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RESUMO

Para inúmeros professores, a vivência em sala de aula revela realidades diversas, complexas e, inúmeras vezes, incompreensíveis. O início da docência traz, neste sentido,

desafios, dificuldades e novas aprendizagens. A pesquisa, de natureza qualitativa, pretende identificar as expectativas sobre a docência que as alunas egressas do Programa

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), do subprojeto do Curso de Pedagogia/Poços de Caldas (UEMG) tinham ao participar do programa e o seu cumprimento

(ou não), agora como professoras atuantes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O referencial teórico pauta-se, prioritariamente, nos estudos de Gatti, Barreto e André

(2011), Marcelo Garcia (1999) e Veenman (1984). Inicialmente foi realizado levantamento de artigos, teses e dissertações sobre o tema “egressas do PIBID - Pedagogia”, em

bases nacionais de dados (Banco de Teses e Dissertações da CAPES e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Google Acadêmico e Scielo). Após fazer uma

seleção prévia dos artigos, teses e dissertações, através da leitura dos resumos, os trabalhos foram analisados e selecionados, tendo sido identificados apenas 6 trabalhos

referentes ao tema. A identificação dos desafios encontrados pelas professoras iniciantes e a importância do PIBID para a sua inserção profissional estão sendo estudados a

partir da realização de entrevistas semi-estruturadas, com 9 egressas do programa. A pesquisa está em andamento, e como resultados preliminares, afirma-se que são escassos

os estudos sobre o PIBID e sua avaliação pelos participantes egressos e que atuam como professores iniciantes. 
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