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Este artigo sistematiza análises parciais de uma tese de doutorado em andamento que objetiva analisar as ações do Programa de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Pedagogia para a promoção do
vínculo universidade-escola e contribuições do programa para a formação e trabalho docente. Nos limites deste pôster buscamos discutir os processos de inserção dos bolsistas do PIBID de três
universidades públicas paulistas no contexto da escola básica.

O relacionamento entre universidade e escola não tem sido tarefa fácil porque, entre outras razões, nossa cultura é marcada pelo ideário positivista que orienta modelos de formação de professores
embasados na racionalidade técnica e uma relação de subordinação da escola em relação à universidade (CARVALHO, 2013).

O PIBID é considerado uma oportunidade privilegiada para os futuros professores conhecerem a realidade das escolas públicas brasileiras participando efetivamente das atividades pedagógicas junto
aos alunos da educação básica constituindo uma parceria entre universidade e escola.

Pesquisa bibliográfica, análise documental e entrevistas semiestruturadas com cinco bolsistas do PIBID do curso de Pedagogia de três universidades públicas paulistas, sendo quatro do sexo feminino e
um do sexo masculino.

Para a análise das entrevistas recorremos à análise de conteúdo apoiada na interpretação de sentidos (GOMES, 2011) buscando compreender o conjunto de experiências dos bolsistas considerando as
singularidades e diferenças entre os sujeitos.

A leitura das entrevistas e exploração do conteúdo nos permitiu destacar três aspectos da inserção dos bolsistas na escola: a recepção pelos profissionais da escola, a relação bolsista e professor regente
(coformador na escola) e os desafios da relação universidade-escola.

Os entrevistados, ao relatarem as experiências vivenciadas no processo de inserção nas escolas públicas, afirmaram que foram bem recebidos pelos profissionais da escola. Esse contato foi coerente 
com uma postura de valorização e respeito às atividades pedagógicas já realizadas na escola e saberes construídos pela equipe pedagógica (TARDIF, 2010), uma vez que os bolsistas do PIBID ouviram as 
necessidades da escola, respeitando o trabalho que vinha sendo desenvolvido.  

Ah, então, a gente começou primeiro querendo saber quais eram as necessidades da escola, porque não adiantava a gente chegar com uma coisa – “Olha, vai ser assim e pronto, tá 
fechado”. Não, a gente teve reunião com a diretora, com as professoras, para saber o que a escola precisava. Qual é a ajuda que a Pedagogia poderia oferecer? E aí a escola estava 
precisando de aula de reforço. (CLARA).

O diretor da escola já havia apresentado o PIBID aos professores e quando nós chegamos lá eles já sabiam, nos apoiaram e receberam bem a gente. (IGOR).

Com relação ao vínculo entre bolsistas e professor regente a parceria dos bolsistas foi de colaboração e compromisso com a aprendizagem dos estudantes. O fato das propostas e atividades terem sido 
negociadas entre bolsistas e professores possibilitou uma relação de confiança e apoio.

Eu cheguei [com a professora regente] a aprender matemática de novo e aprender a ensinar de uma forma diferente, de um jeito em que a criança  consiga entender, de quem empresta 
para quem, de onde veio, para quem devolvo [no caso da subtração]; eu aprendi com ela porque ela era uma pessoa aberta para ensinar e aprender e eu aberta também, então eu dizia: “ 
- Me ensina isso!”. Isso foi bom. Agora, quem me proporcionou isso foi o PIBID. (CAMILA). 

É preciso considerar que embora o Programa venha se mostrando um agente possibilitador para abertura de diálogo entre a universidade e escola, ainda existem inseguranças e desconfianças a serem 
superadas.

Eu senti que a escola ficou com um pé atrás com a gente quando nós entramos, como se dissessem assim “- E ai, o que que essa universidade quer agora aqui?”, entendeu? Ela quer 
roubar mais informação e levar embora e não devolver nada para a gente. Tanto é que as conversas que tínhamos nas reuniões do PIBID eram muito neste sentido: “- Olha, nós 
precisamos dar retorno à escola porque a escola já está cansada de pesquisador que vai lá, tira toda a informação e nunca mais volta para ajudar, não dá retorno algum”. (CAMILA).

Embora a assimetria entre universidade e escola ainda existam, a forma de organização do PIBID acena para uma possibilidade de mudança nessa relação na medida em que promove os professores das 
escolas a coformadores dos licenciandos em parceria com os professores universitários. O acompanhamento dos licenciandos não se faz mais apartado do cotidiano escolar, mas em comunicação entre 
coordenador institucional do PIBID, coordenador de área (ambos professores da universidade) e professores e gestores da escola.

Apesar de ser uma experiência recente, é possível afirmar que o PIBID proporciona uma ressignificação da parceria entre escola e universidade e contribui com uma formação fundamentada na reflexão 
e problematização de situações de ensino e aprendizagem.

Essa aproximação menos hierarquizada e mais colaborativa da universidade contribui com a valorização da escola básica como instância de produção de saberes e de conhecimentos e dos profissionais 
que nela trabalham. A universidade, nessa parceria, abre mão de suas certezas e se coloca em diálogo com a complexidade do cotidiano escolar. A escola, por sua vez, é apoiada nos seus processos de 
inovação e reflexão curricular. Os bolsistas têm, nesse processo, a grata oportunidade de reconhecer que fundamentação teórica e prática pedagógica refletida representam uma unidade indissociável 
de sua formação.
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