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SUSPENSÃO DO CORTE DE BOLSISTAS COM 24 MESES: UMA CONQUISTA
O Dia Nacional de Mobilização do Pibid, realizado em 24/02/16 foi intenso e obteve resultados.
Houve participação expressiva de bolsistas de iniciação à docência, supervisores e
coordenadores na Audiência Pública na Comissão de Educação no Senado, assim como nos
atos públicos realizados em várias cidades do país. Como resultado, o movimento conseguiu
a suspensão do Ofício Circular nº 2/2016-CGV/DEB/CAPES, que determinava a exclusão de
mais de 45.000 estudantes do Programa e a instalação de Comissão composta por
parlamentares, reitores, MEC, CAPES e FORPIBID para definir novas condições de
funcionamento do Programa, com primeiro encontro marcado para o dia 01/03/16 em
Brasília.
A Audiência Pública foi decisiva para esse resultado e teve grande repercussão no Senado. A
sessão foi mediada pela Senadora Fátima Bezerra/PT-RN, sendo a mesa composta por
representante do MEC, CAPES, CONIF, CNE e FORPIBID. As intervenções convergiram
quanto ao reconhecimento do Programa e reforçaram o compromisso com o cumprimento do
PNE e a manutenção do Pibid de acordo com o modelo de formação que vem sendo
aperfeiçoado. Chamou a atenção a presença de 17 Senadores, 10 Deputados Federais,
ANPED, ABRUEM, UNE, UBES, entre outros. A honrosa presença da Presidente da SBPC,
Dra. Helena Nader, também ganhou destaque. Para acolher as oito caravanas de vários
estados foram abertas mais 4 plenários, ainda assim muitos estudantes ficaram do lado de
fora, exibindo faixas, distribuindo panfletos, manifestando-se em defesa do Programa. Foi feita
a entrega simbólica do abaixo assinado intitulado Carta em Defesa do Pibid à Comissão de
Educação do Senado representada pela Senadora Fátima Bezerra.
Simultaneamente, os atos públicos realizados nos vários estados revelaram o espírito
combativo dos pibidianos professores e estudantes. Em Brasília, após a Audiência, foi
realizado um ato em frente ao MEC. Em outros estados ocorreram campanhas como “Doo
sangue pelo Pibid”, além de atividades nas IES, praças, parques, praias, etc. Em tais
oportunidades, os bolsistas demonstraram senso de coletividade e bem comum, essenciais
para concretizar qualquer projeto educativo.
Nesse dia, no período vespertino, entregamos ao Ministro da Educação a Carta em Defesa do
PIBID, que foi assinada por mais de 100.000 pessoas. Reunimos um total de 800 cartas de
apoio de escolas públicas, que foram remetidas ao MEC pelas direções. Inúmeras

manifestações de prefeituras, de egressos, de pais, entre outras entidades foram registradas
pelo Fórum. Nas redes sociais e meios de comunicação também ocorreram manifestações.
Várias matérias foram veiculadas nas mídias locais (abaixo, links para as matérias).
Assim, o movimento em defesa do PIBID se inscreve na história da educação brasileira,
conquistando o reconhecimento do Programa. O esforço de organizar ações articuladas e
abrangentes envolveu as bases parlamentares nos estados, a busca de apoio de entidades e
escolas, o diálogo com as famílias e a sociedade. O movimento recriou formas de protesto e
teve uma atuação política coerente, responsável, comprometida, crítica e criativa. A
experiência foi formativa no sentido de mostrar, na prática, novas possibilidades de luta pelo
respeito aos educadores, reforçando a certeza de que #JUNTOSOMOSMAISFORTES!
DIRETÓRIO NACIONAL DO FORPIBID

ALGUMAS MATÉRIAS SOBRE O PIBID:
Participantes de audiência detalham potencial do PIBID para a educação (TV Senado)
Corte no Pibid pode ser revisto (Facebook da Senadora Fátima Bezerra)

Por medo de perder bolsas, professores fazem ato em MG (G1)
Após pressão, governo federal volta atrás e não cortará estágio docente (Estadão)
Alunos realizam movimento contra cortes no PIBID (TV Cidade Verde)
Estudantes e professores da Ufba protestam contra cortes no Pibid (Correio da Bahia)
Professores e estudantes de universidades realizam mobilização contra corte (O Povo)
Pibid é cortado e revoltam alunos e professores do estado (TV Cidade Verde)
Pibid - um sonho azul (video)
Fórum Nacional do Pibid divulga nota contra a decisão da Capes de excluir bolsistas (JC
Notícias SBPC)
Secretário do MEC anuncia revogação do ofício da Capes sobre cortes no Pibid (JC Notícias
SBPC)

