
ESTÁGIO SUPERVISIONADO E PIBID: REFLEXÕES ACERCA DOS 

PROCESSOS DE FORMAÇÃO À DOCÊNCIA. 

 

Autora: Adriane Maia Dias (UERN/CAP)
1
 

Coautor: Francisco Mateus Alexandre de Lima (UERN/CAP)
2
 

Coautora: Francisca Clebia Maia Torres (UERN/CAP)
3
 

Coautora: Maire Maria Maia (UERN/CAP)
4
 

Orientadora: Professora Ms. Antônia Sueli Gomes Temóteo (UERN/CAP)
5
 

 

RESUMO: O trabalho em questão entrelaça saberes teóricos e práticos relacionados entre o 

Estágio Supervisionado I e II e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - 

PIBID no âmbito das práticas protagonizadas pelos graduandos, respaldado em autores como: 

GARCIA (1999) e PIMENTA (2004). O Estágio Supervisionado como disciplina da grade 

curricular dos cursos de Licenciatura oferece uma rica oportunidade aos licenciandos de 

conhecer os sujeitos (professores e alunos do campo de atuação) para organizar e direcionar 

situações de aprendizagens, bem como fazer reflexões acerca da prática docente. Pode-se 

observar lacunas nos campos de atuação, haja vista que o curto período direcionado se torna 

insuficiente para que o licenciando adquira com segurança, saberes, otimismo e qualidade à 

formação necessária para o exercício da docência. O PIBID se difere do Estágio por ser um 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e por acontecer em longo prazo. O 

programa proporciona aos bolsistas uma relação mais próxima e intíma com o universo da 

escola, conhecendo as práticas pedagógicas; a gestão escolar; e os sujeitos inseridos, bem como 

as dificuldades, desafios, superações e conquistas, sendo que o PIBID tem um caráter 

colaborativo onde os bolsistas atuam constantemente com observações planejamentos, oficinas 

e pesquisas. Assim percebe-se uma oportunidade de construção dos saberes docentes de forma 

madura e eficaz. Espera-se com a abordagem do tema, contribuir de forma significativa com os 

trajetos de formação e racionalização das práticas empreendidas tanto no estagio como no 

PIBID. 
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