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Resumo 
O artigo apresenta os feitos dos pibidianos antes e durante a pandemia, como era o contato com o 
ambiente escolar antes e como está sendo este primeiro contato com a escola e com os alunos em meio 
remoto. Na atual edição do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) os 
bolsistas que nele participam, não têm o esperado contato com os alunos ou com o ambiente escolar. 
Por isso, conversamos com ex-pibidianos e observamos que eles tiveram uma grande relação com os 
alunos dentro da sala de aula e entenderam o quanto esta relação é boa para sua formação como ser 
humano e como professor. Assim, o principal objetivo deste artigo foi comparar os feitos deles com os 
nossos durante o PIBID nesta pandemia, nos primeiros 5 meses de atividades, os quais foram todos por 
meio remoto, sem nenhum contato direto com o aluno e com a escola. 
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Introdução  

 

No ano de 2020 o mundo foi surpreendido pelo chamado “Coronavírus”.  Esse vírus 

começou a aparecer em dezembro de 2019 numa cidade chinesa chamada Wuhan e foi 

rapidamente espalhado para o mundo todo em questão de meses. Com isso, todos os países 

tiveram que tomar com urgência medidas drásticas e declarar o isolamento social, conhecido 

como Lockdown. O isolamento pegou a todos de surpresa, fazendo com que estabelecimentos 

e instituições tivessem que ser fechados por tempo indeterminado, assim, com as escolas 
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fechadas, foi preciso repensar como dar continuidade às aulas pelo ensino remoto e garantir 

uma educação de qualidade que atenda a demanda do curso escolar.  

O vírus chegou ao Brasil somente em janeiro de 2020, fazendo com que os brasileiros 

também tivessem que se adaptar, repensando em meios de ensino para garantir a educação de 

todos pelas aulas remotas, o que foi difícil, pois muitos brasileiros vivem em condições 

precárias sem acesso algum à internet. Uma pesquisa realizada pela Agência Brasil, mostra que, 

“4,8 milhões de crianças e adolescentes, na faixa de 9 a 17 anos, não têm acesso à internet em 

casa. Eles correspondem a 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária.” (TOKARNIA, 2020, p 

1). 

Por essas condições, as instituições de ensino levaram um tempo para iniciar as aulas 

remotas, somente a partir do dia 18 de março o Ministério da Educação (MEC) autorizou a 

realização do ensino remoto, com a validade de 30 dias. Entretanto com o passar do tempo e 

sem melhorias na saúde, estas autorizações foram estendidas mais algumas vezes, com o mesmo 

prazo, em 15 de abril, 12 de maio e por fim em 15 de junho com um prazo diferente, com a 

definição da prorrogação do ensino remoto até 31 de dezembro. 

Com esse decreto, as instituições de ensino tiveram que se ajustar para conseguirem 

continuar ministrando as aulas pelo ensino remoto e, com isso, os alunos das universidades de 

todo o Brasil também tiveram que adequar sua rotina dentro do novo cotidiano de pandemia. 

Isso não foi diferente com os alunos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID). 

 O PIBID é um programa financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) e os alunos que nele participam não podem ter mais de 60% do 

curso de licenciatura concluído, ou seja, geralmente são alunos de 1° ou 2° ano da graduação. 

O programa é desenvolvido em parceria com escolas da rede pública e oferece bolsas de 

iniciação à docência aos alunos de cursos de licenciatura. 

Antes da pandemia, os pibidianos (bolsistas e voluntários do PIBID) iam às escolas para 

participar das aulas, interagir e conhecer o dia a dia dos alunos, professores e funcionários das 

escolas. Tudo feito de forma presencialmente e, atualmente, os participantes do PIBID estão 

tendo que se adaptar com a participação online nas aulas e com as escolas por meio do Whatsapp 

ou de aplicativos que os permitem realizar chamadas de vídeo, como o Google Meet. Os alunos 

das escolas públicas parceiras do PIBID também não estavam preparados para o ensino remoto, 

existe um abismo gigante entre aqueles que podem dar continuidade ao seu processo de 
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aprendizagem e outros que sequer possuem um dispositivo eletrônico com conexão à internet 

dentro de casa. Poucos que conseguem o acesso à internet possuem um meio de assistir às aulas 

e isso dificulta ainda mais o processo de continuidade das aulas não presenciais. 

As experiências dos pibidianos antes e durante a pandemia com certeza são bem 

diferentes, não significando uma aprendizagem maior ou menor de nenhum dos lados, mas sim, 

experiências diferentes que acrescentam na vida acadêmica desses alunos. Por isso, neste relato 

iremos apresentar algumas das experiências de ex-pibidianos e como eram feitas as atividades, 

seus contatos com os alunos, com a sala de aula. Também iremos relatar como são feitas as 

atividades e de como é o contato no atual cenário remoto por conta da pandemia por 

Coronavírus.  

 

PIBID antes da pandemia 

 

O PIBID faz com que o discente em licenciatura tenha um contato com o ambiente 

escolar da rede pública. Aprendemos a teoria nas matérias do curso, porém, muitas vezes, não 

vemos de verdade sua funcionalidade, parafraseando D’Ambrósio (2009), na teoria tudo é 

idealizado e somente na prática podemos perceber o que pode ser ou não aplicado. Por isso o 

PIBID é tão importante para os discentes em licenciatura, e nele que o acadêmico poderá tirar 

das suas aulas teóricas o contato com os alunos para saber o que é aplicável ou não, como falado 

em entrevista por uma ex-pibidiana:  

[...] Ele proporciona esta entrada meio que pelas laterais por que a gente não chegava 
e falava já vou dar uma aula pra vocês hoje, né? Mas observando a turma a gente dava 
algumas atividades, acho que o melhor do PIBID para minha formação quanto esta 
visão de sala, foi ter a visão da escola pública que a gente aprende na faculdade 'ah 
vamos desenvolver esta atividade aqui usando computador' lindo, na teoria tudo lindo 
mas quando a gente chega vê que não é bem assim. Tem alunos muitos diferentes, 
tanto na questão de aprendizado, quanto na questão familiar de história de vida 
diferentes e, aí você tem que se adaptar a isso.[...] (H.A., 2021).  

 

Analisando o artigo Aplicação de Atividades Matemáticas em Sala de Aula por 

Pibidianos: Um Relato de Experiência na Universidade Federal de Sergipe (BARBOSA, 

SANTOS e CONCEIÇÃO, 2017) observamos que os alunos de graduação combinam as 

atividades com o professor supervisor para dar uma aula, sendo esta mais diferenciada e lúdica 

para as crianças, podemos perceber que os alunos têm um grande contato com os pibidianos 

para fazer as atividades, “um a oito” e “triângulo das operações”, dadas por eles em Sergipe no 
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ano de 2017 para os alunos de 7° ano variando as idades entre 12 e 16 anos. A participação das 

crianças torna a aula bastante interativa, o que facilita o contato dos pibidianos com elas. Assim, 

compreendemos a partir do artigo mencionado, que foi um ambiente em que os alunos tiravam 

mais dúvidas, fazendo com que os bolsistas se organizassem, reestruturando o modo em como 

davam as atividades propostas, adaptando as perguntas para melhor entendimento dos alunos 

dentro da sala de aula. Com isso, eles perceberam como aplicar na prática o que foi aprendido 

durante o curso e o que é ser a figura de professor dentro da sala em contato com as crianças: 
[...] Com essa oportunidade que o PIBID-Matemática/UFS propicia aos licenciandos 
em Matemática, podemos experimentar o que é ser professor. Isso nos faz refletir que 
estaremos sempre em aprendizado, descobrindo coisas novas a cada situação na sala 
de aula. Temos que estar sempre em constante desenvolvimento, nos manter 
atualizados em relação aos recursos didáticos, metodologias. Assim, nos tornaremos 
mais qualificados e preparados para exercer esta importante profissão. 
(BARBOSA, SANTOS e CONCEIÇÃO, 2017, p 9).  

 

Após as análises de artigos que falavam sobre como era o esquema do pibidiano dando 

atividades em sala de aula, entrevistamos ex-alunos que participaram de edições anteriores do 

PIBID para saber melhor como ele funcionava antes da pandemia. Entramos em contato com 

alunos da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Guaratinguetá e de outras 

instituições, aos quais perguntamos o que eles achavam que o PIBID tinha auxiliado para sua 

formação profissional.Visando entender melhor o ambiente escolar para o pibidiano e a relação 

dele com o aluno, buscando entender o que deve ser mantido ou melhorado para o PIBID 

remoto. 

Com estas entrevistas percebemos por que o que mais significou foi o contato com os 

alunos, a experiência relatada abaixo a ex-pibidiana da edição de 2018:  
O que eu mais gostava era da minha postura, da minha relação com todo mundo na 
escola. Na escola que a gente fazia era muito bom porque a gente tinha uma relação 
muito boa com os alunos,  eles enxergavam a gente como amigo, então foi muito fácil 
conversar com eles [...] e isso de você estar na posição de nem aluno e nem professor, 
teve turma do 3° do ensino médio que quando eu fiz, tinha aluno na sala de aula que 
tinha a mesma idade que eu, então era visivelmente próxima dos alunos mas também 
não era professora, então foi uma experiência que eu agradeço muito. (J. H., 2020).  

 

Além do contato com os alunos notamos que o PIBID foi de grande importância para o 

entendimento entre relações no ambiente escolar, com: professor e escola, professor e alunos, 

funcionários e direção, etc. Dando assim um parâmetro para quando os licenciados se formarem 

terem uma noção maior de como funciona o ambiente escolar, podendo perceber isso na fala de 

outra ex-pibidiana:  
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Mesmo ainda não tendo atuado profissionalmente, acredito que o PIBID me 
proporcionou uma visão de sala de aula diferente da que era imaginada. 
Principalmente pela comunidade que frequenta a escola, são alunos carentes. Assim, 
quando for entrar em uma sala de aula, sei que os detalhes para serem observados vão 
além de notas, mas devemos dar atenção à realidade dos alunos e da comunidade 
também. (A. F., 2020). 

 

Com isso, podemos notar o quanto é importante para o pibidiano a interação entre ele, 

aluno e o ambiente escolar para o desenvolvimento do mesmo como futuro professor, este 

contato com o aluno antes de se tornar professor é de extrema importância para o futuro 

professor não perder o lado humano de dar aula, para que quando se tornar um, ele não ministre 

suas aulas de um jeito que fale sozinho, sem ter o mínimo de interação com os alunos.     

 

Feitos do PIBID em meio a pandemia 

 

Na presente edição do PIBID, as reuniões tiveram início entre o coordenador de área, 

bolsistas e voluntários do projeto de Matemática do campus. Nessa reunião todos se 

apresentaram e o coordenador orientou a sobre como seria nossa participação nas atividades  de 

maneira remota. Ficou estabelecido, entre outras coisas, um dia na semana e um horário para 

as demais reuniões do grupo.  

Nas primeiras semanas foi proposto que nós, pibidianos, assistíssemos dois filmes, 

fizéssemos resenhas e depois participássemos de discussões sobre os temas abordados. O 

primeiro filme foi o Bagdad Café, de 1988, dirigido por Percy Adlon. O filme conta a história 

de uma turista alemã que briga com seu marido e o abandona na estrada, tendo que andar até 

achar um local para se abrigar, o qual foi o posto-motel Bagdad Café. Ela é recebida pela dona 

do local que coincidentemente acabou de colocar o marido para fora de casa e, apesar de não 

se darem bem no começo, as duas vão construindo uma relação de amizade durante o filme. 

Sobre esse filme, foi discutido na reunião que a maioria dos alunos não entenderam 

muito bem do que se tratava e nem do que a história significava, mas após um tempo de 

conversa entre os mesmos, todos chegaram mais ou menos na mesma opinião de como ele tinha 

uma relação com o que os pibidianos iriam realizar nas escolas. Essa relação se deu porque no 

filme a turista alemã entrou em contato com pessoas com hábitos e culturas totalmente 

diferentes da dela e tanto ela quanto a dona do Bagdad Café tiveram que se adaptar e lidar com 

essa diferença, pois querendo ou não, elas teriam que conviver uma com a outra por um tempo. 
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O segundo filme passado foi Entre os Muros da Escola, de 2009, dirigido por Laurent 

Cantet. Este filme conta a história de um professor de Língua Francesa chamado François 

Marin, que trabalha numa escola de ensino médio localizada na periferia de Paris. No filme o 

professor tenta fazer com que seus alunos aprendam algo durante o ano letivo, mas como mostra 

em toda aula, é uma tarefa muito difícil para ele e para seus colegas de trabalho. O descaso dos 

alunos em relação às aulas e aos professores é um fator que dificulta muito a sua tarefa de fazê-

los aprender e isso é exposto bastante durante o filme. 

Na reunião feita para a discussão do segundo filme, os pibidianos relataram que pela 

temática ser voltada à educação, foi um filme mais interessante de se discutir e prendeu muito 

mais a atenção deles, sendo uma reunião bem proveitosa para todos. 

Na terceira semana, foi proposto um estudo do Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) 

e da Base Nacional Comum Curricular – BNCC –  (BRASIL, 2018). Foi proposto a elaboração 

de um fichamento com as partes mais importantes para a discussão na reunião semanal. 

Seguindo o cronograma, os bolsistas também participaram de palestras e atividades da Semana 

da Matemática da faculdade e da abertura oficial do PIBID. 

Nas semanas seguintes foram realizadas reuniões com direção, coordenação e 

professores da Matemática (professores supervisores bolsistas do PIBID) das escolas parceiras. 

As duas escolas parceiras estão situadas na cidade de Guaratinguetá-SP, sendo uma municipal 

e outra estadual. Nessa mesma reunião, os pibidianos foram separados em dois grupos, um para 

cada escola e os grupos foram divididos em duplas para facilitar o desenvolvimento das 

atividades nas escolas. Os professores falaram um pouco sobre como estavam sendo os métodos 

de avaliação e de ensino em cada escola por conta da pandemia e mostraram como seria a 

participação dos pibidianos nesse meio para que eles conseguissem ter um contato com os 

alunos. 

Para a escola estadual, cada dupla escolheu uma turma para participar e foram criados 

grupos de Whatsapp com os alunos de cada turma, dessa forma, os pibidianos poderiam ter 

contato com os alunos e também poderiam tirar suas dúvidas durante a semana. Nessa escola 

não foram feitas aulas remotas por conta do difícil acesso dos alunos à internet, mas listas de 

exercícios foram passadas semanalmente no grupo do Whatsapp, e para os alunos que realmente 

não tinham acesso nenhum a internet, as listas foram impressas para os pais buscarem na escola. 

Mesmo com o grupo de Whatsapp criado, os pibidianos não conseguiram ter muito contato com 

os alunos, apesar de o grupo estar aberto para a resolução de exercícios e esclarecimento de 
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dúvidas, nenhum aluno entrou em contato, apenas entraram em contato com a própria 

professora da escola, talvez por se sentirem mais próximos dela com a vivência que tinham 

antes da pandemia. 

Com toda essa situação, foi escolhido pela professora de Matemática que os pibidianos 

iriam fazer relatórios semanais de atividades do Centro de Mídias da Educação de São Paulo 

(CMSP), que é um planejamento estratégico, feito pela Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo (SEDUC-SP) em julho de 2019, “tendo como um de seus objetivos promover um 

salto de qualidade do ensino em busca de resultados que permitam à rede estadual paulista 

figurar entre as mais avançadas do mundo até 2030” (BRASIL, 2019). Ele possui uma 

plataforma com dois canais digitais abertos e um aplicativo que permite aos professores e 

estudantes da rede pública o acesso a conteúdos variados. Também foi decidido pelo 

coordenador de área que os relatórios fossem enviados para ele, para o acompanhamento do 

desenvolvimento dos pibidianos dentro da escola com a professora e com os alunos. 

Na municipal, a logística foi um pouco diferente. O professor de Matemática criou um 

grupo no Whatsapp, porém somente o administrador do grupo (o professor) podia comentar e 

mandar alguma mensagem no grupo. Também foi criado uma sala virtual no Classroom onde 

as atividades e provas eram passadas e, diferente da escola estadual, na escola municipal foram 

feitas reuniões pelo Google Meet e algumas duplas de participantes do PIBID até conseguiram 

apresentar algumas aulas para as turmas, tendo um contato muito maior com os alunos, apesar 

de não conseguirem se comunicar com eles pelo Whatsapp. Nessa escola, a maioria das reuniões 

pelo Google Meet foi com poucos alunos participando, chegando a ter reuniões com a 

participação de somente um aluno e outras com a participação de 4 a 5 alunos, mas o professor 

deixou claro que os alunos, apesar de não participarem das aulas remotas, faziam as listas de 

atividades dadas pelo Classroom e entregavam no tempo certo. 

Apesar das duas escolas terem rotinas diferentes de atividades e de participação dos 

alunos, os pibidianos tinham que entregar relatórios para os professores supervisores 

semanalmente e também eram enviados alguns textos pelo coordenador de área, para lerem e 

realizarem resenhas. Um dos textos, por exemplo, foi sobre Ensino de matemática: concepções 

sobre o conhecimento matemático e a ressignificação do método de ensino em tempos de 

pandemia (SANTOS, 2020). Esses textos ajudaram os alunos a terem uma visão melhor sobre 

o ensino em meio a pandemia e, apesar do ensino ser remoto e dos pibidianos não terem tanto 
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contato com os alunos das escolas parceiras, ajudaram também no seu desenvolvimento dentro 

da sala de aula. 

 

Relação do PIBID pré pandêmico e pandêmico  

 

Conversamos com pibidianos participantes da atual edição do PIBID (que está sendo 

realizada durante a pandemia) da UNESP de Guaratinguetá e de outras instituições de ensino 

superior, na qual podemos perceber que, em 5 meses de atividades, nenhum deles teve um 

contato relevante com os alunos tanto por meio das aulas remotas quanto pelos grupos criados 

pelo Whatsapp. Então, podemos afirmar que, pelo isolamento social ter impossibilitado os 

bolsistas de participarem presencialmente das aulas nas escolas e terem um contato maior com 

os alunos, o real objetivo do PIBID ainda não foi alcançado, sendo ele, “antecipar o vínculo 

entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública” (BRASIL, 2018). 

Devido ao difícil acesso a internet e a um ambiente não favorável para os alunos 

estudarem, é compreensível a dificuldade de entrar em contato pelo ensino remoto com os 

mesmos. Compreendemos que o PIBID não está conseguindo fazer este elo entre escola e 

pibidianos de um jeito muito eficiente, mas que está dando outras experiências como 

aprendizado teórico como, por exemplo, de fazer planos de aulas e demais relatórios a serem 

entregues para a direção de uma escola quando entramos no ambiente escolar. Mas não sabemos 

como é a vivência de um ambiente das escolas da rede pública devido ao contato presencial que 

não tivemos e o remoto não conseguir suprir esta demanda. O que podemos observar é o difícil 

acesso que os alunos estão tendo com o material remoto e que eles apresentam dúvidas em 

conceitos mais básicos, mas isso é conversado e falado pelos professores supervisores nos 

grupos e nas reuniões. 

 Ou seja, percebemos o quão rica foi a experiência para os pibidianos pré isolamento 

com relação ao contato com os alunos em ambiente escolar, possibilitando assim a entrada de 

um futuro profissional mais preparado para a convivência nas escolas da rede pública, e 

percebemos também a falta que este contato faz com a geração atual do PIBID, impedindo a 

compreensão e uma melhor vivência dos pibidianos com o meio escolar. Podemos concluir que 

o contato do pibidiano no ambiente escolar é essencial. 

 

Aspectos Metodológicos 
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 Os depoimentos para o artigo foram feitos pelas autoras a fim de terem dados para fazer 

a comparação do PIBID presencial e remoto. Fizemos algumas perguntas e tivemos 

depoimentos de ex-pibidianos alunos da UNESP (Universidade Estadual Paulista) e da UFU 

(Universidade Federal de Uberlândia), as perguntas foram realizadas com o intuito de saber 

qual relação os ex-pibidianos tiveram com os alunos e o ambiente escolar antes da pandemia. 

Já para os atuais pibidianos, as perguntas foram feitas para alunos da UNESP e da UFRB 

(Universidade Federal do Recôncavo da Bahia), que responderam como está sendo o atual 

convívio entre pibidiano, o aluno e o meio escolar dentro da pandemia. Podemos assim, ter 

dados para a comparação entre a relação dos pibidianos com a escola. 

 

Considerações Finais 

 

Este relato foi criado com o objetivo de buscar as experiências de como era a relação 

dos pibidianos com o meio escolar antes da quarentena, para comparar como o PIBID em meio 

a pandemia está lidando com o elo entre as universidades e as escolas. Podendo assim, buscar 

a melhoria dos dois para ter uma edição do PIBID mais elaborada entre ensino remoto e 

presencial. Percebemos, que o contato com o aluno, professor e o ambiente escolar ainda é 

necessário e podemos avaliar também que nem as escolas, professores e alunos estão preparados 

para um ensino remoto. Logo, sem essa preparação o pibidiano também não consegue ter um 

elo com o aluno, dificultando uma experiência melhor como um futuro professor. 
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