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Carta da equipe PIBID UFPel ao FORPIBID_Sul 

 

Nós, coordenadores e supervisores integrantes do PIBID – UFPel viemos conjuntamente manifestar 

a nossa preocupação sobre os concretos e possíveis rumos que vêm sendo dados no sentido de 

reduzir os custos vinculados ao programa. Entendemos que o país atravessa uma crise e que gastos 

devam ser reduzidos, mas parece-nos no mínimo contraditório que uma nação cujo slogan seja 

“Pátria Educadora” esteja trabalhando no sentido de reduzir – ou até mesmo extinguir – um 

programa que tem tido um grande impacto na formação inicial e continuada de professores das 

áreas envolvidas e nas escolas que gentilmente abrem-se para que realizemos atividades formativas, 

como oficinas, monitorias, seminários, mostras de trabalhos.Repudiamos fortemente a mais recente 

declaração do Ministro da Educação, Aloízio Mercadante, que afirmou que muitos brasileiros 

morreriam se a formação médica fosse igual à formação docente. Tal declaração é lamentável, mas 

não é surpreendente quando vinda de um Ministro que desconhece o impacto real que o PIBID vem 

tendo na manutenção dos graduandos nas universidades e no aumento real dos índices de 

desenvolvimento educacional nas escolas parceiras. Mesmo que só buscássemos impactos 

mensuráveis de produtividade, o Ministro parece ignorar que, se muitos professores egressos do 

PIBID não conseguem ingressar na rede pública, isso deve-se a motivos outros, dos quais os mais 

importantes parecem ser a falta de concursos e a desvalorização dos profissionais, cujo pagamento 

piso salarial é simplesmente desrespeitado por estados e municípios sem que nenhuma sanção de 

responsabilidade fiscal seja imposta. 

Recebemos, também, com preocupação, as alternativas apresentadas ao FORPIBID pela Diretoria 

de Educação Básica da CAPES para garantir a continuidade do programa em 2016. O corte 

progressivo de bolsistas que completam 24 meses de bolsa a partir de março de 2016 reduzirá a zero 

muitos projetos e subprojetos, uma vez que a seleção inicial de bolsistas para o edital corrente deu-

se em março de 2014. Isso significa que somente os bolsistas que ingressaram a posteriori teriam 

suas bolsas mantidas, o que, na prática, torna inviável a manutenção das ações previstas. 

Posicionamo-nos contra tal proposta e esperamos que alternativas viáveis sejam encontradas. 

Nesse sentido, e lembrando que, se a avaliação da condição socioeconômica do/a bolsista é 

condição para seu ingresso no PIBID, entendemos que o programa visa, também, garantir a 

permanência do/a bolsista nos cursos de licenciatura. Desta forma, propomos que, caso não seja 

possível reverter a expectativa de cortes de bolsa e de verba de custeio para a manutenção do PIBID, 

que tais cortes sejam feitos prioritária ou unicamente nas universidades privadas. Parece-nos um 

contrassenso que verbas federais sejam utilizadas para garantir a permanência de licenciandos em 

universidades privadas, muitos dos quais já são beneficiários de programas de assistência estudantil 

federal, como o FIES e o ProUni. Entendemos que as Universidades Federais, com sua tradição nos 

cursos de formação de professoresdeveriam continuar garantindo a excelência na formação de 

licenciados e, também, manter o vínculo com a rede pública de educação básica para que possamos 

contribuir positivamente para o aumento de seus índices. 


