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RESUMO 

 

A presente investigação tem como objeto de estudo o impacto do PIBID na formação inicial de 

professores. O Programa é coordenado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), que, desde 2007, por meio da Lei n.º 11.502, passou a atuar na formação 

de professores da educação básica, subsidiando o Ministério da Educação (MEC) na elaboração 

de políticas que contribuam com a formação de profissionais de magistério para a educação 

básica e superior. Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa é verificar a percepção que os 

professores coordenadores de uma instituição de ensino superior da região metropolitana de 

São Paulo, atuantes no curso de Pedagogia da referida instituição,  teceram sobre o impacto do 

PIBID na formação inicial de licenciandos do curso de Pedagogia. Ouvir tais sujeitos e tecer 

colocações sobre suas falas tem como projeção a resposta às seguintes perguntas:  alardeado 

como figura fundamental no PIBID, o CA tem desenvolvido ações que vão no sentido de 

realizar os objetivos propostos pelo programa? Ele percebe e leva a cabo suas atribuições de 

articulador de diálogo entre a teoria e prática na formação inicial dos bolsistas? Como entende 

que suas ações contribuem neste sentido? Como percebe e operacionaliza as relações entre os 

demais atores do programa? De modo a perseguir tais propostas optou-se por uma 

metodologia de pesquisa qualitativa nesta pesquisa composta de um levantamento bibliográfico 

sobre o tema e por entrevistas semiestruturadas. Em resposta as nossas entrevistas entendemos 

que, segundo a percepção dos CAs, o impacto do Pibid é extremamente positivo na formação 

dos licenciandos, pois propicia desenvolvimento teórico, prático, reflexivo, metodológico e 

garante uma formação que entendemos como mais qualificada por permitir a prática de suas 

atividades teóricas aprendidas dentro da sala de aula da IES na escola de educação básica, 

passando por experiências que somente lhe seriam propiciadas após a conclusão de sua 

graduação. 

 

Palavras-chave: Pibid. Coordenador de área. Formação inicial de professores. Teoria. Prática. 

Pedagogia. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The present investigation has as object of study the impact of the PIBID in the initial formation 

of teachers. The Program is coordinated by the Coordination for the Improvement of Higher 

Education Personnel (Capes), which, since 2007, through Law No. 11,502, began to work in 

the training of teachers of basic education, subsidizing the Ministry of Education (MEC) In the 

elaboration of policies that contribute to the training of teaching professionals for basic and 

higher education. In this context, the general objective of this research is to verify the perception 

that the coordinating teachers of an institution of higher education of the metropolitan region 

of São Paulo, acting in the Pedagogy course of said institution, on the impact of the PIBID in 

the initial formation of graduates of the Course of Pedagogy. To listen to such subjects and to 

make placements about their statements has as a projection the answer to the following 

questions: boasted as a fundamental figure in PIBID, has the CA developed actions that go 

towards achieving the objectives proposed by the program? Does he realize and carry out his 

duties as an articulator of dialogue between theory and practice in the initial formation of 

sachets? How do you understand your actions contribute to this? How do you perceive and 

operationalize the relationships between the other actors in the program? In order to pursue 

such proposals, a qualitative research methodology was chosen in this research composed of a 

bibliographical survey on the subject and semi-structured interviews. 

Keywords: Pibid. Area coordinator. Initial teacher training. Theory. Practice. Pedagogy. 

 

  



 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio el impacto de PIBID en la formación 

inicial del profesorado. El programa es coordinado por la Coordinación de Educación Superior 

de Mejora Personal (Capes), que, desde 2007, a través de la Ley N ° 11.502, se puso a trabajar 

en la formación básica maestra de educación, el apoyo del Ministerio de Educación (MEC) en 

la política para contribuir a la formación de los profesionales de la enseñanza para la educación 

básica y superior. En este contexto, el objetivo general de esta investigación es verificar la 

percepción de que los directores de una institución de educación superior en la región 

metropolitana de Sao Paulo, que trabaja en la Facultad de Educación de la institución, tejida 

sobre el impacto de PIBID la formación inicial de los estudiantes de por supuesto 

Pedagogia.Ouvir de esos objetos y las colocaciones de tejido en sus líneas es para pronosticar 

la respuesta a las siguientes preguntas: promociona como figura clave en PIBID, CA ha 

desarrollado acciones que van hacia el logro de los objetivos propuestos por el programa? Se 

da cuenta y lleva a cabo su articulador de diálogo deberes entre la teoría y la práctica en la 

formación inicial de Bolsitas? ¿Cómo entender que sus acciones contribuyen en este sentido? 

Cómo realizar y poner en práctica la relación entre los otros actores del programa? Con el fin 

de perseguir tales propuestas optado por una metodología de investigación cualitativa en este 

estudio consiste en una revisión de la literatura sobre el tema y entrevistas semiestructuradas. 

Palabras clave: PIBID. Coordinador de área. La formación inicial de los profesores. Teoría. 

La práctica. Pedagogía. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A preocupação com a articulação teoria e prática nos cursos de formação de professores 

no Brasil não é nova. É possível acompanhar pela literatura sobre a história da educação no 

Brasil os esforços empreendidos desde as escolas normais paulistas do início do século XIX de 

modo a estabelecer uma relação entre estes dois aspectos.  

 Tais estudos, como o de Marta Chagas de Carvalho (2001) falam também das oscilações 

de tendências. Ora uma formação com cunho mais pragmático, baseado no que a autora chama 

de “caixa de utensílios”, baseada no uso de manuais pedagógicos e revistas para professores 

que versavam sobre atividades a serem desenvolvidas, programação de cursos e indicação de 

modos de proceder docente. Ora uma formação de caráter mais generalista, visando formar um 

professor com uma visão ampliada da docência, que compreendesse seus fundamentos e 

aplicações sociais; professores formados a partir de uma “biblioteca” de livros de história, 

filosofia, sociologia e psicologia. 

 Pelo que os estudos de Gatti (2008) indicam tal dilema não foi resolvido, nem tampouco 

foi encontrado um equilíbrio, uma harmonia entre os aspectos práticos e teóricos da formação 

de professores no Brasil. Segundo a autora há nas licenciaturas brasileiras uma ênfase nos 

chamados fundamentos da educação e um tratamento secundarizado às chamadas práticas de 

ensino, a que, segundo o estudo, podem ser atribuídas as dificuldades que os professores em 

exercício relatam ao ter que lidar as tarefas cotidianas da docência. Entre estas pode-se citar: a 

delimitação de unidades de estudo, a elaboração de atividades variadas, caminhos alternativos 

quando alunos apresentam dificuldades, formas de avaliação diferenciadas etc. 

 As Escolas de Aplicação, fundadas na década de 40, procuraram encontrar uma solução 

de continuidade entre estes dois aspectos, dizendo aqui da anterioridade desta discussão na 

educação nacional. Esforço também presentes nas antigas escolas modelo, nas atuais 

residências pedagógicas e nas alternativas que tem sido buscadas para o estágio supervisionado 

das licenciaturas. 

 Entre o fim da última década do século passado e primeiros anos deste século difundiu-

se um pensamento e uma literatura que afirmam as mazelas da formação inicial docente como 

uma das causas a que pode ser atribuída as dificuldades enfrentadas pelos sistemas de ensino 

em garantir qualidade educacional. Documentos internacionais e políticas públicas 

educacionais tem sido direcionado para incentivar tanto a revisão da formação inicial quanto 

programas de formação continuada de professores, indicados como meios fundamentais para 

dar qualidade à educação. 
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 Seguindo o problema levantado no início desta argumentação, pode-se apontar uma 

medida que o Estado brasileiro vem tomando no sentido de fortalecer a formação inicial 

partindo da aliança teoria e prática, o Programa Interinstitucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID). O PIBID tem outras características e objetivos, como, principalmente, o 

estabelecer relações entre a escola básica e a universidade. Mas o foco do PIBID é a formação 

inicial de docentes que possam experimentar em suas atividades dentro do programa a relação 

teoria e prática, segundo entendemos aqui. 

O Programa é coordenado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), que, desde 2007, por meio da Lei n.º 11.502, passou a atuar na formação de 

professores da educação básica, subsidiando o Ministério da Educação (MEC) na elaboração 

de políticas que contribuam com a formação de profissionais de magistério para a educação 

básica e superior. No âmbito da Capes, a Diretoria de Formação de Professores da Educação 

Básica (DEB) atua no fomento a projetos de estudos, pesquisas e inovação. 

O Pibid tem como objetivo fomentar a iniciação à docência dos licenciandos das 

Instituições de Ensino Superior (IES), para atuar na educação básica pública. Entendemos que 

se a atuação é para a escola pública, o programa atende o que entendemos como fundamental 

para o desenvolvimento desses futuros professores, que é vivenciar o dia a dia da escola. 

Os documentos legais do Pibid nos mostraram o seu avanço estrutural e agora 

apresentaremos como o programa, em razão de sua amplitude e alcance a nível nacional, 

despertou a busca pelo entendimento do que é o Pibid, o que ele realmente oferece ou não aos 

seus atores à medida que avança. 

 De modo a efetivar tal diretriz o programa estabelece a figura do coordenador de área 

(CA), que é o professor do ensino superior responsável por elaborar atividades de formação, de 

discussão, de pesquisa e de intervenção junto aos alunos bolsistas do PIBID (pibidianos) que 

estão sob sua coordenação, de acordo com a divisão de projetos de cada instituição de ensino. 

O CA é responsável também pela diálogo entre a escola pública, o professor regente de sala 

que assumiu ser supervisor dos pibidianos nas escolas básicas públicas, a instituição de ensino 

superior e, obviamente, o aluno bolsistas. Logo, a responsabilidade do CA na consecução dos 

objetivos do programa é muito grande.  

 Na literatura produzida sobre o PIBID abundam estudos sobre o impacto do programa 

na formação inicial segundo a fala dos alunos bolsistas, como se pode ver a partir do 

levantamento bibliográfico sobre o tema, que será logo apresentado. Foi possível também 

comprovar esta afirmativa ao participar do II Congresso Nacional de Formação de Professores 

e XIII Congresso Estadual Paulista sobre formação de educadores, em abril de 2016. Numa das 
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mesas de comunicação sobre formação inicial, os oito trabalhos apresentados versavam sobre 

o impacto do PIBID via parecer dos bolsistas.  

 Estudos sobre políticas públicas em educação que buscam verificar sua aplicabilidade, 

aspectos de sua implementação, impactos na aprendizagem e no ensino tem dado espaço a que 

os professores coloquem suas opiniões. Pode-se dizer, seguindo Giroux (1999), que está sendo 

dada voz aos professores. Entres estes trabalhos pode-se citar, entre os mais recentes, os de 

Cunha (2017), Vicente (2017), Silva (2017) e Tarzia (2017), bem como os de Lourenço (2016), 

Prado (2016) e Bueno (2016). 

 Neste contexto, investigar a posição dos professores coordenadores de área se mostra 

como um modus  investigativo validado pela área de pesquisa em formação de professores. 

 Diante desta argumentação coloca-se que a presente investigação tem como objeto de 

estudo o impacto do PIBID na formação inicial de professores.  Nesse contexto, o objetivo geral 

desta pesquisa é verificar a percepção que os professores coordenadores de uma instituição de 

ensino superior da região metropolitana de São Paulo, atuantes no curso de Pedagogia da 

referida instituição, teceram sobre o impacto do PIBID na formação inicial de licenciandos do 

curso de Pedagogia. 

 Ouvir tais sujeitos e tecer colocações sobre suas falas tem como projeção a resposta às 

seguintes perguntas: alardeado como figura fundamental no PIBID, o CA tem desenvolvido 

ações que vão no sentido de realizar os objetivos propostos pelo programa? Ele percebe e leva 

a cabo suas atribuições de articulador de diálogo entre a teoria e prática na formação inicial dos 

bolsistas? Como entende que suas ações contribuem neste sentido? Como percebe e 

operacionaliza as relações entre os demais atores do programa? 

 De modo a perseguir tais propostas optou-se por uma metodologia de pesquisa 

qualitativa nesta pesquisa composta de um levantamento bibliográfico sobre o tema e por 

entrevistas semiestruturadas. 

 Para o levantamento bibliográfico elegeu-se como fonte os bancos de dados de 

dissertações e teses da CAPES e do IBICT, cujo resultado será tratado em seguida. 

 Para as entrevistas foram eleitas duas professoras atuantes como CA  do PIBID numa 

instituição privada de ensino superior de São Paulo, docentes do curso de Pedagogia. As 

entrevistas foram feitas numa ocasião, gravadas, tendo seu conteúdo transcrito a posteriori. Foi 

feito um contato prévio com as entrevistas de modo a dar a conhecer o objeto de estudo e os 

objetivos da pesquisa, bem como o uso projetado de suas contribuições.   

 Dada a anuência a entrevista foi realizada presencialmente, em separado, uma 

entrevistada de cada vez. Obedeceu-se a um roteiro prévio de questões, que serviu de guia do 
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procedimento, dividido em seis temas que serviram de norte para as entrevistas a saber: Tema 

1 – Formação e atuação; Tema 2 – Inserção do CA no Pibid; Tema 3 – Ações desenvolvidas no 

subprojeto como CA; Tema 4 – Ações junto aos alunos bolsistas; Tema 5 – Relações 

estabelecidas: IES e a escola pública, e Tema 6 – Relações estabelecidas: IES no contexto 

nacional. O roteiro completo das entrevistas encontra-se em anexo. As falas foram utilizadas 

em sua quase totalidade na análise do último capítulo, pelo que entendemos não ser necessário 

trazer a transcrição na íntegra. 

 A análise dos dados coletados procurou estabelecer relação com a bibliografia de base 

deste estudo, a saber, os que versam sobre a a relação da prática versus a teoria que tem destaque 

no campo de pesquisa da formação inicial dos professores, como podemos observar em García 

(1999, 2010), Gatti et al. (2008), Saviani (2005), Mizukami (2013), Tardif (2002), Nóvoa 

(2009), que em suas obras apresentam a relevância da relação teoria x prática e também 

abordam questões relacionadas à docência como profissão e o quanto a formação inicial pode 

ou deve fazer grande diferença na atuação profissional desses licenciandos do curso de uma 

instituição privada da rede metropolitana de São Paulo, que atende um público de classe média, 

classe média baixa que iremos observar por meio da percepção das professoras coordenadoras 

de área que atuam no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). 

Com pesquisa nas bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), 

usando como palavra-chave Pibid, encontramos, entre teses e dissertações, duzentos e sessenta 

e três documentos. Desses, apenas nove contribuem com o objeto desse trabalho, que é a 

percepção do coordenador de área na formação inicial do pibidiano, como apresentados na 

tabela 4: 

 

Tabela 1 – Documentos sobre percepção do coordenador de área na formação inicial do pibidiano 

Base de pesquisa Palavra-chave 

Pibid 

E S 

Capes 75 2 

Ibict 188 7 

Legenda: Encontramos – E    Selecionamos – S 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

O detalhamento dos trabalhos relevantes para o estudo encontra-se no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Dissertações e teses sobre PIBID/CA 
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Autor  Titulo  Objetivo  Tese/ 

Dissertação 

Ano  Universidade  

/Programa  

DEIMLING, 

Natalia Neves 

Macedo 

Programa 

Institucional De 

Bolsa De Iniciação 

à Docência: 

contribuições, 

limites e desafios 

para a formação 

docente 

Analisar e identificar as 

contribuições do PIBID 

da UTFRP, para 

formação dos bolsistas 

de iniciação à docência e 

para formação e atuação 

dos supervisores da 

educação básica e dos 

CAs. 

Tese 2014        Universidade 

Federal de São 

Carlos 

RODRIGUES, 

Regina Célia 

Cola 

A formação 

docente: PIBID e o 

estágio 

supervisionado 

Analisar as concepções 

que norteiam o estágio 

curricular supervisionado 

e o PIBID enquanto 

atividade de iniciação 

docente 

Dissertação 2015 Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo. 

 

CAMARGO, 

Giovana Azzi 

de 

Implicações para a 

formação docente 

Formação inicial de 

professores em um curso 

de Pedagogia, detendo-se 

nos estudantes inseridos 

no PIBID 

Tese 2015 Universidade 

Estadual de 

Campinas 

NEVES, 

Edilene do 

Rosário 

Aprendendo a 

docência: 

Processos de 

formação de 

licenciandas em 

pedagogia 

integrantes do 

programa 

Institucional de 

Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID) 

Objetivo analisar o 

processo de 

aprendizagem da 

docência de estudantes 

de Pedagogia ao se 

inserirem e 

desenvolverem 

atividades na escola, por 

meio do PIBID. 

Dissertação 2014 Universidade 

Federal de 

Viçosa 

VICENTE, 

Marcelina 

Ferreira 

Programa 

Institucional de 

Bolsa de Iniciação 

à Docência – 

PIBID – e a 

formação inicial de 

professores 

Investigar as 

contribuições do PIBID 

para o processo de 

formação inicial e para a 

aprendizagem da 

docência 

Dissertação 2016 Universidade 

Estadual 

Paulista 

MARQUES, 

Eveline 

Ignácio da 

Silva 

A construção do 

trabalho docente 

na articulação 

teoria e prática: A 

experiência do 

PIBID. 

Identificar as 

contribuições do PIBID 

na formação inicial de 

professores em uma IES 

privada 

Tese 2016 Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo. 

 

SILVA, 

Luciene 

Fernanda da 

Coordenadores de 

área do PIBID: um 

olhar sobre o 

desenvolvimento 

profissional 

Os impactos da 

participação no PIBID 

para o desenvolvimento 

profissional de 

Coordenadores de área 

participantes do 

subprojeto do programa. 

Dissertação 2015 Universidade 

de São Paulo. 

PIEROTE, 

Eliene Maria 

Viana de 

Figueiredo 

Sentidos de 

aprendizagem da 

docência de 

coordenadores do 

PIBID/UESPI: 

Ressignificados da 

formação inicial. 

Analisar os sentidos 

atribuídos à 

aprendizagem da 

docência dos 

coordenadores e 

licenciandos do 

PIBID/UESPI e a 

Tese 2016 Universidade 

Federal do 

Ceará  
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ressignificação da 

formação inicial. 

ALMEIDA, 

Valeska 

Carvalho e 

Percursos 

Formativos, 

profissionais e as 

práticas dos 

docentes 

coordenadores do 

Programa 

Institucional de 

Bolsa de Iniciação 

à Docência – 

PIBID 

compreender e analisar 

os percursos formativos, 

profissionais e as práticas 

dos docentes formadores 

que atuam como 

coordenadores de área de 

conhecimento no âmbito 

do Programa 

Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – 

PIBID, tendo em vista 

elucidar a sua 

constituição como 

docente formador 

Dissertação 2015 Universidade 

Federal de 

Viçosa 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Encontrar pesquisas que apresentam o interesse em entender o Pibid mais 

profundamente é de grande relevância para o desenvolvimento desta pesquisa. Natalia 

Deimling (2014), na sua tese, afirma que compreender os papéis de cada personagem dentro 

dos subprojetos do Pibid é fundamental para compreender suas contribuições e os seus limites, 

desde o coordenador do programa dentro da Instituição de Ensino Superior (IES), o 

coordenador de área (CA) indicado pela IES, os supervisores que atuam nas escolas e os 

bolsistas. Entende-se que os aspectos políticos que agem de forma direta ou indireta não podem 

ser deixados de lado ao se pensar na formação inicial do docente ou na formação continuada. 

Assim, a análise dos dados colhidos por narrativas e entrevistas semiestruturadas permitiu à 

autora discutir a escolha profissional dos bolsistas, dos professores supervisores, as reais 

condições de trabalho, o plano de carreira, a contribuição do projeto no que tange a parceria 

universidade-escola, sendo assim possível analisar a participação dessas esferas no 

desenvolvimento do Pibid. 

Para esta pesquisa, outro aspecto importante a ser tratado é a relação ou não que o Pibid 

tem com o estágio supervisionado e encontramos, em Regina Rodrigues (2015), contribuição 

para essa discussão, pois sua dissertação nos revelou que o estágio supervisionado e o Pibid 

apresentam semelhanças quanto à sua estrutura; por exemplo, conexão entre teoria e prática, 

pesquisa para reflexão da ação, aproximação das IES com as escolas públicas de educação 

básica. E se diferencia o estágio supervisionado do Pibid, pois o primeiro dispõe de menor 

tempo e vínculo com as instituições de educação básica e é fundamentado basicamente pela 

observação, enquanto que o segundo é fundamentado em trabalho coletivo e colaborativo 

envolvendo os pibidianos, os CAs e os PS da escola pública. 
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A partir de fragilidades apresentadas por uma instituição formadora no que diz respeito 

ao estágio supervisionado no curso de pedagogia, Giovana Camargo (2015) também buscou 

identificar a relevância do Pibid para a formação docente em um viés que acolhe as narrativas 

dos pibidianos que apontam ganhos ao participar do programa, pois veem seu desenvolvimento 

no que é realmente atuar como docente em seu futuro lócus de trabalho, nos saberes necessários 

para essa atuação e nas tensões existentes no cotidiano do trabalho docente. Entende-se que, na 

percepção da autora, há um trabalho mútuo no que diz respeito ao desenvolvimento profissional 

e acadêmico dos pibidianos e dos professores supervisores da escola de educação básica. 

Antes de continuarmos com as contribuições das teses e dissertações selecionadas, faz-

se necessário destacar que em nenhum momento foi mencionada a percepção do coordenador 

de área e a sua contribuição para a formação inicial dos licenciados do curso de pedagogia 

participantes do programa. 

Na busca de entender e analisar o processo de formação docente de pibidianos inseridos 

em um subprojeto do curso de pedagogia de uma instituição formadora de Minas Gerais, Ediline 

Neves (2014) acompanha o desenvolvimento desses licenciados em duas escolas e aponta que 

a maioria das ações previstas no subprojeto para as licenciadas desenvolverem, apesar de sofrer 

alterações, efetivaram-se na prática; pibidianas vivenciaram a escola de forma exploratória e 

participativa; elas se fizeram presentes em reuniões, oficinas e eventos acadêmico-científicos. 

Essas ações propostas às pibidianas, juntamente com as relações que essas licenciandas 

estabeleceram, no âmbito do Pibid, favoreceram diversas aprendizagens da docência. 

Em Marcelina Vicente (2016) também encontramos um anseio de entender como o 

Pibid contribui para a formação docente inicial. A autora diz que, por meio da análise 

documental, da observação e de entrevistas, o programa revelou contribuições para que o aluno 

da licenciatura possa ter mais segurança e um olhar crítico para as situações de ensino-

aprendizagem. Os resultados evidenciaram a importância de propor ainda, no processo de 

formação inicial de professores, situações que possibilitem a aproximação dos acadêmicos com 

o contexto escolar, uma vez que contribuiu para a constituição da identidade profissional. 

Também aponta possíveis medidas que podem contribuir efetivamente para uma melhor 

articulação entre conhecimento específico e conhecimento pedagógico, tendo a escola como 

lócus da formação e aprendizagem docente. 

Em nosso entendimento, Eveline Marques (2016) diz em sua tese, claramente, o que 

veio sendo discutido nos documentos apresentados acima, que a relação teoria-prática gerou e 

ainda gera discussões e estudos na formação inicial de professores. Marques diz que o Pibid 

contribui com a compreensão do trabalho docente articulando a relação teoria-prática não só 
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para os pibidianos como para os supervisores da escola pública e também para os coordenadores 

de área. 

A dissertação de Luciene Silva (2015) apresenta um olhar interessante de pesquisa, pois 

procura compreender o desenvolvimento profissional do professor da IES que atua como 

coordenador de área no Pibid. Em sua pesquisa, diz que o programa cria a possibilidade do CA 

repensar a formação que oferece aos pibidianos, no contexto de suas próprias práticas e também 

no contexto institucional, transformando sua práticas formativas a partir dessa reflexão, 

podendo assim incorporar os resultados obtidos nas ações do Pibid em seus trabalhos de 

pesquisa. Cabe ressaltar que a autora busca compreender o desenvolvimento profissional do 

CA que participa do programa. 

Em Eliene Pierote (2016), objetiva-se compreender a ressignificação da formação inicial 

dos pibidianos e dos coordenadores de área. A autora parte do pressuposto que os participantes 

mencionados acima podem ser influenciados por meio da reflexão crítica, quando essa se 

articula às vivências teóricas e práticas proporcionadas pelo programa, assim ressignificando a 

formação inicial. 

Dos documentos que analisamos para esta dissertação encontramos apenas três que 

apresentam olhar voltado para a relação do coordenador de área do Pibid, sendo eles o de Silva 

(2015), Pierote (2016) e Almeida (2015).  Para finalizar as observações e análises desses 

documentos que pesquisam também o CA, temos as contribuições de Valeska Almeida (2015), 

que objetivou analisar os percursos formativos dos profissionais que atuam como CA no Pibid, 

tendo em vista elucidar a sua constituição como docente formador, buscando informações 

relacionadas ao seu processo formativo e profissional e, por fim, as práticas pedagógicas 

desenvolvidas por eles no processo formativo dos pibidianos. Para Almeida, o seu objetivo foi 

atendido, pois identificou que o percurso formativo e profissional dos CAs imprime marcas 

significativas definidoras das singularidades profissionais e pessoais. Procurar-se-à integrar as 

contribuições dos demais trabalhos ao longo da análise do ultimo capítulo. 

Esta dissertação divide-se em três capítulos. 

Procuramos no capítulo 1 traçar um panorama da formação docente no Brasil desde a 

LDB de 1996. Serão abordados os aspectos que tratam das referencias legais da formação de 

professores, o curso de pedagogia no Brasil: um olhar legal a partir da DCN 2006, PNE 2014 e 

DCN 2015, a formação inicial do professor, a formação inicial de professores: teoria x prática 

No segundo capítulo, apresentaremos o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

docência (Pibid) as referências legais do Pibid, princípios pedagógicos do Pibid, Pibid: números 

e impactos (2009-2014), o Pibid na IES em pauta, os estudos sobre o Pibid e um estudo 
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avaliativo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid): Um olhar mais 

atento sobre o Coordenador de Área (CA) e sua contribuição na formação inicial do pibidiano. 

Para o desenvolvimento do segundo capítulo, utilizamos como aporte teórico: Tanuri 

(2000), Furlan (2008), Noffs (2013), García (1999), Gatti e Nunes (2009), Tardif (2002) e 

também a análise de documentos. 

O terceiro capítulo foi desenvolvido a partir da escuta de duas professoras que 

participavam do PIBID como CA. Para atingir o objetivo da pesquisa, precisamos compreender 

melhor como os docentes coordenadores de área descrevem suas trajetórias no programa, 

considerando que eles precisam ser tratados enquanto seres com percepções, expectativas, 

construídas historicamente, e como sua trajetória influencia a sua maneira de ver o mundo,  sua 

relação com ele, sua atuação no PIBID e a percepção que tem do impacto do Programa na 

formação inicial dos licenciandos bolsistas. 
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CAPÍTULO 1 – FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: RELAÇÃO TEORIA-

PRÁTICA 

 

1.1 Panorama sobre a formação docente no Brasil  

 

Para iniciarmos a temática do nosso primeiro capítulo apresentaremos um breve 

panorama sobre a formação docente no Brasil, especificamente a formação inicial de 

professores após a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei n.º 9.394/96. 

A Lei n.º 9.394/96 institucionaliza as políticas de formação de professores no Brasil 

pelo Ministério da Educação (MEC) e atribui um novo paradigma para a formação de docentes 

e sua valorização. Entendemos como um avanço para a formação de professores o que está 

disposto no artigo 61: 

 

A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 

especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 

diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a 

associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço; III – o aproveitamento da formação e experiências 

anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades (BRASIL, 1996, 

grifo nosso). 

 

O artigo 62 da LDB determina a formação dos profissionais da docência da educação 

básica em nível superior. 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 

para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos 

do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 

(BRASIL, 1996). 

 

A docência é uma profissão complexa e para obter êxito é necessário um processo de 

formação, que obviamente se inicia no curso de licenciatura, mas que não tem fim, pois 

aprender a ensinar e aprender ensinando é um desenvolver para a vida, ou seja, aprender a ser 

professor é uma constante construção e desconstrução do saber. 

Fullan (apud NOFFS et al., 2013, p. 30) afirma que 

 

O desenvolvimento profissional é um projeto ao longo da carreira desde a 

formação inicial, à iniciação, ao desenvolvimento contínuo através da própria 



21 

carreira... O desenvolvimento profissional é uma aprendizagem contínua, 

interativa, acumulativa, que combina uma variedade de aprendizagem.  

 

Para o aprofundamento de nosso conhecimento, cabe destacar que, para Garcia (1999, 

p. 26), a formação de professores é:  

 

[...] a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas 

que, no âmbito da Didática e da Organização Escolar, estuda os processos 

através dos quais os professores – em formação ou em exercício – se implicam 

individualmente ou em equipa, em experiências de aprendizagem através das 

quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e 

disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento 

do seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a 

qualidade da educação que os alunos recebem.  

 

Fica claro que a qualidade da formação inicial é fator determinante para o ensino que 

será ofertado nas escolas para os nossos estudantes. 

Noffs (2013, p. 30) diz ainda que o conceito de formação de professores está associado 

ao conceito de desenvolvimento pessoal e a um trabalho em que as pessoas devem se conhecer 

para que possam, em situações de ensino, assumir-se como “ensinantes”.  

Através dos pareceres e resoluções pós-LDB n.º 9.394/96, foram instituídas medidas 

para a formação de professores no Brasil em nível superior. Mizukami (2013, p. 24) diz que “O 

grande desafio colocado atualmente refere-se à necessidade de se formar bons professores para 

cada sala de aula de cada escola por meio de processos formativos pertinentes a um mundo em 

mudança”. 

 

1.2 Referências legais da formação de professores, pós-LDB n.º 9.394/96 

 

Traremos uma breve apresentação dos Pareceres e Resoluções do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), de Leis e Decretos que tratam de formação de professores. Estes dispositivos 

não se referem diretamente ao Pibid. São leis que abordam as temáticas de relevância para essa 

pesquisa que são a formação inicial de professores e o desenvolvimento de políticas públicas 

que contribuíam para as ações entendidas por nós como avanço para melhoria da formação dos 

professores da rede pública. 

Que poderão ser observados no quadro abaixo: 

 

 

Quadro 2 – Referências legais da formação de professores, pós-LDB n.º 9.394/96 
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Lei / Decreto Objetivos 

Decreto n.º 6.755, de 

29 de janeiro de 2009.  

Institui a política nacional de formação de profissionais do 

magistério da educação básica. 

Lei n.º 11.947, de 

junho de 2009.  

Em seu artigo 31, autoriza o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE e a CAPES a conceder 

bolsas de estudo e bolsas de pesquisa no âmbito dos programas 

de formação de professores para a educação básica 

desenvolvidos pelo Ministério da Educação. 

Lei n.º 12.056, de 13 de 

outubro de 2009. 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – 

formação inicial, continuada e a capacitação dos profissionais 

de magistério. 

Parecer CNE/CP n.º 

2/2015. Aprovado em 9 

de junho de 2015 

Estabelece diretrizes curriculares nacionais para a Formação 

Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica. 

Resolução CNE/CP n.º 

2, de 1º de julho de 

2015. 

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

 Os dispositivos legais acima apresentados abrangem as ações para capacitação e 

melhoria da formação dos professores de educação básica no âmbito nacional. O que 

entendemos ser fundamental para o aprimoramento e prática no exercício da profissão docente. 

Os programas que incentivam por meio do FNDE e da CAPES a concessão de bolsas no âmbito 

de pesquisas dos programas de formação de professores para educação básica, impulsionam os 

professores em formação inicial para que se aprofundem no universo da pesquisa cientifica.  

As leis e pareceres que reforçam a relevância da formação inicial e continuada dos 

professores da educação básica levam as definições da DCN 2015, a atender as mesmas 

preocupações com a formação inicial em nível superior dos professores do curso de formação 

pedagógica e formação continuada. 

Ressaltamos entre elas  a Lei n.º 11.947, de 2009, que no seu artigo 31, autoriza o FNDE 

e a Capes a conceder bolsas de estudo e bolsas de pesquisa em programas desenvolvidos pelo 

MEC na formação de professores para a educação básica, o que possibilita programas como, 

por exemplo, o Pibid. 

 

1.3 O curso de pedagogia no Brasil: um olhar legal a partir da DCN 2006, PNE 2014 e 

DCN 2015 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17719&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17719&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17719&Itemid=
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Para compreendermos o processo de construção do curso de pedagogia no Brasil a partir 

de 2006, apresentaremos breve relato do que podemos chamar de os principais acontecimentos 

legais e históricos do curso no Brasil. O primeiro acontecimento legal data de 1939, quando o 

governo federal promulgou o Decreto de lei n.º 1.190, de 4 de abril de 1939, que criou o curso 

de pedagogia, a partir da organização da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 

Brasil. 

 

O curso desde seu início formava bacharéis e licenciados em Pedagogia, sendo 

os 3 anos dedicados às disciplinas de conteúdo, ou seja, para os próprios 

fundamentos da educação. O curso de Didática, no 4o ano, destinado a todos 

os cursos de licenciatura, contava com as seguintes disciplinas: Didática 

Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, Administração Escolar, 

Fundamentos Biológicos da Educação, Fundamentos Sociológicos da 

Educação. Ao bacharel em Pedagogia bastava cursar as duas primeiras, pois o 

restante já estava contemplado no curso. (FURLAN, 2008, p. 3864-3865). 

 

O segundo acontecimento legal data de 1962, com Parecer do Conselho Federal de 

Educação n.º 251, de autoria do conselheiro Valnir Chagas, que busca compreender se a 

formação do professor primário deveria acontecer em nível superior e a dos técnicos em 

educação (bacharéis) em nível de pós-graduação. Essa foi a grande inquietação desse período, 

pois gerava polêmica em torno do curso, conforme indicado no Parecer CFE n.º 251/62:  

 

Não há dúvida, assim, de que o sistema ora em vigor representa o máximo a 

que nos é licito aspirar nas atuais circunstâncias: formação do mestre primário 

em curso de grau médio e, consequentemente, formação superior, ao nível de 

graduação, dos professores desses cursos e dos profissionais destinados às 

funções não docentes do setor educacional. Na porção maior do território 

brasileiro, sem a ocorrência de fatores que no momento estão fora de equação, 

vários lustros serão ainda necessários para a plena implantação desse sistema. 

Nas regiões mais desenvolvidas, entretanto, é de supor que ela seja atingida – 

e comece a ser ultrapassada – talvez até 1970. À medida que tal ocorrer, a 

preparação do mestre-escola alcançará níveis post-secundários, 

desaparecendo progressivamente os cursos normais e, com eles, a figura do 

respectivo professor. Ao mesmo tempo, deslocar-se-á para a pós-graduação a 

formação do pedagogista, em um esquema aberto aos bacharéis e licenciados 

de quaisquer procedências que se voltem para o campo da educação. O curso 

de pedagogia terá então de ser definido; e tudo leva a crer que nele se apoiaram 

os primeiros ensaios de formação superior do professor primário. (apud 

CRUZ, 2011). 

 

O Parecer de 1962 apesar de estabelecer novo currículo mínimo para o curso e também 

nova duração, manteve a dualidade de bacharelado e licenciatura. 

O terceiro acontecimento legal foi o Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) 

n.º 252, de 11 de abril de 1969 (apud CRUZ, 2011), criado pelo mesmo autor do Parecer n.º 

251/62, Valnir Chagas. Esse parecer visava à formação do professor (licenciado) para o ensino 
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normal e o especialista para as habilitações de inspeção escolar, administração escolar, 

orientação educacional, supervisão escolar, além do magistério para o ensino normal. A didática 

foi transformada em uma disciplina, pois antes era um curso a parte para quem desejasse atuar 

no magistério. 

 

O final da década de 70 e o início da década de 80 foram particularmente 

representativos das inúmeras críticas sofridas pelo curso, principalmente no 

que se refere à formação fragmentada e de forte caráter tecnicista e à ênfase 

na divisão técnica do trabalho na escola. As críticas foram construídas, 

principalmente, no seio do movimento pela reformulação do curso, 

desencadeado na década de 80 por professores, instituições universitárias e 

organismos governamentais. (CRUZ, 2011, p. 49). 

 

O movimento desse grupo transformou-se no que é hoje a Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação (Anfope), que em seu IX Encontro Nacional, em 1998, 

 

[...] redigiu um documento intitulado “Proposta de Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Formação dos Profissionais da Educação”, em 

que insiste que o lócus privilegiado de formação de professores para atuação 

na educação básica e superior deveria ser a universidade, com a indicação para 

que fosse superada a fragmentação existente entre as habilitações, assim como 

a dicotomia existente entre pedagogos e os demais licenciados. (FURLAN, 

2008, p. 3.871). 

 

Esse documento foi enviado ao Conselho Nacional de Educação e foi acolhido pela 

comunidade acadêmica e, apesar de ter sido divulgado em 1999, sofrendo algumas alterações, 

foi aceito apenas em 2006, que é a data do quarto principal acontecimento legal do curso de 

pedagogia no Brasil, que formaliza as Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia:  

 

As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia aplicam-se à formação 

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio de modalidade Normal 

e com cursos de Educação Profissional, na área de serviços de apoio escolar, 

bem como outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

A formação oferecida abrangerá, integralmente à docência, a participação da 

gestão e avaliação de sistemas de instituições de ensino geral, e a elaboração, 

a execução, o acompanhamento de programas e as atividades educativas. 

(BRASIL, 2006, p. 6). 

 

As mudanças geradas pelas DCN 2006, referem-se à docência como base da formação 

e a carga horária superior às demais licenciaturas – no mínimo 3.200 horas. E o curso de 

pedagogia será composto por três núcleos: um núcleo de estudos básicos, um núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos e, por último, um núcleo de estudos integradores.  

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 

formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 
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iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. § 1º Compreende-se à docência como ação educativa e 

processo pedagógico metódico e intencional, construído em relações 

sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, 

princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 

conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a 

processos de aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, 

no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo. § 2º O curso de 

Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, investigação e reflexão 

crítica, propiciará: I - o planejamento, execução e avaliação de atividades 

educativas; II - a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre 

outras, de conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o 

ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o 

econômico, o cultural. (BRASIL, 2006, p. 1, grifo nosso). 

 

À medida que as diretrizes curriculares nacionais apontam para a ação educativa e a 

construção de relações sociais, étnicos-raciais como conceitos, princípios e objetivos da 

pedagogia, torna-se cada vez mais urgente compreender como se dá o processo da formação de 

professores no curso de pedagogia no que diz respeito aos estudos teórico-práticos, pois os 

conceitos teóricos são fundamentais, mas sem sua ação na prática da realidade escolar se tornam 

somente teoria sem aplicação. Para Saviani (2007), a teoria não existe sem a prática e o mesmo 

se dá para a prática que não existe sem a teoria. Segundo ele, 

 

Consideremos o problema da relação entre teoria e prática tendo presente esse 

entendimento dialético. Teoria e prática são aspectos distintos e fundamentais 

da experiência humana. Nessa condição podem, e devem ser consideradas na 

especificidade que as diferencia, uma da outra. Mas, ainda que distintos, esses 

aspectos são inseparáveis, definindo-se e caracterizando-se sempre um em 

relação ao outro. Assim, a prática é a razão de ser da teoria, o que significa 

que a teoria só se constituiu e se desenvolveu em função da prática que opera, 

ao mesmo tempo, como seu fundamento, finalidade e critério de verdade. A 

teoria depende, pois, radicalmente da prática. (SAVIANI, 2007, p. 108).  
 

Os apontamentos de Saviani (2007) corroboram com o entendimento que o Pibid tem 

apresentado em suas ações na relação teoria-prática na formação inicial dos pibidianos, pois a 

troca de experiências e vivências durante o programa demonstram o que no nosso entendimento 

é a positiva dependência uma da outra. Ao tratar da aprovação da DCN, o autor ainda diz que, 

para compor o eixo de formação do professor, um dos caminhos seria o resgate da história e 

que por meio dela seria possível contemplar os elementos considerados essenciais à formação 

do educador. Assim, as disciplinas que compõem a estrutura curricular do curso de pedagogia  

 

[...] deixariam de ser estudadas como algo estático e esquemático tornando-se 

algo vivo, em íntima articulação com a história da escola, isto é, do próprio 

objeto de que se ocupam. [...] seria possível efetivar o resgate da longa e rica 
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trajetória histórica da pedagogia. Esta emergirá como um corpo consistente de 

conhecimentos que, constituindo-se historicamente, se revela capaz de 

articular num conjunto coerente as várias abordagens sobre a educação, 

tomando como ponto de partida e ponto de chegada a própria prática 

educativa. De um curso assim estruturado espera-se que irá formar pedagogos 

com uma aguda consciência da realidade onde vão atuar, com uma adequada 

fundamentação teórica que lhes permitirá uma ação coerente e com uma 

satisfatória instrumentação técnica que lhes possibilitará uma ação eficaz. 

(SAVIANI, 2007, p. 130). 

 

O autor propõe uma alternativa grandiosa, que tornaria possível formar um profissional 

da docência com fundamentação teórica e prática satisfatória, que contribuiria com a sua 

compreensão do universo educativo. 

A Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014, aprova o Plano Nacional de Educação – 2014-

2024 (PNE), que apresenta preocupação com a qualidade da formação de professores para a 

educação básica, estabelecendo em sua meta 15: 

 

[...] garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, 

política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os 

incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica 

possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. (BRASIL, 2014b). 

 

A excelência na formação acadêmica do professor é essencial para que o mesmo atue 

efetivamente nas atividades docentes e curriculares de todas as etapas de ensino da educação 

básica, no ambiente escolar e nos sistemas de ensino. Portanto é requisito indispensável, ao 

exercício profissional docente, a formação de qualidade. A estratégia 15.3 do PNE aborda a 

questão de qualidade da formação quando diz: “[...] ampliar programa permanente de iniciação 

à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação 

de profissionais para atuar no magistério da educação básica”. (BRASIL, 2014b).  

O Decreto n.º 6.755, de 29 de janeiro de 2009, disciplina a atuação da Capes no fomento 

a programas de formação inicial e continuada (BRASIL, 2009a). O Pibid é um dos programas 

em andamento que atendem a meta 15 do PNE, que dispõe sobre o aperfeiçoamento da 

formação inicial, pois permite o desenvolvimento do licenciando na prática e na teoria, uma 

vez que o campo de atuação desse programa ultrapassa as portas da universidade e alcança a 

escola pública de educação básica. 

Para García (1999, p. 99), “A separação entre conhecimento prático e teórico não pode 

manter-se por mais tempo, sobretudo se é o próprio professor em formação que tem de fazer a 

integração entre ambos os tipos de conhecimento”. Refletindo sobre os apontamentos de García, 
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compreende-se a importância do CA, em suas atribuições no Pibid, pois o mesmo desenvolve 

junto ao pibidiano o processo de integração dos conhecimentos práticos e teóricos nas reuniões 

onde são tratados todos os assuntos levantados pelo seu grupo de licenciandos do Pibid, que 

são trazidos de suas vivências na escola de educação básica em comparação com sua formação 

na sala de aula de nível superior. 

O PNE também aponta em sua estratégia 15.6 a reforma curricular dos cursos de 

licenciatura e o estímulo à renovação pedagógica, que visam:  

 
[...] promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a 

renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) 

aluno (a), dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do 

saber e didática específica e incorporando as modernas tecnologias de 

informação e comunicação, em articulação com a base nacional comum dos 

currículos da educação básica [...] (BRASIL, 2014b). 

 

A reforma do currículo de formação inicial de professores deve ir ao encontro dos 

recentes resultados de estudos da área. Segundo García (1999, p. 99), “[...] a formação de 

professores deve facilitar a tomada de consciência das concessões e modelos pessoais e em 

alguns casos provocar a dissonância cognitiva nos professores em formação”. 

A Resolução n.º 2, de 1º de julho de 2015, define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. 

 

CONSIDERANDO os princípios que norteiam a base comum nacional para a 

formação inicial e continuada, tais como: a) sólida formação teórica e 

interdisciplinar; b) unidade teoria-prática; c) trabalho coletivo e 

interdisciplinar; d) compromisso social e valorização do profissional da 

educação; e) gestão democrática; f) avaliação e regulação dos cursos de 

formação; [...]. (BRASIL, 2015, p. 2). 

 

A formação de professores é um processo contínuo e contempla toda a carreira docente.  

 

Falar da carreira docente não é mais do que reconhecer que os professores, do 

ponto de vista do “aprender a ensinar”, passam por diferentes etapas (pré-

formação, formação inicial, iniciação e formação permanente, de acordo com 

Feiman, 1983), as quais representam exigências pessoais, profissionais, 

organizacionais, contextuais, psicológicas, etc., especificas e diferenciadas.  

(GARCÍA, 1999, p. 112). 

 

A DCN 2015, em seu artigo 3º, estabelece que 

 

§ 5º São princípios da Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica:  
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I - a formação docente para todas as etapas e modalidades da educação básica 

como compromisso público de Estado, buscando assegurar o direito das 

crianças, jovens e adultos à educação de qualidade, construída em bases 

científicas e técnicas sólidas em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica;  

II - a formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes) 

como compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a 

consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que 

promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao 

reconhecimento e à valorização da diversidade e, portanto, contrária a toda 

forma de discriminação;  

III - a colaboração constante entre os entes federados na consecução dos 

objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, articulada entre o Ministério da Educação (MEC), as 

instituições formadoras e os sistemas e redes de ensino e suas instituições;  

IV - a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes 

ofertados pelas instituições formadoras;  

V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, 

fundada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando 

a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

VI - o reconhecimento das instituições de educação básica como espaços 

necessários à formação dos profissionais do magistério;  

VII - um projeto formativo nas instituições de educação sob uma sólida base 

teórica e interdisciplinar que reflita a especificidade da formação docente, 

assegurando organicidade ao trabalho das diferentes unidades que concorrem 

para essa formação;  

VIII - a equidade no acesso à formação inicial e continuada, contribuindo para a 

redução das desigualdades sociais, regionais e locais; (BRASIL, 2015, p. 4-5).  

 

Compreender que estamos inseridos em um contexto social em que as atividades que 

desenvolvemos implicam e são implicadas pelo que os outros fazem é uma das perspectivas 

necessárias ao entendimento da indissociabilidade entre teoria e prática. 

 

Quando entendermos que a prática será tanto mais coerente e consistente, será 

tanto mais qualitativa, será tanto mais desenvolvida quanto mais consistente, 

e desenvolvida for a teoria que a embasa, e que uma prática será transformada 

à medida que exista uma elaboração teórica que justifique a necessidade de 

sua transformação e que proponha as formas da transformação, estamos 

pensando a prática a partir da teoria (SAVIANI, 2005, p. 107). 

 

Quanto mais avançarmos na compreensão da relação teoria e prática, mais ganhos 

teremos na formação inicial de professores da educação básica. 

 

1.4 Formação inicial do professor 

 

O que é ser professor? Em que consiste este oficio? É uma profissão? O que realmente 

um professor faz? Para encontrarmos um início de respostas a essas perguntas se faz necessário 

compreender o que é profissão, pois se trata de um tema complexo e para entendermos se faz 
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necessário buscar sua organização em um contexto histórico, social, de origens e também sua 

evolução. 

Ao conceituar ou definir profissão não iremos encontrar uma unanimidade, pois se trata 

de um conceito construído pela sociedade e que depende de processos históricos. Para Garcia 

(2010, p. 12), o conceito de profissão é: 

 

[...] o resultado de um marco sociocultural e ideológico que influi na prática 

laboral, já que as profissões são legitimadas pelo contexto social em que se 

desenvolvem. Não existe, portanto, uma única definição de profissão por se 

tratar de um conceito socialmente construído, que varia no âmbito das relações 

com as condições sociais e históricas de seu uso. 

 

A docência, assim como outros ofícios, se constrói e se desenvolve com características 

peculiares que a diferenciam das outras profissões; por exemplo, o tempo de vivência e 

convivência que é proporcionado ao aluno de observação do exercício da docência enquanto 

estudantes. Lortie (apud GARCIA, 2010, p. 12) descobriu que os professores desenvolvem 

padrões mentais e crenças sobre o ensino a partir da observação que experimentam como 

estudantes. 

Pensando no exposto acima, pode-se dizer que a identidade docente começa a se 

configurar com o que Garcia (2010, p. 13) chama de aprendizagem informal “[...] mediante a 

qual os futuros docentes vão recebendo modelos com os quais vão se identificando pouco a 

pouco, e em cuja construção influem mais os aspectos emocionais do que os racionais”. 

A forma como nos são apresentadas as áreas curriculares/disciplinas influencia a forma 

como vamos ensiná-la, seja ela qual for, principalmente quando o professor quer saber o que o 

aluno já sabe e o questiona a respeito do que é ou para que serve a disciplina A ou B. Para 

Garcia, quando se focaliza a análise no conteúdo do que se ensina e se aprende, encontram-se 

diferenças no comportamento observável do professor em função do domínio dos conteúdos.  

Segundo Schwab (1961 apud GARCIA, 2010, p. 13), 

 

[...] o conhecimento do conteúdo inclui diferentes componentes, dos quais o 

substantivo e o sintático se destacam como os mais representativos. O 

conhecimento substantivo é construído com a informação, as ideias e os 

tópicos a conhecer, ou seja, o corpo de conhecimentos gerais de uma matéria, 

os conceitos específicos, as definições, convenções e procedimentos. Esse 

conhecimento é importante na medida em que determina o que os professores 

vão ensinar e a partir de qual perspectiva o farão. Em História, por exemplo, 

o marco de análise cultural, política ou ideológica que se escolher pode 

determinar o que se ensina e como se ensina.  
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O autor complementa dizendo que o conhecimento sintático do conteúdo anterior se 

expressa no domínio do que o docente tem dos paradigmas de pesquisa em cada disciplina, do 

conhecimento em relação, como tendências, perspectivas e pesquisa de sua especialidade. 

Para sabermos ensinar não é suficiente saber o conteúdo, pois saber o conteúdo não 

significa qualidade de ensino, para o professor todos os conhecimentos ligados ao ambiente 

escolar são importantes para o seu desenvolvimento profissional e social, como, por exemplo, 

onde se ensina, quem se ensina e como se ensina.  

O significado do aprender para quem ensina é diferente do significado gerado pelo 

aprendente. Shulman (1992, p. 12 apud GARCIA, 2010, p. 14) afirma que: 

 

[...] os professores executam essa façanha de honestidade intelectual mediante 

uma compreensão profunda, flexível e aberta do conteúdo; compreendendo as 

dificuldades mais prováveis que os alunos terão com essas idéias [...]; 

compreendendo as variações dos métodos e modelos de ensino para ajudar os 

alunos em sua construção do conhecimento; e estando abertos para revisar 

seus objetivos, planos e procedimentos na medida em que se desenvolve a 

interação com os alunos. Esse tipo de compreensão não é exclusivamente 

técnica, nem somente reflexiva. Não é apenas o conhecimento do conteúdo, 

nem o domínio genérico de métodos de ensino. É uma mistura de tudo isso e 

é, principalmente, pedagógico.  

 

Garcia afirma que o conhecimento didático do conteúdo se vincula à forma como os 

professores consideram que é preciso ajudar os alunos a compreender um determinado 

conteúdo. Neste contexto se incluem as formas de representar o conteúdo para que o mesmo se 

torne compreensível aos aprendentes, assim como um conhecimento sobre o que torna fácil ou 

difícil aprender: conceitos e preconceitos que os alunos de diferentes idades e procedências 

trazem consigo sobre os conteúdos que aprendem (BORKO; PUTNAM, 1996 apud GARCIA, 

2010, p. 14). 

Na revisão dos programas de formação docente apresentados por Garcia, encontra-se 

uma fragmentação entre os diferentes conhecimentos que foram apresentados acima. Conteúdos 

pedagógicos e disciplinares se apresentam de forma desconexa. Feiman (2001 apud GARCIA, 

2010, p. 14) chama a atenção para o que ele entende como divórcio entre a formação inicial e 

a realidade escolar. 

Cabe ressaltar que a realidade escolar não está somente pautada na prática, não é 

sinônimo de formação e o contrário também se aplica. Para Dewey (1938, p. 37 apud GARCIA, 

2010, p. 15), “[...] não é suficiente insistir na necessidade da experiência, nem inclusive da 

atividade na experiência. Tudo depende da qualidade da experiência que se tenha”.  
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Os alunos normalmente são as únicas testemunhas da tarefa do ensinar do professor, 

pois comumente os professores exercem o seu oficio sozinhos. É uma das poucas profissões 

que se caracterizam pelo isolamento “agrupado”.  

 

O isolamento dos professores está, evidentemente, favorecido pela arquitetura 

escolar que organiza as escolas em módulos independentes, assim como pela 

distribuição do tempo e do espaço e pela existência de normas de autonomia 

e privacidade entre os professores. O isolamento, como norma e cultura 

profissional, tem certas vantagens e alguns evidentes inconvenientes para os 

professores. Nesse sentido, Bird e Little (1986) assinalavam que, embora o 

isolamento facilite a criatividade individual e libere os professores de algumas 

das dificuldades associadas com o trabalho compartilhado, também os priva 

da estimulação do trabalho pelos companheiros e da possibilidade de receber 

o apoio necessário para progredir ao longo da carreira. (GARCIA, 2010, p. 

16). 

 

Os estudos das literaturas especializadas na área mostram que a grande motivação do 

professor continuar ensinando é o resultado positivo dos alunos, o prazer e a satisfação que a 

evolução dos aprendentes traz aos mestres. É certo que motivações profissionais como aumento 

de salário, reconhecimento e prêmios também são motivadores.  

As bibliografias sobre o tema evidenciam que a maior satisfação dos professores e 

mestres está claramente ligada à atividade do ensino em si mesma e no vincula que se torna 

afetivo com os alunos, o que torna comum que muitos docentes citem como principal fonte de 

satisfação o sucesso pedagógico dos aprendentes.  

 

Existe uma acentuada tendência que coloca a realização dos objetivos 

previstos (de aprendizagem e de formação dos alunos) como uma das 

experiências mais positivas e gratificantes da profissão. As definições de 

satisfação profissional são congruentes com a maneira como muitos docentes 

definem sua identidade a partir de uma visão vocacional. A vocação é 

entendida como um dos pilares que sustenta o êxito na profissão, por essa 

razão os professores relacionam fortemente seus sucessos com o rendimento 

e a aprendizagem de seus alunos. (GARCIA, 2010, p. 17). 

 

A intensa relação dos professores com alunos em alguns momentos faz com que 

algumas reformas educacionais que visam proporcionar mais tempo de estudos e trabalho 

colaborativo sejam vistas por alguns docentes como redução de tempo do exercício da docência 

com os estudantes.  

Garcia aponta que, se os estudantes têm um papel importante na configuração da 

identidade do profissional do docente, também é verdade que os estudantes mudaram muito em 

relação ao que eram décadas atrás.  
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Os denominados “nativos digitais” (jovens que nasceram na era da 

computação), familiarizados com os celulares e a comunicação sincrônica, 

habituados a se desenvolverem com comodidade no hipertexto, amantes dos 

videogames e com capacidade de processamento flexível de múltiplas fontes 

de informação, começaram a povoar nossas escolas e centros de ensino. E 

essas mudanças devem ser levadas em conta pelos docentes para saber a que 

tipo de alunos estamos nos dirigindo. (GARCIA, 2010, p. 17). 

 

As identidades docentes são construídas diariamente ao longo da vida profissional do 

professor e pode ser entendida como um conjunto heterógeno de representações profissionais 

que serão assimiladas ou não dependendo da identificação com os grupos profissionais. 

Segundo Dubar (1991 apud GARCIA, 2010, p. 19), uma identidade profissional 

constitui uma construção social mais ou menos estável de acordo com o período e surge tanto 

do legado histórico como de uma transação. Trata-se, por um lado, da identidade que resulta do 

sistema de relações entre partícipes de um mesmo sistema de ação, e, por outro, de um processo 

histórico de transmissão entre gerações, de reconhecimento institucional e de interiorização 

individual das condições sociais que organizam cada biografia. 

Nos estudos das literaturas especializadas podemos dizer que a identidade profissional 

se defina como o docente se vê profissionalmente e também como ele vê os outros. É um 

processo de interpretação e reinterpretação de experiências. 

 

É uma construção do “si mesmo” profissional, que evolui ao longo de sua 

carreira docente e que pode ser influenciada pela escola, pelas reformas e 

pelos contextos políticos, que inclui o compromisso pessoal, a disposição para 

aprender a ensinar, as crenças, valores, conhecimento sobre a matéria que 

ensinam assim como sobre o ensino, experiências passadas, bem como a 

vulnerabilidade profissional. (GARCIA, 2010, p. 19). 

 

Para entender a identidade docente é necessário encarar que se trata de uma realidade 

mutável que evolui e se desenvolve pessoalmente e coletivamente. A identidade é um fenômeno 

relacional que se caracteriza por um processo de interpretação de si mesmo como pessoa, dentro 

do contexto no qual se está inserido. 

O processo de compreensão da identidade profissional passa também pela valorização 

ou a falta dela aos olhos da sociedade. Não é fácil mensurar a valorização de uma profissão por 

parte da sociedade e é mais difícil ainda medir o seu prestígio. 

 

Em geral, considera-se que uma profissão goza de certa valorização social 

quando seus representantes oferecem um serviço que a sociedade aprecia e 

considera importante. Além disso, a opinião pública estima que esse 

reconhecimento deveria ser recompensado com um nível salarial compatível 

com a importância do trabalho que se desempenha. (GARCIA, 2010, p. 20). 
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No início do século XX, ser mestre ou professor era pertencer a um grupo seleto e de 

muito prestígio na sociedade. Hoje, pelo contrário, o trabalho docente é qualificado como um 

trabalho de risco que habitualmente leva à fadiga nervosa que implica em sobrecarga de tarefas, 

baixo reconhecimento, atenção a outras pessoas, papel ambíguo, individualismo e impotência. 

 O cenário acima apresentado nos leva a refletir a respeito da formação inicial de 

professores para a educação básica – em especial, a educação pública. Com os estudos a respeito 

da formação inicial de professores compreendemos que estabelecer uma relação íntima com o 

real lócus de trabalho do docente faz com que esses futuros professores tenham mais segurança 

para lecionar ao término de seus cursos de formação, momento esse que é crucial, pois passam 

da esfera do aprender para a outra, que é aprender a ensinar ensinando. 

Para Nóvoa (2009), todos parecem estar de acordo quanto às principais medidas que 

seriam necessárias para que a formação inicial do professor seja qualificada e atenda aos 

aspectos considerados essenciais para os estudiosos da área e as políticas públicas que 

fomentam ou deveriam fomentar a formação dos professores da educação básica. 

 

Parece que estamos todos de acordo quanto aos grandes princípios e até quanto 

às medidas que é necessário tomar para assegurar a aprendizagem docente e o 

desenvolvimento profissional dos professores: articulação da formação 

inicial, indução e formação em serviço numa perspectiva de aprendizagem ao 

longo da vida; atenção aos primeiros anos de exercício profissional e à 

inserção dos jovens professores nas escolas; valorização do professor 

reflexivo e de uma formação de professores baseada na investigação; 

importância das culturas colaborativas, do trabalho em equipa, do 

acompanhamento, da supervisão e da avaliação dos professores; etc. 

(NÓVOA, 2009, p. 14). 

 

Em nossa pesquisa é possível averiguar que a formação de professores depende da 

relação que se estabelece durante a sua formação inicial com o que será a sua realidade de 

trabalho. A proposta do Pibid que viabiliza a relação dos CAs com os pibidianos e com a escola 

pública permite a troca de saberes respeitando as diferentes experiências entre os envolvidos, 

aproximando a relação universidade-escola, o que traz novos elementos para o 

desenvolvimento profissional dos futuros docentes. 

Quando nos aprofundamos nos estudos de Nóvoa (2009, p. 17), identificamos que o 

Pibid começa a responder algumas perguntas apresentadas pelo autor, como, por exemplo, “[...] 

como fazer aquilo que dizemos que é preciso fazer”. E encontramos que o autor propõe maior 

envolvimento dos professores iniciantes com os profissionais já formados, assim como já 

acontece em outras profissões. 
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A colegialidade, a partilha e as culturas colaborativas não se impõem por via 

administrativa ou por decisão superior. Mas o exemplo de outras profissões, 

como os médicos, os engenheiros ou os arquitectos, pode inspirar os 

professores. A forma como construíram parcerias entre o mundo profissional 

e o mundo universitário, como criaram processos de integração dos mais 

jovens, como concederam uma grande centralidade aos profissionais mais 

prestigiados ou como se predispuseram a prestar contas públicas do seu 

trabalho são exemplos para os quais vale a pena olhar com atenção. (NÓVOA, 

2009, p. 20). 

 

Tardif (2002) diz que a relação dos docentes com os saberes não se restringe a uma 

função de transferência de conhecimentos já constituídos. O autor diz que a prática docente 

compõe diferentes saberes e que mantém diferentes relações com eles. Ele define o saber 

docente “[...] como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de 

saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais” (TARDIF, 2002, p. 36).  

As discussões até aqui apresentadas ressaltam a importância de relacionar a teoria com 

a prática no processo de formação inicial dos futuros professores. No próximo tópico iremos 

apresentar mais a respeito dessas implicações que tratam de uma formação que promove o 

desenvolvimento de aprendizagem teórica que valoriza a prática e da aprendizagem prática que 

valoriza a teoria. 

 

1.5 Formação inicial de professores: relação teoria e prática 

 

Não é fácil ser professor e se tornar um professor é uma tarefa de extrema complexidade 

à medida que o professor é responsável pelo desenvolvimento de vários sujeitos ao longo de 

sua carreira docente, inclusive o seu próprio desenvolvimento que é constante e deverá ser 

reflexivo, pois o trabalho docente é orgânico e inerente a mudanças constantes de natureza 

social, cultural, política, entre outros entraves que se apresentam no nosso dia a dia. 

A partir da sua experiência, Freire (1997, p. 87) nos relata: 

 

[...] uma das marcas mais visíveis de minha trajetória profissional é o empenho 

a que me entrego de procurar sempre a unidade entre a prática e a teoria. É 

neste sentido que meus livros, bem ou mal, são relatórios teóricos de com que 

me envolvi. (FREIRE, 1997, p. 87). 

 

Os nossos estudos acerca da formação inicial de professores têm abordado claramente 

que um dos grandes ganhos da formação dos professores seria a articulação concreta da teoria 

desenvolvida e apresentada nas salas de aula com a prática vivida de preferência nos lócus de 

trabalho do docente que é a escola. Os cursos de pedagogia têm como parte de seu currículo o 
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estágio obrigatório que deveria propiciar essa experiência, mas a carga horária para o 

desenvolvimento dessa atividade e a especificidade atribuída a ela não são claras pois poucas 

instituições “[...] especificam em que consistem os estágios e sob que forma de orientação são 

realizados, se há convênio com escolas das redes, entre outros aspectos” (GATTI; NUNES, 

2009, p. 75).  

O Pibid apresenta um grande diferencial do estágio supervisionado estabelecido pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), por apresentar carga horária superior à estabelecida 

pelo CNE e também por oportunizar estágio desde o primeiro semestre do curso de licenciatura 

ou pedagogia, se assim for objetivo do projeto da Instituição de Ensino Superior (IES). Os 

múltiplos aspectos pedagógicos das instituições escolares são extremamente importantes para 

os bolsistas pibidianos. Dessa forma, a inserção dos mesmos na rotina escolar deverá ser 

orgânica e não apenas de observação, como o que normalmente acontece nos estágios. 

É inerente a formação docente viver os projetos culturais, educacionais e sociais da 

escola. A instituição formadora, segundo Mizukami (2013, p. 27-28), “[...] deve oferecer-lhes 

uma formação teórico-prática que acione e alimente processos de aprendizagem e 

desenvolvimento profissional ao longo de suas trajetórias docentes”.   

Ressaltamos que a formação inicial de professores tem sido objeto das discussões de 

políticas públicas que promovem investimento, implementação e acompanhamento de 

programas voltados à formação de professores e o Pibid é um desses programas coordenado 

pela Capes. 

Segundo García (1999), a formação de professores deve se referir não só ao discente 

que está estudando para ser professor, como também ao professor que tem mais experiência 

acadêmica. Ninguém aprende sozinho. O acompanhamento e intervenção do CA, 

proporcionado pelo Pibid, vai de encontro com o conceito de formação de professor de García, 

no que tange à formação individual ou em equipe. 

 

A formação de professores é a área de conhecimento, investigação e de 

propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização 

Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em formação 

ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em experiências 

de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os seus 

conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir 

profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo ou da 

escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 

recebem. (GARCÍA, 1999, p. 26). 

 

Assim, o processo formativo da docência não se limita às metodologias de ensino e nem 

somente aos saberes específicos para o seu exercício, pois o exercer da docência atinge um 
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amplo contexto de sociedade, da educação e da escola; por isso deve fundamentar-se em uma 

formação prática e teórica que sejam consistentes e contextualizadas. A formação docente deve 

assumir a relação teoria e prática como eixos estruturantes para a construção do conhecimento 

crítico e reflexivo. 

Para Pimenta (1995) a essência da atividade prática do professor é o ensino e a 

aprendizagem. A autora contribui com os nossos entendimentos em relação ao processo de 

exercício da docência em período de formação inicial que o PIBID proporciona, pois, o mesmo 

promove a vivência do processo de ensino e aprendizagem em lócus e ainda proporciona os 

meios para que os pibidianos desenvolvem projetos de intervenção em relacionados com as 

experiências vivenciadas na sala de aula. 

 

[...] é o conhecimento técnico prático de como garantir que a aprendizagem se 

realize em consequência da atividade do ensinar. Envolve, portanto, o 

conhecimento do objetivo, o estabelecimento de finalidades e a intervenção 

no objeto para que a realidade seja transformada enquanto realidade social. 

Isto é, a aprendizagem precisa ser compreendida enquanto determinada por 

uma realidade histórico-social.  (PIMENTA, 1995, p. 61) 

  

Os pibidianos ao se envolverem com o conhecimento do objetivo, estabelecem as 

finalidades de intervenção para que a realidade das suas futuras salas de aula seja transformada. 

E mais transformam a sua formação inicial com desenvolvimento de olhar crítico e reflexivo 

por meio da possibilidade de desenvolver a relação teórico – prática que essa vivencia do 

programa proporciona aos licenciandos. 

 
Para conhecer, é preciso mobilizar vários procedimentos e recursos. O 

conhecimento não se adquire “olhando”, “contemplando”, “ficando ali diante 

do objeto”; exige que se instrumentalize o olhar com teorias, estudos, olhares 

de outros sobre o objeto-fenômeno universal. (PIMENTA, 1995, p. 63) 

 

 As afirmações de Pimenta, corroboram com o nosso entendimento da dinâmica 

formativa prática-teórica que o PIBID proporciona uma vez que o programa permite o 

envolvimento e atuação concreta dos pibidianos em sala de aula nas atividades desenvolvidas 

pelos docentes responsáveis pelas salas os licenciandos vão muito além da “contemplação”, 

pois, os mesmos tem a possibilidade criar sugestões de intervenção para o desenvolvimento de 

sua aprendizagem teórica na prática. 
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CAPÍTULO 2 – O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA (PIBID) 

 

O Pibid, objeto dessa pesquisa, foi desenvolvido a partir das ideias apresentadas no 

Programa Institucional de Iniciação à Ciência (Pibic), que foi criado na década de 1990 pelo 

presidente da Capes, Prof. Dr. Jorge Almeida Guimarães, em sua passagem pelo CNPq. Com a 

aprovação do então ministro da educação, Prof. Dr. Fernando Haddad, o PIBIC inspirou o 

desenvolvimento do PIBID, com foco na docência em 2007. 

Em seus anos iniciais, em razão da escassez de professores do ensino médio nas áreas 

de Física, Matemática, Química e Biologia foram essas áreas atendidas com prioridade pelo 

programa, mas devido aos resultados positivos alcançados com o Pibid, seu crescimento era 

inevitável. Ainda neste capítulo, mais à frente, iremos abordar os avanços alcançados pelo 

Pibid. 

O Pibid desenvolve-se em sua versão atual  na e pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes), que desde 1951, desempenha importante papel na 

consolidação e expansão da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em nosso país. 

Em 2007, por meio da Lei n.º 11.502, passou a atuar na formação de professores da educação 

básica, subsidiando o “Ministério da Educação na formulação de políticas e no 

desenvolvimento de atividades de suporte à formação de profissionais de magistério para a 

educação básica e superior e para o desenvolvimento científico e tecnológico do País” 

(BRASIL, 2007b). 

 No âmbito da Capes, a Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB) 

atua “[...] no fomento a projetos de estudos, pesquisas e inovação, desenvolvendo um conjunto 

articulado de programas voltados para a valorização do magistério” (BRASIL, 2016). Dentre 

os programas desenvolvidos pela DEB na busca da valorização do magistério está o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). 

O Pibid tem como objetivo fomentar a iniciação à docência dos licenciandos das 

Instituições de Ensino Superior (IES), para atuar na educação básica pública, buscando assim 

valorizar o magistério, incentivando os alunos que optaram pela carreira docente, promovendo 

a melhoria na qualidade da educação básica. Segundo a legislação os objetivos do Pibid são: 

 

 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica; 

 contribuir para a valorização do magistério; 
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 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica; 

 inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação 

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

 incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 

 contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura. (BRASIL, 2016). 
 

O programa concede aos alunos de licenciatura bolsas que estão vinculadas a projetos 

de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES), que 

mantém parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Segundo o 

Relatório de Gestão da DEB (BRASIL, 2013a), a definição dos níveis a serem atendidos e a 

prioridade das áreas cabem às instituições participantes, em diálogo com as redes de ensino e 

verificada a necessidade educacional e social do local ou da região. Considerando a temática 

da formação de professores, pode-se afirmar que: 

 

O professor é o ator que está no centro do trabalho educacional 

institucionalizado, envolvido indissoluvelmente nas relações educativas. 

Problemas têm sido colocados quanto à estrutura e dinâmica dos currículos 

dos cursos de formação de professores nas graduações no ensino superior, 

especialmente no que se refere às relações teoria-prática, formação acadêmica 

– trabalho na escola. Isso tem suscitado a emergência de programas em âmbito 

federal, estadual ou municipal que objetivam estreitar as relações entre teoria 

e prática e favorecer a inserção na docência (FUNDAÇÃO CARLOS 

CHAGAS, 2014, p. 9).  

 

 As IES que desejam participar do programa precisam encaminhar um único projeto 

institucional que deve contemplar as diversas áreas do conhecimento selecionadas para 

participarem do programa. Como já afirmado acima, também é necessário que as instituições 

firmem convênios com as unidades escolares de educação básica dos Municípios, Estados ou 

Distrito Federal, para que os estudantes que serão selecionados pelas IES como bolsistas do 

Pibid (aqui chamados de pibidianos) possam atuar nas atividades didático-pedagógicas das 

escolas parceiras. 

 Instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que oferecem cursos de licenciatura 

podem se candidatar, e as que forem aprovadas pela Capes, recebem cotas de bolsa e custeio 

para o desenvolvimento do projeto. 
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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência permite o contato dos 

discentes durante sua formação inicial com o cotidiano da escola pública. Dessa forma, a 

relação com a teoria e a prática torna o aprendizado cada vez mais significativo. Os projetos 

desenvolvidos nas escolas devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas 

públicas, permitindo que os mesmos desenvolvam atividades didático-pedagógicas desde o 

início de sua formação sob a orientação de um docente da licenciatura e de um professor da 

escola. 

Entendemos assim que o cerne do Pibid está na parceria da universidade e  escola de 

educação básica, baseada no princípio que Mizukami (2004, p. 285) apresenta quando diz que 

“[...] tanto a universidade quanto a escola são agências formadoras”. Cada parceiro tem algo 

diferente a oferecer, e os conhecimentos individuais se somam e formam um trabalho que se 

fortalece com a colaboração de todos. 

O Pibid é constituído por grupos que são chamados de subprojetos, que articulam a 

escola de educação básica com o curso de licenciatura, por meio da interação de seus atores que 

têm cada um a sua função específica, mas o objetivo de todos é a formação de qualidade dos 

professores da educação básica. Os licenciandos bolsistas (pibidianos) tem no Pibid a 

oportunidade da formação durante a formação inicial; os professores supervisores (PS) 

encontram no programa a possibilidade de contribuir com a formação de futuros professores da 

rede pública e obviamente a contribuição dos pibidianos para sua formação continuada; os 

coordenadores de área (CA) são responsáveis por no máximo vinte pibidianos e no mínimo de 

dez bolsistas; no primeiro caso, há também a responsabilidade e parceria com dois PS, no 

segundo caso, com um OS.  

Percebe-se neste terceiro personagem uma posição extremamente estratégica e 

importante, pois o CA é o principal elo de ligação entre a IES x escola pública (EP), o pibidiano 

x PS, o PS x pibidiano, e o próprio CA x IES x EP x PS x pibidianos, ou seja, o coordenador 

de aérea reflete e analisa o seu papel de formador na formação dos bolsistas, o seu 

comprometimento na formação continuada do professor supervisor e o objeto de grande 

discussão na educação que é a teoria na IES e a prática na escola pública. 

 

Os indicadores levantados se definem pela crítica às relações observadas entre 

teoria e prática; formação e trabalho docente; universidade e escola; 

disciplinas teóricas e didático-metodológicas; fundamentos, estágios e 

práticas; preparação profissional e intersubjetividade. Ao constituírem-se, 

colocam-se, de modo entrecruzado e mutuamente dependente dentro do 

processo de formação de professores. Nesse processo, aqui entendido como 

núcleo de significância, é colocada em questão a formação dos formadores – 
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esta, intrinsecamente relacionada à formação inicial e continuada dos 

docentes. (CALDERANO, 2014, p. 21). 

 

O coordenador institucional (CI) deve possibilitar o desenvolvimento das ações 

descritas no projeto aprovado e ainda ser intermediador do relacionamento da Capes com a IES 

e as EP. É importante que o CI mantenha contato semanal com os seus CA para que seja 

acompanhado de perto o desenvolvimento do programa; dessa forma, sua contribuição será 

mais efetiva, sendo possível identificar os progressos e as dificuldades encontradas no avançar 

do Pibid em sua IES e nas EPs credenciadas, uma vez que esse credenciamento também faz 

parte de suas atribuições. E, para o bom andamento do programa, o CI conta com a colaboração 

fundamental do coordenador de área de gestão de processos educacionais, que coordenam os 

subprojetos. 

 

2.1 Referências legais do Pibid  

 

Para compreendermos os avanços do programa apresentaremos suas referências legais 

disponíveis com base no disposto no Relatório de Gestão da DEB (v. 1, 2009/2013). 

Pode-se colocar que o início das atividades do programa está na Chamada Pública 

MEC/CAPES/FNDE n.º 01/2007, publicada no DOU, em 13/12/2007. Chamada de 

participação esta dedicada apenas a instituições federais de ensino superior. 

A Portaria n.º 122, de 16/09/2009, publicada no DOU de 18/09/2009, em seu artigo 2º, 

estabelece que a área de atividade do bolsista dentro das instituições de ensino da rede de educação 

básica dos Municípios, dos Estados e do Distrito Federal será a do ensino, e não as atividades de suporte 

administrativo ou operacional da escola ( Cf. BRASIL, 2009c). Delimita, ainda que a prática da 

docência somente nas escolas públicas permite que os pibidianos se deparem com a realidade 

vivida pelos PS e ainda contribui de forma significativa para as suas reflexões críticas em 

relação ao que é ensinado na IES. 

Já o Edital n.º 02/2009, de 25/09/2009, amplia o Pibid às instituições públicas  estaduais 

de ensino superior e traz orientações a respeito da participação dessas instituições no programa: 

O Decreto n.º 7.219, de 24 de julho de 2010, que dispõe sobre Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), já apresentado acima, trata da regulamentação do 

Programa. Tal decreto é considerado como  fundamental dentro do programa e será explorado 

mais detidamente ao se abordar o CA, de forma a garantir o foco argumentativo na exposição 

dos dispositivos legais. 
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No Edital n.º 1/2011 Capes, de 03 de janeiro de 2011 o convite a participação no PIBID 

ainda está restrito às instituições públicas de Ensino Superior. Limitação de participação esta 

alterada pelo Edital n.º 11/2012 Capes, de 20 de março de 2012, que dispõe sobre: 

 

2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 2.1 Poderão apresentar propostas 

Instituições de Ensino Superior públicas, filantrópicas, confessionais ou 

comunitárias que não participam do Pibid e que possuam cursos de 

licenciatura legalmente constituídos e tenham sua sede e administração no 

País; e 2.2 Instituições participantes do Pibid com projetos aprovados pelos 

Editais Capes Nº 02/2009, 18/2010 e 01/2011 poderão apresentar proposta de 

alteração do projeto vigente. 2.2.1 Por alteração do projeto vigente 

compreende-se a ampliação ou a redução no número de subprojetos e/ou de 

bolsas, observados os termos deste Edital e as normas do programa. 2.3 O não 

atendimento aos critérios de elegibilidade resultará na desclassificação da 

proposta. (BRASIL, 2012). 

 

Na Portaria n.º 96/2013 Capes, de 18 de julho de 2013, que aprova as novas normas do 

Pibid, no capítulo 1 apresenta as disposições gerais a respeito do programa e sobre os projetos 

por ele apoiado, é possível ver a evolução textual da proposição do programa: 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS Seção I – Da Definição Art. 1º 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, doravante 

denominado Pibid, tem como base legal a Lei nº 9.394/1996, a Lei nº 

12.796/2013 e o Decreto nº 7.219/2010. Art. 2º O Pibid é um programa 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) que tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, 

contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível 

superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública 

brasileira. Art. 3º Os projetos apoiados no âmbito do Pibid são propostos 

por instituições de ensino superior (IES) e desenvolvidos por grupos de 

licenciandos sob supervisão de professores de educação básica e 

orientação de professores das IES. Parágrafo único. O apoio do programa 

consiste na concessão de bolsas aos integrantes do projeto e no repasse 

de recursos financeiros para custear suas atividades. (BRASIL, 2013b).  

 

Iniciado em 2009 com 3.088 bolsistas e 43 instituições federais de ensino superior, em 

2014, o Pibid alcançou 90.254 bolsistas, distribuídos em 855 campi de 284 instituições 

formadoras públicas e privadas em 2014, conforme demonstra a tabela a seguir. Pela tabele 

pode-se notar o aumento da abrangência do programa, bem como a ampliação do número de 

projetos. Cabe ressaltar que tal aumento pode ser atribuído a ampliação do programa as IES 

privadas, obedecendo as normas anteriormente citadas. 

 

 

 

Tabela 2 – Número de IES e projetos participantes do Pibid em 2014  
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Região IES Projetos Pibid Total de Projetos 

Centro-Oeste 21 21 26 

Nordeste 56 56 66 

Norte 27 27 32 

Sudeste 114 114 117 

Sul 66 66 72 

Total 284 284 313 

Fonte: BRASIL, 2013a.  

 

 

2.2 Princípios pedagógicos do Pibid 

 

Os princípios pedagógicos sobre os quais o Pibid se constrói vão ao encontro do que 

acreditamos ser uma das mais antigas, e ao mesmo tempo atuais, discussões a respeito da 

formação de professores da educação básica, que abordam a importante relação teórico-prática. 

Os princípios que norteiam o Pibid estão de acordo com as ideias de Nóvoa (2009)1 e Neves 

(20122 apud BRASIL, 2013a, p. 29) e são:  

 

1. formação de professores referenciada no trabalho na escola e na vivência 

de casos concretos; 

2. formação de professores realizada com a combinação do conhecimento 

teórico e metodológico dos professores das instituições de ensino superior e o 

conhecimento prático e vivencial dos professores das escolas públicas; 

3. formação de professores atenta às múltiplas facetas do cotidiano da escola 

e à investigação e à pesquisa que levam à resolução de situações e à inovação 

na educação; 

4. formação de professores realizada com diálogo e trabalho coletivo, 

realçando a responsabilidade social da profissão.  

 

O Pibid permite que os seus atores estejam envolvidos com e na formação de professores 

que atuarão na educação básica. A figura 1 esboça o desenho metodológico do programa. 

 

 

 

Figura 1 – Desenho metodológico do programa 

 
 

                                                           
1  NOVOA, A. Para uma formação de professores construída dentro da profissão. Revista Educacion. Madrid: 

2009 
2  NEVES. C.M.C. A Capes e a formação de professores para a educação básica. In Revista Brasileira de Pós-

Graduação. Suplemento 2, volume 8, março de 2012. Educação Básica: Ensino de Ciências e Matemática e a 

Iniciação à Docência, p. 353-373. 

Contexto e vivência 

– Conhecimentos 

teórico-práticos 
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Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

A (re)construção e modificação de uma nova cultura educacional que se pretende 

alcançar com o Pibid é pautada em pressupostos metodológicos que articulam teoria-prática, 

formadores-formandos e universidade-escola.  

 

Assim, o programa considera como eixo orientador da formação a interação 

profícua de diferentes saberes sobre a docência: conhecimentos prévios e 

representações sociais – manifestados principalmente pelos alunos das 

licenciaturas –, o contexto, vivências e conhecimentos teórico-práticos dos 

professores em exercício na educação básica; e, por fim, os saberes da 

pesquisa e da experiência acadêmica dos formadores de professores, lotados 

nas instituições de ensino superior. Essa interação enriquece o processo 

formativo da docência com a finalidade de aperfeiçoar os elementos teórico-

práticos para o magistério e possibilitar que o trabalho dos futuros professores 

seja mobilizado pela ação-reflexão-ação. (SCHON; NUNES, 2000, 2006; 

PIMENTA, 1999 apud BRASIL, 2013a, p. 30).  

 

Uma personagem do programa que atua de forma central é o CA, pois o mesmo é o 

protagonista para o desenvolvimento de ações com o coordenador institucional, com o professor 

supervisor na escola pública e com o pibidiano. À medida que o CA tem a possibilidade de 

reaproximação com a escola pública proporcionada pelo Pibid, o mesmo tem maiores 

possibilidades de aproximar suas práticas, rotinas de sala de aula na IES com a realidade prática 

da escola pública. Assim o maior beneficiado são os licenciandos em formação que conseguem 

trabalhar a teoria desenvolvida na sala de aula da IES na realidade da sala de aula de educação 

básica e indagar não só as práticas cotidianas nas escolas mas também todo referencial 

adquirido na formação e ainda  

 

 

[....] entender o presente, abrir-se para o futuro, saber indagar e conseguir 

indignar-se são o combustível para um pensamento relevante e para uma ação 

consequente’ [...]Temos aí exatamente o combustível que alimenta o circuito 

onde se situam as célebres questões nietzschianas acerca do presente — ‘que 

Saberes prévios 

sobre a docência e 

representações 

sociais 

Saberes da pesquisa e 

experiência 

acadêmica da 

formação de 

professores 

Colabora para 

a construção de 

uma nova 

cultura 

educacional 
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estão os outros fazendo de nós?’, ‘que estamos nós fazendo de nós mesmos?’ 

(VEIGA-NETO, 2011, p. 12) 

 

2.3 Pibid: números e impactos (2009-2014) 

 

A seguir, apresentamos a evolução do número de bolsistas desde 2009 até o edital de 

2013 que teve início em 2014. Esse crescimento significativo mostra como o programa é bem 

estruturado e sua relevância de análise e investigação. 

O gráfico 1 apresenta o crescimento do Pibid, desde 2009 até 2013, cuja vigência dos 

projetos iniciou em 2014. 

 

Gráfico 1 – Crescimento do Pibid (2009-2013) 

 

Fonte: BRASIL, 2014a, p. 71. 

 

Pode-se observar que o número de bolsas entre 2009 e 2013 cresceu mais de trinta vezes, 

o que demonstra o interesse pelo programa, bem como a demanda contida de estudantes que 

buscavam uma atividade remunerada de iniciação à docência, levando-nos a pensar no sucesso 

da experiência no extinto CEFAM. 

Além do crescimento do número de bolsas, também é significativo o número de projetos 

selecionados pelo Edital de 2013 com início em 2014. 

 

 

Tabela 3 – Projetos selecionados pelo Edital 2013  

Resumo Pibid Pibid Diversidade Total 

Projetos Institucionais 284 29 313 
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Subprojetos 2.916 81 2.997 

Bolsas 87.060 3.194 90.254 

Escolas 5.398 657 6.055 

 

Fonte: BRASIL, 2014a, p. 71. 

 

Pelos dados da tabela 3 podemos presumir que havia em media dez subprojetos 

compreendidos em cada projeto institucional, indicando, possivelmente, a abrangência múltipla 

do programa nas IES com mais de uma licenciatura.  Para cada subprojeto um número médio 

de 43 bolsas, indicando a existência de mais de dois CA por subprojeto, haja vista que o limite 

máximo de bolsas por CA é 20. O número de escolas contempladas com bolsas também indica 

a entrada no programa na escola básica, com um número significativo. Para cada projeto 

institucional 19 escolas públicas parceiras, segundo se pode depreender dos dados da tabela. 

No gráfico 2 apresentamos a quantidade variada de bolsas concedidas pelo edital 2013 

com vigência em 2014; Bolsas estas que vão para o aluno licenciando, para o professor da 

escola pública, para o professor coordenador de área, para o coordenador institucional e para o 

coordenador da área de gestão. É relevante ressaltar que o programa tem como objetivo a 

qualidade da docência na educação básica inicial, mas valoriza a experiência dos docentes já 

formados que atuam da escola pública de educação básica e os professores da IES, que atuam 

em diferentes aéreas dentro do Pibid. 

 

Gráfico 2 – Concessões aprovadas nos editais Pibid 2013 

 

Fonte: BRASIL, 2014a, p. 72. 

O gráfico 3 apresenta a concessão de bolsas por região brasileira, referente à vigência 

de 2014. É uma divisão que podemos considerar equitativa. 
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Gráfico 3 – Pibid: percentual de bolsas por região, 2014 

 

Fonte: BRASIL, 2014a, p. 72. 

 

Pelo gráfico 3 podemos observar que as regiões norte e centro-oeste são as que 

apresentam, em relação as demais, um número menor de bolsas, o que pode será atribuído ao 

número reduzido de instituições superiores de educação superior, ainda em relação as demais 

regiões. Em sequencia, a região sul tem  21% das bolsas, um número que pode ser considerado 

pequeno tendo em vista a ampliação do número de instituições de formação docente. A região 

sudeste, que possui a maior rede de IES formadora de professores do país vem logo após a 

região sul, quando pela lógica numérica deveria ser a com maior número de bolsas. Mas a região 

com maior número de bolsas é a região nordeste. Outras dados demonstram que é a região com 

o maior número de projetos institucionais. 

As licenciaturas que mais solicitaram bolsas foram: pedagogia, matemática, biologia, 

interdisciplinar, letras e química. Vejamos no gráfico 4: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Pibid: bolsas de iniciação à docência por área 
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Fonte: BRASIL, 2014a, p. 79. 

 

A tabela 4 apresenta a evolução em números do programa, com a quantidade de bolsas 

concedidas por edital do Pibid. 

 

Tabela 4 – Quantidade de bolsas concedidas por edital do Pibid (2007 a 2014)  

 

Fonte: BRASIL, 2014a, p. 82. 
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 Os dados desta tabela complementam os dados do gráfico 1 mostrando a evolução ano 

a ano das concessões de bolsas do programa, de acordo com cada um dos editais. Apenas no 

ano de 2008 não foi lançado edital. De 2007, ano do primeiro edital vemos as bolsas irem de 

3000 a 10000, totalizando 13000 bolsas vigentes. O edital de 2010 concede mais 3000 bolsas, 

numero inferior ao concedido no edital anterior. Mas o próximo edital, o de 2011, concede 

13000, aumentando o numero total de bolsas para 30000, aproximadamente. O de 2012 concede 

ainda mais, concede 22000. Neste mesmo ano encerraram-se as bolsas concedidas em 2007. O 

edital de 2013, com início da vigência em 2014, quase que dobrou as bolsas de iniciação à 

docência. Em 2014, como novo edital, o número de bolsas permanece quase inalterado. Pelo 

crescimento dos números pode-se perceber, entre outros fatores, a contribuição maciça que vem 

sendo dada pelas instituições privadas de formação de professores, pois o número de bolsas 

aumenta muito desde a permissão da inclusão destas IES no programa em 2012. Mas atestam 

sobretudo a abrangência e o crescimento do Programa. 

 

2.4 O coordenador de área no Pibid 

 

 Foram localizados vinte dispositivos legais que estão na base da configuração do Pibid, 

numa pesquisa feita em dois sites oficiais do programa, o do MEC e o do Pibid na Capes. Um 

número maior de dispositivos foi indicado pelo site da Capes. No total, foram localizadas, em 

legislação sobre o Pibid, vinte documentos. São dez portarias, oito editais, uma chamada pública 

e um decreto. A lista completa da legislação pode ser encontrada nos sites acima referidos, 

indicando-se que se faça um cotejamento entre as listagens oferecidas, de modo a verificar as 

indicações que se repetem e aquelas que estão em um e não estão em outro. 

 Para compor este texto, foram escolhidos, para uma leitura mais apurada, os seguintes 

dispositivos: a Portaria n.º 38/2007, que instituiu o Pibid; a Portaria n.º 72/2010, que estendeu 

o Pibid às instituições privadas e comunitárias de ensino superior; o Decreto n.º 7.219/2010, 

que dispôs sobre o Pibid; a Portaria n.º 96/2013, que revogou a Portaria n.º 260/2010, dando 

normas para o Pibid.  

 Para justificar a escolha de cada uma das peças legais tece-se a argumentação que segue. 

 A Portaria n.º 38/2007 faz parte das análises, pois, legalmente, instituiu o Pibid, 

indicando, assim, seus fundamentos e características básicas, dando fundamento para o 

progresso do Pibid, delimitando-o e indicando os traços principais de seus elementos 

constituintes. 
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 A Portaria n.º 72/2010, ao estender o Pibid às IES privadas, indica uma democratização 

do programa a outros licenciandos e professores de ensino superior que não apenas os das IES 

públicas, abrindo a possibilidade de melhorar a formação de futuros docentes e de docentes em 

exercício, além de, obviamente, alargar o número de escolas públicas participantes. Partindo do 

princípio que o programa visa melhorar a educação pública básica no país por meio: a) da 

formação de futuros professores; b) do incentivo à qualificação dos professores do ensino 

superior e da educação básica; c) do fomento às novas metodologias de ensino; d) do 

fortalecimento do vínculo entre teoria e prática, seja para estudantes seja para docentes; e) do 

estreitamento dos laços entre a escola e universidade; estendê-lo às IES privadas e comunitárias 

potencializa seus efeitos. 

 O Decreto n.º 7.219/2010, que substituiu as Portarias que regulamentavam o programa, 

indica a preocupação do governo com a institucionalização do programa, em robustecer o 

programa e em afirmar sua continuidade como política pública de formação de professores. 

Para este último ponto, pode-se apontar que atualmente, apesar de toda intenção legal, apesar 

de todas as avaliações positivas do programa, sua continuidade tem sido colocada em jogo nos 

discursos oficiais. 

 E, por fim, a Portaria n.º 96/2013, que foi construída por meio de consulta pública aos 

coordenadores do programa, dando mais ênfase à perspectiva pedagógica de formação 

(BRASIL, 2013b).  

 Foi-se em busca das características desejáveis, segundo o Pibid, para o coordenador de 

área, sem categorias prévias, mas já com certa indicação do que poderia ser encontrado, graças 

a leituras anteriores sobre o programa. Finda a análise e a leitura comparada, é possível afirmar 

que a legislação do Pibid configura o coordenador de área partindo de quatro focos: a) requisitos 

para exercer a função; b) atribuições do coordenador de área; c) deveres; d) funções. 

 Quanto aos requisitos, ou pré-requisitos para que o professor de ensino superior seja um 

coordenador de área, a Portaria n.º 38/2007 e a Portaria n.º 96/2013 dão as diretivas. Os incisos 

I, II e III do parágrafo 1º do artigo 6º da Portaria n.º 38 indicam que o professor coordenador 

deverá: “I - pertencer ao quadro efetivo da instituição; II - ser, preferencialmente, docente de 

curso de licenciatura; III - possuir experiência mínima de três anos no magistério superior.” 

(BRASIL, 2007c).  

 Já a Portaria n.º 96/2013, em seu artigo 34, aponta que: 

 

Art. 34. Para concessão de bolsa de coordenação de área, o professor deverá 

atender aos seguintes requisitos: 

I – possuir formação – graduação ou pós-graduação – na área do subprojeto; 
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II – pertencer ao quadro permanente da IES e, quando se tratar de instituição 

privada, possuir carga horária de, no mínimo, 12 (doze) horas semanais e, 

preferencialmente, não ser contratado em regime horista; 

III – ser docente e estar em efetivo exercício das atividades do magistério no 

ensino superior; 

IV – possuir experiência mínima de 3 (três) anos como docente do ensino 

superior; 

V – ministrar disciplina em curso de licenciatura da IES na área do subprojeto; 

VI – possuir experiência na formação de professores ou na execução de 

projetos de ensino, comprovada por pelo menos dois dos seguintes critérios: 

a) orientação de estágio em curso de licenciatura; 

b) curso de formação ministrado para professores da educação básica; 

c) coordenação de programas ou projetos de formação para o magistério na 

educação básica; 

d) experiência como docente ou na gestão pedagógica da educação básica; 

e) produção na área. 

VII – não ocupar o cargo de reitor, vice-reitor, presidente, vice-presidente, 

pró-reitor ou qualquer outro cargo equivalente na IES; 

Parágrafo único. A Capes poderá, a qualquer momento, realizar a verificação 

do atendimento aos requisitos por meio da análise do currículo do docente, 

que deverá manter seus dados atualizados na Plataforma Lattes, do CNPq. 

(BRASIL, 2013b). 

 

 É perceptível uma primeira diferença entre as duas peças: o número de itens 

contemplados, ou seja, de exigências feitas para que um professor de IES assuma a função de 

coordenador de área, recebendo mensalmente uma bolsa no valor de R$ 1.200,00, no início do 

Pibid em 2007, e de R$ 1.400,00 atualmente.  

 Na primeira Portaria, bastava ser professor da IES, docente da licenciatura, 

preferencialmente, mas não necessariamente, e ter no mínimo três anos de experiência no 

magistério superior. Pode-se atribuir tais indicações à intenção de pôr o Pibid em movimento, 

trazendo um mínimo de exigências, aumentando o leque de candidaturas possíveis à bolsa. 

Deve-se lembrar aqui que, neste período inicial, o Pibid estava aberto apenas às IES públicas. 

Desta forma, a Portaria está excluindo professores substitutos e os recém-concursados da 

possibilidade de atuação no programa. Os demais professores doutores concursados das IES 

têm a candidatura validada.  

 Na segunda, aumenta consideravelmente o número de requisitos; vai de três para sete. 

Mas a mudança foi também qualitativa, ao exigir: a) formação na área do subprojeto no qual 

deseja atuar; b) atuação como docente em curso de licenciatura da IES na área do subprojeto; 

c) experiência na formação de professores ou em projetos de ensino. Deste primeiro rol, pode-

se depreender que as exigências para ser coordenador de área versam sobre a formação e 

atuação nas licenciaturas, ou seja, o programa quer que o coordenador de área, num projeto de 

formação de professores, seja professor de cursos que formam professores, que tenha se 

formado para isto, que trabalhe nisto e que entenda de ensino. 
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 Mas há ainda exigências quanto à vinculação trabalhista com a IES, como, por exemplo, 

pertencer ao quadro permanente da IES, ter no mínimo doze horas semanais, não sendo horista, 

estando em exercício das funções, e há pelo menos três anos. Estas diretrizes excluem os 

professores aposentados, os professores contratados como prestadores de serviço, os que têm 

carga horária menor que doze horas, o que indica que o Pibid quer para si um professor 

vinculado à IES e que possa, com esta prerrogativa, estar igualmente vinculado e comprometido 

com o programa. E o coordenador de área não pode ser o reitor, o vice-reitor, o presidente, o 

vice-presidente, o pró-reitor. Tais figuras também não podem ser coordenador institucional e 

coordenador de área de gestão, conforme a mesma legislação em seu artigo 33. 

 O inciso VI do artigo 34, que trata dos requisitos para ser coordenador de área, aponta 

que a experiência em projetos de ensino pode ser validada segundo alguns critérios. Como pode 

ser visto acima, na transcrição da legislação, tais critérios estão dizendo de uma atuação em 

áreas de gestão pedagógica, produção científica e articulação teoria e prática, elementos que, 

ao fim e ao cabo, constituirão o cerne das exigências da atuação do coordenador de área, o que 

poderá ser comprovado na argumentação posterior do texto. 

 Versam sobre as atribuições do coordenador de área a Portaria n.º 72/2010 e o Decreto 

n.º 7.219/2010. A Portaria n.º 72, no parágrafo 3º de seu artigo 6º, dispõe que  

 

Coordenadores de área são os professores da instituição federal, estadual, 

municipal ou comunitária responsáveis pelo planejamento, organização e 

execução das atividades previstas para a sua área, pelo acompanhamento dos 

alunos e pela articulação e diálogo com as escolas públicas onde os bolsistas 

exercem suas atividades, tendo em vista o compromisso do programa com a 

qualidade da educação. (BRASIL, 2010c). 

 

 O artigo 2º do Decreto n.º 7.219, em seu inciso III, afirma que o coordenador de área é 

o professor da instituição responsável por:  

 

a) planejamento, organização e execução das atividades de iniciação à 

docência em sua área de atuação acadêmica; b) acompanhamento, orientação 

e avaliação dos bolsistas estudantes de licenciatura; e c) articulação e diálogo 

com as escolas públicas nas quais os bolsistas exerçam suas atividades. 

(BRASIL, 2010a). 

 

 As diferenças entre as determinações de uma e outra peça são muito pequenas. A 

segunda inclui no planejamento e execução de atividades a especificação que são as de iniciação 

à docência. As duas dão a ver que as atribuições do coordenador de área dizem respeito: a) às 

atividades presentes no projeto de iniciação à docência contempladas nos projetos e subprojetos 

da IES a que está ligado e que estão, por sua vez, de acordo com o perfil esperado e exigido no 
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Pibid; b) ao acompanhamento do processo formativo dos alunos bolsistas; c) ao relacionamento 

com as escolas conveniadas. Está dada a caracterização da rede de relações do coordenador de 

área: IES, Pibid, alunos bolsistas e escola pública. 

 Para o terceiro ponto de convergência captado nos dispositivos legais sobre o 

coordenador de área – seus deveres –, aponta-se como base de discussão o estipulado no artigo 

41 da Portaria n.º 96/2013. Toma-se a liberdade de transcrever todos os incisos do referido 

artigo, pois os mesmos serão utilizados para estabelecer pontes com outras determinações 

contidas nas demais peças aqui referendadas, de modo a explanar sobre as funções do 

coordenador de área, próximo e último foco de pesquisa deste texto.  

 

Art. 41. São deveres do coordenador de área: 

I – responder pela coordenação do subprojeto de área perante a coordenação 

institucional;  

II – elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades previstas no subprojeto;  

III – participar de comissões de seleção de bolsistas de iniciação à docência e 

de supervisores para atuar no subprojeto;  

IV – orientar a atuação dos bolsistas de iniciação à docência conjuntamente 

com os supervisores das escolas envolvidas;  

V – apresentar ao coordenador institucional relatórios periódicos contendo 

descrições, análise e avaliação de atividades do subprojeto que coordena;  

VI – atentar-se à utilização do português de acordo com a norma culta, quando 

se tratar de comunicação formal do programa; 

VII – informar ao coordenador institucional toda substituição, inclusão, 

desistência ou alterações cadastrais de integrantes do subprojeto que 

coordena;  

VIII – comunicar imediatamente ao coordenador institucional qualquer 

irregularidade no pagamento das bolsas a integrantes do subprojeto que 

coordena;  

IX – participar de seminários de iniciação à docência do Pibid promovidos 

pela IES à qual está vinculado;  

X – enviar ao coordenador institucional quaisquer documentos de 

acompanhamento das atividades dos bolsistas de iniciação à docência sob sua 

orientação, sempre que solicitado; 

XI – participar das atividades de acompanhamento e avaliação do Pibid 

definidas pela Capes; 

XII – manter seus dados atualizados na Plataforma Lattes;  

XIII – assinar termo de desligamento do projeto, quando couber;  

XIV – compartilhar com os membros do colegiado de curso e seus pares as 

boas práticas do Pibid na perspectiva de buscar a excelência na formação de 

professores; e  

XV – elaborar e desenvolver, quando possível, projetos interdisciplinares que 

valorizem a intersetorialidade e a conexão dos conhecimentos presentes da 

educação básica. (BRASIL, 2013b). 

 Os deveres previstos acima apontam que o coordenador de área está inscrito em várias 

dimensões de ação do Pibid, estabelecendo, assim, suas funções, que são gestoras, pedagógicas 

e científicas. Dentre elas, pode-se notar que os deveres apontam para nove funções de gestão, 

cinco funções pedagógicas e três funções científicas. 
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 Segundo análise, afirma-se que os incisos I, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII indicam 

as funções de gestão que o coordenador de área deve desempenhar. Estes incisos inscrevem, 

para o coordenador, tarefas de: coordenação do subprojeto a que está vinculado; participação 

em comissões de seleção e avaliação de bolsistas (alunos e supervisores); acompanhamento das 

atividades de modo a compor relatórios periódicos para o coordenador institucional; estar a par 

e comunicar quaisquer alterações dos cadastros dos integrantes, bem como irregularidades; 

acompanhar e registrar o progresso dos alunos bolsistas; manter seu currículo lattes atualizado, 

como forma de dar elementos para que a Capes acompanhe e avalie o programa da IES. Os 

dados fornecidos pelo coordenador de área ao coordenador institucional vão compor o relatório 

da IES à Capes. Tais relatórios são consultados quando a IES requer renovação do programa. 

Desta forma, o trabalho do coordenador de área se faz fundamental para toda a IES. 

Fundamental também ao se constituir como figura que avalia e acompanha os demais 

participantes do projeto da IES, estabelecendo-se como elo de ligação entre eles, exercendo 

como que uma função dialógica, como pode-se depreender do inciso XIV, que estabelece o 

compartilhamento de suas boas práticas com os pares. 

 Os incisos II, IV, IX, XIV e XV indicam funções pedagógicas que se consolidam no 

fato de o coordenador de área elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades previstas no 

subprojeto a que está vinculado. Tais atividades, por sua vez, devem estar em consonância com 

as atividades do projeto geral da IES. Sua orientação a alunos bolsistas e também a professores 

supervisores se constitui igualmente como mais uma das funções pedagógicas, que é, 

igualmente, investigativa e reflexiva, haja vista que exige do coordenador de área estar atento 

às demandas de alunos e supervisores, de modo a avaliar o andamento das atividades, alinhar 

ações, redefinir métodos e trazer novos elementos científicos e didáticos para o projeto.  

 Ao participar dos seminários de iniciação à docência, também exerce uma ação 

pedagógica e científica, pois deve elaborar e dar forma ao que foi construído no desenrolar do 

projeto. Ao compartilhar com os membros do colegiado do curso suas práticas, torna-se 

formador destes professores.  

 Os incisos IV, V e IX indicam funções científicas. Estas funções estão entremeadas às 

funções pedagógicas e também gestoras do coordenador de área. Estão expressas no diálogo a 

ser estabelecido com os participantes, na articulação de conhecimentos e práticas que deem 

conta das demandas advindas da execução do projeto nas escolas e dos momentos de formação 

de alunos e supervisores, bem como na participação nos Seminários de Iniciação à Docência.  
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 Pode-se apontar, ainda, que o desenvolvimento de funções pedagógicas, gestoras e 

científicas já estava presente na legislação e na literatura acerca da docência. Refere-se aqui às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para as Licenciaturas e para a Pedagogia (BRASIL, 2015). 

 Verificando os demais dispositivos, encontra-se a definição das funções do coordenador 

de área, excetuando a Portaria n.º 38/2007. 

 Na Portaria n.º 72/2010, nos incisos III e IV do artigo 1º, apresentam-se as funções 

pedagógicas e de gestão. Os incisos afirmam que, entre os objetivos do Pibid, estão a inserção 

dos alunos bolsistas no cotidiano das escolas, de modo a acercarem-se dos trâmites escolares, 

como importante etapa de sua formação, para a qual também é de muito valor a participação 

em experiências metodológicas inovadoras. Para tanto, a atuação do coordenador de área, como 

já visto, é imprescindível, pois é esta figura que seleciona, acompanha, avalia e forma o futuro 

docente, tanto no Pibid quanto na sala de aula do curso de licenciatura. 

 Nesta mesma Portaria, o artigo 4º, ao tratar dos Seminários de Iniciação à Docência, dos 

quais devem participar alunos bolsistas, coordenadores de área e professores supervisores, traz 

mais uma vez a necessária atuação do coordenador de área como aquele que produz os relatórios 

acerca do desenvolvimento das atividades do projeto em etapas anteriores de sua formação e 

que devem servir de base para a elaboração de textos e pôsteres a serem apresentados nestes 

eventos, exercendo sua função gestora, científica e pedagógica. Nesta última, pois, ele poderá 

contribuir para o aprendizado de alunos e professores supervisores como produtores de 

conhecimento científico, o qual espera-se seja de domínio do coordenador de área. 

 Seguindo com esta Portaria, o artigo 6º, em seu parágrafo 3º, e o artigo 10, em seu 

parágrafo 1º, trazem as funções de gestão e pedagógica do coordenador de área, ao 

responsabilizá-lo pela elaboração, planejamento, acompanhamento, execução e avaliação das 

atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, de acordo com a demanda da escola pública, 

bem como por aquelas nos encontros de formação da universidade. 

 O Decreto n.º 7.219/2010, nas alíneas a, b e c do inciso III do artigo 2º, traz as funções 

gestora e pedagógica ao tratar do planejamento e execução de atividades junto aos bolsistas, 

como também aparece no parágrafo acima. O artigo 7º repete as mesmas designações. O inciso 

VI do artigo 3º trata dos objetivos do Pibid, diz da articulação da teoria e prática, perfazendo a 

função pedagógica e científica. E o artigo 5º trata dos seminários de iniciação à docência, 

configurando a tripla função. 

  

2.5 O Pibid em uma instituição privada da rede metropolitana de São Paulo 
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Em 2014, iniciou-se a parceria da Capes/Pibid com a Universidade em pauta. Os cursos 

da Instituição que participam do programa são: pedagogia, educação física, química, ciências 

sociais, matemática e letras. Tal parceria exige o trabalho de um coordenador institucional do 

Pibid a IES de professores coordenadores de área, de professores formadores da escola pública 

de educação básica parceira da universidade no programa e de alunos dos referidos cursos que 

são bolsistas. Também são bolsistas os demais membros do programa. 

O subprojeto do curso de pedagogia diz que os alunos devem ser orientados pela 

universidade quanto à observação das práticas docentes dos titulares da escola pública, para que 

possam compreender o desenvolvimento das atividades práticas e relacioná-las às abordagens 

teóricas desenvolvidas na sala de aula e ainda, no período de formação inicial, adquirir o 

respaldo teórico-metodológico que deverá orientar suas práticas educativas no ambiente em que 

irão exercer sua profissão a escola. 

De modo a desenvolver o trabalho de forma efetiva e proveitosa, os trabalhos do Pibid 

articulam-se aos projetos pedagógicos dos cursos de licenciaturas. Efetivaram-se também 

reuniões periódicas entre os membros da equipe, de modo a realizar ações de avaliação, de 

formação e de discussão de aspectos gerais do PIBID e a IES em pauta 

Para dar visibilidade aos resultados do programa PIBID e a IES em pauta realizou-se 

em novembro de 2014 um congresso científico para divulgação e discussão dos resultados do 

programa na IES, de acordo com as regras do mesmo. 

Neste evento, pôde-se verificar a positividade das ações desenvolvidas neste primeiro 

ano do PIBID e a IES em pauta, no que se refere tanto ao desenvolvimento dos pibidianos nas 

escolas parceiras assim como o seu desenvolvimento acadêmico como um todo. 

Os trabalhos apresentados no evento dizem do quanto os alunos têm crescido no 

processo de estágio junto às unidades escolares com propostas que vão desde o recreio dirigido, 

atividades que diminuíram o ócio, estratégias para lidar com problemas de comportamento dos 

alunos que foram levantados por nossos alunos pibidianos, junto à unidade escolar e 

principalmente suas supervisoras na escola. Abordou-se também a necessidade dos alunos das 

escolas, que necessitam de atendimento especializado, que é chamado de atendimento 

educacional especializado (AEE), regime oferecido aos alunos das unidades escolares de acordo 

com a Resolução SE n.º 11/2008 (SÃO PAULO, 2008), que atende alunos com deficiência, 

com altas habilidades, com superdotação, com transtornos invasivos de desenvolvimento, assim 

como também para aqueles que apresentem limitações acentuadas, ou outras dificuldades no 

processo de desenvolvimento, que necessitem de recursos pedagógicos adicionais para o 

acompanhamento das atividades curriculares. 
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As atividades do PIBID e a IES em pauta levaram a outros questionamentos que são 

alvo de objeto de estudo do presente trabalho. Assim como André (2010), entende-se que é 

necessário ir além de indagações e investigações que muitas vezes acabam em si mesmas, 

precisamos investigar os processos de aprendizagem da docência e o seu resultado nas salas de 

aula e observamos que o Pibid tem nos possibilitado essa investigação antes que esses novos 

docentes, os pibidianos, assumam de fato suas salas de aula, o que leva à compreensão inicial 

de que o quanto antes a dicotomia entre teoria e prática na escola se findar teremos mais 

respostas efetivas aos desafios da educação contemporânea. 

 

2.6 Investigando o Coordenador de Área (CA) 

 

Nas literaturas especializadas que tratam da valorização do trabalho docente, é fato 

comum a preocupação com a formação de nossos professores, mas essa preocupação 

necessariamente precisa se tornar ação. Dessa forma, entendemos que políticas públicas 

educacionais de incentivo à formação docente, sejam elas na formação inicial, em trabalho ou 

continuada, são fundamentais para o objetivo de termos docentes cada vez mais capacitados e 

empenhados em ampliar seus conhecimentos. 

Os resultados dessa formação qualificada serão transformados em excelência de 

trabalho, valorização profissional com salários atraentes e dignos que trarão novos interessados 

em exercer a docência.  

 

[...] a valorização do magistério decorre de uma política de Estado que atraia 

novos profissionais, mantenha na rede os já atuantes e assegure o 

reconhecimento da sociedade ao trabalho docente. Essa política envolve plano 

de carreira, salário digno, formação inicial e continuada articulada à 

progressão funcional, boas condições físicas e tecnológicas nas escolas, clima 

organizacional que motive professores e alunos para o ensino e a 

aprendizagem, jornada de trabalho integral e, ainda, gestão escolar 

comprometida com o sucesso escolar de todos. Sendo, portanto, a atribuição 

legal dessa instituição os aspectos relacionados à formação, é nesse segmento 

que são concentradas as ações. (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2014, p. 

4).  

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) é um dos programas 

de política pública educacional que apresenta em sua totalidade a preocupação com o processo 

de formação de qualidade de nossos docentes em formação e também possibilita o mesmo para 

os docentes atuantes, iniciando em 2009 com 3.088 bolsistas e 43 instituições federais de ensino 

superior; em 2014, o Pibid alcançou 90.254 bolsistas, distribuídos em 855 campi de 284 

instituições formadoras públicas e privadas. 
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O Pibid, contudo, não é simplesmente um programa de bolsas. É uma proposta 

de incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do processo de 

formação de docentes para a educação básica. Os alunos de licenciatura 

exercem atividades pedagógicas em escolas públicas de educação básica, 

contribuindo para a integração entre teoria e prática, para a aproximação entre 

universidades e escolas e para a melhoria de qualidade da educação brasileira. 

Para assegurar os resultados educacionais, os bolsistas são orientados por 

coordenadores de área – docentes das licenciaturas – e por supervisores – 

docentes das escolas públicas onde exercem suas atividades. Com seu 

desenho, o Pibid é formação inicial para os alunos das licenciaturas; é, 

também, formação continuada para os professores das escolas públicas e para 

os professores das instituições de ensino superior participantes, abrindo-lhes 

amplas oportunidades de estudos, pesquisa e extensão. A ação dos 

Licenciandos e de seus orientadores tem o potencial de elevar a qualidade do 

trabalho nas escolas públicas e nas instituições formadoras. (FUNDAÇÃO 

CARLOS CHAGAS, 2014, p. 5). 

 

Todo programa de aperfeiçoamento e incentivo profissional deve ouvir os seus 

personagens para compreender o seu desempenho e também perceber os caminhos apontados 

por eles, para que cada vez mais atenda às necessidades de aprimoramento e ou reajustes para 

sua contínua progressão. 

 

[...] o Pibid, quer dialogar e dar voz direta aos seus protagonistas: os bolsistas 

de iniciação, os professores das escolas públicas, os professores das 

instituições de ensino superior que atuam nas diferentes disciplinas e áreas do 

currículo e os coordenadores institucionais. Ao ouvi-los, serão desenhados 

novos indicadores, aperfeiçoados procedimentos internos e tomadas todas as 

medidas institucionais que possam contribuir para consolidar as mudanças nas 

licenciaturas. Essas mudanças são fundamentais para a formação de 

professores em uma sociedade marcada pela explosão dos conhecimentos, 

pelo acelerado desenvolvimento tecnológico e pela consequente 

complexidade dos processos de inclusão e desenvolvimento humano. 

(FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2014, p. 6). 

 

O Pibid é ainda um programa novo, mas que tem um alcance nacional e por essa razão 

há grande preocupação com o seu desenvolvimento, dessa forma em acordo firmado entre o 

MEC e a Unesco foram convidadas as professoras Bernardete A. Gatti e Marli E. D. A. André 

para que as mesmas, com suas equipes de trabalho, desenvolvessem uma avaliação externa do 

programa. 

Como é de interesse desta pesquisa investigar o professor da IES participante do Pibid 

como CA e sua contribuição na formação inicial dos pibidianos do curso de pedagogia da 

Uninove, apresenta-se a seguir o que de mais importante foi apresentado por esses atores na 

avaliação dos pesquisadores da Fundação Carlos Chagas (2014),  

 

As novas exigências ao trabalho dos professores na sociedade contemporânea 

e o reconhecimento de que a formação nos cursos de licenciatura não vem 
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oferecendo os conhecimentos e habilidades necessários para enfrentar os 

desafios da docência colocam em questão a atuação da universidade na 

formação dos docentes. (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2014, p. 13). 

 

De acordo com os pesquisadores da Fundação Carlos Chagas (2014, p. 14), essas 

exigências relacionadas ao trabalho docente transitam na relação teoria e prática, que “[...] é 

quase ausente nas dinâmicas curriculares, bem como estudos sobre a escola, o que indica uma 

formação de caráter abstrato e desarticulada do contexto de atuação do professor”. 

Iremos verificar quais recursos os CAs, no desenvolvimento de seu trabalho no Pibid, 

tem utilizado para sanar a falta de relação da teoria com a prática das salas de aula da IES, uma 

vez que o programa possibilita a inserção dos licenciandos no dia a dia da escola pública de 

educação básica. 

A questão levantada pelo estudo solicitado pelo MEC e a Unesco, que diz respeito aos 

CAs, foi a seguinte: Questão 11 – Como você avalia o Pibid para sua formação profissional e a 

formação dos estudantes? Justifique sua resposta. 

Já sabemos que o programa tem alcance nacional; dessa forma, entendemos que 

apresentar as porcentagens dessas respostas por região nos proporciona uma visão mais 

apropriada e fidedigna ao estudo. 

 

Pela incidência de respostas nas categorias relativas a essa questão pelos CA 

das regiões Sul-Sudeste, observa-se que eles consideram a maior contribuição 

do Pibid para a formação dos Licenciandos o fato de ele aproximá-los do 

contexto da escola básica desde o início do curso de licenciatura (59%) e 

proporcionar, com isso, uma formação profissional mais qualificada aos 

mesmos (38%). Interessante é que os CA da região Sudeste, 

proporcionalmente, põem mais peso nessa afirmação do que os da região Sul 

(64% e 54% respectivamente). Também se observa que os do Sul e Sudeste 

dão peso maior a isso do que o conjunto dos CA de todas as regiões (49%). 

De qualquer forma, o valor atribuído ao contato direto dos estudantes com o 

contexto da escola é alto para todos os casos. Também é expressivo o 

julgamento de que o programa contribui para uma formação profissional mais 

qualificada nas licenciaturas e para articular a teoria com a prática. Outros 

aspectos de destaque nas respostas dos CA no que se refere à contribuição 

para a formação dos futuros professores é o fato de o programa estimular os 

Licenciandos a buscar soluções, planejar e desenvolver atividades de ensino e 

de pesquisa relativa ao ensino e à escola, bem como contribuir para a 

valorização da docência por parte dos estudantes. São aspectos também 

destacados no conjunto de respostas dos CA de todas as cinco regiões. 

(FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2014, p. 27). 

 

As respostas apresentadas pelos CAs participantes da pesquisa nos incita mais ainda a 

investigar o que tem sido proporcionado pelos CAs investigados por esta pesquisa aos 

pibidianos, no que diz respeito a sua prática no programa, que contribua para a formação inicial 

desses licenciandos e como esses coordenadores de área têm considerado o fato de que a relação 
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teoria-prática precisam ser trabalhadas de forma concomitante para o melhor desenvolvimento 

do trabalho docente. 

 

A relação teoria-prática é quase ausente nas dinâmicas curriculares, bem como 

estudos sobre a escola, o que indica uma formação de caráter abstrato e 

desarticulada do contexto de atuação do professor. As práticas educativas na 

escola e nas salas de aula são o cerne da educação escolar, portanto do trabalho 

do professor. (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2014, p. 14).  

 

Percebe-se que a identidade docente é constituída à medida que os projetos de políticas 

públicas ou iniciativas privadas viabilizam a interação dos docentes em formação junto ao 

docente formado no ambiente escolar, pois o conflito entre teoria e prática não deve ser uma 

surpresa para esses professores iniciantes. O ideal precisa ser mensurado com o possível. 
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CAPÍTULO 3 – O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo onde apresentaremos nossas pesquisas, todos os nomes referentes as 

nossas entrevistadas e todos os outros mencionados em suas falas são fictícios. 

De modo a buscar as respostas às questões desta pesquisa, apontadas na introdução 

partiu-se para as entrevistas com as professores CA, buscando, numa perspectiva ampliada 

compreender como os CAs percebem o impacto do Pibid na formação inicial dos licenciandos 

do curso de pedagogia da IES em pauta. E, para alcançar esse objetivo, utilizamos os recursos 

metodológicos que se caracterizam por um estudo documental, bibliográfico e de entrevista 

semiestruturada. Este último, alvo central deste capítulo. Neste tipo de entrevista, temos um 

grupo de questões predefinidas, mas com liberdade para colocar outras cujo interesse surja no 

decorrer da entrevista. 

Segundo Marconi e Lakatos (1996, p. 84), 

 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de 

natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, 

para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico de dados ou tratamento 

de um problema social. 

 

Usamos como referência para a construção das questões semiestruturadas Demo (1995), 

que define a entrevista semiestruturada como atividade científica que permite ao pesquisador 

descobrir a realidade. E ainda nos apoiamos em Minayo (1996), que diz que a pesquisa 

semiestruturada é o fenômeno que permite que nos aproximemos dos fatos ocorridos na 

realidade da teoria a respeito do assunto analisado, a partir da combinação entre ambos. 

As entrevistas foram realizadas com as professoras Orquídea e Gérbera, que são 

Coordenadoras de Área (CAs) do Pibid. As duas colegas foram convidadas a participar dessa 

pesquisa, por demonstrarem um engajamento muito interessante com o Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência, além de, claro, apresentar o mesmo interesse em acompanhar 

as suas alunas pibidianas no desenvolvimento de suas atividades na escola pública. As 

entrevistas foram gravadas e depois transcritas e apoiada na transcrição é que foi feita a divisão 

do conteúdo nos temas que estão arrolados abaixo. Temas que foram escolhidos de acordo com 

os objetivos da pesquisa. 

Para atingir o nosso propósito, precisamos compreender melhor como os docentes 

coordenadores de área descrevem suas trajetórias, considerando que eles precisam ser tratados 
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enquanto seres com percepções, expectativas, construídas historicamente, e como sua trajetória 

influencia em sua maneira de ver o mundo e a sua relação com ele.  

Dentro dessa proposta, em conformidade com os autores em que nos apoiamos 

(GARCIA, 1999; NÓVOA, 1995), esses docentes são compreendidos como sujeitos sociais 

que, em suas práticas cotidianas, se utilizam de suas experiências para mediar o processo de 

ensino-aprendizagem de seus alunos. Assim, pelo fato de esses professores serem sujeitos em 

transformação constante, as experiências adquiridas por eles continuam permanentemente a 

orientar seus processos formativos. 

Dividimos nossas áreas de interesse em seis temas que serão apresentados nos quadros 

que criamos para analisar as respostas das CAs, a saber: 

Tema 1 – Formação e atuação – Essa temática possibilitou a compreensão de trajetória 

das entrevistas. O que foi de extrema contribuição para esta pesquisa, pois podemos perceber 

que ambas as entrevistadas dão real importância para a sua própria formação acadêmica. Que 

nos faz entender de modo muito produtivo sua boa e possível influencia no trabalho com os 

pibidianos. 

 Tema 2 – Inserção do CA no Pibid – A segunda temática abordada foi ao encontro dos 

documentos estudados em relação ao Pibid, pois verificamos o processo de inserção das 

entrevistadas no programa. E também verificamos a atuação das CAs na construção dos projetos 

e subprojetos para o andamento e desenvolvimento do programa na instituição de nível superior. 

 Tema 3 – Ações desenvolvidas no subprojeto como CA – As CAs puderem expor sua 

ação para o objetivo traçado do subprojeto no qual elas participavam (Orquídea, subprojeto do 

curso de pedagogia na polo Y; Gérbera, subprojeto do curso de pedagogia no polo X). Foi 

possível observar as características de desenvolvimento do projeto em cada unidade; apesar de 

serem projetos da mesma instituição, existem singularidades em seu desenvolvimento. 

Tema 4 – Ações junto aos alunos bolsistas – Nessa temática, soubemos a respeito da 

seleção dos alunos bolsistas, se houve ou não, e também a quantidade de alunos por CAs, o que 

mais uma vez nos permitiu verificar o que a análise documental do programa diz a respeito da 

inserção dos alunos no Pibid. Essa aérea da entrevista nos aproximou dos nossos objetivos, pois 

as entrevistadas puderam dizer a respeito de sua percepção, como o Pibid contribui para a 

formação inicial dos licenciandos do curso de pedagogia. Abordamos também questões que 

falam do amadurecimento acadêmico, teórico, prático e metodológico que as mesmas poderiam 

atribuir ao Pibid. 

Tema 5 – Relações estabelecidas: a IES e a escola pública – Soube-se, nessa temática, 

como se deu o contato com as escolas públicas, a seleção do professor supervisor, a impressão 
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que as entrevistadas tiveram a respeito desse primeiro contato e como decorreu o processo de 

trabalho nas escolas públicas nas quais as CAs estiveram com sua equipe de pibidianos. As 

entrevistadas também foram questionadas a respeito da participação dos professores 

supervisores com os quais trabalharam, com o objetivo de entender a contribuição dos mesmos 

para a formação inicial dos bolsistas pibidianos. 

Tema 6 – Relações estabelecidas: IES no contexto nacional – Nessa área abordada em 

nossa entrevista, foi possível observar o comprometimento da IES com o Pibid. Observamos, 

por exemplo, nas respostas dadas, que o espaço cedido pela IES para a realização das reuniões 

formativas dos alunos pibidianos e dos professores supervisores da escola pública (que eram 

convidados) sempre favoreceu o trabalho das CAs junto aos pibidianos.   

Também obtivemos relatos das entrevistadas em relação à publicação e apresentação de 

trabalhos desenvolvidos pelos alunos do programa que contaram com a utilização do espaço da 

IES e também com divulgação dos trabalhos apresentados. 

Passamos agora para a apresentação dos quadros desenvolvidos nos quais consta a 

resposta das CAs às perguntas sobre as áreas temáticas já apresentadas e também com a nossa 

análise mais aprofundada das respostas obtidas em nossa entrevista.  

 

3.1 Formação e atuação  

 

Perguntou-se às professoras sobre sua formação inicial e atuação profissional, passando 

pelo início da carreira no magistério, atuação em quais níveis da educação, tempo de atuação 

em nível não superior, exercício em cargos técnicos e de gestão, tempo de atuação no magistério 

do ensino superior, atuação na formação de professores no ensino superior, cursos em que atuou 

e/ou atua, disciplinas ministradas. 

 

Quadro 3 – Formação e atuação 

Orquídea Gérbera 

A minha formação inicial se deu através do 

magistério, depois eu pulei para uma área 

que é completamente diferente, que é o 

turismo. 

Trabalhei no turismo, mas sempre era 

voltado ao turismo educacional, 

Bom, minha formação: eu fiz o antigo curso de 

magistério, em nível médio, que na época era 

segundo grau. Eu sou graduada em artes e 

também em pedagogia. A minha especialização 

é em gestão educacional, mestre em educação 
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intercâmbio, a parte cultural. Trabalhei no 

experimento; depois eu fiz estudo... por 

causa do magistério eu comecei a trabalhar 

com classe especial em uma escola 

particular, na Irmã Catarina, como 

professora de sala especial, porque eu tinha 

o magistério; vi que eu não dava conta, aí 

fui fazer a pedagogia, depois a 

psicopedagogia, para entender melhor 

essas questões da aprendizagem e não 

aprendizagem; e depois eu caminhei para o 

mestrado na PUC, em psicologia da 

educação, na área de formação de 

professores. 

Já fui professora de classe especial, 

professora de geografia de ensino 

fundamental, já fui orientadora 

educacional, coordenadora de educação 

infantil e fundamental, vice-diretora, e 

supervisora de ensino na rede pública. 

Então eu galguei, assim, desde estagiária, 

desde monitoria, até a gestão que eu dou 

aula hoje na universidade de gestão e 

metodologia da geografia, e sou 

responsável pelo estágio, e coordeno o 

Pibid, uma escola, né. 

Então essa é a minha trajetória 

profissional, e sempre aqui atuei já em 

psicologia da educação, quando a 

disciplina era presencial na nossa grade; 

vamos ver se agora mude um pouquinho, 

que a psicologia volte a ser presencial. 

na linha de políticas educacionais. O doutorado 

ainda não terminei, então não conta. 

Bom, eu comecei no magistério na rede pública 

de educação básica... Na verdade, quando eu 

estava no magistério, eu tive uma passagem 

rápida por escolas menores de educação 

infantil, da rede privada. E aí terminei o 

magistério, imediatamente entrei na rede 

estadual onde estou até hoje. Já tenho 27 anos 

de rede estadual. Atualmente estou na direção 

de escola – atualmente já há 17 anos. E aí 

trabalhei no Estado com turmas do que se 

chamava na época o primário, que era de 1ª a 4ª 

série, como professora polivalente. E como 

estava na graduação em arte, já comecei a dar 

aulas também na época de educação artística. 

Trabalhei na rede privada de educação básica 

também, como professora tanto de crianças 

como de adolescentes; e na IES em pauta eu 

entrei pelo lato sensu, dando aula lá. Em 2009, 

eu comecei. Então, o nível superior são 8 anos. 

Eu nunca trabalhei em outra instituição de 

ensino superior que não seja a IES em pauta. Na 

rede pública, então, eu já falei, eu estou na 

gestão; na rede privada de educação básica eu 

também cheguei a ser coordenadora e diretora 

de um colégio particular, e na IES em pauta vai 

fazer um ano em maio que eu estou na 

coordenação. Então, o meu pé sempre me 

arrasta para gestão, não tem jeito.  

Com relação a projetos de extensão e pesquisa, 

eu ainda estou envolvida na minha pesquisa do 

doutorado, é uma pesquisa sobre história da 
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É a expectativa. Então eu lecionei 

psicologia da educação 1 e 2, entrei aqui 

para trabalhar isso. O professor Cravo me 

contratou para essa área, e educação 

especial. Eu dava educação especial em 

psicologia, no curso de psicologia, foi uma 

experiência. Depois eu dei psicologia de 

educação em um curso de letras, mas eu 

sou vinculada mesmo à pedagogia. 

educação, via categoria sindicalismo docente, e 

meu olhar é lá na ditadura militar, então, no 

finalzinho dos anos 1960. Então, eu não tenho 

uma larga experiência com outros projetos que 

não sejam os meus. Eu pretendo, assim que eu 

terminar essa pesquisa, poder lidar melhor com 

essa questão junto aos alunos. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Pelas respostas às perguntas feitas às duas coordenadoras de área (CAs), quanto a sua 

formação e atuação, podemos verificar que as duas têm a sua primeira formação no antigo 

magistério e que dessa primeira formação advieram suas primeiras experiências profissionais 

como professoras. Orquídea declarou que iniciou a sua vida profissional na área do turismo 

enfatizando que era com caráter educacional. 

As duas cursaram pedagogia. Orquídea, tocada por sua necessidade de atuação 

profissional junto a uma sala especial da rede privada, finda a pedagogia, complementou os 

estudos com a psicopedagogia, de forma a entender melhor as questões das dificuldades de 

aprendizagem. Ela também foi professora de geografia no ensino fundamental. 

A formação em pedagogia de Gérbera se deu depois de sua formação em artes enquanto 

ela já atuava na rede pública de ensino fundamental, tendo também atuado na rede privada. Sua 

atuação docente se deu tanto no antigo primário como professora polivalente e também 

lecionando a antiga educação artística, dada sua graduação em artes.  

Está demonstrado que as duas CAs têm formação referente à docência na educação 

básica e igualmente a experiência no magistério desse nível de ensino, que faz parte do perfil 

desejado para os formadores dos futuros professores da educação básica. 

As duas CAs também expõem sua experiência em gestão educacional atuando na 

orientação, na coordenação, na supervisão e em cargos de direção. Conclui-se que tal 

experiência deu às duas professoras um conhecimento amplo da educação escolar ultrapassando 

as questões da prática da sala de aula indo aos estudos vinculados à política educacional (no 

caso de Gérbera) e à psicologia da educação e formação de professores (no caso de Orquídea), 

que compuseram respectivamente seus trabalhos de mestrado.  



65 

Ficou claro que, em Orquídea, existe a necessidade de se aprimorar à medida que os 

desafios do trabalho com as classes de educação especial lhe colocaram questões para as quais 

ela não tinha resposta, indicando ser uma professora comprometida com o seu trabalho e que 

busca no estudo um aprimoramento. 

Tal perfil também é aquele que se espera de um CA do Pibid, de modo que ele possa 

servir de referência ao pibidiano. 

Com relação ao ensino superior, o percurso das duas apresenta uma distinção quando 

do ingresso de Gérbera em uma função gestora na Universidade. Por sua vez, Orquídea também 

trabalha com a disciplina de gestão educacional e em outras disciplinas no curso de pedagogia 

como metodologia do ensino de geografia, estágio e psicologia da educação. 

De acordo com as colocações de Saviani (2007) e García (1999), as CAs aprenderam 

fazendo na prática, após a sua primeira formação, e deram continuidade aos seus estudos à 

medida que foi necessário para o seu avanço teórico e prático. 

 

3.2 Inserção do CA no Pibid 

 

Perguntou-se às professoras sobre sua inserção no Pibid: Como se deu o início de suas 

atividades como coordenadora de área do Pibid? Foi feito um convite? Ficou sabendo por 

colegas? Passou por processo seletivo? Quando tiveram início suas atividades e quando se 

encerraram (se isto se aplica)? Participou da elaboração do projeto institucional para concorrer 

ao edital de seleção de projetos? De qual subprojeto participou e/ou participa? Qual seu grau 

de autoria com relação ao (s) subprojeto(s) em que atua(ou)? Se foi o autor do subprojeto, qual 

razão a levou à sua criação?  

 

Quadro 4 – Inserção do CA no Pibid 

Orquídea Gérbera 

Na verdade, eu tive conhecimento do Pibid lá em 

Santo Amaro, quando a coordenadora Elaine, de 

uma maneira informal, passou para a gente que 

iria ter esse projeto aqui, mas no primeiro 

momento eu não fui selecionada para fazer parte 

do Grupo Santo Amaro. Como eu dava aula aqui, 

a antiga coordenadora, a professora Rosa, já 

Bom, a minha inserção no Pibid veio a 

convite da coordenação. Na época, eu era 

apenas professora. A coordenação me fez 

o convite, não passei por um processo 

seletivo. Eu acredito que a seleção tenha 

sido feita pela coordenação a partir do que 

se conhecia dos professores naquele 
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tinha selecionado algumas outras colegas. 

Porém, a exigência do Pibid é que tivesse 

pedagogia. Então as meninas que foram 

selecionadas não estavam batendo essa 

aderência, elas não tinham... são excelentes 

professores, mas não tinham essa aderência de 

curso de pedagogia. E aí a professora Rosa 

(coordenadora do curso) me convidou para fazer 

parte aqui do Pibid. Então, eu já tinha uma 

noção. E aí foi um convite da coordenadora. 

Então eu não passei por um processo seletivo na 

questão de ter cursos vinculados, e já ter tido 

uma experiência e formação. Aí eu tive quando 

tiveram o início das atividades. Bom, eu fui 

convidada, e no mesmo dia comecei fazendo o 

cadastro dos alunos, né. Aqui a gente estava 

cadastrando os alunos que tinham sido 

selecionados. Então, eu comecei assim, quase 

que imediatamente. E [no pólo Y em que 

trabalhava] foi organizado de uma forma – não 

sei dos outros [pólos] – mas aqui cada 

coordenador tinha uma escola específica. 

E aí eu recebi a Escola Estadual Flor de Maio. Já 

tinha sido catalogado e selecionado por um outro 

grupo de professores aqui da IES em pauta.  

E foi assim, né. Então, assim que a gente 

começou a participar desse subprojeto. 

momento. Eu comecei no Pibid em início 

de 2014. 

Dentro do subprojeto da pedagogia na 

IES em pauta. Eu, a priori, fiquei em uma 

escola estadual e, em 2015, final de 2015, 

eu troquei. Eu passei aquela escola 

estadual para um outro colega professor e 

estou até hoje em uma escola municipal, 

em uma EMEF. O que para mim é muito 

bacana, porque eu estou podendo olhar 

para dentro de uma EMEF, que a minha 

experiência é muito do Estado. Está sendo 

muito interessante. Eu participei da 

elaboração do projeto institucional, e 

também dos relatórios anuais. Eu 

colaborei com todos. E com relação ao 

meu grau de autoria do subprojeto, foi 

uma autoria coletiva. Os professores, na 

época, os professores do [pólo X] que era 

onde estávamos, nós nos reunimos e 

juntos determinamos, escolhemos e 

redigimos o que seria feito e quais 

atividades os alunos fariam. A gente 

chamou de ações, e foi tudo feito 

coletivamente. Então eu tenho, sim, 

participação, mas não em destaque; foi 

bem coletivo.  

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Orquídea declara que não havia sido convidada inicialmente para fazer parte do Pibid, 

mas em razão de sua formação atender as exigências do programa houve o convite da 

coordenação para que a mesma começasse a atuar como CA no subprojeto de pedagogia 
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específico. Ela ainda relata que já começou cadastrando os alunos para o início das atividades 

na escola e não relata participação na produção do subprojeto. 

Em contrapartida, Gérbera relata ter participado da construção do projeto institucional, 

assim como o subprojeto de pedagogia. A mesma destaca que foi uma participação coletiva na 

qual todos os envolvidos contribuíram de alguma forma. Como ela mesma afirma: “Eu 

participei da elaboração do projeto institucional, e também dos relatórios anuais. Eu colaborei 

com todos”. 

As duas iniciaram a atuação em uma escola estadual pré-selecionada e Gérbera aponta 

que mudou para uma escola municipal (EMEF). Gérbera declara: “O que para mim é muito 

bacana, porque eu estou podendo olhar para dentro de uma EMEF, que a minha experiência é 

muito do Estado, está sendo muito interessante”. Podemos depreender desta colocação que a 

experiência no Pibid também está sendo uma experiência de formação para a CA. 

 

3.3 Ações desenvolvidas no subprojeto como CA 

 

Perguntou-se às professoras: Que ações elegeram e desenvolveram de modo a atingir o 

escopo do subprojeto? De que forma o que era trazido por alunos e professores supervisores 

impactou no desenvolvimento do subprojeto? Que outros temas estiveram presentes (avaliação, 

metodologias, disciplina escolar, relação escola-comunidade, desenvolvimento de alunos, 

currículo etc.) e/ou foram surgindo? 

 

Quadro 5 – Ações desenvolvidas no subprojeto como CA 

Orquídea Gérbera 

Foi feito uma reunião com os coordenadores de 

área daquela época, e a primeira coisa que a 

gente pediu para as alunas selecionadas é que 

fossem à escola, se apresentasse, buscasse as 

características, fizesse uma sondagem inicial, 

“que escola é essa”, levantasse através do plano 

político-pedagógico o número de alunos, 

professores, a realidade da escola. E marcamos 

para o outro mês, né... foi um pouco corrido, 

porque a gente começou em maio. E aí, então, 

Nós buscamos um enfoque nas 

metodologias e aí traçamos uma linha de 

trabalho para os alunos, para passar pela 

metodologia da língua portuguesa, 

matemática e de todas as outras disciplinas 

do ensino fundamental. Então foi muito 

bacana esse processo de construção 

coletiva das ações. Eu acho que para nós 

professores também foi bastante 

interessante. Então você pergunta aqui com 



68 

a gente deu esse tempo para as alunas irem 

conhecer a escola, se vincularem com a rotina 

da escola, se apresentarem, e conhecer um 

pouco mais a professora supervisora, e a 

professora supervisora também, que fazia 

reuniões na escola, que eram 32 horas que elas 

tinham que cumprir, 8 horas semanais, e nisso 

elas foram conhecendo. Em agosto, nós nos 

reunimos, montamos como seria um projeto, o 

que é um projeto, e as alunas, a partir desse 

modelo de projeto, que foi um curso de 

capacitação. A nossa primeira capacitação foi a 

questão do que é um projeto, como montar um 

projeto, um projeto de ação de intervenção na 

escola a partir da realidade. Então, a partir daí, 

eu comecei a ser coautora do meu subprojeto da 

Flor de Maio. 

E nós montamos dois projetos. Um foi a Rádio 

Mix, que ela veio da solicitação da direção e 

das alunas, montaram criativamente, e mais o 

Intervalo Legal, que era um intervalo.... porque 

a Escola Flor de Maioé integral, começava às 

07:00... mudou tanto as nomenclaturas, naquela 

época era integral, agora é escola de tempo 

integral, e as crianças entravam às 07:00 e 

saíam às 16:30, e tinha 1 hora de intervalo, e 

nesse intervalo acontecia de tudo – brigas, 

problema de relacionamento –, e o maior 

problema da escola era essa questão da 

indisciplina, do tempo ocioso das crianças, o 

espaço mal administrado. Então a direção da 

escola solicitou para nós montarmos um 

projeto que atendesse isso – o ouvir, o 

relação às ações, então cai no que eu acabei 

de dizer: foram escolhidas coletivamente 

com foco nas metodologias. Então a gente 

passava as ações mensais para os nossos 

alunos, para os bolsistas, e também para o 

supervisor na escola, e aquele era o plano 

do mês, e o mês todo trabalhava-se com 

foco naquela ação que tinha sido 

encaminhada, e ao término do mês os 

alunos devolviam um relatório dessa ação 

para cada professor coordenador. E aí 

construímos uns portfólios interessantes. 

Assim, acabou gerando um volume de 

papéis até maior do que a gente imaginava, 

as pastas ficaram pesadas, mas os registros 

foram muito interessantes e também 

estimularam os alunos a refletir e a escrever 

sobre experiência, que é uma coisa que eles 

também têm necessidade de treinar 

bastante. E aqui você pergunta sobre 

aliança entre teoria e prática. Eu penso que 

o Pibid é a consagração de toda a tentativa 

nesse sentido. A universidade, a sala de 

aula tem um viés muito mais teórico; a 

gente tem dificuldade de colocar o estágio 

obrigatório com um foco mais próximo a 

essa aliança. É muito difícil a gente dar 

conta disso, até pela própria demanda da 

instituição, pela quantidade de alunos e 

tudo mais. Então o Pibid, como ele envolve 

um grupo pequeno, até 20 alunos para um 

coordenador. Então todas as conversas, as 

ações, tudo sempre nos levou a essa aliança 
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compreender, o falar, o respeitar o outro. Então 

a rádio veio com essa proposta de trabalhar 

notícias da comunidade, e teve todo um 

processo para a gente montar esses dois 

projetos. 

A professora Rosa trouxe a fundamentação 

teórica do projeto baseado no Hernandez, e 

depois nós reunimos o segundo tempo para 

pensar que projeto seria esse. Então, cada 

escola, junto com o seu subgrupo [...], pensou, 

e demos um tempo para elas montarem a 

proposta, e no outro encontro foi apresentada a 

proposta de trabalho de planejamento de ação 

na escola. 

No caso da escola em que eu era CA, eles 

criaram o nome, né, Intervalo Legal. E esse 

projeto tinha uma proposta de trabalho... Por 

exemplo, a Rádio Mix. Para que toda a 

comunidade da escola entendesse o que era o 

projeto das alunas, a diretora abriu um espaço 

na reunião semanal dos professores – a 

coordenação, né – e, junto com a diretora, as 

meninas apresentaram uma proposta, para que 

os professores soubessem o que elas estavam 

fazendo e dar apoio. Era a rádio, era um projeto 

da rádio, rádio comunidade, rádio escola. 

e é muito bacana porque enquanto 

admiradora de Marx, não sei se eu posso 

me dizer marxista, mas enquanto 

admiradora eu acho que o pontapé inicial 

para quem pretende trabalhar em sala de 

aula é justamente entender que essas duas 

coisas são, na verdade, uma única e que a 

gente insiste em separar. 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

 Quanto ao tema das ações desenvolvidas no subprojeto cada CA fez as suas colocações, 

de acordo com a sua realidade, demonstrando, ao final, que tais ações atingiram os objetivos 

propostos pelo Pibid. Na fala de Orquídea, está relatada uma experiência direcionada ao 

desenvolvimento da autonomia dos pibidianos e ao estreitamento dos laços entre a escola e a 

universidade, entre os pibidianos e a escola e, consequentemente, com a professora supervisora, 

a aproximação entre o pibidiano e o CA. Quanto a este último ponto, Orquídea declara que 
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começa a ser coautora do subprojeto na relação que estabelece com os pibidianos aos quais foi 

dada a incumbência de se aproximar da escola; ou seja, fica demonstrada a necessária inter-

relação entre a condução dada ao projeto e aos subprojetos, com a CA na formação dos 

pibidianos. Por fim, há também mais uma vez um impacto no sentimento de profissionalidade 

do CA no projeto em que Orquídea atuou. Os alunos foram conhecer a escola para, a partir de 

então, trazerem as demandas que dariam base à elaboração dos projetos a serem desenvolvidos 

na Escola Flor de Maio. “E aí, então, a gente deu esse tempo para as alunas irem conhecer a 

escola, se vincularem com a rotina da escola, se apresentarem, e conhecer um pouco mais a 

professora supervisora”. 

Deste contato e das reuniões com a CA foram montados dois projetos: a Rádio Mix e o 

Intervalo Legal: “Um foi a Rádio Mix, que ela veio da solicitação da direção e das alunas, 

montaram criativamente, e mais o Intervalo Legal, que era um intervalo.... porque a Escola Flor 

de Maio é integral”. 

Orquídea destaca que a primeira capacitação adveio do contato dos alunos com a escola, 

versando sobre o que é um projeto, como montar um projeto. Em sua fala que finaliza o tema 

dá para ver a sua percepção positiva quanto à ação dos pibidianos na Escola Flor de Maio: 

 
E esse projeto tinha uma proposta de trabalho... Por exemplo, a Rádio Mix. 

Para que toda a comunidade da escola entendesse o que era o projeto das 

alunas, a diretora abriu um espaço na reunião semanal dos professores – a 

coordenação, né –, e junto com a diretora, as meninas apresentaram uma 

proposta, para que os professores soubessem o que elas estavam fazendo e 

dar apoio. (Orquídea). 

 

Na fala de Gérbera esta autonomia não se apresenta. Ela declara que os CAS do pólo X 

traçaram uma linha de trabalho para os alunos, que passavam as ações mensais e que os alunos 

devolviam o relatório dessa ação. Entretanto, este modo de proceder levou, segundo a fala de 

Gérbera à produção de “portfólios interessantes”. Devemos apontar que, segundo a legislação 

do Pibid, um horizonte desejável é a produção dos portfólios com vistas ao registro, ao exercício 

da reflexão e da escrita, sendo ao mesmo tempo um instrumento de avaliação de todo projeto 

institucional. 

Ainda cabe ressaltar que, na fala de Gérbera, aparece a contribuição do Pibid para a 

relação teoria e prática, da forma desejada pelo programa e apontada pelos teóricos como 

facilitadora da construção da qualidade na formação dos professores e, consequentemente, na 

educação básica.  
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Eu penso que o Pibid é a consagração de toda a tentativa nesse sentido. A 

universidade, a sala de aula tem um viés muito mais teórico; a gente tem 

dificuldade de colocar o estágio obrigatório com um foco mais próximo a essa 

aliança. É muito difícil a gente dar conta disso, até pela própria demanda da 

instituição, pela quantidade de alunos e tudo mais. Então, o Pibid, como ele 

envolve um grupo pequeno, até 20 alunos para um coordenador. Então todas 

as conversas, as ações, tudo sempre nos levou a essa aliança e é muito bacana 

porque, enquanto admiradora de Marx, não sei se eu posso me dizer marxista, 

mas enquanto admiradora eu acho que o pontapé inicial para quem pretende 

trabalhar em sala de aula é justamente entender que essas duas coisas são, 

na verdade, uma única e que a gente insiste em separar. (Gérbera). 

 

 

Tais afirmativas reforçam a ação do CA como articulador de ações no PIBID, ações que dizem 

também da relação teoria-prática, articulação esta também presente nos desenhos dos estágios. 

Para Regina Rodrigues (2015) o estágio supervisionado e o Pibid apresentam 

semelhanças quanto à sua estrutura; por exemplo, conexão entre teoria e prática, pesquisa para 

reflexão da ação, aproximação das IES com as escolas públicas de educação básica. E se 

diferencia o estágio supervisionado do Pibid, pois o primeiro dispõe de menor tempo e vínculo 

com as instituições de educação básica e é fundamentado basicamente pela observação, 

enquanto que o segundo é fundamentado em trabalho coletivo e colaborativo envolvendo os 

pibidianos, os CAs e os PS da escola pública. 

O estágio é reconhecido no currículo dos cursos de formação de professores como uma 

atividade que permite que o aluno em formação vivencie a prática de sua área de formação. 

Para Pimenta (2014 apud RODRIGUES, 2015, p. 92) o estágio se constitui como uma atividade 

privilegiada na formação docente,  

 

[...] pois proporciona aproximação com a escola (ambiente de trabalho do 

professor), com as práticas didático-pedagógicas (quando professores e alunos 

estabelecem relação com o conhecimento por meio de ação coletivamente 

desenvolvidas) e com os professores e alunos (aproximando-se das 

compreensões e atitudes dos sujeitos na aula).  

 

A aproximação com o ambiente de trabalho demonstra aos pibidianos o quanto o 

trabalho coletivo pode melhorar a e contribuir para formação dos seus futuros alunos. A 

formação do profissional docente, não é individual e sim coletiva. Por essa razão a inserção 

desses futuros professores em sala de aulas reais proporciona desenvolvimento de trabalho 

coletivo e reflexivo.  

 

Desta forma, o PIBID e o Estágio Curricular Supervisionado cumprem uma 

função muito importante na formação do futuro professor. Ao inserir os 

licenciandos no contexto real de atuação profissional, ou seja, na Escola 

Pública de Educação Básica, apresenta-se como uma possibilidade de 
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superação do tradicional distanciamento entre a teoria e práticas pedagógicas, 

possível a partir da pesquisa acadêmica em diálogo com prática pedagógica. 

(RODRIGUES, 2015, p. 125). 

 

Ainda que Rodrigues aponte a relevância do PIBID e do Estágio Curricular 

Supervisionado na formação do futuro professor, a autora destaca ainda que o PIBID “é um 

programa financiado com bolsas para licenciandos; que incentiva e valoriza a participação, mas 

privilegia apenas um grupo de bolsistas o que concorre para a separação dos licenciandos em 

formação” p, 126. 

O fato da autora apresentar essa realidade do programa não a faz desconsiderar o quanto 

o PIBID contribui para a formação inicial dos pibidianos. 

 

3.4 Ações junto aos alunos bolsistas 

 

Perguntou-se às professoras: Como foi feita a seleção dos alunos bolsistas? Quantos 

bolsistas estavam (estão) com você no desenvolvimento do subprojeto? Qual a periodicidade e 

a dinâmica dos encontros de estudo, discussão e formação entre você e os bolsistas? Em sua 

opinião, em que o Pibid contribuiu para a formação dos bolsistas? Que grau de amadurecimento 

teórico e metodológico os alunos bolsistas demonstraram ter, em sua opinião, ao entrar no 

projeto e ao finalizar as atividades? Que avaliação faz do percurso que os bolsistas 

desenvolveram ao longo do projeto: como chegaram, que futuros professores apresentavam que 

seriam, como saíram, que futuros professores prometem ser a partir da participação no Pibid? 

Os alunos bolsistas adotaram alguma forma de registro das atividades desenvolvidas na escola 

e nas reuniões com você? 

 

Quadro 6 – Ações junto aos alunos bolsistas 

Orquídea Gérbera 

Aqui na instituição, com todos os 

professores coordenadores de área do 

[polo Y]. 

Isso. Mais as professoras supervisoras, 

toda a equipe. Então veio as alunas 

bolsistas ‘pibidianas’, as professoras 

supervisoras da escola, e nós, 

coordenadores de área. Em um primeiro 

Então, a seleção dos bolsistas no polo X foi feita 

através de inscrições e seleção por desempenho 

de aluno. Até onde eu me lembro, eles anexavam 

no boletim e a coordenação fazia a seleção a 

partir de aproveitamento e frequência, buscando 

alunos mais interessados, vamos assim dizer. Foi 

a régua que a gente encontrou naquele momento. 

Os bolsistas, eu trabalhei em 2014 com um grupo 
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momento foi explicado a respeito do 

projeto, ou seja, o que é um projeto. 

Desse primeiro encontro, dessa primeira 

necessidade, e aí, no decorrer das 

formações, a gente foi colocando uma 

série de assuntos que elas precisavam, 

que é a avaliação, como montar um 

portfólio, a questão das inteligências 

múltiplas dentro do trabalho educativo, a 

neurolinguística, as metodologias. Então, 

a cada sábado... nós tínhamos uma vez 

por mês, uma reunião aos sábados, das 

08:00 ao 12:00 aqui na faculdade. E eu 

tinha encontros periódicos, de 15 em 15 

dias, dependendo... no começo era 

semanal, até conseguir na escola. Eu ia na 

escola e trabalhava com as alunas na 

escola, algumas vezes pós-aula, e outras 

vezes na escola. Então, essas reuniões de 

encontro com o meu grupo ia de acordo 

com o andamento do projeto. No começo, 

a gente fazia mais semanal. Essas 

orientações de montar o projeto, de fazer 

o projeto, teve que ter uma assistência 

mais próxima, e como eu era a professora 

da manhã aqui no [polo Y], o que a gente 

fazia? Depois da aula, no dia que não 

era... para ir para a escola, elas tinham 

uma reunião, e a gente fazia, “como é que 

é, porque está dando certo”, os ajustes, 

resolvendo problemas das meninas 

mesmo dentro do grupo, né. Então foi 

assim que a gente avaliou a metodologia. 

bem grande. Eu cheguei em 20; até o meio de 

2015 eu tinha em torno de 14, e agora eu estou 

com um número bem menor aguardando uma 

nova entrada. 

Eu me encontro com eles uma vez por semana, 

com esses alunos; eu flutuo entre ir à escola e 

encontrá-los na universidade, no pós-aula deles. 

O meu grupo é um grupo que estuda de manhã, 

e também me incomoda um pouco com 

frequência ir para a escola para essa conversa, 

porque a gente sente que está incomodando, 

porque precisa de um cantinho para conversar, e 

o tempo todo vem alguém e olha de um jeito 

diferente. Então quando é só para a gente sentar 

e conversar, eu não faço a menor questão que 

seja na escola, para de fato não incomodar. 

Porque quando tem um grupo de 20 alunos, é um 

fluxo maluco dentro da escola, é aluno indo e 

voltando o tempo todo. E a direção pode se 

incomodar com isso, então a gente faz de tudo 

para... não vou dizer ficar invisível porque é 

impossível um grupo de 20 pessoas ficar 

invisível. Mas a gente se esforça para não chamar 

a atenção e eu oriento muito os bolsistas com 

relação a isso. A minha relação com eles, a 

relação e o diálogo são muito positivos, 

estabelecemos uma relação de confiança. Esse 

último que entrou, que é o que está aqui agora, é 

um grupinho que entrou quando eles estavam 

iniciando o segundo semestre da universidade. 

Então já tem um tempo que eles estão comigo. 

Eu percebo que construímos uma relação de 

confiança. Inclusive quando é para fazer críticas, 
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Como eu falei aqui, outros temas 

estiveram presentes na nossa formação. 

Conforme a gente ia sentindo a 

necessidade, a gente ia montando, né. No 

começo, cada professor, coordenador de 

área fazia a formação, e os outros 

assistiam e colaboravam. Sempre tinha 

uma parte mais teórica e outra parte mais 

prática, “o que vocês ouviram aqui nos 

nossos relatos, pode ser aproveitado no 

nosso projeto”. A gente fazia uma ação, 

reflexão da teoria e da prática. Foi assim 

que a gente... eu, a Regina no começo, a 

Dora, e outros, fazíamos essas reuniões. 

Antes montávamos... nós fazíamos uma 

reunião, um cronograma do semestre. 

Primeiro com os CAs, primeiro a gente se 

reunia, “o que a gente vai fazer, quais são 

os temas, quem vem, como vai ser?”. Aí 

a gente montava um programa, mandava 

para todos os alunos. No começo nós 

tínhamos 100 alunos. Cada coordenador 

de área tinha 20 alunas bolsistas e duas 

professoras supervisoras. Depois as 

alunas foram se formando, os professores 

de área foram se desligando aqui da IES 

e outros foram entrando.  

 

 

eles têm liberdade para reclamar, para criticar. E 

isso é muito bacana, e da mesma forma eu, 

quando eu preciso ser um pouco menos 

agradável com eles, eu sei que eles também não 

vão se ofender porque a gente joga bem limpo, é 

bem bacana. Aí aqui você pergunta: que 

demandas os bolsistas trouxeram das atividades 

na escola? Das mais diversas. Por exemplo, 

agora que fomos para uma escola da prefeitura, a 

questão da inclusão na prefeitura é muito mais 

forte do que no Estado. Então, durante muito 

tempo ali nos primeiros meses, mesmo que as 

ações não fossem direcionadas para isso, as 

conversas e os diálogos, e até leituras eu 

encaminhei, porque é uma coisa que chamava 

muito a atenção dos alunos, de ver alunos 

incluídos de diversas necessidades, alunos 

diferentes mesmo, em uma mesma sala de aula 

ter um grupo maior, depois ter um cadeirante, um 

aluno de paralisia cerebral, um surdo e um cego. 

A prefeitura é assim. 

Na mesma sala de aula. Então... e com professor 

pedagogo, não é um professor especialista. Então 

falamos muito disso, e estudamos um pouquinho 

as políticas da educação inclusiva. Foi muito 

bacana. E da mesma forma o exemplo que eu já 

dei da questão dos bolivianos. Então, mesmo que 

nós tenhamos planejado um determinado tipo de 

ações, o cotidiano na escola faz com que eles nos 

tragam outros. E a gente acaba misturando e 

atendendo tudo. Eu também tive uma 

experiência, que essa foi em 2015. O grupo de 

alunos que eu tinha, ainda na escola estadual, 
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ficou muito envolvido e curioso com o exagero 

de preocupação, na opinião deles, que a escola 

tinha com relação ao Saresp que estava para 

acontecer. Então, como os trabalhos dos 

professores estavam voltados para o bom 

desempenho das crianças no Saresp, então eram 

aplicados simulados, as crianças pequenas 

faziam simulados, e os alunos traziam esse 

questionamento para mim e muitas perguntas 

eram feitas. E eu até escrevi um capítulo a 

respeito disso (ainda não foi publicado), de como 

o Pibid naquele período acabou servindo como 

um excelente terreno de formação política, 

porque os alunos acabaram estudando algumas 

coisas com relação a esse modelo de avaliação 

institucional em larga escala, e foi muito 

produtivo também. Então é importante que o 

coordenador permita essa via de mão dupla, para 

a gente poder tratar daquilo que eles veem, senão 

a aliança entre teoria e prática se perde também. 

Em que o Pibid contribui para a formação dos 

bolsistas? Bom, como eu disse, eu acredito que 

contribui quase que no mesmo tanto que a 

formação teórica, já que a universidade tem 

dificuldade de tratar do estágio de uma maneira 

um pouco menos burocrática, eu penso, que os 

alunos... os bolsistas que passaram pelo projeto, 

eles chegaram... quando se formaram, chegaram 

com uma bagagem e um repertório muito maior 

que os outros. Eu não tenho dúvida do quanto 

isso é importante e só lamento que não seja um 

projeto com bolsas ilimitadas, lamento muito. A 

minha ação de coordenador se impactou na 
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formação. Com certeza minha e de todos os 

outros coordenadores. Eles acabam nos adotando 

meio que como padrinhos, meio que como gurus. 

Então, eu não tenho dúvida de que essa 

influência é muito forte mesmo. E aqui você 

pergunta de amadurecimento dos alunos. Os 

alunos que ficaram comigo dois anos e meio no 

projeto, encantador observar o crescimento 

deles. Então é claro que esse crescimento não se 

deu só pelo Pibid, se deu porque ele também está 

estudando. Mas, nesse contexto geral, o avanço 

é muito maior quando ele... Porque ao invés de 

estudar só as quatro horas por dia na 

universidade, ele também soma as horas de 

estudo do Pibid. Porque eu insisto em encarar o 

Pibid como horas de estudo, e não como horas de 

estágio. Aí você fala dos registros. Sim, muitos 

registros, muitos papéis, e fotos, relatórios; 

relatórios de horas, relatórios de vivência e 

relatórios das reuniões que a gente realiza. Sim, 

muitos registros. No começo eu até me assustei 

com essa papelada, mas eu já me habituei com 

ela. Quando eu estava com 20 alunos, era bem 

complicado.  

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Embora seja perceptível na fala de Orquídea, as ações que ela desempenhava junto aos 

seus pibidianos (que será explorado mais à frente), nota-se uma homogeneidade nas ações que 

os CAs do mesmo polo desempenhavam. 

Ela faz referência ao coletivo “a gente”, ou seja os CAs, ao se encontrarem uma vez por 

mês junto aos pibidianos e junto aos professores supervisores convidados, podiam 

conjuntamente perceber e trabalhar uma série de assuntos necessários à formação dos 

pibidianos e a sua intervenção na escola, a saber: avaliação, inteligências múltiplas 

neolinguísticas, metodologias e montagem de portfólios. 
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Além dessa reunião mensal em um grupo maior Orquídea declara que também realizava 

os encontros periódicos quinzenais e também semanais junto aos pibidianos a ela vinculados, 

pois no começo o acompanhamento precisava ser mais próximo, o que muitas vezes acontecia 

no pós-aula individualmente e coletivamente conforme o necessário, o que indica a relação 

próxima e preocupada estabelecida entre os sujeitos. De acordo com Orquídea, “Depois da aula, 

no dia que não era... para ir para a escola, elas tinham uma reunião, e a gente fazia, ‘como é que 

é, porque está dando certo’, os ajustes, resolvendo problemas das meninas mesmo dentro do 

grupo”.  

Notamos, pela fala de Orquídea, que havia uma busca comum de responder às demandas 

advindas da escola e de cumprir os objetivos do programa.  

 

Como eu falei aqui, outros temas estiveram presentes na nossa formação. 

Conforme a gente ia sentindo a necessidade, a gente ia montando, né. No 

começo, cada professor, coordenador de área fazia a formação, e os outros 

assistiam e colaboravam. Sempre tinha uma parte mais teórica e outra parte 

mais prática, “o que vocês ouviram aqui nos nossos relatos, pode ser 

aproveitado no nosso projeto”. A gente fazia uma ação, reflexão da teoria e 

da prática. Foi assim que a gente... eu, a Regina no começo, a Dora, e outros, 

fazíamos essas reuniões. Antes montávamos... nós fazíamos uma reunião, um 

cronograma do semestre. (Orquídea). 

 

Neste mesmo excerto, podemos perceber a preocupação com a articulação entre teoria 

e prática. 

Preocupação esta que também foi abordada por Giovana Camargo (2015) que buscou 

identificar a relevância do Pibid para a formação docente em um viés que acolhe as narrativas 

dos pibidianos que apontam ganhos ao participar do programa, pois veem seu desenvolvimento 

no que é realmente atuar como docente em seu futuro lócus de trabalho, nos saberes necessários 

para essa atuação e nas tensões existentes no cotidiano do trabalho docente. Entende-se que, na 

percepção da autora, há um trabalho mútuo no que diz respeito ao desenvolvimento profissional 

e acadêmico dos pibidianos e dos professores supervisores da escola de educação básica. 

Dentre as diversas questões formuladas por Camargo (2015), a que apresentamos a 

seguir juntamente com a resposta de sua entrevistada nos permite compreender como o 

pibidiano vê a sua atuação no PIBID e ainda como os licenciandos percebem a relação teórico-

prática que o programa lhes permite. 

 

Entrevistadora: Eu gostaria que vocês me falassem sobre a formação de vocês. 

Diferente dos colegas, vocês já estão atuando em diferentes espaços da 

educação, vocês já atuam na área. Como a formação as preparou e qual foi o 

papel do PIBID neste percurso de formação de vocês?  
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Fabíola: Quanto ao ensino fundamental, eu senti que a preparação que tivemos 

na universidade foi bem ampla e quando entrou a parceria com o PIBID nós 

conseguimos entrelaçar a teoria que víamos [na universidade] com a prática. 

Nós conseguimos fundamentar nossa prática. Isso nós fizemos bastante no 

PIBID, pois tínhamos que escrever e aplicar os projetos. Depois de aplicá-lo 

tínhamos que trazer para a teoria o que foi feito na escola. (CAMARGO, 2015, 

p. 101). 

 

Uma outra questão foi apresentada pela entrevistada vai ao encontro com os objetivos 

do programa que é a ação reflexiva das atividades propostas e também a intervenção dos 

licenciandos. Quando a entrevistada diz tinha que aplicar os projetos desenvolvidos na escola. 

Gérbera relata que a demanda de seus alunos em relação à educação especial na escola 

municipal foi tão grande que se tornou objeto dos encontros, pois os pibidianos não 

compreendiam o excesso de alunos com variadas diferenças na sala de aula, a saber: cegos, 

surdos, down, entre outros. A mesma abordou, junto aos seus alunos, o fato da formação do 

curso de pedagogia ser genérica e que os professores pedagogos não são especializados para 

lidar com toda essa demanda. 

Outro aspecto abordado por Gérbera foi a questão do grande número de bolivianos na 

escola. Os alunos também apresentaram interesse em compreender a diversidade da relação 

com os imigrantes. Outro tema que os alunos trouxeram foi a demasiada preocupação da escola 

com a prova do Saresp. Neste momento, houve um aprofundamento na discussão a respeito das 

politicas educacionais, discussão que levou à produção de capítulo de livro que a CA irá 

publicar.  

Na fala de Gérbera  ainda aparecem aspectos que dizem respeito à relação próxima de 

confiança estabelecida com os pibidianos. Em relação àqueles que estão no programa há mais 

tempo sob sua coordenação, ela percebe o estreitamento de laços e também o amadurecimento 

dos futuros professores. Ela atribui esse amadurecimento à experiência do Pibid, classificada 

por ela como atividade de estudo, ao que adicionamos, bem como a legislação e a literatura, 

atividade formativa. Nas atividades cotidianas do Pibid, a efetividade da relação teoria e prática, 

segundo ela, está presente: 

 

[...] eu acredito que contribui quase que no mesmo tanto que a formação 

teórica, já que a universidade tem dificuldade de tratar do estágio de uma 

maneira um pouco menos burocrática, eu penso que os alunos... os bolsistas 

que passaram pelo projeto, eles chegaram... quando se formaram, chegaram 

com uma bagagem e um repertório muito maior que os outros, eu não tenho 

dúvida do quanto isso é importante e só lamento que não seja um projeto com 

bolsas ilimitadas, lamento muito. (Gérbera). 

 

 

3.5 Relações estabelecidas: IES e a escola pública 
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Perguntou-se às professoras: Como foi feito o contato com a escola pública? Como foi 

feita a seleção do professor supervisor? Qual sua impressão desse contato, das pessoas que lá 

estiveram para estabelecer o convênio? Qual seu parecer sobre a participação do professor 

supervisor no subprojeto em que trabalharam juntos? Em que ele contribuiu para o subprojeto, 

para os bolsistas e para sua formação como professor de ensino superior? O que aprendeu com 

ele? O que entende que ele aprendeu com você e com os bolsistas? 

 

Quadro 7 – Relações estabelecidas: IES e a escola pública 

Orquídea Gérbera 

E aí eu recebi a Escola Estadual Flor de Maio. 

Já tinha sido catalogado e selecionado por um 

outro grupo de professores aqui da IES. Então 

eu fui me apresentar à escola, e lá conversei 

com a vice-diretora, que tinha assinado a 

adesão, porque o diretor tinha pedido a 

aposentadoria, e ela estava no lugar do diretor. 

Então eu tive contato com a coordenadora da 

escola e com a vice. Que eu expliquei o projeto. 

Eles estavam assim, sem saber direito como era 

o projeto, que projeto é esse. Ficaram um pouco 

inseguras da questão da responsabilidade, o que 

era da escola, o que era da faculdade, o que era 

do projeto. Então nós sentamos, conversamos, 

e pedi que ela selecionasse duas professoras da 

escola, e elas selecionaram. Marcamos uma 

outra reunião. Essa reunião eu recebi a 

documentação dessas novas professoras, e foi 

orientado que a gente teria uma grande reunião 

com todos do Pibid, que foi no auditório. Foi o 

início do nosso trabalho, onde o professor 

Cravo, o professor Cravos, e outros colegas 

coordenadores se apresentaram, e as diretoras 

de escola e as professoras indicadas estavam 

Então o primeiro contato a gente faz é com 

o diretor da escola. Eu, como também sou 

diretora de escola, eu acabei fazendo mais 

contatos para poder achar mais escolas para 

o grupo todo da IES, para o máximo que eu 

pudesse ajudar dentro da região que eu 

trabalhava. A seleção de professor 

supervisor foi feita pela direção da escola. 

E o bacana é que nessa escola que eu estou 

agora, nessa EMEF, a diretora colocou para 

o conselho de escola resolver. Aliás, essa 

diretora, eu confesso que eu estou lá 

aprendendo muito com ela, ela é 

sensacional, muito bom. Então, o conselho 

de escola que indicou e aprovou, e... 

Isso mesmo. E ela é tão bacana que ela 

falou exatamente isso na reunião de 

conselho, da qual eu participei. “Olha, 

temos aqui o projeto, eu aceitei o projeto na 

escola, e etc. Vamos formar os nossos 

futuros colegas...”, um discurso muito 

bacana. Mas eu não me senti à vontade de 

indicar dois professores, justamente porque 

isso envolve dinheiro, e eu acho que a 
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presentes nessa reunião para saber que projeto 

é esse da IES. E foi assim, né. Então, assim que 

a gente começou a participar desse subprojeto. 

Fizemos uma reunião com as funcionárias da 

escola, porque assim todos saberiam quem 

eram... toda a comunidade educativa do Flor de 

Maio estaria ciente do que as meninas estavam 

fazendo, e aí colaboravam. E realmente deu 

certo por causa disso; todo mundo sabia o que 

estava acontecendo. 

A professora supervisora e as alunas foram 

mostrar para todas as outras professoras. Nós 

chamamos, indiretamente, todas as professoras 

da escola a participar. Por quê? Porque a gente 

fez uma eleição... era época de eleição naquele 

ano, então a gente fez uma eleição da escolha 

do nome do projeto. E essa Rádio Mix então 

votou. Fizemos uma urna. As meninas, as 

alunas bolsistas foram de classe em classe 

explicar para os alunos o que seria, como seria, 

e aí os meninos fizeram uma eleição, 

acompanharam a apuração, e o nome que saiu 

veio da própria comunidade, Rádio Mix Flor de 

Maio. 

Entendeu? E aí as meninas começaram a 

montar a chamada, a música inicial, então elas 

foram. E aí elas começaram a desenvolver esse 

projeto que toda a semana tinha uma 

programação musical, entrevistas, informações 

pertinentes, e principalmente normas de 

convivência. Então o objetivo era esse: o ouvir, 

o falar, apresentar valores. E nós começamos 

com uma grande inauguração da Rádio Mix, 

situação pode ficar delicada. Ela foi muito 

franca. E o conselho indicou duas 

professoras nota 10. Foi muito legal 

mesmo. Porque aí, é claro, a gente falou da 

importância do perfil desse professor, e aí 

votaram nessas duas, e aí foi muito 

positivo. Agora, fazer esse primeiro 

contato, mesmo para mim que não procurei 

por estranhos, não é uma coisa fácil, é 

muito difícil... eu acho que aí está um dos 

obstáculos do projeto, a gente ter que 

depender de alguém para nos receber, para 

ter um horário, para atender uma ligação, 

para permitir que a gente comece o projeto. 

Mesmo eu que tenho tantos colegas na 

rede, eu ouvi muito “não”, e não é fácil. É 

uma parte muito difícil que precisaríamos 

repensar – claro que eu estou falando em 

nível de Capes –, essa situação, porque isso 

acaba dificultando muito o início do 

projeto, não tenho dúvida.  

É, algo que reparta os poderes, que não dê 

ao diretor de escola, que muitas vezes já é 

um sujeito tão complicado e tão autoritário, 

que ele não se sinta no direito de 

simplesmente dizer, “eu não quero”, “ah, 

mas por quê? ”, “porque não”. 

 Mas eu ouvi colegas me dizendo isso, 

“não, eu não quero dor de cabeça, eu não 

quero um monte de gente na escola”, então 

precisaria ajustar a normatização, para que 

o diretor não pudesse mais fazer isso. É 

claro que se ele conseguir reunir o 
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com as histórias do Sítio do Pica Pau Amarelo. 

Então as meninas se vestiram... foi assim, uma 

Rádio Mix meio televisiva, meio visual. E aí 

veio, entrevistaram. Uma aluna se caracterizou 

de Monteiro Lobato, se apresentou, falou quem 

era ele, falou da obra dele; aí veio Narizinho, 

Pedrinho, Emília, Tia Anastácia. Então foi uma 

festa de inauguração do projeto da Rádio Mix. 

Isso daí eram alunas que iam segunda e terça, 

com uma supervisora. As outras alunas iam 

quinta e sexta. Quarta não, porque quarta tem 

reunião na escola, então a gente respeitou o 

horário delas. Então, na quinta e sexta tinha o 

Intervalo Legal, que era do 12:00 até a 13:00, 

as alunas faziam cantos de jogos e brincadeiras 

dirigidas, todos com um objetivo pedagógico, 

educacional, e tinha valores – saber esperar, 

colaborar – então tinha uma proposta. E depois, 

no restante do dia, as alunas, com essa 

supervisora, ajudava no andamento, na rotina 

da escola, porque a escola de tarde oferece 

oficina para os alunos. De manhã é aula regular, 

e à tarde estão nas oficinas, então elas entravam 

nessas aulas de oficinas. 

Todas iam à tarde para a escola. Mas um grupo 

ficou responsável. A professora Cristiane era 

das alunas da manhã. Acabou ficando assim: as 

alunas da manhã, todas foram para segunda e 

terça, e todas as alunas da noite foram para a 

Patrícia, supervisora, que é do Intervalo Legal 

na quinta e na sexta. Então ficou alunas da 

manhã e alunas da noite, nesse primeiro 

momento. Hoje, a dinâmica já está diferente, 

conselho, e mesmo com todos os meus 

argumentos pedagógicos, o conselho 

entender que isso não vai ser bom para a 

escola, aí é uma outra situação. Agora uma 

única pessoa fazer esse julgo, é bem 

complicado, né. E aqui você pede o meu 

parecer sobre a participação do professor 

supervisor, né. Ele é o professor dos meus 

alunos lá na escola, é muito bacana, e é 

importante que ele seja muito bom. Então 

todos os textos que eu trabalhava com os 

alunos, eu também trabalhava antes com os 

supervisores, mandava para eles por e-

mail, ou entregava impresso para eles 

ajudarem nessa aliança. Textos que eu 

sabia que os alunos estavam estudando nas 

disciplinas aqui na universidade, eu 

também ia passando para os supervisores 

para eles fazerem esse link, muito 

interessante.  



82 

porque nós temos outros projetos. Conforme 

fomos ficando na escola, foi dando certo, 

algumas coisas não davam certo; as próprias 

alunas do Intervalo Legal pediram para fazer 

algo mais pedagógico, então mais voltado a 

questão da leitura e escrita, então hoje elas têm 

um projeto que se chama Projeto Biblioteca e 

Projeto Recuperação. Ficamos um ano com 

esse projeto, depois mudamos para outros dois 

projetos, um foi a Brinquedoteca Espaço 

Educativo, e o outro a Biblioteca Espaço de 

Aprendizagem, onde as meninas montaram 

carteirinha para os alunos, incentivo à leitura... 

E com isso desdobrou a pedido da direção da 

escola e dos professores a ajuda para 

alfabetização e letramento. Então, hoje a gente 

trabalha também a alfabetização e o letramento 

em cima da questão da biblioteca... então hoje 

elas estão no espaço da biblioteca, trabalhando 

os alunos que têm dificuldade de leitura e 

escrita. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Em sua fala, Orquídea relata que houve uma reunião com a vice-diretora da escola e 

com a coordenadora, pois o diretor havia pedido a sua aposentadoria. A partir desse primeiro 

encontro, Orquídea solicitou que a vice-diretora indicasse duas professoras para que as mesmas 

fossem as professoras supervisoras do Pibid. Após essa indicação, o projeto Pibid foi 

apresentado a toda a escola, o que, segundo a CA, facilitou muito o seu trabalho junto ao corpo 

docente e a comunidade escolar como um todo, uma vez que todas as dúvidas em relação ao 

Pibid foram esclarecidas. 

O país vivia um período eleitoral e a Orquídea e suas alunas pibidianas aproveitaram 

esse momento para promover uma eleição que deveria escolher o nome de uma rádio 

comunitária que foi um dos projetos desenvolvidos por esse grupo, o que realmente empolgou 

toda a comunidade. E o nome escolhido foi Rádio MIX. 
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Apesar de sinalizar as dificuldades para estabelecer contatos e encontrar diretores 

dispostos a criar um laço com a equipe escolar, que propiciasse um ambiente favorável ao 

trabalho, Gérbera pontua que, em seu trabalho com a EMEF, está aprendendo muito. A entrada 

do projeto na escola se deu por decisão do conselho, segundo sua fala, bem como a escolha das 

professoras supervisoras, o que a seu ver é um ponto positivo; mas ela ainda reforça que a 

dificuldade que encontrou para firmar os convênios deveria encontrar na legislação um respaldo 

“[...] para que o diretor não pudesse fazer isso”. 

Ela ainda indica que buscava uma homogeneidade formativa por meio do intercâmbio 

de textos com os professores supervisores e os pibidianos. 

Podemos entender que, apesar de possíveis obstáculos iniciais, uma vez estabelecido o 

convênio, seguiam-se as normas do programa. Eram aplicadas e obedecidas por CAs, 

pibidianos e professores supervisores, de modo a atender os objetivos do projeto.  

A aproximação com o ambiente de trabalho demonstra aos pibidianos o quanto o 

trabalho coletivo pode melhorar a e contribuir para formação dos seus futuros alunos. A 

formação do profissional docente, não é individual e sim coletiva. Por essa razão a inserção 

desses futuros professores em sala de aulas reais proporciona desenvolvimento de trabalho 

coletivo e reflexivo.  

 

Desta forma, o PIBID e o Estágio Curricular Supervisionado cumprem uma 

função muito importante na formação do futuro professor. Ao inserir os 

licenciandos no contexto real de atuação profissional, ou seja, na Escola 

Pública de Educação Básica, apresenta-se como uma possibilidade de 

superação do tradicional distanciamento entre a teoria e práticas pedagógicas, 

possível a partir da pesquisa acadêmica em diálogo com prática pedagógica. 

(RODRIGUES, 2015, p. 125). 

 

Ainda que Rodrigues (2015, p. 126) aponte a relevância do PIBID e do Estágio 

Curricular Supervisionado na formação do futuro professor, destaca ainda que o PIBID “[...] é 

um programa financiado com bolsas para licenciandos; que incentiva e valoriza a participação, 

mas privilegia apenas um grupo de bolsistas o que concorre para a separação dos licenciandos 

em formação”. 

O fato da autora apresentar essa realidade do programa não a faz desconsiderar o quanto 

o PIBID contribui para a formação inicial dos pibidianos. 

 

3.6 Relações estabelecidas: IES no contexto nacional 
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Perguntou-se às professoras: Havia na instituição um local para discussão dos desafios 

que foram surgindo no desenvolvimento do subprojeto? Com quem dialogava na instituição 

acerca do subprojeto? Houve um relatório parcial e final produzido acerca das atividades 

desenvolvidas? Participou de atividades de pesquisa relacionadas ao Pibid? Apresentou 

trabalhos? Publicou textos? Que avaliação faz de sua participação nas atividades do Pibid? Em 

que esta participação contribuiu para sua formação permanente e para sua atuação como 

professor formador de outros professores? Como avalia o projeto Pibid como política pública 

de formação de professores e de qualificação da escola básica pública? Como avalia o impacto 

do Pibid na escola pública parceira? 

 

Quadro 8 – Relações estabelecidas IES no contexto nacional 

Orquídea Gérbera 

Sim, porque todas que saíram estão hoje 

empregadas em escolas particulares. Fizeram 

processo seletivo, inclusive da escola do 

Bradesco, estaduais. Outras montaram escolas, 

né. E todas colocam que foram ‘pibidianas’, e 

elas dizem, eu tenho depoimento delas, se você 

depois quiser anexar, o quanto foi importante, 

e como o olhar delas se modificaram nessa 

rotina da escola com o professor mais 

experiente acompanhando-as nessa prática 

desse cotidiano, né. 

Comigo, CA? Eu não sei, eu nunca parei para 

perguntar...Assim, eu sempre fiz uma avaliação 

com elas, mas eu acredito que eu dei apoio. Na 

verdade, as coisas eram muito... não era preso, 

não era uma coisa ditatorial; elas não faziam 

nada, sem antes conversar comigo, porém eu 

não as amarrava. Então, as coisas foram fluindo 

até um ponto que elas andavam por si só. Eu 

fiscalizava no sentido da presença, no sentido 

da folha que a gente tem de controle, porém 

Local para discussão, tivemos as reuniões 

do grupo de coordenadores, né. Mas 

também um grupo que, entre os pares, 

muitas angústias eram tratadas a qualquer 

tempo, trocava experiência, e um ia 

conversando com outro, dialogávamos 

todos entre nós mesmos, senão todos ao 

mesmo tempo, com os que estavam mais 

próximos. Mas eu confesso que poderia ter 

havido mais reuniões, eu acho que foram 

poucas. Mas também todo mundo com 

tantas obrigações, né; cada vez que se 

determina um horário, uma reunião. Na 

verdade, nós marcamos várias que não 

chegaram a acontecer, sempre com o 

argumento de que a nossa vida estava uma 

loucura. 

Agora, esse ano, eu me uni... [os grupos dos 

dois polos], e as formações dos bolsistas é 

unificada. Então são todos os alunos 

juntos... Só que assim, se esse grupo 

aumentar muito, aí não vai caber em uma 
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elas faziam relatórios. Mas, nessa parte, assim, 

como elas me avaliavam, eu nunca... 

Sim, elas conseguiram caminhar com 

autonomia no projeto, e éramos... não existia 

uma hierarquia, eu em cima, era uma coisa... 

uma web ((riso)). Era algo que a gente 

compartilhava. Eu acho... eu sabia um pouco 

mais, mas elas também tinham mais 

experiências na própria escola, então a gente 

tinha essa troca. Eu acho que o Pibid contribuiu 

para a formação das alunas, fez diferença. 

Quanto à minha ação de coordenadora, 

impactou na formação? Eu acredito que sim, 

porque até hoje elas me procuram, até hoje a 

gente tem a troca. Houve um grau de 

amadurecimento, a gente, como é 

metodológico, a gente começou nos ensaios e 

erros. Eu acredito que ainda o projeto tem 

muitas coisas para melhorar. Por exemplo, a 

Rádio Mix parou, por quê? Porque a gente não 

tinha equipamento para a rádio, era 

improvisado. A gente solicitou, fez um pedido 

para o Capes daquele material e não veio. E 

eram coisas básicas, era caixa de som, era 

microfone, a gente nem pediu uma bancada 

nem nada. A diretora nos colocou toda a parte 

dos computadores, as meninas gravavam em 

casa as chamadas, as músicas, mas ficou 

faltando, né. 

 E o que eu aprendi com elas? Muito. Eu 

aprendi como é que é, porque apesar de eu 

trabalhar há muitos anos na educação, eu 

trabalhei em escolas de elite, escolas 

sala, vai ter que pôr em um auditório, mas 

não tem problema. Então são palestras, 

oficinas, debates, com essa quantidade 

grande de alunos. Em agosto de 2016 é que 

eu me afinei com esse grupo maior, porque 

eu estava isolada. O relatório, já falamos do 

relatório, né? 

Tem o relatório dos alunos, e tem o 

relatório institucional, que todo ano a gente 

participa e colabora de alguma maneira. 

Atividade de pesquisa, nós tivemos no 

primeiro ano a participação em um evento 

na instituição, com pôsteres e oficinas, e eu 

tive dois alunos que apresentaram... 

tiveram, inclusive, apresentação verbal, e 

mandaram texto, artigo, foi bem bacana. 

Uma, inclusive, era a Paloma. 

A avaliação que eu faço da minha 

participação? Eu acho que é positiva, mas 

eu ainda me cobro um pouco mais de 

empenho, acho que eu poderia me 

organizar melhor, eu tenho medo de cair 

nessa maré do, “ai, estou sem tempo, está 

uma loucura”. Eu acho que eu tenho feito o 

mínimo, e talvez, às vezes, um pouquinho 

mais, eu não dei tudo de mim, poderia. 

É porque assim, eu gosto do projeto, eu 

acho que eu já deixei isso muito claro. 

Tenho um bom vínculo com ele, me 

empenho; gosto do dinheiro que eu recebo 

dele, mas ele não pode ser um acessório na 

minha vida, ele tem que fazer parte do todo, 



86 

particulares, e como supervisora, eu trabalhei 

em escola de uma cidade do interior, pequena. 

Então todo mundo falava da escola pública, eu 

tive sorte porque essa escola, ela tem um 

diferencial, ela é uma escola de tempo integral, 

é em Pinheiros, que é um bairro bom, só que as 

crianças não moram em Pinheiros, nem Alto de 

Pinheiros, são filhos de funcionários de 

Pinheiros, eles moram na periferia. Eles são 

crianças que acordam 05:00 para chegar as 

07:00 lá no Flor de Maio. 

Exatamente, são pais trabalhadores do bairro. 

Mas assim, já tem um discernimento, já é uma 

escola que o pai coloca lá, porque acha que a 

educação é boa. Uns acham que é por causa de 

ficar o tempo todo, porque tem de tudo. Mas eu 

aprendi a rotina daquela escola, eu aprendi a 

relação com a comunidade. No começo a gente 

teve que aprender a respeitar o espaço, sempre 

orientei as alunas, que quem manda na escola é 

a diretora, que elas tinham que tudo passar para 

a professora supervisora, que a professora 

supervisora era o vínculo em relação à rede de 

ensino público, e a gente assim não teve 

grandes conflitos. No começo, as professoras 

que não fizeram parte do projeto, hoje, 

valorizam a presença das alunas bolsistas e 

pedem ajuda a elas, então aquele mal-estar... Eu 

estou agora em um momento que a diretora é 

nova e pediu, se continuar o projeto lá, que ela 

quer mudar as professoras supervisoras. Porque 

uma saiu da escola, foi removida, e a outra está 

sempre de licença, então ela gostaria que 

e eu venho me policiando o tempo todo, 

porque se eu bobear, ele vira um acessório. 

Eu entendo que ela é importante, porque as 

reflexões... a priori, todas as reflexões que 

fazemos a respeito de tudo que eles trazem 

são fundamentais para a formação desses 

professores. E tem também o lado 

acadêmico, da escrita, da leitura, que faz 

parte; eu também sou uma incentivadora 

disso, da observação, do tal link da teoria 

com a prática, mas eu insisto que a 

reflexão, o fomento à reflexão é a grande 

arma do coordenador, junto a esses 

meninos e meninas. 

A reflexão. A partir de leituras, a partir de 

práticas, de observações, mas também não 

ficar só na leitura, só na prática, e chegar 

até a reflexão, é fundamental, né. 

Isso. Eu me esforcei bastante para sempre 

chegar até a reflexão com eles, em todos os 

temas que tratamos. 
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fossem duas outras professoras. Eu falei que 

isso fica a critério dela, quando entrar a nova 

turma de alunos, se eu continuar sendo a 

professora coordenadora, a gente faz uma 

reunião, e ela tem o livre acesso de escolher, a 

gente vincula... 

Havia na instituição um local para a discussão 

dos desafios que foram surgindo no 

desenvolver... Sim, eu tinha uma sala lá, que 

era cedida para eu fazer as reuniões de 

discussão, ora era na sala dos professores, 

quando não era usada, e ora até a direção abria 

a sala dela para a gente fazer as reuniões. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Neste último quadro vamos falar de uma maneira geral do impacto do Pibid nas escolas 

na formação dos pibidianos e também do CA. Apesar do quadro se referir às ações e ao contexto 

nacional do Pibid, as falas das professoras vêm mesmo neste sentido de fechamento das 

discussões. Aparecem as relações que dão título ao quadro mas o peso maior das colocações se 

refere ao impacto do Pibid. 

Na fala de Orquídea está explícito o impacto positivo na formação e no encaminhamento 

profissional dos pibidianos. Ela declara que os alunos estão empregados em escolas 

particulares, em escolas estaduais e até mesmo em escolas próprias. Segundo Orquídea, o olhar 

das alunas se modificou no acompanhamento da rotina da escola, do trabalho do professor e da 

prática cotidiana. Aponta ainda a autonomia que constituíram ao longo do projeto. Autonomia 

esta que pode ser atribuída ao compartilhamento presente na relação entre os sujeitos 

envolvidos. Ela afirma que os assuntos eram conversados e resolvidos conjuntamente, mas sem 

uma ação ditatorial da sua parte. 

Nota também um impacto em sua profissionalidade. Ela teve, com a Escola Flor de 

Maio, a oportunidade de conhecer uma escola estadual de tempo integral em região 

metropolitana, o que era inédito em sua trajetória. 

Coloca ainda que a experiência foi baseada em “ensaio e erro”. Mas podemos avaliar 

que resultou em um maior número de acertos. A última fala de Orquídea confirma o espaço que 
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o programa e sua ação, bem como a dos pibidianos, conquistou na escola: era-lhes destinado 

um espaço e um tempo reservado às reuniões do grupo do Pibid. 

Gérbera, em sua fala, destaca alguns pontos que merecem mais atenção no 

desenvolvimento do programa na instituição. Ela declara um sentimento de isolamento na 

condução do seu subprojeto, que foi sanado quando se deu a união dos dois grupos dos dois 

pólos. 

Aponta que foi produzido pelos alunos material para o relatório institucional, bem como 

textos para a apresentação em congressos. Como avaliação do impacto do Pibid na formação 

dos futuros professores, salienta que tanto as atividades acadêmicas desenvolvidas quanto o 

fomento à reflexão (para ilustrar, “[...] tal link da teoria com a prática [...]”) são uma 

contribuição positiva. 

Também avalia como positiva a sua ação, mas se mostra consciente de que há o que 

ainda ser feito quanto à organização, empenho e priorização da atividade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer de nossa pesquisa, abordamos assuntos que em nosso entendimento são 

fundamentais para o desenvolvimento da formação inicial dos professores licenciandos que 

participam do subprojeto de pedagogia do Pibid na Universidade Nove de Julho. Sob a 

percepção das CAs, investigamos o impacto do Pibid na formação inicial dos pibidianos. 

Freire (1995) afirma que ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A 

gente se faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente, na prática e na 

reflexão sobre a prática. Tardif (2002, p. 19) está de acordo com essa assertiva, afirmando que 

“[...] o saber profissional se dá na confluência de vários saberes oriundos da sociedade, da 

instituição escolar, dos outros atores educacionais, das universidades”.  

Assim entendemos que o Pibid, no que tange à reflexão sobre a prática e a teoria, 

contribui com a formação dos licenciados, uma vez que permite a formação durante a formação 

inicial no seu futuro lócus de trabalho que é a escola. Esse estreitamento de relação com a real 

vivência escolar traz ganhos significativos na construção do ser docente. 

A afirmação acima vai ao encontro com a fala das CAs (Orquídea e Gérbera) que 

participaram dessa investigação. Em relação a isso, Orquídea diz: 

 

Bom, como eu disse, eu acredito que contribui quase que no mesmo tanto que 

a formação teórica, já que a universidade tem dificuldade de tratar do estágio 

de uma maneira um pouco menos burocrática, eu penso que os alunos... os 

bolsistas que passaram pelo projeto, eles chegaram... quando se formaram, 

chegaram com uma bagagem e um repertório muito maior que os outros. Eu 

não tenho dúvida do quanto isso é importante e só lamento que não seja um 

projeto com bolsas ilimitadas, lamento muito.   

 

 A fala da CA também apresenta uma das temáticas desenvolvidas em nossa pesquisa 

que é a relação da teoria versus a prática. Abordagem que vem sendo discutida amplamente no 

cenário da educação, como podemos observar em Tardif (2002) e Saviani (2007), entre outros 

estudiosos que afirmam que a teoria é indissociável da prática, e o contrário também se faz 

verdadeiro. 

Quando questionamos as CAs sobre o que o Pibid causaria de impacto na formação dos 

pibidianos em relação à indissociabilidade da teoria e da prática, Orquídea sinaliza que: 

 

E a questão da aliança, da teoria e da prática, sempre esteve presente, porque 

a gente tinha além delas estudarem, terem a teoria aqui no dia a dia, elas 

tinham um diferencial, que era mais teoria nas formações. Então a gente 

tentou fazer uma formação de uma forma agradável. Em um primeiro 

momento a gente pensou, e trazia os temas; no segundo momento a gente 

pediu que elas trouxessem o tema, e a partir das necessidades delas, da 
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escola, a gente dava a teoria e repensava. Então foi assim: ação, reflexão, 

ação. Sempre nesse movimento, assim, teoria e prática. 

 

A fala das CAs, nas entrevistas, vai ao encontro com os objetivos do Pibid que 

encontramos em nossa pesquisa documental, como podemos observar: 

 

 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica; 

 contribuir para a valorização do magistério; 

 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica; 

 inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação 

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

 incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 

 contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura. (BRASIL, 2016). 

 

Percebemos que a formação permanente é desenvolvida na prática diária dos licenciados 

e também podemos verificar nos encontros de formação que foram relatados pelas CAs. O 

mesmo se aplica num movimento de ação-reflexão-ação, que permite aos pibidianos ter uma 

visão de protagonismo em sua formação, pois os mesmos, ainda segundo nossas entrevistas, 

traziam de sua vivência na escola os temas geradores dos encontros de formação. Como afirma 

Gérbera: 

 

Aí aqui você pergunta: que demandas os bolsistas trouxeram das atividades 

na escola? Das mais diversas. Por exemplo, agora que fomos para uma escola 

da prefeitura, a questão da inclusão na prefeitura é muito mais forte do que 

no Estado. Então durante muito tempo ali nos primeiros meses, mesmo que 

as ações não fossem direcionadas para isso, as conversas e os diálogos, e até 

leituras eu encaminhei, porque é uma coisa que chamava muito a atenção dos 

alunos, de ver alunos incluídos de diversas necessidades, alunos diferentes 

mesmo, em uma mesma sala de aula ter um grupo maior, depois ter um 

cadeirante, um aluno de paralisia cerebral, um surdo e um cego. A prefeitura 

é assim. 

Na mesma sala de aula. Então... e com professor pedagogo, não é um 

professor especialista. Então falamos muito disso, e estudamos um pouquinho 

as políticas da educação inclusiva, foi muito bacana.  

  

A fala da CA diz respeito à relação do Coordenador de área com os bolsistas do seu 

subprojeto. Trabalho esse mais do que apreciado pelas considerações do Pibid, que na sua 

legislação dispõe exatamente a respeito dessa relação do CA com o bolsista pibidiano. A 



91 

supervisão dos docentes designados pelas IES como CA é de total importância para o 

desenvolvimento desses bolsistas da escola pública. 

Ainda ressaltamos que os princípios que norteiam o Pibid estão de acordo com as ideias 

de Nóvoa (2009) e Neves (2012 apud BRASIL, 2013a, p. 29) e são:  

 

1. formação de professores referenciada no trabalho na escola e na vivência 

de casos concretos; 

2. formação de professores realizada com a combinação do conhecimento 

teórico e metodológico dos professores das instituições de ensino superior e o 

conhecimento prático e vivencial dos professores das escolas públicas; 

3. formação de professores atenta às múltiplas facetas do cotidiano da escola 

e à investigação e à pesquisa que levam à resolução de situações e à inovação 

na educação; 

4. formação de professores realizada com diálogo e trabalho coletivo, 

realçando a responsabilidade social da profissão.  

 

Esses princípios são, no nosso entendimento, desenvolvidos pela IES com os encontros 

de formação que são promovidos pelos CAs junto aos seus bolsistas pibidianos e os professores 

supervisores convidados para tratar das mais diversas temáticas que são trazidas pelos bolsistas, 

de acordo com a necessidade de cada escola pública conveniada com o programa, e também 

com as temáticas elaboradas pelos CAs que promovem a relação da teoria abordada na sala de 

aula e a prática da escola pública.  

Com o exposto, entendemos que, segundo a percepção dos CAs, o impacto do Pibid é 

extremamente positivo na formação dos licenciandos, pois propicia desenvolvimento teórico, 

prático, reflexivo, metodológico e garante uma formação que entendemos como mais 

qualificada por permitir a prática de suas atividades teóricas aprendidas dentro da sala de aula 

da IES na escola de educação básica, passando por experiências que somente lhe seriam 

propiciadas após a conclusão de sua graduação. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA PARA COORDENADOR DE ÁREA DO PIBID 

 

ÁREA TEMÁTICA 1 – CARACTERIZAÇÃO DO COORDENADOR DE ÁREA: 

FORMAÇÃO/ATUAÇÃO 

1- Relate dados acerca de sua formação acadêmica: curso de graduação, especialização, 

mestrado e/ou doutorado. 

2- Relate dados acerca de sua trajetória profissional: início da carreira no magistério, 

atuação em quais níveis da educação, tempo de atuação em nível não superior, exercício 

em cargos técnicos e de gestão, tempo de atuação no magistério do ensino superior, 

atuação na formação de professores no ensino superior, cursos em que atuou e/ou atua, 

disciplinas ministradas. 

3- Fale sobre projetos de extensão e/ou pesquisa que criou, coordenou ou atuou na área de 

formação de professores. 

 

ÁREA TEMÁTICA 2 – INSERÇÃO DO CA NO PIBID 

4- Como se deu o início de suas atividades como coordenador de área do Pibid? Foi feito 

um convite? Ficou sabendo por colegas? Passou por processo seletivo?  

5- Quando tiveram início suas atividades e quando se encerraram (se isto se aplica)? 

6- Participou da elaboração do projeto institucional para concorrer ao edital de seleção de 

projetos? 

7- De qual subprojeto participou e/ou participa? 

8- Qual seu grau de autoria com relação ao(s) subprojeto(s) em que atua(ou)? 

9- Se foi o autor do subprojeto, qual razão a levou à sua criação? Qual inquietação e/ou 

objetivo esteve em sua gênese? 

10- Se não foi o autor e/ou coautor, como se deu sua apropriação do subprojeto? (O 

entendimento que teceu sobre o subprojeto). 

 

ÁREA TEMÁTICA 3 – AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SUBPROJETO COMO CA 

11- Que ações elegeu e desenvolveu de modo a atingir o escopo do subprojeto? 

12- Qual a dinâmica de execução do subprojeto? 

13- Que autores estiveram na base do desenvolvimento de suas atividades como 

coordenador de área? 

14- De que forma o que era trazido por alunos e professores supervisores impactou no 

desenvolvimento do subprojeto? 
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15- De que forma a questão da aliança teoria-prática esteve presente neste 

desenvolvimento? 

16- Que outros temas estiveram presentes (avaliação, metodologias, disciplina escolar, 

relação escola-comunidade, desenvolvimento de alunos, currículo etc.) e/ou foram 

surgindo? 

 

ÁREA TEMÁTICA 4 – AÇÕES JUNTO AOS ALUNOS BOLSISTAS 

17- Como foi feita a seleção dos alunos bolsistas? 

18- Quantos bolsistas estavam (estão) com você no desenvolvimento do subprojeto?   

19- Fale deles: características pessoais, nível de envolvimento nas atividades, produtividade 

dentro do esperado, situações inesperadas, grau de contribuição ao subprojeto, etc. 

20- Qual a periodicidades e a dinâmica dos encontros de estudo, discussão e formação entre 

você e os bolsistas? 

21- Como pode caracterizar o diálogo que estabeleceu com seus alunos bolsistas? 

22- Que qualificativos atribui à relação que estabeleceu com eles? 

23- Que demandas os bolsistas trouxeram das atividades na escola? 

24- Como estas demandas redirecionaram o subprojeto? 

25- De que recursos teve que lançar mão para atender às demandas do subprojeto e dos 

bolsistas? 

26- Em sua opinião, em que o Pibid contribuiu para a formação dos bolsistas? 

27- Em sua opinião, como sua ação enquanto coordenador de área impactou na formação 

dos bolsistas? 

28- Que grau de amadurecimento teórico-metodológico os alunos bolsistas demonstraram 

ter, em sua opinião, ao entrar no projeto e ao finalizar as atividades? 

29- Os alunos bolsistas adotaram alguma forma de registro das atividades desenvolvidas na 

escola e nas reuniões com você? 

30- Os alunos bolsistas manifestaram espontaneamente e/ou formalmente algum tipo de 

avaliação do impacto da participação no Pibid em sua formação como futuro professor? 

31- O que os alunos manifestavam mais agradar a eles na participação no Pibid? O que 

manifestavam não gostar?  

32- Quais as maiores dificuldades dos alunos durante a execução do projeto? Como lidaram 

com isto? Como se deu sua participação como coordenador de área no sentido de 

auxiliar a superar os obstáculos? 
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33- O que lhes era mais fácil? Em que esta característica facilitadora ajudou no 

desenvolvimento das ações do bolsista perante o projeto? 

34- Que avaliação faz do percurso que os bolsistas desenvolveram ao longo do projeto: 

como chegaram, que futuros professores aparentavam que seriam, como saíram, que 

futuro professor prometem ser a partir da participação no Pibid? 

 

ÁREA TEMÁTICA 5 – RELAÇÕES ESTABELECIDAS: IES E ESCOLA PÚBLICA,  

35- Como foi feito o contato com a escola pública?  

36- Como foi feita a seleção do(s) professor(es) supervisor(es)? 

37- Qual sua impressão deste contato, das pessoas que lá estiveram para estabelecer o 

convênio? Qual lhe pareceu ser a expectativa da escola com relação ao projeto do Pibid? 

38- Qual seu parecer sobre a participação do professor supervisor no subprojeto em que 

trabalharam juntos? Em que ele contribui para o subprojeto, para os bolsistas e para sua 

formação como professor de ensino superior? O que aprendeu com ele? O que entende 

que ele aprendeu com você e com os bolsistas? 

 

ÁREA TEMÁTICA 6 – RELAÇÕES ESTABELECIDAS: IES NO CONTEXTO NACIONAL 

39- Havia na instituição um local para discussão dos desafios que foram surgindo no 

desenvolvimento do subprojeto? 

40- Com quem dialogava na instituição acerca do subprojeto? 

41- Houve um relatório parcial e final produzido acerca das atividades desenvolvidas? 

42- Participou de atividades de pesquisa relacionadas ao Pibid? Apresentou trabalhos? 

Publicou textos? 

43- Que avaliação faz de sua participação nas atividades do Pibid? 

44- Em que esta participação contribuiu para sua formação permanente e para sua atuação 

como professor formador de outros professores? 

45- Como avalia o projeto Pibid como política pública de formação de professores e de 

qualificação da escola básica pública? 

46- Como avalia o impacto do Pibid na escola pública parceira? 


