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RESUMO

O PIBID busca incentivar à formação docente em nível superior por meio de ações didático-pedagógicas que aproximem o licenciando da realidade escolar,articulando ensino

superior e educação básica,concedendo bolsas a licenciandos,professores universitários e professores das escolas básicas,estimula a valorização da formação inicial de

professores objetivando a melhora do ensino na educação básica.O presente projeto tem como propósito fazer um levantamento de dados,na perspectiva

longitudinal,construindo,um panorama descritivo do programa.Levantar o histórico no país,identificando os trabalhos de relevância científica,mapeando essas publicações(com

Qualis A1,A2,B1,B2),e,através desse movimento,favorecer a construção de um levantamento,com posterior análise,dos trabalhos já publicados.Pretende identificar as

publicações que referem diretamente à formação dos bolsistas como futuros professores e suas aspirações,analisar todos os dados e tabelá-los de maneira a construir um

panorama da produção acerca do programa.Procedeu-se  uma pesquisa bibliográfica e com base nos dados alcançados nessa etapa já nos encontramos a construir um

panorama explicativo da realidade.Utilizou da coleta de dados,com enfoque na análise documental,através dos sites especializados e dos bancos de dados acadêmicos no país.

Para se montar a empiria do objeto de pesquisa,buscou-se nos meios de veiculação virtual,como:SciElo,Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações,Banco de Dados da

Capes,sendo que as revistas com Qualis-Capes e o Google Acadêmico ainda foram vasculhados.Os resultados encontrados são parciais,ainda não se construiu uma análise

qualitativa-interpretativa dos dados.Através da utilização dos descritores (Alunos bolsistas PIBID/pedagogia,Opinião dos alunos PIBID/pedagogia,Visão dos alunos

PIBID/pedagogia,etc)foram localizados:23 trabalhos na BBTD relacionados ao PIBID,5 na Capes e foi inexistente os trabalhos referentes às teses e dissertações relacionados ao

PIBID no site  SciElo.
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