Cristine Basso 
Soares Severo 

Pedagogia/São 
Luiz Gonzaga 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

A escola que nos 
habita 

Rosemari Fiuza 
da Silva, Igor 
Moraes Simões e 
Gessi Machado 
Mello  

Teatro/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs Avaliação e 
processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Docência e teatro: 
movimentos de se 
professoralizar 

Gabriela do 
Nascimento 
Lemos, Joseane 
de Souza Costa, 
Bruno Marques 
Chrestani, Carlos 
Mödinger e Marli 
Susana Carard 
Sitta 

Teatro/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Brincar , fazer 
acontecer para 
aprender projeto de 
intervenção 
pibid/capes/uergs 
subprojeto pedagogia 
litoral norte 

Jessica Tubino De 
Freitas, Mariana 
De Souza Lupato, 
Catiana Gafforelli 
Espindula e 
Dolores Schussler  

Pedagogia/Litoral 
Norte/Osório 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Oficina infanto-juvenil 
de teclado 

Vicenzo Sulzbach 
Motta da Silva, 
Juliane Inês Neis 
e Cristina Rolim 
Wolffenbüttel  

Música/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

O núcleo 
psicopedagógico 
institucional enquanto 
política de educação 
continuada na Santa 
Casa de Alegrete 

Douglas Moraes 
Machad e Rodrigo 
Dalosto 
Smolareck  
 

Pedagogia/Alegrete 
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Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Transtorno desafiador 
opositor – um relato 
de caso 

Rafael Pereira de 
Freitas, Rodrigo 
Guterres e 
Jacqueline 
Zacarias Silveira 

Pedagogia/ 

Bolsista de 
Iniciação à 
Docência do 
PIBID da 
Universidade da 
Região da 
Campanha 
(Urcamp - 
Campus em 
Alegrete, RS).   

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

A construção da 
identidade através de 
práticas significativas 

Pamela Sostizzo 
Camargo, Jaison 
Marques Luiz, 
Viviane 
Camozzato e 
Tânia Toffoli 

Pedagogia/Bagé 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Matemática a partir da 
literatura infantil  
 

Patrícia do Amaral 
Guerreiro 
Pinheiro, Juliana 
de Oliveira Pereira 
e Helenara 
Machado de 
Souza 

Pedagogia/Cruz 
Alta 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

A diversidade cultural 
na EJA 

Andressa Tonello  
 

Pedagogia/ 
Supervisora de 
escola parceira do 
subprojeto 
PIBID/UERGS – 
Pedagogia – São 
Francisco de Paula   

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs Avaliação e 
processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

O pibid e a banda da 
escola 

Taís Alderette, 
Juliane Inês Neis 
e Cristina Rolim 
Wolffenbüttel  

Música/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Teatro licenciatura - 
oficina c.a.p.o.a.r.t.e - 
teatro e capoeira, 
inspirações corporais 

Luciana Baptista 
Carabajal  
 

Teatro/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Oficina de violão na 
emef cinco de maio: 
uma experiência 
docente 

Leonardo Ferreira 
de Mattos, Juliane 
Inês Neis e 
Cristina Rolim 
Wolffenbüttel  

Música/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Dança e geometria: a 
forma como 
possibilidade de 
criação 

Israel Sulivan, 
Carolline Rocha 
Alves e Sílvia da 
Silva Lopes  

Dança/Montenegro 
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Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Pibid educação física: 
um relato de estudo 
de caso na 
experiência  
com aluno portador 
de deficiência 

Thalyta Martovicz Externo/ Bolsista 
de Iniciação à 
Docência do PIBID 
– Educação Física - 
na Universidade da 
Região da 
Campanha 
(Urcamp), campus 
de Alegrete   

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Aprendendo a utilizar 
a voz cantada: oficina 
de técnica vocal  
na emef cinco de 
maio 

Nutielle Reis 
Almeida, Juliane 
Ines Neis e 
Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Música/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Trânsito e 
sustentabilidade: uma 
transversalidade 
possível 
 

Gabriela Moreles 
Trindade, Miriã da 
Rosa, Viviane 
Camozzato e 
Tania Toffoli  

Pedagogia/Bagé 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Projeto cri(a)ções: 
alfabetização, 
ambiente e inclusão 
nos ai 

Fernanda 
Schinaider, Ana 
Cristina Ludivig 
Silveira, André 
Luiz de Oliveira 
Pereira Silva, 
Joice Lamperti,  
Roberta Teresinha 
Lopes Rosa, Rozi 
Terezinha Moreira 
da Rosa Reis e 
Rosmarie Reinehr  

Pedagogia/São 
Francisco de Paula 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Pibid educação física: 
um relato de estudo 
de caso na 
experiência  
com racismo na 
escola 

Matheus Bortolin Externo/ Bolsista 
de Iniciação à 
Docência do PIBID 
– Educação Física - 
na Universidade da 
Região da 
Campanha 
(Urcamp), campus 
de Alegrete.   

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Letramento digital e a 
construção das 
diversas identidades 
na infância 
 

Jaison Marques 
Luiz, Lucas 
Gonçalves Abad, 
Fátima Regina 
Fernandez 
Mosquera e 
Viviane Castro 
Camozzato  

Pedagogia/Bagé 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Recreio artístico: 
olhares da dança a 
partir do diálogo 
  
 

Letícia Schneider, 
Juliana Cristina 
Silveira Pedreira, 
Magda Dreher 
Nabinger e Sílvia 
da Silva Lopes  

Dança/Montenegro 
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Linha temática Título Pibidiano/orienta
dor 

Subprojeto 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

A importância da 
ginástica laboral na 
empresa 

Thiago Garcia 
Braga  
 

Externo/ Bolsista 
de Iniciação à 
Docência do 
PIBID da 
Universidade da 
Região da 
Campanha 
(Urcamp - 
Campus em 
Alegrete, RS).   

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Desenhos 3d/ 
anamorfose 

Iury de Mello 
Araujo e Igor 
Moraes Simões  

Teatro/Montenegro 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

A escola e suas 
descobertas 

Cinthya Pinto de 
Souza 

Externo/ Bolsista 
de Iniciação à 
Docência do PIBID 
– Educação Física - 
na Universidade da 
Região da 
Campanha 
(Urcamp), campus 
de Alegrete.   

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Projeto ouvido 
pensante: musicando 
o aprender 

Fernanda Viegas, 
Raquel Vieira 
Martinez, Sonia 
Gelos e Viviane 
Castro Camozzato 

Pedagogia/Bagé 

Avaliação e processo 
inclusivos:potencialidade
s e experiências no Pibid-
Uergs 

Espaço e escuta 
 

Larissa Canelhas 
e Sílvia da Silva 
Lopes 

Dança/Montenegro 

Fonte: Lemos; Azevedo; Lima (2016) 

Segunda a coordenadora institucional do Programa, Profª Sita Mara         

(edição 2018 ou 2020). 

 

Ao oferecer ao leitor os ANAIS do 6º SEMINÁRIO 
INSTITUCIONAL DO PIBID UERGS – Avaliação e Inclusão: 
potencialidades e experiências do PIBID esperamos estar 
contribuindo com uma pequena amostra do que foi o Seminário 
Institucional. E que se propôs a mostrar a produtividade do PIBID 
que é, sem dúvida, um dos melhores programas destinados à 
formação inicial docente. Que seja esse, também, um convite à 
leitura e à reflexão sobre a docência! (SITA MARA, 2017). 

 
 

3.4 O PIBID NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

O Pibid é um Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), um 

programa do Ministério da Educação (MEC) desenvolvido na Uergs desde agosto de 
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2011. Oportuniza que estudantes dos cursos de licenciatura da Uergs – Artes 

Visuais, Dança, Música, Pedagogia, Letras e Teatro – realizem atividades semanais 

nas escolas da rede pública, acompanhando o cotidiano da escola, sob a supervisão 

de um docente. Nesse sentido, surge o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (Pibid), criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – Capes através da Portaria Normativa nº 122, de 16 de setembro de 

2009 (BRASIL, 2010).  

O Pibid enquanto programa de iniciação à docência tem como objetivo 

incentivar e qualificar a formação de estudantes que optaram pela carreira docente, 

visa aprimorar a formação inicial de professores, possibilitando que os licenciandos 

integrantes do programa se familiarizem com o ambiente escolar desde o primeiro 

ano da graduação. Tendo contato, portanto, com as diversas situações que ocorrem 

no contexto educativo, busca aproximar universidade e escola, teoria e prática, 

quando, mesmo uma sendo indissociável da outra, sabe-se que isso não ocorre de 

forma automática. 

Para fazer parte desse programa as Universidades públicas e privadas devem 

submeter um projeto a partir do edital lançado pelo Capes. Os projetos aprovados 

ganham cotas de bolsas destinados a implementação e desenvolvimento do projeto 

nas escolas-campo (BRASIL, 2013).   

O programa tem como objetivo: concessão de bolsas de iniciação à docência 

para alunos de cursos de licenciatura e para coordenadores e supervisores 

responsáveis institucionalmente pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (Pibid) e demais despesas a ele vinculadas. E os proponentes devem ser 

deve ser instituição pública de ensino superior (BRASIL, 2019). 

O foco do projeto é oportunizar aos futuros docentes vivências pedagógicas 

no âmbito de escolas públicas de Educação Básica visando recriar a docência. 

Portanto, a participação dos acadêmicos no Projeto PIBID/CAPES é um incentivo 

para que possam aprimorar e concluir com êxito sua licenciatura, comprometidos 

com o contexto social no qual desenvolverão suas práticas pedagógicas (BRASIL, 

2019).  

O trabalho desenvolvido no programa compreende o PIBID como lócus para o 

desenvolvimento do saber da experiência. Felício (2014) entende que o programa é 

considerado um espaço onde o diálogo entre o ensino superior e a educação básica 

é condição imprescindível para a formação docente. Além disso, o programa 
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entende que o professor da educação básica é produtor de conhecimento, produz 

saberes que se articulem com os saberes teóricos. Campelo (2016) reforça que a 

proposta feita pelo PIBID/PEDAGOGIA – Anos Iniciais prioriza um espaço de 

construção coletiva, diálogo e a formação de professores com articulação com a 

pesquisa. 

Nesse contexto, Nóvoa (2009) contempla que a formação deve contribuir para 

criar nos futuros professores hábitos de reflexão e de autorreflexão que são 

essenciais numa profissão que não se esgota em matrizes científicas ou mesmo 

pedagógicas, e que se define, inevitavelmente, a partir de referências pessoais. 

Essa pessoalidade pode ser observada nas experiências adquiridas pelos bolsistas 

nas atividades desenvolvidas dentro da escola, em um processo constante de troca 

de conhecimentos com os professores das escolas-campo. 

O PIBID, para a formação de professores, funciona com o intuito de criar um 

vínculo entre os futuros professores e a sala de aula. Para tanto, busca fazer a 

articulação entre o Ensino Superior, a escola e os sistemas estaduais e municipais 

de ensino. Uni as secretarias estaduais e municipais de educação e as 

universidades públicas com o objetivo de melhorar o ensino nas escolas públicas, e, 

por sua vez, os resultados alcançados, entre os quais, destaca-se o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Por isso, seu investimento volta-se 

para a formação de professores (MATTANA; ZANOVELLO; THEISEN et al. 2014). 

Espera-se que ao final dos projetos, os alunos bolsistas dos cursos de 

Licenciatura da UERGS tenham valorizado à docência nos diferentes contextos 

regionais de nosso estado; Conquistado seu espaço social e inserção na rede de 

interação formada pelas comunidades escolares nas quais desenvolveram suas 

atividades; aprimorado os conhecimentos teóricos e práticas vivenciados no decorrer 

da licenciatura, incentivando a prática de pesquisa em educação; além de ter 

atendimento às demandas da comunidade escolar visando aprofundar 

conhecimentos em áreas temáticas de interesse dos acadêmicos, por meio da oferta 

de cursos, oficinas pedagógicas, palestras e outros eventos voltados à formação 

inicial. 

Andreia Cristina da Silva, em sua tese de doutorado defendida em 2019, que 

traz como tema “o pibid e a escola como lócus de formação inicial”, ressalta que a 

relação teoria e prática está presente em todo o processo que impulsiona o sujeito à 

ação, sendo, portanto 
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Constitutiva do processo educativo, porém envolve distinta 
concepções relativas à formação de professores. Nesse sentido, o 
entendimento dessa relação suscita concepções de formação, que, 
por sua vez, estão inter-relacionadas com o momento histórico. 
Assim, como aspecto importante do debate sobre a formação inicial 
de professores faz-se necessário aprofundar a discussão sobre essa 
relação (MIRANDA, 2014, p. 29). 
 

Parte-se do pressuposto de que há uma relação dialética entre teoria e prática 

e esta é entendida como uma articulação entre dois polos que constituem uma 

totalidade. Por totalidade, entende-se “um complexo geral estruturado e 

historicamente determinado” (BOTTOMORE, 1988, p. 596), o qual é operado por 

meio de “mediações e transições múltiplas pelas quais suas partes específicas ou 

complexas – isto é, as ‘totalidades parciais’ – estão relacionadas entre si, numa série 

de inter-relações e determinações recíprocas que variam constantemente e se 

modificam”. 

Alguns autores como Nóvoa (2007), Tardif (2011), Gauthier (2006) et al. 

reforçam a importância de se compreender a escola como lócus de produção de 

saberes específicos, que dificilmente podem ser reproduzidos plenamente no 

espaço acadêmico sem acarretarem um certo grau de abstração. A partir dessa 

concepção, o estreitamento colaborativo entre as escolas e os cursos de licenciatura 

das universidades pode servir como um primeiro passo na articulação teoria e 

prática, e nos processos reflexivos necessários aos professores de hoje. 

Nessa perspectiva o Pibid se encaixa na compreensão da teoria na prática, 

afirmando que a formação inicial e a escola precisam desenvolver um trabalho 

colaborativo e de muito empenho. O Pibid em sua proposta de qualificação da 

formação inicial de professores e a escola como espaço de formação permanete. 

Esse processo de construção identitária pode surgir de momentos 

específicos, em que o indivíduo é visto como professor por um grupo de alunos, e a 

partir de então passa a realizar reflexões mais sistemáticas sobre os sentidos da 

profissão, assumindo-se como um agente do ensino, e valorizando a 

responsabilidade da ação de ensinar (DINIZ-PEREIRA, 2011). 

Em outra dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

geografia, da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, escrito por Alencar 

dos Santos Veríssimo, a relação mútua entre universidade e escola.  
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Todavia, para que essa prática ocorra de maneira condizente em 
relação ao ensino da referida disciplina, é necessário que tanto a 
escola quanto a universidade evoluam conjuntamente na 
reconstrução, ou, melhor dizendo, no aperfeiçoamento de práticas e 
metodologias de ensino que atendam às novas demandas cada vez 
mais presentes nas escolas e instituições formadoras de professores 
(VERÍSSIMO, 2018. p. 73). 

 

 
Para Nóvoa (2009), a formação de professores deve passar para dentro da 

profissão, sendo os professores mais experientes as figuras mais importantes desse 

processo. Porquê da mesma forma que médicos, engenheiros, advogados e outros 

profissionais são os responsáveis pela formação de seus futuros colegas de 

profissão, também deveria ser assim com a classe docente. 

Diante de condições tão adversas como em que se encontra atualmente a 

profissão docente, o PIBID coloca-se como ferramenta que tem possibilitado uma 

aprendizagem de vivências diversificadas, onde leva os futuros professores para um 

espaço privilegiado do exercício da docência: a escola, favorecendo uma melhor 

compreensão da articulação entre teoria e prática no processo de formação inicial 

dos futuros professores ver (VERÍSSIMO, 2019). 

Assim, o PIBID vem permitindo que a formação desses licenciandos ocorra 

num contexto de coletividade, articulando-se com as escolas, com seus projetos, no 

sentido de que o profissional mude a instituição e mude com a instituição, como 

defende (NÓVOA, 2009). Neste aspecto, o Programa vem possibilitando aos 

bolsistas refletir e compreender o trabalho do professor. 

Em sua proposta político-pedagógica no período que dirigiu a Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), Paulo Freire deu grande ênfase à 

formação permanente dos educadores. Em suas palavras: 

 

 [...] um dos programas prioritários em que estou profundamente 
empenhado é o de formação permanente dos educadores, por 
entender que os educadores necessitam de uma prática político-
pedagógica séria e competente que responda à nova fisionomia da 
escola que se busca construir. (FREIRE, 2001, p.80 apud SAUL; 
SAUL, 2016). 
 

Portanto, em se tratando da formação de professores, os resultados foram 

que o Pibid tem aprimorado a formação por meio de experiências na área escolar; 

permitindo que o professor da escola básica reflita sobre o fazer pedagógico. Tem 
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gerado aprendizado coletivo entre bolsista de iniciação à docência e o supervisor; 

promove a participação dos bolsistas em eventos científicos; melhora a expressão 

oral e segurança dos bolsistas em relação ao programa; e amplia o conhecimento 

sobre as teorias e práticas educacionais (CIVARDI et al, 2016). 

Em um trabalho publicado nos Anais “Anais 3º seminário Pibid/ 

Capes/Uergs2014 e no livro “A iniciação à docência: integrando ensino, pesquisa e 

extenção” as autoras, Sá; Almeida; Maurente (2014) apresentam como ocorre o 

processo de entrada na escola por parte do bolsista de iniciação à docência (ID), 

identificando a importância de vivenciar do que até então se tinha conhecimento 

apenas teórico, percebendo como acontece a prática da docência.  

As autoras relatam que para conhecer o espaço escolar, é necessário 

conhecer os documentos da escola (PP, planejamentos diários, conteúdos 

curriculares e rotinas escolares) e observar as relações interpessoais, muito comuns, 

que são a convivência entre professor-aluno, aluno-aluno, professor-professor, 

professor- família, família-escola. As autoras salientam que na prática escolar há 

inúmeros desafios que também são uma forma de aprendizado, pois acreditam que 

é no ambiente escolar que ise rá conseguir aprender e ensinar ao mesmo tempo 

(SÁ; ALMEIDA; MAURENTE, 2014). 

A pibidiana traz o relato: de que a partir do Pibid obteve uma maior percepção 

de teoria e prática, pois é possível relacionar aquilo que aprendemos na 

universidade com o que praticamos dentro da escola. Através do programa obteve 

experiência, construiu diferentes conhecimentos, e assim se percebeu mais 

preparada para a sala de aula. E, ainda afirmou que o Pibid está contribuindo para o 

seu desenvolvimento acadêmico de forma significativa, dando subsídios para discutir 

com mais propriedade de assuntos e experiências que antes eram distantes, mas 

sempre em constante aprendizado (SÁ; ALMEIDA; MAURENTE, 2014). 

Acredito que o Pibid é de grande valor para a formação de professores, pois é 

um motivador para a busca de aprofundamento de conhecimentos acerca da 

atividade de ser professor, uma vez que os futuros profissionais passam a se 

engajar no desenvolvimento do programa por meio de atividades colaborativas 

interinstitucionais. O Pibid possibilita uma oportunidade muito rica de teoria e prática, 

entre a universidade e escola, permitindo aos docentes há vivenciar o dia a dia 

profissional.  
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Nesse mesmo livro relatado acima, outro trabalho publicado pelas bolsistas 

de iniciação à docência Milene Benites Pontes, Lariane Santos e coordenadora de 

área Fani Averbuch Tesseler, traz o relato do trabalho desenvolvido pelas do 

Programa Pibid em Alegrete, sendo elas: O Início na Sala de Aula e A Importância 

da Formação Docente Qualificada. Na visão das autoras o programa possibilita aos 

acadêmicos bolsistas uma oportunidade de vivenciar a prática educativa da 

aprendizagem na sala de aula. Essa possibilidade de poder inserir o licenciando no 

espaço cotidiano da escola faz com que ele aprenda vivenciando as atividades do 

dia a dia da instituição (PONTES; SANTOS; AVERBUCH, 2014). 

É com essa intenção que o Pibid corrobora, no sentido de observar as 

práticas existentes dos professores, como também pode ajudar a levar algo novo 

para a sala de aula, buscando a melhoria no processo de ensino-aprendizagem.  

Em um artigo publicado, na data 10/2017 pelas autoras Marquezan; Scremin 

e Santos, trazem como reflexão a formação inicial de professores, que é um trabalho 

complexo para os sujeitos em formação, para a instituição formadora, especialmente 

para os que estão no papel de professores formadores, visto que a qualidade desse 

processo formativo implica a apropriação de uma amplitude de conhecimentos que 

não se esgotam com a dinamização do currículo oferecido pelo curso. Quando se 

trata da formação de professores, o objeto de estudo direciona-se ao 

desenvolvimento da educação dos sujeitos, sendo um processo que demanda uma 

gama de conhecimentos e que exige permanente busca formativa. São 

conhecimentos específicos da área de formação, conhecimentos gerais, 

conhecimentos sobre o conteúdo a ser ensinado, bem como saberes pedagógicos 

acerca de como ensinar, entre outros. 

As análises das autoras revelam que o envolvimento dos acadêmicos no Pibid 

contribui para a sua formação como professores no que tange à relação teoria-

prática, ao estímulo à produção de conhecimento a partir da prática, ao interesse em 

formação permanente, à necessidade de inter-relação entre as áreas de 

conhecimento. Todos esses aspectos são percebidos de forma consciente pelos 

estudantes, o que comprova que o programa também contribui para a maturidade 

deles na profissão. 

Assim, as autoras conseguiram constatar que o Pibid contribui para a 

mudança na formação de professores, uma vez que o movimento reflexivo colocado 

em ação a partir das vivências desse programa propicia aos futuros professores a 
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oportunidade de construir novos percursos de aprendizagem. O que pode 

transformá-los em docentes com diferencial necessário para contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino. 

Ao analisar diferentes tendências e perspectivas referentes ao tratamento 

dado ao conceito de formação de professores por distintos autores, Garcia (1999, p. 

26) afirma que:  

 

A Formação de Professores é área de conhecimentos, investigação e 
de propostas teóricas que, no âmbito da Didática e da Organização 
Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em 
formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em 
equipa em experiências de aprendizagem através das quais 
adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e 
disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no 
desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o 
objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 
recebem (GARCIA, 1999, p.26). 
 

 

Marcos Pavini de Carvalho em sua Tese, aprovada em 28 de setembro de 

2016 com o título “Um estudo da inserção de estudades da licenciatura em 

matemática no contexto da escola pública: contribuições do Pibid”, onde o autor 

relata que o estudo foi desenvolvido no âmbito da linha de pesquisa “Formação de 

Professores que ensinam Matemática”, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Matemática da Universidade Anhanguera de São Paulo. O mesmo julga 

que a esta pesquisa seja relevante, tendo em vista que identificou a existência de 

poucas pesquisas relacionadas ao processo de construção da prática docente 

desenvolvida pelos estudantes participantes do Pibid.  

Para o autor é importante explicitar o que quer dizer prática docente 

diferenciada. E ver em que medida o Pibid estimula a Resolução de Problemas 

como ponto de partida da atividade matemática em sala de aula, de modo que os 

alunos possam atribuir sentido ao que estão estudando. Identificar se os estudantes 

da licenciatura utilizam diferentes recursos para ensinar como o da História da 

Matemática e as tecnologias da informação. Também indicar se o Pibid estimula que 

os futuros professores utilizem diferentes contextos para ensinar como os do 

cotidiano, de outras áreas do conhecimento e da própria matemática. E assim, 

verificar se os futuros professores constroem uma prática que favoreça, por parte 

dos alunos da Educação básica, o desenvolvimento de capacidades como: 
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observação, estabelecimento de relações, comunicação, argumentação e validação 

de processos e o estímulo às formas de raciocínio como intuição, indução, dedução, 

analogia, estimativa. 

No decorrer da pesquisa não houve discordância entre os futuros professores 

a respeito da importância do Pibid no processo de formação acadêmica e suas 

contribuições para iniciar sua atuação docente. Outro ponto em que houve 

convergência refere-se à atuação em sala de aula: os futuros professores 

destacaram a necessidade de ter contato com os alunos da escola durante o 

processo de formação acadêmica. 

O autor destaca que se percebeu que, a Licenciatura não deu conta de 

oferecer subsídios para que os licenciandos ministrassem suas aulas com 

metodologias inovadoras e diferenciadas, de maneira a desenvolver uma prática 

pedagógica esperada do futuro professor de matemática. O Pibid, apesar de ter 

celebrado discussões nas reuniões de orientação acerca da logística da maneira 

com que os futuros professores deveriam interagir com os alunos, horários e turmas 

que iriam atuar, se as aulas seriam ministradas em dupla ou de forma individual, 

também não deu suporte do ponto de vista da metodologia para uma atuação eficaz. 

Portanto considerou-se, que além de mais estudos sobre o Pibid, que seja 

necessárias e urgentes pesquisas sobre a formação de formadores de professores 

que ensinam matemática. 

 

[...] O saber dos professores não é um conjunto de conteúdos 
definidos de uma vez por todas, mas um processo em construção ao 
longo de uma carreira profissional na qual o professor aprende 
progressivamente a dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo 
tempo em que se insere nele e o interioriza por meio de regras de 
ação que se tornam parte integrante de sua “consciência prática” 
(TARDIF, 2011, p. 14). 

 

Tardif revela que os saberes experienciais surgem a partir da prática, bem 

como são por ela validados. Ainda, explica que é na prática/ação que todos os 

saberes se manifestam. Assim, os saberes experienciais compreendem os demais 

quando colocados diante da realidade concreta de atuação do professor (TARDIF, 

1994, p.14). 

Rodrigues em sua dissertação, defendida em 2015, traz como tema “A 

formação docente: Pibid e o estágio supervisionado”, em sua introdução fala que a 
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preocupação com a educação e, em decorrência, com a formação continuada dos 

Professores aparece como uma questão relevante para o desenvolvimento da 

sociedade brasileira. 

De forma a implementar o Projeto de formação inicial de professores em 

contextos colaborativos: docência e práticas educativas desenvolvidas em Escolas 

Públicas da cidade de São Paulo, desenvolvida no âmbito do PIBID-PUC/SP procura 

romper com os processos tradicionais de formação, marcado pela dicotomia 

teoria/prática e pela predominância nos estudos de referências externas ao trabalho 

docente. 

A autora relata que o alcance dos objetivos foi possível a partir de uma 

análise crítica da literatura disponível, dos textos legais, editais do Pibid, literatura 

sobre a temática, participações em congressos e seminários sobre educação, a 

partir da análise realizada, ela pode observar que o Pibid, enquanto política de 

formação inicial, tem contribuído em grande medida para a formação do futuro 

professor. 

A autora afirma que o Pibid se configura como elemento integrador entre 

teoria e prática na formação dos futuros professores, uma vez que pode 

proporcionar articulação entre os conhecimentos adquiridos na Universidade aos 

saberes observados no contexto da escola de educação básica. E assim, poderá no 

seu desenvolvimento, indicar os caminhos para romper com a história entre a teoria 

e prática.  

Os processos de formação necessitam ser pensados e realizados no sentido 

de promover aprendizagens que despertem a capacidade do futuro educador para 

interagir com a problemática do contexto no qual as instituições de educação básica 

estão inseridas. A formação inicial precisa contribuir para a construção de identidade 

Professional docente, “no seu caminho pessoal e profissional, em seu projeto de 

vida, no desenvolvimento de habilidades de modo que lhes permita encontrar seus 

espaços pessoais, sociais, e tornarem-se cidadãos realizados e produtivos” 

(MASETTO in Feldemann, 2009). Acreditamos que a constituição do professor vai 

sendo construída a partir de diferentes pressupostos e sua formação é obtida a partir 

de um processo progressivo, no qual estabelece identidade. 

Borges, em sua dissertação defendida em 2015, com o tema: O professor 

supervisor do Pibid: o que pensa, faz e aprende sobre a profissão? Em seu estudo, 

percebeu que, portanto, pode-se dizer que o PIBID contribui não apenas para a 
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formação dos licenciandos, mas também para a formação do professor supervisor, 

que a partir das experiências vividas tem acesso a novas oportunidades, de modo 

que o seu desenvolvimento profissional é alavancado e eles conseguem avançar em 

relação a como estavam antes da participação no PIBID. 

Desta forma, pode-se afirmar que o PIBID traz elementos diferenciados, em 

comparação com outros programas de formação e até com o estágio curricular, pois 

vai muito além dessas experiências, promovendo uma formação ampla que inclui 

aprendizagens diversas, que vão desde o contato com a realidade da escola pública, 

passando por momentos de estudo e discussão, até experiências de pesquisa 

envolvendo escrita de artigos científicos e a apresentação desses trabalhos em 

eventos. 

O PIBID também é visto como sendo essencial para a formação e o 

desenvolvimento profissional dos professores supervisores, pois a partir dele, estes 

sujeitos retomam o contato com a universidade, com as teorias, adquirem 

habilidades de pesquisa e escrita de relatórios e artigos. A experiência como 

professor supervisor do PIBID favorece o exercício da reflexão desses atores, o 

aperfeiçoamento de sua prática pedagógica, e serve de força motriz para que estes 

avancem na direção de buscar seu desenvolvimento profissional, por meio do 

desempenho de novas funções, do ingresso em cursos de pós-graduação, dentre 

outros. 

O Programa também representa um diferencial na formação dos licenciandos 

por permitir um contato mais próximo do ambiente escolar e a percepção desta 

realidade, considerando tanto os aspectos positivos como negativos, por ter uma 

extensão de dois anos, a participação nos Subprojetos proporciona uma visão 

realista da escola e da profissão docente.  

O PIBID também apresenta uma diferenciação no que diz respeito aos 

estudos e discussões visando solucionar os problemas da prática, além de envolver 

experiências com a pesquisa. Diante de tudo isso, as professoras supervisoras 

consideram que as experiências e as aprendizagens decorrentes do PIBID superam 

os projetos e as formações em serviço das quais já participaram. 

A autora Maranhão (2017) enfatiza em sua pesquisa, a ligação entre a 

formação inicial e a experiência no Pibid, subprojeto Educação Inclusiva. Os 

resultados mostraram de forma unânime que a participação no programa lhes 

proporcionou uma formação diferenciada aos estudantes de licenciatura. 
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Destacaram o desenvolvimento de um “olhar diferenciado” e uma “sensibilidade” que 

passaram a caracterizar suas práticas pedagógicas como decorrência de sua 

participação no Pibid. A partir destas informações, indaga-se: será que esta 

participação no Pibid é um fator para a promoção de uma identidade docente 

diferenciada? De um perfil profissional específico? Há de se pensar… 

O Pibid constitui-se como espaço de formação e reflexão por promover a 

inter-relação entre teoria e prática. Além disto, também dá oportunidade ao 

licenciando, futuro educador, ratificar sua decisão profissional e promover uma 

aproximação com as demandas reais que só o contato com o “chão da escola” 

oportuniza, de forma real e integral. Entretanto, apesar de algumas pesquisas já 

indicarem a relevância do programa para uma formação mais consciente e sólida 

(STAZANI, 2012; SOUSA, 2013; TINTI, 2012) consoante com o contexto da escola 

pública, o programa tem enfrentado inúmeros retrocessos, estes sendo 

caracterizados principalmente pelos cortes de financiamento e diminuição de bolsas. 

Em relação a essa articulação do Pibid na formação inicial do pedagogo, os 

sujeitos também afirmaram que esta experiência contribuiu para a decisão de 

continuar na profissão de professor. Para esses sujeitos, em decorrência das 

práticas e das vivências no projeto, eles na qualidade de futuros professores 

conseguiram visualizar suas carreiras e ainda começaram a construir seu fazer 

pedagógico, sua prática pedagógica, de forma mais clara e objetiva. 

Acredito que a oportunidade em participar do Pibid, possui um diferencial 

muito importante para agregar na formação de futuros professores, e tem como 

objetivo fazer com que o docente compreenda o processo de aprendizagem na 

escola. E também fazer com que cada um reconheça que o Pibid oportuniza a cada 

um estabelecer articulações entre todos os conhecimentos teóricos e práticos.  

O Pibid é muito importante na formação porque, é nesse tempo que o 

licenciando adquirirá experiências e vivencias em sala de aula e na escola. Acredito 

que o conceito de formação docente tem relação com a aprendizagem permanente, 

traz momentos ricos para a formação como: participação em seminários troca de 

experiências com outras escolas e colegas, ideias de aperfeiçoar o planejamento e 

de buscar novas metodologias. 

 

Tais considerações nos permitem perceber que não basta apenas 
incentivar a formação inicial. Ao mesmo tempo, fazem-se 
necessárias ações que valorizem a carreira docente de modo geral. 
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Entendemos que uma proposta como a do PIBID, que abre 
possibilidades diversas no período da formação inicial, com 
iniciativas que valorizam a opção pela docência, que facilitam uma 
formação centrada na prática docente e que permite espaços para 
reflexão sobre a prática, é uma possibilidade de formação inicial 
adequada e coerente com o que as pesquisas apontam como 
caminho possível para superar a dicotomia teoria e prática. No 
entanto, reafirmamos a necessidade de se pensar propostas para 
iniciação à docência para o período de maior desistência da carreira 
docente, que são os primeiros anos na escola após a formação inicial 
(ANDRÉ, 2013; NÓVOA, 2013; IMBERNÓN, 2011). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 O PIBID NA PERSPECTIVA DOS BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 

Esse capítulo tem a finalidade de trazer para discussão o olhar dos pibidianos 

da Unidade em São Luiz Gonzaga acerca das contribuições do programa na 

formação inicial. Para sua composição participaram 4 bolsistas de iniciação à 

docência (IDA, IDB, IDC e IDD) na entrevista pelo google meet. 

A fim de melhor organização dos dados foram elaboradas três categorias para 

análise e discussão que são: - Contribuições do Pibid na formação inicial de 

professores de Pedagogia; e – Os significados de ser pibidiana. De acordo com 

Bardin (1977) as categorias auxiliam a sistematização dos resultados a partir dos 

dados coletados. 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 
apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas 
marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um 
campo de aplicação muito vasto: as comunicações (BARDIN, 1977. 
P 31). 

 

4.1.1 Contribuições do Pibid na Formação Inicial de professores de Pedagogia 

 

De acordo com as bolsistas de iniciação à docência, o Pibid foi uma 

oportunidade única, pois representou uma descoberta, uma experiência de conhecer 

a escola, relacionar a teoria e a prática e conhecer a rotina da sala de aula durante o 

período da formação inicial. 

 

“Eu não possuía nenhuma ideia do que se tratava o curso na 

prática (FALA DA IDA).  

“Complementou as dúvidas que eu tinha em estar em sala de aula, 

de como é trabalhar com várias faixas etárias diferentes” (FALA IDB) 

“No Pibid a teoria vem ao encontro da prática e vise versa, é uma 

coisa que eu vou levar para o resto da vida” (FALA IDC) 
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“O Pibid foi uma maneira de ter mais experiência de ter contato 

com a realidade das escolas e acrescentar no meu aprendizado já que na 

faculdade a gente tem pouco tempo de estágio (FALA IDD). 

 

De acordo com Bottomore, (1997), parte-se do pressuposto de que há uma 

relação dialética entre teoria e prática e esta é entendida como uma articulação 

entre dois polos que constituem uma totalidade. Por totalidade, entende-se “um 

complexo geral estruturado e historicamente determinado” (BOTTOMORE, 1997, p. 

596), o qual é operado por meio de “mediações e transições múltiplas pelas quais 

suas partes específicas ou complexas – isto é, as ‘totalidades parciais’ – estão 

relacionadas entre si, numa série de inter-relações e determinações recíprocas que 

variam constantemente e se modificam”. 

Para as bolsistas de ID o Pibid é um programa que possibilita a entrada do 

acadêmico de licenciatura na escola ainda no início da formação inicial. Contribui 

com conhecimento da realidade escolar, estudos sobre planejamento, tira o medo de 

entrar na sala de aula. Também oportuniza aqueles que não realizaram o Magistério 

a terem experiências na escola durante a formação inicial. 

 

“A gente tem contato direto com as crianças na escola então é uma 

possibilidade de viverem diversas situações que são do cotidiano da 

escola e quando a gente for trabalhar realmente já terá uma experiência. ” 

(FALA DA IDA) 

“Muitas acadêmicas que ingressam na Pedagogia as vezes não tem essa 

base, esse conhecimento de sala de aula, então ele auxilia bastante na 

formação, principalmente planejar as aulas, no aplicar também. Entender 

que nem sempre o que planejamos dá certo, isso é muito importante. 

(FALA DA IDB) 

“Terminei o Ensino Médio na EJA e fiz ENEM consegui a Faculdade então 

não tive experiência com sala de aula, fui ter experiência em sala de aula 

no Projeto Pibid foi o meu primeiro contato, por isso acredito que é 

importante para a formação porque ele abre as portas para a escola”. 

(FALA DA IDC) 
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“Nos dá a dimensão real de tudo àquilo que vamos enfrentar pela frente, 

vamos pegando confiança para expor nossas ideias para os alunos” 

(FALA IDD) 

 

Assim, o PIBID pode permitir que a formação desses licenciandos ocorra num 

contexto de coletividade, articulando-se com as escolas, com seus projetos, no 

sentido de que o profissional mude a instituição e mude com a instituição, como 

defende (NÓVOA, 2009). Neste aspecto, o Programa vem possibilitando aos 

bolsistas refletir e compreender o trabalho do professor. 

Foi perguntado para as pibidianas, se a participação no programa contribuiu 

no momento de realização dos estágios. As pibidianas responderam que sim, e 

muito, no que diz respeito ao planejamento e o contato com a sala de aula. 

 

“Acredito que seria bem mais difícil se fosse sem conhecer nada, 

chegar à escola sem ter uma visão e o Pibid dá essa oportunidade de a 

gente saber como trabalhar, e também se trabalha com turmas e tem 

contato com outras e vemos tudo que acontece na escola, por isso que é 

importante participar do Pibid, porque ajuda bastante” (FALA IDA) 

“Ajudou bastante porque é uma base, porque no início da 

faculdade a gente tem a teoria, mas é na prática que a gente vai 

aprendendo trabalhar em sala de aula planejar e o Pibid ajuda em todos 

esses pontos”. (FALA IDB) 

“No estágio da Educação Infantil eu já sabia mais ou menos como 

era a rotina, pois já havia trabalhado com a Educação Infantil no Pibid. Já 

tinha a compressão, acredito que o Pibid foi muito relevante para a 

realização do estágio”. (FALA IDD) 

 

Tardif revela que os saberes experienciais surgem a partir da prática, 
bem como são por ela validados. Ainda, explica que é na 
prática/ação que todos os saberes se manifestam. Assim, os saberes 
experienciais compreendem os demais quando colocados diante da 
realidade concreta de atuação do professor. (TARDIF, 1994, p.14) 
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Acredito realmente que o Pibid é um programa de grande importância, por 

oportunizar ao estudante de licenciatura refletir a teoria na prática, de conhecer a 

escola e os alunos. Consta de uma experiência de grande valor. 

Nos estágios o Pibid ajuda na compreensão do Planejamento e aproxima as 

escolas da universidade, contribuindo para a formação de educadores, tendo um 

impacto muito positivo na formação de novos profissionais. O Pibid é um programa 

que possibilita o primeiro contato com a docência, possibilitando uma melhor 

formação acadêmica, construindo profissionais com experiência para o exercício da 

docência.  

 

4.1.2 As marcas e significados do Pibid 

 

As marcas e significados do Pibid se propõe a pensar a importância desse 

programa para a vida profissional dos futuros pedagogos, pontos que poderão 

refletir quando da entrada desses futuros profissionais nas salas de aula. Para os 

pibidianos o programa deixou marcas que serão importantes quando de suas 

atuações profissionais. Algumas delas são, a experiência e aprendizado da 

docência, principalmente a expectativa e reconhecimento das crianças. 

 

“É o reconhecimento das crianças, o carinho que eles tiveram com 

a gente, sempre a parte melhor é a resposta, o retorno que eles dão, é 

isso que mais me marcou”. (FALA IDA) 

“O mais marcou foi o reconhecimento que os alunos tiveram por 

ser uma turma de curso normal, com idade próxima a minha”. (FALA IDB) 

A felicidade das crianças sabe eu atuei em duas escolas, uma 

delas era Educação Infantil e a outra Anos Iniciais. Então nas duas 

escolas quando era a tarde ou o dia do Pibid as crianças ficavam 

esperando por aquele dia. Eles diziam: as profes do Pibid. Isso é muito 

bom e marca muito. Tú saber que fez um trabalho e é reconhecido, 

porque a criança lembra de você e isso é sinal que ela tem uma afinidade 

contigo, que ela gosta das atividades que a gente fez com elas isso me 

marcou muito. Também tem a comunidade escolar que recebe a gente 

muito bem (FALA IDC) 
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Esse processo de construção identitária pode surgir de momentos 

específicos, em que o indivíduo é visto como professor por um grupo de alunos, e a 

partir de então passa a realizar reflexões mais sistemáticas sobre os sentidos da 

profissão, assumindo-se como um agente do ensino, e valorizando a 

responsabilidade da ação de ensinar (DINIZ-PEREIRA, 2011). 

Por outro lado, o IDD trouxe em sua fala o aspecto da resistência de alguns 

professores com o programa na escola. Podemos entender como uma marca 

negativa, e que também serve de aprendizagem e reflexão, para que não se cometa 

essas atitudes quando fomos professores nas escolas. 

“O que me incomodou um pouco e me marcou foi à resistência de 

certos professores ao nos fornecerem auxilio dentro de suas salas de 

aula”. (FALA IDD) 

 

Nesse contexto, Nóvoa (2009) contempla que a formação deve contribuir para 

criar nos futuros professores hábitos de reflexão e de autorreflexão que são 

essenciais numa profissão que não se esgota em matrizes científicas ou mesmo 

pedagógicas, e que se define, inevitavelmente, a partir de referências pessoais. 

Essa pessoalidade pode ser observada nas experiências adquiridas pelos bolsistas 

nas atividades desenvolvidas dentro da escola, em um processo constante de troca 

de conhecimentos com os professores das escolas-campo. 

Para os pibidianos o programa significou o conhecimento da escola, 

experiência da docência, desafios ao novo. Entender como funciona a docência, a 

sala de aula, as relações estabelecidas com os alunos e professores.  

 

Eu acho que foi muito gratificante porque além da gente ter essas 

experiências, a gente se sentir professora, é um momento que a gente se 

sente professora porque se tem a liberdade de entrar em sala de aula, de 

fazer nossas atividades. (FALA IDA) 

“A experiência e o aprendizado, isso é muito válido e 

gratificante”.(FALA IDB) 

“É uma experiência muito valida, e gratificante porque se perde o 

medo em sala de aula. E para a realização dos estágios se foi pibidiana 
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você tem uma noção bem maior, não se tem aquele medo. E na 

preparação e planejamento das aulas, e a rotina da escola, por isso acho 

que é muito importante ser pibidiana e eu espero que o Pibid não termine 

porque é muito importante para a formação”. (FALA IDC) 

“Significou experiência prévia e ter coragem para enfrentar o 

desconhecido”. (FALA IDD) 

 

O Pibid constitui-se como espaço de formação e reflexão por promover a 

inter-relação entre teoria e prática. Além disto, também dá oportunidade ao 

licenciando, futuro educador, ratificar sua decisão profissional e promover uma 

aproximação com as demandas reais que só o contato com o “chão da escola” 

oportuniza, de forma real e integral. Entretanto, apesar de algumas pesquisas já 

indicarem a relevância do programa para uma formação mais consciente e sólida 

(STAZANI, 2012; SOUSA, 2013; TINTI, 2012) consoante com o contexto da escola 

pública, o programa tem enfrentado inúmeros retrocessos, estes sendo 

caracterizados principalmente pelos cortes de financiamento e diminuição de bolsas. 

 O Pibid é um projeto muito satisfatório, pois é possível ver os alunos 

demostrarem mais motivação para aprender, e isso orgulha muito. Por meio do 

PIBID, as acadêmicas têm a oportunidade de vivenciar a realidade escolar e 

dinâmica de funcionamento de uma sala de aula. O que oportuniza conhecer melhor 

essa realidade e focar o trabalho nas reais necessidades existentes. Com tudo isso 

a convivência no âmbito escolar e o conhecimento dos alunos propicia a troca de 

aprendizagem entre aluno e professor e isso são um dos fatores enriquecedores 

dentro do projeto. 

O PIBID permite o desenvolvimento e o acompanhamento de forma mais real, 

permitindo o planejamento de atividades, buscando superar os possíveis problemas 

que podem ocorrer. Essas atividades muitas vezes tiram os alunos da rotina da sala 

de aula e promovem uma nova visão, além de ajudar ao professor da disciplina que 

muitas vezes não possui tempo ou estímulo para planejar tais atividades. Também, 

ajuda com o medo de encarar as turmas, medo das perguntas e no aprimoramento e 

mudanças da didática em sala de aula.  
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4.2 O PIBID NA PERSPECTIVA DOS COORDENADORES DE ÁREA E 

COORDENADORES INSTITUCIONAIS 

 

Esse capítulo tem a finalidade de trazer para discussão a percepção dos 

Coordenadores de Área e Coordenadores Institucionais do Pibid acerca das 

contribuições do programa na formação inicial dos Cursos de Licenciatura da Uergs. 

Para sua composição participaram 10 Coordenadores de Área (CA1, CA2, CA3, 

CA4, CA5, CA6, CA7, CA8, CA9 E CA10) e 2 Coordenadores Institucionais (CI1 e 

CI2). 

A fim de melhor organização dos dados foram elaboradas três categorias para 

análise e discussão que são: - O Pibid na e para Uergs; - O Pibid na formação inicial 

de professores na Uergs; - Representatividade do Pibid/Uergs nos Cursos de 

Licenciatura. 

 

4.2.1 O Pibid na e para Uergs 

 

4.2.1.1 Segundo os Coordenadores de Área 

 

Para os Coordenadores de Área do Pibid, o programa na Uergs consolida os 

Cursos de Licenciatura, sendo uma ótima oportunidade de o graduando praticar 

seus saberes docentes. “Ação refletida na ação”(grifo nosso). Afirma dentro das 

licenciaturas a qualificação da formação inicial e posiciona a Universidade em 

grandes programas federais de iniciação à docência. 

 

“O Pibid na Uergs representa um marco no Curso de Pedagogia. 

Estou na Uergs desde o ano de 2004 e considero o antes e o depois do 

Pibid. Representa a abertura ao novo, descobertas, aprofundamento de 

práticas pedagógicas, parcerias com as escolas e professores da 

Educação Básica, produções escritas, pesquisas, apresentações de 

trabalhos, publicações, participação em encontros institucionais, 

aprendizagens da docência, produção de materiais e tantas outras 

atividades” (CA 10) 
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“O Pibid é um programa que proporciona aos acadêmicos de cursos voltados 

para a licenciatura um vínculo antecipado com o ambiente escolar, auxiliando na 

percepção da realidade da escola e da cidade na qual o bolsista atua. Esta 

antecipação só traz benefícios a todos os envolvidos. Nesse sentido, o Pibid 

enriquece a caminhada acadêmica, oportunizando experiência em vários aspectos 

que fazem e farão a diferença na formação do licenciando”, destaca Professora 

Sandra Lemos, que também coordena o Fórum dos Coordenadores Institucionais do 

Pibid no Rio Grande do Sul (Forpibid). 

Outro aspecto destacado foi que o Pibid oportuniza um olhar mais cuidadoso 

com o ensino e com a educação, ao inserir os graduandos no ambiente escolar. Na 

Uergs foi um salto de qualidade para os Cursos de Licenciatura e as relações da 

práxis pedagógica. 

 

estar presente como sujeito ativo na escola, com alunos, 

professores-supervisores, orientadores, funcionários, experenciando a 

escola e o que ela representa e apresenta no dia a dia no exercício da 

docência. É um programa, portanto, fundamental para a formação de 

professores comprometidos com as escolas. (CA1) 

“Refletir a ação na própria ação” (CA 2) 

 

De acordo com Martha Hoppe, coordenadora institucional do Programa, a 

atividade está fundamentada na relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

“Dessa forma, a participação dos acadêmicos no Programa é um incentivo 

para que possam aprimorar e concluir com êxito sua licenciatura, comprometidos 

com o contexto social no qual desenvolverão suas práticas pedagógicas” (HOUPPE, 

2014). 

De acordo com os Coordenadores de Área o Pibid é um programa importante 

na e para a Uergs por qualificar a formação inicial de professores, principalmente por 

se tratar de uma universidade multicampi, atingindo vários municípios e escola do 

interior do Rio Grande do Sul. E, assim, proporcionado a troca de saberes entre os 

bolsistas de iniiciação à docência, professores-supervisores de diferentes cidades e 

regiões do RS. 
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As escolas e a universidade interagem e dá-se uma mutua 

aprendizagem. Internamente na Uergs, a vivência nas escolas faz 

amadurecer os alunos ao dar-lhes a oportunidade de conhecer a 

realidade para a qual estão sendo formados. 

A cidade aproveita essa ação tanto na qualificação de seus futuros 

profissionais e em suas escolas, quanto há um acréscimo de entrada de 

verbas no mercado local em geral. (CA4) 

 

O PIBID dentro do espaço escolar se torna um programa propiciador de 

saberes e práticas de ensino voltadas para reflexão-ação-reflexão, e que tem como 

objetivo principal a formação inicial de futuros professores. E, também de forma 

significativa para com a aprendizagem e no dia a dia dos alunos da escola 

(BARROS, 2013, p. 10). 

O Pibid vem possibilitando melhorar a prática pedagógica dos professores 

que atuam nas disciplinas e isso contribue para a formação dos bolsitas/professores 

em formação, também tem se revelado um instrumento de grande relevância na 

formação profissional. Na maioreia das vezes as maiores dificuldades encontradas 

em sala de aula é a falta de interesse pelos alunos, e o PIBID vem com essa 

possibilidade de contribuição para auxiliar às aulas e diversificar a fim de despertar a 

curiosidade e o interesse pelas aulas, sempre inovando para que sempre esse aluno 

queira aprender. 

 

4.2.1.2 Segundo os Coordenadores Institucionais 

 

Segundo a Coordenadora Instotucional (CI1), o Pibid na e para Uergs é muito 

importante, por assumir um espaço formativo de aprendizado para todos os 

envolvidos com o programa. Fortalece a relação entre Universidade e escola como 

campos de partilha e aprendizagem com fina na formação inicial. 

 

“espaço de formação para professores da Universidade, Bolsistas 

de ID, supervisores, professores e gestores das escolas parceiras, além 

dos (as) estudantes crianças, jovens e adultos das turmas atendidas pelo 

Programa. Ele tem fomentado, por intermédio da CAPES, uma bela 

integração entre a Universidade, a escola e a comunidade.” (CI1) 
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Entre os objetivos do PIBID, está a promoção e integração entre educação 

superior e básica das escolas estaduais e municipais de todo o país. Com isso, o 

programa incentiva a formação de professores em nível superior para a educação 

básica e colabora para a valorização do magistério (REIS, 2018). 

Por outro lado, para o CI2 a Uergs não trata o Pibid como deveria tratar. 

“Então, penso que a Universidade trata o Pibid como adereço acadêmico. Um lugar 

de ornamento”. (CI2) 

Acredito que o Pibid vem se consolidando e se fortalecendo a cada ano de 

um novo programa, pode ser que em seu início em 2011, a Universidade não sabia 

o colocar em seu devido espaço. Mas, hoje, pelas experiências vivenciadas no 

programa, nos eventos institucionais, nas muitas produções acadêmico-científicas, o 

programa se institucionalizou na Uergs. 

Com os trabalhos realizados através do PIBID, percebe-se que ao se pensar 

na realidade da profissão docente, este programa da CAPES favorece a aquisição 

de conhecimentos prévios do nosso futuro campo de atuação, gerando uma 

integração entre profissionais já habilitados e futuros docentes em formação 

(PEREIRA, 2013). 

 

4.2.2 O Pibid na Formação Inicial de Professores 

 

4.2.2.1 Segundo os Coordenadores de Área 

 

O Programa oportuniza experiência e aplicação dos conhecimentos 

adquiridos ao longo da graduação, estudantes das licenciaturas vêem frente às 

diversas situações que ocorrem no cotidiano do trabalho da docência. E, ao se 

depararem com estas situações, podem testar as possibilidades de resoluções em 

torno das mesmas. Do mesmo modo, o Pibid permite, além das ações e reflexões de 

estudantes, em seus estudos iniciais, que docentes da graduação reflitam, 

pesquisem e construam possibilidades pedagógicas para as melhorias tão 

necessárias na Educação Básica.  
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“O programa oportuniza e amplia a formação de professores ao 

possibilitar o contato com a realidade dada nas escolas. As reflexões dos 

alunos, sua participação em aula, sua segurança etc, relacionando a sua 

experiência cotidiana aos estudos teóricos e práticos da faculdade é uma 

qualificação incomensurável”. (CA4) 

 

Desse modo, a nossa formação não se restringe somente às salas de aula da 

universidade. A escola na qual atuamos através do PIBID, também contribui para 

nossa formação e, por meio dos professores supervisores e coordenadores e 

através da formação continuada proporcionada por este programa, conseguimos nos 

tornar mais qualificados, prontos para atuar no âmbito escolar (PEREIRA, 2013). 

De acordo com os Coordenadores de Área, o programa permite que os 

licenciados que estão em processo de formação consigam aliar a teoria à prática, 

levando para as escolas de educação básica da rede pública o trabalho qualificado 

desenvolvido nas unidades da Uergs. Assim como, buscando inovar a prática nas 

escolas selecionadas para o Programa PIBID. 

 

“Qualifica a formação inicial através de reuniões de planejamento, de 

diagnóstico, de preparo de aulas e de vivência com alunos e professores 

atuantes no ensino público, além da experiência como professor”. (CA6) 

“Ao longo do Programa é interessante observar que os futuros 

profissionais são incentivados a criar e mediar experiências 

metodológicas que favoreçam o processo ensino-aprendizagem no 

sentido de articular prática e teoria, além participar de ações que 

envolvem projetos de extensão e divulgar seu trabalho a partir da 

produção científica. (CA8) 

 

Nóvoa reflete quanto às experiências na formação, ao dizer que  

 

É evidente que a Universidade tem um papel importante a desempenhar na 
formação de professores. Por razões de prestígio, de sustentação científica, 
de produção cultural. Mas a bagagem essencial de um professor adquiri-se 
na escola, através da experiência e da reflexão sobre a experiência 
(NÓVOA, 2003, p. 15). 
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No Pibid, segundo os Coordenadores de Área, o acadêmico bolsista interage 

e conhece a estrutura, a organização e a prática pedagógica. Aprende com o 

professor da Educação Básica, aprende com seus colegas bolsistas, com o 

coordenador do projeto, com os estudantes das escolas. 

 

“Observa, diagnostica, planeja, avalia, pesquisa, produz, apresenta 

e publica. Participa de extensões como ouvinte e também, ministrante de 

oficinas ou minicursos. Assume compromissos e responsabilidades” 

(CA10). 

“A oportunidade de seguir com o trabalho com a mesma turma, 

com novos projetos possibilita desenvolver conteúdo da sua área de 

conhecimento de forma mais aprofundada, e, também, principalmente na 

dança que, ainda não está presente na maioria das escolas e os e as 

pibidianas precisam sempre desenvolver projetos introduzindo os 

conteúdos”. (CA9) 

 

O foco do projeto é oportunizar aos futuros docentes vivências pedagógicas 

no âmbito de escolas públicas de Educação Básica visando recriar a docência. 

Portanto, a participação dos acadêmicos no Projeto PIBID/CAPES é um incentivo 

para que possam aprimorar e concluir com êxito sua licenciatura, comprometidos 

com o contexto social no qual desenvolverão suas práticas pedagógicas (BRASIL, 

2019). 

Destacam também, que o Pibid é um ganho para professores da Educação 

Básica, que acolhem os pibidianos no contexto escolar, período valioso de formação 

continuada. Esses professores podem, também, rever diversos conceitos e refletir 

sobre suas próprias práticas. Portanto, todos são beneficiados. 

Ao questionar se o Pibid enquanto espaço de formação vem cumprindo seu 

papel nos cursos de licenciatura na Uergs, os coordenadores de área responderam 

que sim, mas que deve haver um olhar especial para torná-lo perene, como uma 

política da própria UERGS. 

 

“Sim, sem dúvida, basta ver todas as publicações feitas sobre esta 

experiência e ler relatos dos participantes, todos com elogios ao 

programa”. (CA6) 
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“Considero que sim ele está cumprindo o seu papel de iniciar os 

alunos no exercício da docência desde o início do curso. Além do mais 

importante aliar a teoria estudada à prática das escolas”. (CA7) 

 

Os Coordenadores de Área sustentam que o Pibid sempre buscou estratégias 

para proporcionar momentos de divulgação, aprendizados e trocas de experiências 

não só entre os integrantes dos subprojetos, mas toda comunidade escolar e 

acadêmica.  

Podemos constatar que o Pibid desde o seu primeiro projeto foi crescendo em 

termos de Licenciaturas participantes e número de bolsas de ID. Outro aspecto 

importante a ser destacado são os números de publicações em livros, e-book e 

anais de evento de trabalhos acadêmico-científicos nas áreas do ensino, pesquisa e 

extensão. 

O professor em formação tem um contato direto com sua área de atuação e 

suas particularidades, o programa Pibid possibilita essa relação, onde o futuro 

professor terá conhecimento tanto das dificuldades enfrentada pela educação básica 

publica, bem como suas perspectivas. A partir de então sua visão ampliada 

multiplicará para fomentar uma visão de educação crítica, transformadora e de 

muitas ideias. Portanto é importante afirmar que o Pibid proporciona aos bolsistas 

analisar que para ser um bom educador não é necessário apenas o domínio das 

técnicas, mas sim compreender a complexidade do processo de 

ensino/aprendizagem, que requer muita dedicação, investimento pessoal e uma 

busca constante e dinâmica para que ocorra uma transposição didática, oriunda da 

vivencia dessa prática. 

 

4.2.2.2 Segundo os Coordenadores Institucionais 

 

Conforme o Coordenador Institucional (CI1) o Pibid qualifica a formação inicial 

por possibilitar a articulação teoria e prática para os acadêmicos e acadêmicas das 

licenciaturas, in loco, nas escolas, orientados por professores da Universidade e 

supervisionados e acompanhados, também, por professores da EB. Descreve, que 

através do PIBID se promove oportunidades de estudos, pesquisa, de aproximação 

ao cotidiano das escolas, de participação em experiências de planejamento e com 

práticas metodológicas inovadoras e interdisciplinares nesses espaços.  
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Como efeito desse processo, a Edição do PIBID/CAPES/UERGS 

2018 produziu um E-book com produtos e materiais didáticos que servem 

ao Programa, mas também, aos licenciandos e licenciandas não 

pibidianos. (CI1) 

 

Já para o CI2, atualmente, não soube relatar se o Pibid qualifica a formação 

inicial de professores. 

Segunda a coordenadora institucional do Programa, Profª Sita Mara (edição 

2018 ou 2020). 

Ao oferecer ao leitor os ANAIS do 6º SEMINÁRIO INSTITUCIONAL 
DO PIBID UERGS – Avaliação e Inclusão: potencialidades e experiências 
do PIBID esperamos estar contribuindo com uma pequena amostra do que 
foi o Seminário Institucional. E que se propôs a mostrar a produtividade do 
PIBID que é, sem dúvida, um dos melhores programas destinados à 
formação inicial docente. Que seja esse, também, um convite à leitura e à 
reflexão sobre a docência! (SITA MARA, 2017). 

 
 

De acordo com a CI1 o Pibid cumpriu e continua cumprindo sua 

responsabilidade enquanto programa de formação inicial de professores, mesmo 

que ao longo de sua trajetória, enquanto política pública, tenha se modificado. É 

inegável a sua importância em fomentar e valorizar a formação e a valorização do 

magistério ampliando a qualidade dos cursos de licenciaturas. 

Comentário: A Tese de Doutorado de Ana Carolina Martins também evidencia 

isso.  Em São Francisco de Paula há também um TCC orientado pela profa. 

Rosmarie Reinehr sobre o Programa.  

Recentemente, o trabalho de Conclusão de Curso de Luane Pacheco (2020) 

demonstra que a prática pedagógica de estudantes de Letras junto à Educação de 

Jovens e Adultos foi uma experiência formativa única e extremamente significativa e 

importante nessa modalidade, o que foi proporcionado aos licencenciandos e 

licenciandas desse curso, somente, através do PIBID. 

O impacto do PIBID na UERGS também está em fomentar uma produção 

acadêmica com abordagens sobre o Programa, que vai além das que envolvem os 

livros digitais anuais ou dos editais.  

Para fazer parte desse programa as Universidades públicas e privadas devem 

submeter um projeto a partir do edital lançado pelo Capes. Os projetos aprovados 
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ganham cotas de bolsas destinados a implementação e desenvolvimento do projeto 

nas escolas-campo (BRASIL, 2013).   

Já a CI2 não respondeu em função de não acompanhar mais o programa na 

Uergs. 

A CAPES tem subsidiado nos últimos anos a realização de programas, como 

o PIBID e o PRODOCÊNCIA, que propõem inovações para as ações formativas dos 

cursos de licenciaturas e de suas matrizes curriculares, incluindo, também, caminhos 

que servem de referência para o estágio supervisionado, no qual influencia os 

agentes responsáveis. Através do Pibid, a universidade, lócus dessa mudança, 

passa a garantir a formação de um professor que compreenda o seu papel, 

inserindo-o num espaço rico de subsídios teóricos e práticos a escola. Um  espaço 

que faz o pensar e o agir enquanto docente, a conduzir o aluno-bolsista à produção 

de ideias, de aprendizagens, à ações efetivas, à consolidação das suas intenções da 

profissão, e com isso permitindo-o desde o início do curso, a apropriar-se da sua 

futura realidade profissional. 

 

4.2.3 Representatividade do Pibid/Uergs nos Cursos de Licenciatura. 

 

4.2.3.1 Segundo os Coordenadores de Área 

 

Os Coordenadores de Área, em sua maioria, entendem que a participação da 

UERGS no PIBID permite uma grande visibilidade. Primeiro, se for pensado, na 

própria escola na qual ocorrem as ações dos pibidianos. A instituição é vista pela 

comunidade (escolar e do entorno), e isso é importante. Do mesmo modo, as ações 

do PIBID nas próprias unidades da UERGS permitem uma visibilidade dos 

estudantes participantes e de seus coordenadores, que é valiosíssima. Sem contar 

com o fato de os professores já formados, que supervisionam os pibidianos na 

escola, ao adentrarem novamente aos espaços acadêmicos, possibilita que este 

conheça outros trabalhos da unidade da UERGS, além das realizadas no e pelo 

PIBID. 

 

“A visibilidade ocorre além das interações sociais, mas pela produção 

gerada pelo PIBID. São escritas de artigos de pesquisa, relatos de 
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experiência, além das apresentações em eventos científicos. Não há 

como negar o grande benefício do PIBID!” (CA9) 

 

O trabalho desenvolvido no programa compreende o PIBID como lócus para o 

desenvolvimento do saber da experiência. Felício (2014) entende que o programa é 

considerado um espaço onde o diálogo entre o ensino superior e a educação básica 

é condição imprescindível para a formação docente. Além disso, o programa 

entende que o professor da educação básica é produtor de conhecimento, produz 

saberes que se articulem com os saberes teóricos. Campelo (2016) reforça que a 

proposta feita pelo PIBID/PEDAGOGIA – Anos Iniciais prioriza um espaço de 

construção coletiva, diálogo e a formação de professores com articulação com a 

pesquisa. 

Conforme alguns coordenadores de área (CA2, CA5, CA7), há um esforço por 

parte dos gestores e docentes para que o programa tenha sua representatividade. 

No SITE na universidade há um destaque ao programa; quando tem algum evento 

coordenado pelo Programa há representação da gestão; os coordenadores de área 

buscam parcerias nas suas regiões e sempre buscam cumprir com as ações que 

fazem parte dos seus subprojetos.  

Nesse contexto, Nóvoa (2009) contempla que a formação deve contribuir para 

criar nos futuros professores hábitos de reflexão e de autorreflexão que são 

essenciais numa profissão que não se esgota em matrizes científicas ou mesmo 

pedagógicas, e que se define, inevitavelmente, a partir de referências pessoais. 

Essa pessoalidade pode ser observada nas experiências adquiridas pelos bolsistas 

nas atividades desenvolvidas dentro da escola, em um processo constante de troca 

de conhecimentos com os professores das escolas-campo. 

Além de colocar os discentes “a campo” para conhecerem a realidade do 

trabalho das escolas públicas, também obterem a bolsa PIBID permite que os 

discentes despertem para a responsabilização com a prática docente desde o início 

do curso. 

 

“Para a UERGS esse programa dá uma visibilidade do trabalho de 

qualidade realizado pela instituição” (CA7) 

“De modo geral, representa uma qualificação real que envolve 

estudos e pesquisas e a prática pedagógica direta na escola. (CA1) 
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 “Representa mudanças paradigmática, colocando seus cursos, 

docentes e acadêmicos em um grande movimento de aprendizagem da 

docência”. (CA10) 

“O Pibid também proporciona encontros entre as licenciaturas da 

Uergs. Percebo que possibilita a aproximação e união entre os e as 

professoras desses cursos e os e as estudantes. Isso, com certeza, 

impulsiona tais Cursos para o seu crescimento. As publicações e eventos 

também dão visibilidade para a Uergs” (CA9) 

 

O PIBID, para a formação de professores, funciona com o intuito de criar um 

vínculo entre os futuros professores e a sala de aula. Para tanto, busca fazer a 

articulação entre o Ensino Superior, a escola e os sistemas estaduais e municipais 

de ensino. Uni as secretarias estaduais e municipais de educação e as 

universidades públicas com o objetivo de melhorar o ensino nas escolas públicas, e, 

por sua vez, os resultados alcançados, entre os quais, destaca-se o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Por isso, seu investimento volta-se 

para a formação de professores (MATTANA; ZANOVELLO; THEISEN et al. 2014). 

O Pibid na formação acadêmica sempre procura aperfeiçoar os docentes o 

contato em sala de aula de uma forma mais ampla ainda da docência, é sempre 

importante abordar a importância do Programa Pibid para o desenvolvimento dos 

docentes desde os primeiros períodos de graduação, sempre enfatizando o seu 

papel de aluno/ professor e seus saberes.Quando participa-se do Programa Pibid é 

possível adquirir maiores conhecimentos sobre a realidade de sala de aula e escola, 

também as dificuldades ali emfrentadas, os desafios, os  limites e possibilidades. 

A oportunidade que o Pibid trás para os docentes em participar de projetos 

em outras unidades é de grande impotância, pois se dá a troca de experiência e 

surge novas ideias para o melhor desenvolvimento do Programa. 

 

4.2.3.2 Segundo os Coordenadores Institucionais 

 

Para a CI1, atualmente, o Programa está institucionalizado o que demarca 

sua representatividade e reconhecimento, inclusive pelos Conselhos da 

Universidade. A integração junto aos eventos e espaços formativos consagrados 
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como o SIEPEX e Fórum das Licenciaturas da Universidade denotam a sua 

importância. 

De acordo com a CI2 quando foi coordenadora, levou o projeto para 

conhecimento em vários congressos nacionais. 

Por meio do Pibid é possível inserir o acadêmico licenciando em um contexto 

escolar onde pode realizar as práticas docentes permeadas pela teoria, as quais 

foram e estão sendo apreendidas na graduação e no grupo do PIBID. A importância 

desse contato com o âmbito de ensino desde cedo pelo acadêmico, que pode-se ter 

uma noção antecipada e ampla do que o espera futuramente, evitando surpresas, 

inseguranças e medos após a conclusão do curso. 

Como o estágio supervisionado ocorre somente nos últimos períodos dos 

cursos de licenciatura, muitas vezes o acadêmico depara-se com uma realidade que 

não imaginava, e que o faz repensar se aquela escolha foi a melhor para sua 

formação, visto que o pouco tempo que possui para desenvolver o estágio pode 

deixá-lo ainda mais tenso e preocupado sobre o ser professor após a graduação, o 

programa Pibid proporciona experiências, crescimento e amadurecimento do 

acadêmico nas questões  didáticas pedagógicas. 

E com as atividades realizadas por meio do PIBID, o graduando consegue ter 

essa noção precipitadamente, com um intervalo de tempo mais amplo para a 

realização do seu trabalho, com em reflexões adquiridas em seu curso de 

licenciatura, também consegue ter uma visão mais ampla de estar inserido dentro da 

escola e de como trabalhar em sala d aula, conhecendo um pouco de cada aluno. 

 

4.3 O PIBID SOB AS LENTES DE UMA PIBIDIANA 

 
Iniciei no Pibid/Uergs no ano de 2017 no subprojeto Pedagogia na Unidade 

em São Luiz Gonzaga, através de anúncios dentro da Universidade, onde tinha que 

se inscrever no site da uergs,  e responder um questionário com perguntas pessoais 

e sobre o programa. A escola campo que exerci minhas atividades como bolsista ID 

foi a EEEF Dr Mário Vieira Marques – CIEP, com a supervisão da Prof.ª Denise 

Nunes de Campos do Nascimento e Coordenação de Área da Professora Percila 

Almeida. O Pibid permaneceu nessa escola por seis meses. 
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A escola era em tempo integral, disponibilizava almoço, e à tarde as várias 

oficidas., O objetivo da escola era o de manter o mais tempo os alunos em 

atividades na escola, evitando que ficassem nas ruas. 

O Pibid desenvolvia suas atividades na parte da manhã, as crianças 

esperavam nosso grupo com entusiasmo e adoravam as atividades propostas. As 

atividades eram planejadas e pensadas para a realidade e necessidade de cada 

turma. Convivi pouco tempo com os alunos, porque a escola entrou em férias e o 

projeto Pibid foi cancelado por falta de interesse da escola campo. 

Nos meses que fiquei na escola, foi uma experiência desafiadora, pois nunca 

havia tido contato com alunos em sala de aula, confesso que fiquei com muito medo. 

Como minhas colegas, de grupo, já tinham um pouco de experiência me ajudaram, e 

assim fui perdendo o medo e conseguindo planejar e desenvolver as atividades.  

O programa exige 32h mensais de dedicação, nessas horas semanalmente 

tínhamos reuniões com a supervisora para planejamento, grupo de estudos e 

avaliação das atividades realizadas. E, quinzenalmente com a Coordenadora de 

Área. As reuniões ocorriam na escola campo e na Universidade. Nas reuniões 

discutíamos temas relacionados à educação (metodologia de ensino, didática, 

teorias pedagógicas) e planejávamos nossas atividades em conjunto. 

As atividades planejadas seguiam o projeto definido no início do programa. 

Esse projeto se constituiu de tema dialogado com as professoras regentes, 

coordenação pedagógica da escola e supervisora. No primeiro ano o tema foi Meio 

Ambiente e Literatura. Atendemos turmas de 4º ano e 5º ano. 

 

26Figura 17 - Teatro: O menino Maluquinho 

 

Fonte: Autora (2020) 
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Durante as reuniões de planejamento discutíamos sobre as propostas que 

surgiam e a melhor forma de fazer um planejamento bem elaborado para passar 

para os alunos. As reuniões eram feitas na casa da supervisora onde era realizada 

dinâmicas para aprendermos a trabalhar em grupo. Após a aplicação das atividades 

fazíamos uma avaliação dos pontos positivos e negativos que eram relatados em um 

caderno. 

 

27Figura 18 - Reuniões de planejamento 

  

  

  

Fonte: Autora (2020) 

Por começar no programa ainda no início do Curso de Pedagogia, os 

primeiros meses se constituíram de muita aprendizagem, descobertas e vivências, 
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fundamentais para o entendimento da docência. Conheci caminhos a ser seguidos e 

planejados, e conheci os alunos, entendendo o processo da docência. 

No ano de 2018 o Pibid passou para a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Padre Augusto Preussler, sob a supervisão da Profª Livia Pires. No 

primeiro semestre do programa nessa escola foi desenvolvido o projeto “Valorizando 

a alimentação saudável: comer e brincar é só começar”. 

As atividades planejadas seguiam o projeto definido no início do programa. 

Esse projeto se constituiu de tema dialogado com as professoras regentes, 

coordenação pedagógica da escola e supervisora. No primeiro ano o tema foi 

“Valorizando a alimentação saudável: comer e brincar é só começar”. Atendemos 

turmas de Pré-escola até o 4º ano do ensino fundamental. 

O Pibid é um projeto muito importante, onde os discentes têm a oportunidade 

de por em prática tudo que é aprendido na teoria, e faz com que cada um vivencie a 

escola. Como eu já havia participado do Pibid pouco tempo em outra escola, eu via 

como era importante o projeto PIBID nas escolas e como o resultado era muito 

positivo. No começo é um pouco assustador porque você acha que não vai 

conseguir, mas um colega ajuda, apoia o outro e tudo da muito certo, nosso grupo 

era exelente. 

A escola e os alunos nos acolheram muito bem, aceitaram nossa proposta e 

assim trabalhávamos junto com o professor da turma, muitas vezes nossas aulas 

tinham relação com o que o professor da turma estava trabalhando, só que de uma 

maneira divercificada. Os alunos sempre esperavam nosso grupo eufóricso, pois 

sempre tentamos excaixar nossas aulas de formas lúdica. Utilizávamos música, 

brincadeiras tirando os alunos da zona de conforto da sala de aula.  

Quando apresentamos nosso projeto nas salas de aula, os alunos não 

ficaram muito animados, pois a maioria tinha uma alimentação bem pobre em 

relação à Alimentação Saudável, mas com tantas novidades e formas de apresentar 

as atividades foi surpreendente. Aqueles alunos que diziam nunca ter comido um 

legume, fruta entre outros alimentos, experimentaram e passaram a comer. 

Os alunos relatavam o que tinham comido de alimentos saudáveis em casa, e 

isso motivava a incentivá-los cada vez mais. Acredito que com esse projeto 

conseguimos despertar nos alunos a curiosidade acerca do tema, para que os 

mesmos adquiram hábitos saudáveis.  
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28Figura.19 - Atividades Pibid 

  

Fonte: Autora (2020) 

29Figura 20 - Atividades Pibid 

 

Fonte: Autora (2020) 

Durante as reuniões de planejamento discutíamos sobre a metodologia 

utilizada, e ideias para os planos de aula. Após a aplicação das atividades fazíamos 

uma avaliação dos pontos positivos e negativos que eram relatados em um caderno 

de bordo. 

30Figura 21 - Planejamento das Atividades 

  



143 

  

Fonte: Autora (2020) 

Com o Pibid participei de eventos externos que tinham como objetivo divulgar 

o programa no Município e auxiliar a Secretaria Municipal em algumas atividades 

festivas que envolviam as escolas e as crianças. Em uma das reuniões de 

planejamento decidimos encenar um teatro para os alunos, para incentivar sobre a 

alimentação saudável e a coperar um com os outros. 

Teatro: “O grande rabanete”. 

31Figura 22 -  Atividades Pibid/Teatro: o grande rabanete 
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Fonte: Autora (2020) 

Fomos convidadas a participar do desfile do Dia 07 de Setembro, em 2018. 

Confeccionamos uma faixa para o desfile, foi muito importante esse dia, pois 

conseguimos mostrar para a sociedade sãoluizense o quanto o Projeto Pibid é 

importante e trás muitos resultados dentro das escolas. 

32Figura 23 - Desfile 7 de setembro/2018 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

No dia das crianças, participamos com pintura de rosto, maquiagem, pintura 

de unhas e brincadeiras na escola. Todas as atividades realizadas na escola o Pibid 

era convidado. Procurei participar de todos os eventos na escola e fora da escola. 
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33 Figura: 24 – Atividades Pibid 

 

 

 Fonte: Autora (2020) 

No segundo ano iniciamos as atividades com o mesmo projeto “Valorizando a 

alimentação saudável: comer e brincar é só começar”, onde sempre repensamos os 

planos de aula com brincadeiras no pátio, quadra, entre outras sempre inserindo o 

projeto em cada uma delas, mas de uma maneira mais divertida. O programa exigia 

32h mensais de dedicação, nessas horas semanalmente tínhamos reuniões com a 

supervisora para o planejamento das atividades, e tirar dúvidas. E quinzenalmente 

com a Coordenadora de Área. As reuniões ocorriam na escola campo e na 

Universidade. Nas reuniões discutíamos temas relacionados à educação 

(metodologia de ensino, didática, teorias pedagógicas) e planejávamos nossas 

atividades em conjunto. 
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34Figura 25 - Planejamento e atividades do Pibid 

  

  

 

 

Fonte: Autora (2020) 



147 

No primeiro ano o tema foi muito positivo para a escola, os alunos 

conseguiram compreender o real motivo de se alimentar bem, como já havíamos 

trabalhado bastante o projeto sobre Alimentação Saudável, e com o intuito de 

despertar o interesse nos alunos, foram realizadas atividades pedagógicas que 

envolveram: pesquisas, discussões, exploração, contação e construção de histórias, 

musicas, paródias, jogos, teatros, vídeos, atividades de pátio, horta suspensa, 

releitura de obras de arte e representação musical. Atendemos turmas de Pré-escola 

à 4º ano do ensino fundamental. 

35Figura 26 - Atividades Pibid 
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Fonte: Autora (2020) 

No segundo ano do projeto Pibid participei de eventos externos que tinham 

como objetivo divulgar o programa no Município e auxiliar a Secretaria Municipal em 

algumas atividades festivas que envolviam as escolas e as crianças. Planejamos a 

apresentação de um teatro de Páscoa para os alunos e equipe da escola, 

escolhemos um teatro que falava de amor, afeto e compressão, pois tudo isso tem 

sentido com a Páscoa porque é a ressurreição de Cristo é onde devemos repensar 

tudo que fizemos. 

36Figura 27 - Teatro “Não troque o cordeiro pelo coelho”. 
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Fonte: Autora (2020) 

Também participamos de um Projeto da cidade “Criança Feliz” que é feito 

todos os anos pela Rádio Missioneira, para comemorar o dia das crianças. O evento 

é organizado na Praça Cícero, com brinquedos infláveis, atividades lúdicas, sorteio 

de bicicletas e lanches que são distribuídos para as crianças carentes da cidade.  

Em conversa com a Rádio Missioneira e o Projeto Pibid, tivemos a 

oportunidade de participar deste evento com oficinas realizadas com materiais 

recicláveis, e confecção de brinquedos para as crianças. Meu grupo escolheu 

contruir o Bilboquê. Tivemos um resultado muito positivo com as oficinas, as 

crianças conseguiram ver que com um simples litro PET se produz um brinquedo. 

Esse dia me marcou muito, porque pude ver nos olhinhos de cada criança o que é 

ser feliz com tão pouco. 

37Figura 28 - Dia da Criança: confecção de brinquedos 
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Fonte: Autora (2020) 

Neste mesmo ano ocorreu a 2ª edição do Fórum das Licenciaturas e o 7º 

Encontro Institucional do Pibid na Unidade em Osório. O evento reuniu professores e 

estudantes dos cursos de Licenciatura da Uergs para debater sobre as políticas 

educacionais na formação de professores, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e a importância da adesão da Universidade aos programas de fomento da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do MEC 

(UERGS, 2019). 

Foi proposto a cada dupla escrever um artigo para apresentar no evento, eu e 

minha colega escrevemos sobre “A utilização de jogos e brincadeiras como recursos 

privilegiados para a aprendizagem nas práticas realizadas pelas pibidianas na 

escola”. Para mim foi uma experiência de grande valor, pois nunca pensei em 

tamanha responsabilidade e aquisição de conhecimentos. 

O evento aconteceu na Unidade Litoral Norte/Osório Participamos de várias 

oficinas proposta por docentes das outras unidades. Trouxe comigo uma bagagem 

muito gratificante de poder participar de um evento tão importante. Outro aspecto a 

destacar que foi um evento custeado pela Uergs. Foram dois dias de muito 

crescimento, vivências e partilha de saberes. 

Fotos do Evento. 

 

38Figura 29 - 7º Evento Institucional do Pibid-Uergs 

 

Apresentação de trabalho 
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Abertura do Evento 

 

 

 

Palestra de encerramento 

 

Èncerramento do Evento 

 

Conhcendo Litoral Norte/Osório 

Fonte: Autora (2020) 

O acolhimento na escola onde fui pibidiana foi maravilhoso, eu e minhas 

colegas fomos recebidas com muito entusiasmo, porque era um projeto novo 

inserido dentro da escola. Com os alunos fomos recebidas com muita alegria, 
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porque eles perceberam que eram atividades diferenciadas, ficaram muito felizes e 

aceitaram tudo que foi proposto. 

Com a supervisão e coordenação da escola fomos bem acolhidas, e nossa 

proposta bem aceita. A relação com as outras pibidiadas sempre foi de muito 

respeito e cooperação. Uma das produções que me marcou foram os teatros que 

realizamos com os alunos na escola, pois ali conseguimos perceber o quanto é 

importante se conhecer e ter outras experiências.  

Afastei-me do Pibid, porque fechou as minhas horas como bolsista neste 

Projeto, mas vou levar sempre para a vida a importância do PIBID na minha 

formação acadêmica/docente. O programa me aperfeiçoou profissionalmente por 

entrar em contato direto com a sala de aula. Também me fez perceber a importância 

do papel do aluno-professor e seus saberes construídos oriundos dessa experiência. 

Tenho certeza que finalizei o meu tempo no PIBID como muita bagagem, com novas 

ideias, e de querer sempre mais para melhorar tanto profissionalmente e como 

pessoa. Foi uma experiência incrível na minha formação inicial. Espero que os 

novos pibidianos aproveitem o programa assim como eu aproveitei. 

 

. 39Figura 30 - Fotos do dia da despedida 

 

 

Fonte: Autora (2020) 

O Pibid na Uergs possibilitou experiências importantes em minha formação 

inicial, pude desenvolver ações de iniciação à docência, colaboração em sala de 

aula, grupo de estudos para reflexão e aprofundamento de fundamentos teórico-
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metodológicos. Também a confecção de materiais didáticos para contribuir na 

alfabetização, produção de artigos e divulgação dos resultados em evento científico.  

Não posso deixar de falar, sobre a bolsa que o programa auxilia que é um 

ajuda financeira no valor de 400 reais por mês, esse valor me ajudou muito, porque 

sempre tive gastos com gasolina, alimentação, xerox, entre outros. Acredito que 

muitos docentes entram no programa muitas vezes pelo auxilio, não que o programa 

não seja de grande importância, mas o valor é uma forma de ter uma renda a mais 

para sobreviver na vida pessoal e dentro da Universidade. Penso que essa ajuda 

financeira do programa ajuda muito na permanência dos docentes dentro da 

Universidade, pois muitos moram em outras cidades, e tem muitos gastos, o Pibid 

assim com auxilia na aprendizagem e troca de experiências, ajuda e muito também 

na sobrevivência de muitos docentes. 

O aprofundamento teórico e a prática das atividades na escola campo sob um 

olhar crítico e reflexivo proporcionou a articulação entre teoria e prática, e a 

colaboração entre universidade e educação básica nesta formação. Incentivou, 

também, os professores das escolas participantes a serem “coformadores”, pois 

estavam sempre juntos nesse processo de constituição da docência. Um trabalho 

colaborativo e formativo entre bolsista ID, supervisora do Pibid e professores 

regentes. 

Desse modo, a inserção no cotidiano escolar das redes públicas de ensino é 

fundamental para que eles tenham  

 

[...] oportunidades de criação e participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador 
e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2013, 
Art. 4º). 

 
 

Na tentativa de aproximar os acadêmicos de licenciatura de seu curso de 

formação, envolvendo-os em práticas de iniciação à docência, ações, propostas e 

projetos que constituirão o embasamento para o exercício de sua profissão e o 

desenvolvimento profissional docente, o Pibid busca motivar os estudantes para 

seguirem a carreira docente. Desse modo, a inserção no cotidiano escolar das redes 

públicas de ensino é fundamental para que eles tenham  
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[...] oportunidades de criação e participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador 
e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2013, 
Art. 4º). 

 

Abordar a importância desse programa para minha formação, desde os 

primeiros períodos da graduação, é enfatizar o seu papel de aluno-professor, e seus 

saberes construídos oriundos dessa experiência. Sabe-se que os cursos de 

licenciatura possuem em sua grade curricular o estágio supervisionado, que é 

obrigatório. Contudo, questionamos se o estágio é de fato suficiente para a formação 

do licenciando. O Pibid veio para oportunizar mais vivências práticas que 

culminaram com estágios supervisionados ricos de experiências e vivências da 

docência.  

Assim, compreendo que as práticas de iniciação à docência do Pibid contribuem 

para o desenvolvimento profissional ainda durante a formação inicial, na medida em 

que as experiências vivenciadas forem reelaboradas e resinificadas durante seus 

percursos formativos. O que ocorre por meio da reflexão sobre as práticas de 

iniciação à docência, uma vez que tornar-se professor é um processo complexo e se 

constitui, ao longo da trajetória pessoal, acadêmica e profissional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) é um programa do 

Ministério da Educação (MEC) e é desenvolvido na Uergs desde agosto de 2011. O 

Pibid oportuniza que estudantes dos cursos de licenciatura da Uergs realizem 

atividades em escolas da rede pública, busca aproximar universidade e escola, 

teoria e prática. Visa aprimorar a formação inicial de professores, possibilitando que 

os licenciandos integrantes do programa se familiarizem com o ambiente escolar 

desde o primeiro ano da graduação. Tendo contato, com as diversas situações que 

ocorrem no contexto educativo e como é estar dentro das escolas. 

O PIBID vem contribuindo com a construção da prática docente na medida 

em que proporciona aos licenciandos em formação um contato antecipado com a 

realidade de sala de aula, e com todo contexto do ambiente escolar. Ao fazer isto 

aproxima a teoria adquirida na universidade à realidade da prática nos educandários 

o que contribui para a formação de profissionais qualificados e capazes de interferir 

no contexto da sala de aula e escola.  

O Programa Pibid vem cumprido com o seu papel de trabalhar a iniciação à 

docência através da imersão do licenciando na escola, conhecendo sua dinâmica de 

funcionamento, sua proposta pedagógica, seus professores e alunos. E com isso o 

pouco tempo de vida do projeto e os resultados que ele vem alcançando, 

entendemos que as contribuições para as licenciaturas ainda serão sentidas de 

modo mais diretivo, na medida em que buscarmos cada vez mais o envolvimento 

dos professores formadores que atuam no contexto da universidade com os 

professores da educação básica.  

No meu entender, este é um passo muito importante para motivar a todos em 

torno da formação docente e consequente qualidade de seu trabalho. O Projeto 

favorece a aproximação entre universidade e escola, e, também, contribui para a 

formação da base de conhecimentos profissionais do futuro docente.  

Hoje o Programa Pibid atende sete unidades da Uergs, sendo seis unidades 

com núcleos do Programa no curso de Pedagogia; um núcleo de Artes (para os 

cursos de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro); e um núcleo de Língua 

Portuguesa. Todo ano o Pibid faz um encontro que reúne todos os núcleos, o 
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encontro proporciona a integração dos cursos de licenciatura da Uergs afim de 

discutir a formação inicial e a docência.  

Nos eventos são apresentado trabalhos e troca de experiências entre os 

pibidianos, coordenadores e supervisores e isso é muito válido, tendo em vista que a 

partir dessas trocas de experiências surgem novas ideias para trabalhar em sala de 

aula. Em toda essa caminhada Pibid/Uergs através de seus subprojetos buscou 

levar o programa para ser publicitado em eventos externos, lançou vários livros e e-

book, esses ficam a disposição no site da Uergs. 

Tanto os pibidianos entrevistados como os coordenadores de área e 

institucional foram unanimes em destacar a importância do programa para e na 

Uergs. Os Cursos de Licenciatura cresceram, a formação inicial se qualificou, e 

principalmente colocou a Universidade em destaque no interior do RS ao oportunizar 

para as escolas de educação básica práticas pedagógicas inovadoras.  

Na minha percepção o Pibid proporciona uma experiência de grande 

importância, pois é onde nós pibidianas conseguimos ter a visão de sala de aula e 

escola. No início, para mim, não foi muito fácil porque era um desafio muito grande 

em planejar e dar aula, mas com o apoio da supervisora eu e minhas colegas 

conseguimos entender a metodologia, o planejamento e a forma de passar esse 

conhecimento para o aluno. 

Acredito que, apesar das dificuldades, foram elas que possibilitaram uma 

reflexão profunda e continuada sobre o ato de educar, entendendo nesse caso as 

didática e prática de ensino na relação com a formação de professores. Participar do 

Programa Pibid foi uma oportunidade única, com muitos desafios, compromisso e 

competência, onde consegui alcançar todos os objetivos e finalizar o meu tempo no 

Programa Pibid com muito orgulho e sentimento de trabalho concluído. Com certeza 

vou levar essa experiência o resto da vida, pois é um programa que mostra uma 

visão do que é ser professor, se tornando significativo na minha trajetória pessoal, 

por permitir reflexões que vão além da tarefa do professor em sala de aula. 
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ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 
 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), do trabalho de Conclusão de 
Curso “A HISTÓRIA DO PIBID/UERGS SOB AS LENTES DE UMA PIBIDIANA”. A pesquisadora responsável 
por essa pesquisa é Alexia Neves Souza, que pode ser contato no telefone (55) 996903476 ou no 
endereço Rua Travessa Raul Dias Leal, 100, Bairro, Floresta e e-mail alexia-souza@uergs.edu.br. 

Será realizada a análise a partir dos discursos escritos nas cartas produzidas ao longo da 
pesquisa, tendo como objetivos: analisar como tem se constituído os momentos de formações 
continuadas nos espaços escolares e os principais formatos utilizados; compreender de que forma a 
dialogicidade pode contribuir para a formação de professores; identificar a percepção dos 
professores de uma cidade sobre as formações continuadas que são planejadas pela rede de ensino; 
e, por fim, estabelecer uma metodologia eficaz para ser utilizada nos momentos de reunião 
pedagógica na busca de um espaço que promova a ampliação do conhecimento do professor e uma 
melhora no processo de ensino-aprendizagem. 

A justificativa dessa pesquisa é a necessidade de investigar a formação continuada de 
professores. Algo que tem se consolidado no Brasil por meio das legislações que versam sobre a 
educação, buscando alternativas para que as formações tragam as mudanças almejadas por quem às 
planeja. Poderão ser previamente agendados a data e horário para diálogos, utilizando meios 
digitais, tendo em vista o cenário de distanciamento social ao qual nos encontramos por causa da 
pandemia do COVID-19. Tendo em vista os protocolos de saúde, esses procedimentos ocorrerão por 
meio de plataformas virtuais: sala de aula virtual, plataforma de vídeo chamada e e-mail. Também 
será desenvolvida uma formação continuada a fim de inserção de conceitos da epistemologia de 
Fleck como uma proposta que valorize o coletivo de pensamento e a dialogicidade. Não é obrigatório 
a participação de todas as etapas desta pesquisa, você pode optar por realizar apenas algumas 
etapas.  

Os riscos destes procedimentos serão mínimos, por evolver uma ação que será realizada de 
sua casa, utilizando dispositivos que tenham acesso à internet. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão a contribuição com 
conhecimento para o desenvolvimento da pesquisa, experienciar situações de aprendizagem por 
meio da formação continuada que será analisada e ajudar a desenvolver um trabalho que auxiliará 
na reflexão acerca da formação continuada de professores. 

A pessoa que estará acompanhando os procedimentos será a pesquisadora Alexia Neves 
Souza. 

Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso haja, serão 
ressarcidas. Danos decorrentes da pesquisa serão indenizados. 

Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo despesa e 
constrangimento.  

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de artigos técnicos e 
científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade será mantida através da não-
identificação do seu nome. 

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar seguro de 
violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos. 
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Normalmente, este termo de consentimento livre e esclarecido possui 2 (duas) páginas e é 
feito em 02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o 
participante da pesquisa. No entanto, ciente da necessidade de mantermos o isolamento social, nesta 
pesquisa o termo de consentimento livre e esclarecido será enviado por e-mail para cada participante, 
e este, deverá responder à este e-mail com a seguinte colocação: “Eu, (nome do participante), aceito 
(ou não aceito) o termo de consetimento livre e esclarecido e (não) participarei da pesquisa.” 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs). Formado por um grupo de especialistas, tem por objetivo 
defender os interesses dos participantes das pesquisas em sua integridade e dignidade, contribuindo 
para que sejam seguidos os padrões éticos na realização de pesquisas: Comitê de Ética em Pesquisa da 
Uergs – CEP-Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 91540-000; 
Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.edu.br. 

 
 

Nome do participante: 
 
 
 
Viviane Maciel Machado Maurente                     Alexia Neves 
Souza 
Assinatura participante da pesquisa/responsável legal      Assinatura 
pesquisador (a) 
 
  

mailto:cep@uergs.edu.br
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista com os ID 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

CURSO DE PEDAGOGIA 

UNIDADE EM SÃO LUIZ GONZAGA 

 

A pesquisa intitulada “A História do Pibid/Uergs a partir das lentes de uma 

pibidiana” tem como objetivo: Contextualizar o Pibid acerca de sua atuação na 

formação inicial de professores na UERGS, e para atender aos objetivos 

específicos: Descrever a história do PIBID/Uergs; Mapear as produções acadêmico-

científicas produzidas pelo Pibid/Uergs; Verificar o impacto do Pibid na formação 

inicial de professores dos Cursos de Licenciatura da Uergs; Contextualizar a 

vivência no Pibid sob as lentes de uma pibidiana. Precisa dialogar com pibidianos de 

iniciação à docência a fim de entender a importância desse programa em suas 

formações. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – BOLSISTAS ID 

1-O que representou o Pibid para tua formação? 

2-O que te marcou mais no Pibid? 

3-Você acha que o programa Pibid ajuda na formação? Por quê? 

4-O que significou para você ser Pibidiana/Pibidiano? 

5- Ser pibidiana ajudou na realização dos estágios? Justifique? 

6-Como você avalia o Programa Pibid hoje para sua profissão? 
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APÊNDICE B – Questionário para os CA e CI 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

CURSO DE PEDAGOGIA 

UNIDADE EM SÃO LUIZ GONZAGA 

 

A pesquisa intitulada “A História do Pibid/Uergs a partir das lentes de uma 

pibidiana” tem como objetivo: Contextualizar o Pibid acerca de sua atuação na 

formação inicial de professores na UERGS,e para atender aos objetivo específico: 

Descrever a história do PIBID/Uergs; Mapear as produções acadêmico-científicas 

produzidas pelo Pibid/Uergs; Verificar o impacto do Pibid na formação inicial de 

professores dos Cursos de Licenciatura da Uergs; Contextualizar a vivência no Pibid 

sob as lentes de uma pibidiana.                                   Precisa dialogar com os 

Coordenadores de Área (CA) e Coordenadores Institucionais (CI), a fim de entender 

a importância desse programa para os Cursos de Licenciatura da Uergs. 

 

 

QUESTIONÁRIO AO CA E CI 

1- O que significa o programa Pibid na e para Uergs? 

 

 

2- O Pibid na Uergs qualifica a formação inicial de professores, justifique? 

 

 

 

3- Qual a representatividade do Pibid na e para Uergs? 

 

 

4- O Pibid enquanto um dos espaços de formação cumpriu e está cumprindo o 

seu papel nos cursos de licenciatura da Uergs? 
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5- Se você pudesse modificar alguma coisa do Programa para qualifica-lo ainda 

mais, o que mudaria? 

 

 


