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RESUMO 
 

O presente trabalho trata da formação do pedagogo no âmbito do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). Parte da reflexão sobre formação do pedagogo e a base 

docente presente nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia. 

Assim, como objetivo geral analisar as contribuições do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (Pibid) para a formação dos licenciandos do curso de Pedagogia da 

Universidade de Brasília (UnB) a partir da ótica de bolsistas e ex-bolsistas de iniciação à 

docência e supervisão. Foi realizada uma pesquisa qualitativa que busca fazer este 

levantamento a partir de dados descritivos e não quantitativos. A pesquisa foi realizada por 

meio de pesquisa documental e pesquisa de campo. Na pesquisa documental, foram 

analisados documentos oficiais nacionais destinados a formação de professores e a educação 

básica, como a Lei nº 9.394/1996, a Resolução CNE/CP Nº01/2006, o Decreto 6.755/2009 e a 

Lei nº 13.005/2014,  a fim de destacar os objetivos do Pibid que também são objetivos deste 

documento e, a pesquisa documental, também foi realizada por meio de documentos 

normativos do programa como o Edital MEC/CAPES/FNDE 2007, o Decreto 7.219/2010, a 

Portaria nº 096/2013 e o Edital 61/2013 com intenção de destacar a evolução do programa em 

e a clareza da transcrição de seus objetivos. Esta pesquisa atendeu aos seguintes objetivos 

específicos: analisar os objetivos propostos pelo Pibid em seus documentos normativos e 

comparar os objetivos do programa com os objetivos constantes em outros documentos 

oficiais destinados à formação de professores e à educação básica. A pesquisa de campo 

atendeu ao objetivo específico de identificar as contribuições do Pibid, a partir da ótica de 

bolsistas e ex-bolsistas de iniciação à docência e de supervisão e consistiu na aplicação de 

questionário para bolsistas e ex-bolsistas de iniciação à docência e de supervisão para o 

alcance dos objetivos e do seguinte problema “Em que medida o Pibid contribui para o 

processo de formação do pedagogo da Faculdade de Educação – FE, da Universidade de 

Brasília – UnB e para suas práticas educativas docentes?”. Os principais resultados apontaram 

que as maiores contribuições do Pibid para o pedagogo que está sendo formado pela UnB são 

a integração entre a educação superior e a educação básica, a articulação entre a teoria e a 

prática e a ampliação da visão sobre a atividade docente e sobre o contexto escolar. 

 

Palavras-Chave: Formação do Pedagogo; Docência; Pibid. 
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MEMORIAL 

 

Meu nome é Kariny Cristina Pereira, nasci no dia 08 de abril de 1994 em uma cidade 

chamada Gama, localizada no Distrito Federal. Sou oriunda de uma família brasileira simples. 

A história do meu nome, também é muito simples e rápida. Meus pais tiveram apenas duas 

filhas, e eu sou a mais nova. Quando minha mãe estava grávida de mim, achou que fosse 

menino e já tinha até escolhido o nome, mas, ao descobrir que era uma menina, não tinha 

pensado em nenhum nome, foi quando minha vó paterna sugeriu o nome de Carina. Meus 

pais gostaram muito do nome, mas decidiram colocar a letra K e a letra Y, pois o nome da 

minha irmã é Kelly e queriam deixar a escrita do meu nome parecida. 

Meus pais nunca pesquisaram sobre a origem e o significado do meu nome, então eu 

realizei pesquisas na internet onde, no site www.osignificadodosnomes.com.br, descobri que 

meu nome é uma variação do nome Karina que tem origem muçulmana e significa dama 

generosa. Gostei muito do significado e, apesar de não acreditar muito nestas leituras de 

comportamento, me vi na descrição encontrada. Minha vida familiar sempre foi muito boa, 

minha família é maravilhosa, são a minha base. Como havia mencionado anteriormente nasci 

no Gama e morei lá até os meus quatro anos de idade e, após o falecimento do meu avô 

paterno, nos mudamos para uma cidade no Goiás, chamada Cidade Ocidental, onde iniciei 

uma nova fase da minha vida e também minha trajetória escolar. 

Aos seis anos de idade, minha mãe me matriculou no antigo “prezinho”, em uma 

escola municipal, onde fiquei até a 6ª série do ensino fundamental. Minha recordação desta 

escola é muito boa, bons professores, boa estrutura, etc. Foi uma escola que influenciou muito 

meu gosto pelo ensino, por estudar e o maior de todos, de continuar no ambiente escolar 

profissionalmente. Até que, a escola que antes recebiam alunos até a 8ª série do ensino 

fundamental, se tornaria uma escola para até a 4ª série do ensino fundamental foi ai que minha 

mãe teve que me matricular em outra escola. 

Fui matriculada em um colégio estadual que ficava na ponta da rua onde eu morava, 

estava animadíssima para começar as aulas. Quando entrei no colégio pela primeira vez, já de 

cara eu não gostei, havia poucas salas e minúsculas onde tinham aproximadamente 40 alunos 

por turma, o pátio era pequeno, as pessoas não eram receptivas e os professores eram 

ignorantes. Todos os dias ao me levantar e saber que tinha que ir para o colégio batia uma 

angústia muito grande, mas, como era o colégio mais perto da minha casa e meus pais não 
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tinham condições para me colocar em uma escola particular, acabei ficando lá até o 3º ano do 

ensino médio, ou seja, me formei lá.  

Durante minha vida toda nunca tinha ouvido falar em universidade pública, e pensava 

ter pouca chance de poder pagar uma faculdade particular. Foi então que a minha família, que 

permaneceu no Gama, ficaram alvoroçados com a entrada dos meus primos na UnB e 

divulgaram a notícia. Até o momento, ainda não sabia o porquê de tanta felicidade, quando 

por curiosidade fui pergunta-los qual era a vantagem como funcionava, etc. Eles me falaram 

sobre a UnB e eu, é claro, fiquei encantada em saber que poderia ter a possibilidade de entrar 

em uma faculdade e, melhor ainda, pública. 

Ao conhecer as vantagens de uma universidade pública, decidi conversar com meu pai 

para tentar convence-lo a me matricular em um cursinho pré-vestibular, pois o colégio onde 

estudava não me dava subsídios para isso. No começo ele não concordou muito pois eu teria 

que sair de casa todos os dias, pegar ônibus, chegar tarde e me esforçar dobrado, mas, tinha 

uma prima que iria entrar no Alub, no início do último ano do ensino médio, foi ai que vi a 

oportunidade de pedir aos meus tios que explicassem ao meu pai o quanto isso era bom e 

importante e que seria muito significativo, foi ai que ele topou e eu comecei a fazer o pré-

vestibular no início de 2011. 

Minha intenção era de entrar na UnB no 2º semestre de 2011, entretanto, naquele ano a 

saída na metade do último ano da escola, não era mais permitido. Então, decidi que nem 

tentaria fazer a prova e continuei fazendo o cursinho com o objetivo de prestar vestibular para 

engenharia civil e, quanto mais o tempo passava mais eu pensava no sonho de ser professora, 

foi então, que no momento de realizar minha inscrição no site, passou um filme em minha 

cabeça e acabei escolhendo o curso de Pedagogia, claro que antes de me inscrever conversei 

com meus pais e, como sempre, eles me apoiaram bastante e ficaram felizes por minha 

escolha, pois escolhi o que eu sempre quis. 

Então, no final do ano de 2011 fiz a prova para ingresso no curso de Pedagogia da 

UnB, do 1º semestre de 2012, quando saiu o gabarito eu a corrigi e, pelos cálculos que eu 

havia feito, não iria ter nota suficiente para passar, fiquei preocupada, mas na espera do 

resultado. Quando chegou o dia de fazer a consulta eu estava sozinha em casa e o site ficava 

dando erro quando finalmente consegui abri-lo. Pensei inúmeras vezes em não digitar meu 

nome, mas, quando tive coragem digitei e estava lá, aprovada! Foi uma das minhas maiores 

conquistas e razão de grande felicidade e, mais uma vez, meus pais ficaram felizes por mim. 

A minha trajetória no curso foi muito tranquila e me apropriei de grandes 
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aprendizagens e experiências significativas que levarei para minha atuação profissional. 

Uma das maiores experiências, e que é também a razão da elaboração deste trabalho, foi 

minha participação no Pibid. 

Entrei no programa em março de 2013 e sai em setembro de 2013. Obtive grande 

aprendizado enquanto participante do Pibid, pois foi uma experiência impar que me 

oportunizou uma base de formação muito boa pois, diferente de outras experiências, pude 

vivenciar a realidade de uma escola pública e contribuir para a formação daqueles que ali 

faziam parte e eu acabei me integrando naquele ambiente e me sentindo, cada vez mais, parte 

dele. Permaneci por seis meses no programa e só sai por que, como sempre morei longe, 

precisei procurar um estágio para auxiliar no transporte e, assim foi! Comecei meu estágio na 

Capes em setembro de 2013 e, após um ano nele, fui contratada e atualmente sou terceirizada. 

Não me arrependo pela carreira que escolhi, pois, desde o primeiro momento, sabia o 

que me esperava pela frente, como por exemplo, a desvalorização da profissão e o não 

reconhecimento, que é de merecimento, do papel ímpar de um professor. Hoje, estou 

chegando ao final do meu curso e carrego comigo grandes aprendizados e experiências, e 

minha trajetória na UnB, não poderia ter sido melhor, professores muito bons e uma trajetória 

muito boa que irá contribuir, e muito, para minha atuação profissional. 
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INTRODUÇÃO 

 

A história da formação de professores no Brasil demonstra que, antes do século XIX a 

formação de professores não exigia respostas das instituições de ensino e “... a questão da 

formação de professores exigiu uma resposta institucional apenas no século XIX, quando, 

após a Revolução Francesa, foi colocado o problema da instrução popular” (SAVIANI, 2009, 

p. 143). É a partir daí que, também, deriva o processo de criação de Escolas Normais como 

instituições encarregadas de preparar professores. E, somente em meados do século XX “é 

que realmente começa o processo de expansão da escolarização básica no país” (GATTI, 

2009, p. 11).  

A formação de professores teve como experiência os Institutos de Educação Superior 

– ISEs, que “... no âmbito das faculdades isoladas ou integradas, constituiriam o novo formato 

de formação de docentes, em substituição aos cursos fragmentados oferecidos aqui e ali”. 

(GATTI, BARRETO, 2009, p. 44). As experiências obtidas desta nova proposta de formação 

de professores fizeram com que a ideia de organização se perdesse e, além da desorganização, 

segundo Gatti, Barreto (2009), nos ISEs 

...as condições definidas para a contratação de docentes especificamente para eles 

também podem ter concorrido, no âmbito das instituições privadas, em virtude de 

seu custo maior, para que a ideia de um centro específico formador de docentes, 

fosse um instituto ou uma faculdade, não vingasse. (GATTI, BARRETO, 2009, 

p.46). 

 

O curso de Pedagogia teve como experiência formativa anterior as próprias Escolas 

Normais, mas foi se diferenciando por objetivos de formação mais amplos que o curso 

normal. Inicialmente, o curso era destinado a formação de professores para atuar como 

docentes nas Escolas Normais e tinha como objetivo a formação de bacharéis e de 

licenciandos. Através das leituras, evidencia-se o distanciamento entre a realidade social e a 

educacional, pois as metodologias e práticas de ensino não estavam incluídas no currículo dos 

cursos de Pedagogia até 1969 e nem exigia dos professores a prática docente. Nas 

reorganizações do ensino superior, o curso de pedagogia sofreu, a partir da publicação da Lei 

5.540/68, a divisão do curso em habilitações técnicas. E, a partir da publicação da Lei 

5.692/71, as Escolas Normais foram transformadas para se adequarem as diretrizes impostas. 

Criou-se, então, a chama Habilitação Específica para o Magistério – HEM, onde a formação 

de especialistas e professores para ministrar aulas nos cursos normais eram feitas 

exclusivamente nos cursos de Pedagogia.  
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As HEMs receberam inúmeras críticas, inclusive, que aqui cabe ressaltar, a dicotomia 

entre a teoria e a prática, onde não era priorizada a articulação entre o processo de formação e 

a realidade do ensino. Após tantas criticas, as HEMs foram extintas aproximadamente entre as 

décadas de 70 e 80 e, diversas formas de tentar melhorar as condições de professores, a nível 

nacional, foram propostas com a ideia de “revitalização do ensino normal”. (TANURI, 2000, 

p. 82). E, para substituir as habilitações o MEC propôs, em 1982, projeto dos Centros de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério – CEFAMs, o qual tinha como proposta a 

adequação da formação de professores e redimensionamento das escolas normais para centros 

de formação inicial e continuada destinados a professores de pré-escola e das séries iniciais. 

No entanto, como “... muitos centros não haviam conseguido ampliar suas funções para 

contemplar ações de aperfeiçoamento dos professores e de educação continuada em geral.” 

(TANURI, 2000, p. 83), não houve aproveitamentos de seus resultados e outros projetos em 

paralelo foram propostos pelo MEC, porém, não tiveram continuidade. 

Durante os esforços para melhorar a formação de professores das séries iniciais, foram 

feitas remodelações nos cursos de Pedagogia para que ele também pudesse contribuir para 

esta melhoria. A aprovação da Lei nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB e das Diretrizes Curriculares de cada curso de Licenciatura pelo Conselho 

Nacional de Educação – CNE, Resolução CNE/CP Nº 1 de 15 de maio 2006, trouxe à 

discussão o papel da prática pedagógica e da docência na formação de professores.  

A Resolução CNE/CP Nº 1 de 15 de maio 2006 dispõe sobre as diretrizes curriculares 

para o curso de Pedagogia, onde é colocada em destaque a definição de princípios, condições 

de ensino e aprendizagem que se dará por meio de estudos teórico-práticos e investigações e 

reflexões críticas. Para a estrutura curricular e o alcance dos objetivos nela propostas, as 

DCNs reservam carga horária destinada exclusivamente ao estágio. Entretanto, Gatti e Barreto 

(2009) destacam que na maior parte destes estágios estão envolvidas apenas observações e 

não proporcionam aos estudantes das licenciaturas, principalmente aos de Pedagogia que cabe 

aqui ressaltar, a consolidação da prática efetiva nas escolas. Ou seja, a partir do estudo 

aprofundado sobre a licenciatura em Pedagogia, nota-se que um dos grandes problemas da 

formação docente no Brasil é o distanciamento entre a teoria e a prática tendo, como 

consequência, o distanciamento da educação superior da educação básica. 

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. 

(GATTI; ANDRÉ; GIMENES; FERRAGUT, 2012, p.9). 
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Através dessa historicidade que envolve a formação de professores e, especificamente, 

a formação de docentes para atuação nas séries iniciais da educação básica, é possível 

observar, conforme Carvalho (1998), que as diretrizes e bases da educação nacional não têm o 

poder, por si só, de alterar a realidade educacional e, de modo especial, a formação inicial e 

continuada de professores, mas podem produzir efeitos em relação a essa mesma realidade. 

Por estas afirmações apresentadas e diante da história da formação de professores, 

pretende-se, neste trabalho, discutir o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – Pibid, como proposta de qualificação da formação docente, especialmente, da 

formação do Pedagogo. Destaca-se que mesmo com as discussões sobre esta formação que 

propõem aprendizagens teórico-práticas, nos currículos, nas diretrizes e em demais 

documentos, estes objetivos na maior parte das vezes não são alcançados com apenas estágios 

obrigatórios, pois, como os currículos são flexíveis, o que era para ser prático, acaba ficando 

apenas na mera observação. As reformulações do curso de Pedagogia, ocorridas nos anos 90, 

destacam a necessidade de uma formação que contemple, segundo Scheibe (2007, p.58), “... 

atividades práticas...” e também outras atividades, além do estágio obrigatório com carga de 

300 horas para os licenciandos do curso de Pedagogia. No entanto, mesmo que a exigência da 

prática esteja pontuada nos documentos de reformulação, também segundo Scheibe (2007, 

p.60) “... o desafio é estabelecer uma formação teórica sólida, com base no conhecimento 

científico e na pesquisa consolidada, e não ceder à incorporação da racionalidade técnica ou 

do praticismo pedagógico”. 

Neste cenário, o programa propõe objetivos que buscam resolver, as lacunas desta 

formação. Os objetivos estão pontuados da seguinte forma na página da Capes: 

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, 

CAPES, 2008). 

 

O Pibid surge como alternativa política do país para melhorar este cenário nacional e 

dar apoio à necessidade de realização desta pesquisa que tem como objetivo geral demonstrar 
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as contribuições do Pibid para a formação do Pedagogo da Universidade de Brasília – UnB, 

com a apropriação do seguinte problema: Em que medida o Pibid contribui para o processo de 

formação do pedagogo da Faculdade de Educação – FE, da Universidade de Brasília – UnB e 

para suas práticas educativas docentes?  

Diante desta questão de pesquisa o presente trabalho tem como objetivo geral analisar 

as contribuições do Pibid para a formação do Pedagogo da Universidade de Brasília – UnB, 

segundo as percepções de bolsistas e ex-bolsistas. Para o alcance deste objeto geral, foram 

traçados os seguintes objetivos específicos:  

a) analisar os objetivos propostos pelo Pibid em seus documentos normativos;  

b) comparar os objetivos do programa com os objetivos constantes em outros 

documentos oficiais destinados à formação de professores e à educação básica; 

c) identificar as contribuições do Pibid, a partir da ótica de bolsistas e ex-bolsistas de 

iniciação à docência e de supervisão. 

A pesquisa utilizada, para o alcance dos objetivos pontuados, é uma pesquisa de cunho 

qualitativo que, segundo Neves (1996, p.1), “... ganhou espaço em áreas como a Psicologia, a 

Educação e a Administração de empresas”. Diferente da pesquisa quantitativa, a pesquisa 

qualitativa não busca demonstrar resultados a partir de levantamentos numéricos e 

estatísticos, mas, busca fazer este levantamento a partir de dados descritivos e que 

possibilitam “... o contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo” 

(NEVES, 1996, p.1). 

Esta pesquisa tem como características: 

(1) o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental; (2) o caráter descritivo; (3) o significado que as pessoas dão às coisas e 

à sua vida como preocupação do investigador; (4) enfoque indutivo. (NEVES, 1996, 

p.1). 

 

 A partir destas características é possível perceber que este tipo de pesquisa tem como 

significado a tradução a expressão do sentido que o programa tem pela perspectiva extraída 

dos relatos dos atores nele envolvidos, como para a escola e para a universidade como 

também para os bolsistas do subprojeto de pedagogia da UnB, público o qual é o principal 

objeto de investigação desta pesquisa. Para esta investigação foram contempladas a pesquisa 

documental e a pesquisa de campo por meio da aplicação de questionários. 

A pesquisa documental “... vale-se de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa” (GIL, 2008, p. 51). Ou seja, esta pesquisa será realizada por meio de documentos 
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primários, onde “... a fonte da coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fontes primárias” (MARCONI, LAKATUS, 2003, p. 174).  

As vantagens de se apropriar desta metodologia de análise, segundo Gil (2008, p. 

153), são de: possibilitar o conhecimento do passado onde “... os dados documentais, por 

terem sido elaborados no período que se pretende estudar, são capazes de oferecer um 

conhecimento mais objetivo da realidade”; possibilitar a investigação dos processos de 

mudança social e cultural, pois “... as fontes documentais tornam-se importantes para detectar 

mudanças na população, na estrutura social, nas atitudes e valores sociais etc.”; obtenção de 

dados com menor custo, pois comparado aos custos de pesquisas experimentais e de 

levantamentos requerem um custo elevado, já a pesquisa documental “... as pesquisas 

elaboradas a partir de dados já existentes, por requererem, de modo geral, uma quantidade 

bem menor de recursos humanos, materiais e financeiros tornam-se mais viáveis [...]”.  

A pesquisa documental, por exemplo, permite que o pesquisador tenha criatividade no 

direcionamento de sua análise lhe proporcionando “... enfoques diferenciados” (NEVES, 

1996, p. 3). Além dessas possibilidades, esta forma de pesquisa permite que se tenha acesso à 

“... pessoas a que não temos mais acesso físico” (NEVES, 1996, p. 3), que no caso deste 

trabalho, pessoas que redigiram os documentos oficiais que não podem ser entrevistadas, por 

conta da distância, motivo de falecimento, etc. e oportunizam “... estudos de longos períodos 

de tempo” (NEVES, 1996, p. 3), ou seja, documentos redigidos em diferentes datas e 

momentos que possuem propostas parecidas, ou até as mesmas, em espaços longos de tempo. 

Diante destas possibilidades, a pesquisa documental foi realizada em duas etapas. Na 

primeira etapa foram selecionados documentos oficiais, como a Lei nº 9.394/1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a Resolução CNE/CP Nº1/2006 que 

institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura, o Decreto 6.755/2009 que institui a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da CAPES no fomento a 

programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências, e a Lei nº 13.005/2014 

que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Estes documentos 

foram cuidadosamente selecionados, pois possuem em sua estrutura: objetivos, propostas, 

metas, etc. destinados à formação de professores, e à educação básica e, no caso da Res. 

CNE/CP Nº 01/2006, diretrizes específicas para o curso de Pedagogia, que também dialogam 

com os objetivos do Pibid. 
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A segunda etapa da pesquisa documental buscou destacar a evolução do Programa a 

partir do Edital MEC/CAPES/FNDE 2007, que é o primeiro documento a formalizar a seleção 

de instituições de ensino superior – IES para apresentarem suas propostas com a intenção de 

participar do programa, o Decreto nº 7.219/2010, que dispõe sobre o Pibid e dá outras 

previdências, a Portaria nº 096/2013 que regulamenta o Pibid e o Edital nº 61/2013, que foi o 

último edital lançado para seleção de IES. Assim, foi possível pontuar os processos evolutivos 

do programa. Como a pesquisa documental dialoga com a própria descrição do programa, os 

resultados obtidos serão apresentados no capítulo II. Este capítulo será apresentado após a 

descrição da segunda fase da pesquisa, que foi a pesquisa de campo. 

A pesquisa de campo é “... aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações 

e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma 

hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre 

eles.” (MARCONI, LAKATUS, 2003, p. 186). E, segundo Gil (2008), os estudos de campo 

“... procuram muito mais o aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das 

características da população segundo determinadas variáveis”. Ou seja, esta pesquisa permite 

a observação, através da coleta de dados, e o registro de variáveis que são relevantes para a 

pesquisa, que não se constituem somente a partir de dados quantitativos, mas de atribuições 

qualitativas ao problema. 

O grupo de pesquisa de campo escolhido foi o quantitativo-descritivo que “consistem 

em investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o delineamento ou análise 

das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de 

variáveis principais ou chave” (MARCONI, LAKATUS, 2003, p.187), também, conforme os 

autores, podem ser utilizadas algumas técnicas “... como entrevistas, questionários, 

formulários etc. e empregam procedimentos de amostragem”. ((MARCONI, LAKATUS, 

2003, p. 187). 

Nesta pesquisa, o questionário foi escolhido como procedimento metodológico para 

alcance dos objetivos. Pois, também segundo Marconi, Lakatus (2003, p. 201), “... o 

questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador” e, que 

tem como vantagem, a economia de tempo e possibilita que várias pessoas respondam 

simultaneamente, abrangendo uma área geográfica maior e, também, obtêm respostas mais 

rápidas e mais precisas, assim como outras vantagens destacadas por Marconi, Lakatus (2003, 

p. 201).  
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Entretanto, também devem ser consideradas as desvantagens deste tipo de instrumento 

de pesquisa conforme destacado também pelos autores Marconi, Lakatus (2003, p. 202), 

apenas pequena porcentagem de questionários retornam, e destes questionários que retornam 

pode haver perguntas sem respostas, respostas que não conversam com o propósito do 

objetivo da questão, etc. Portanto, para que o retorno desses questionários fosse maior que o 

esperado e para que as perguntas de opiniões não ficassem sem respostas, os questionários 

foram distribuídos por e-mail e foi estruturado da seguinte forma. 

Os itens a e b da questão 1, dos dois questionários (anexos I e II) referem-se a questões 

de fato, ou seja, questões que extraem respostas concretas e fáceis, elas “... referem-se a dados 

objetivos: idade, sexo, profissão, domicílio, estado civil ou conjugal, religião etc.” 

(MARCONI, LAKATUS, 2003, p. 208). Estas perguntas permitem identificar o sujeito 

pesquisado sem que ele sofra constrangimento e, no caso desta pesquisa, foi feita a coleta 

somente sobre o sexo e a idade dos respondentes. 

A questão 2, dos dois questionários, contempla em seus itens algumas formas de 

perguntas que extraem informações sobre o Pibid. Por exemplo, os itens a e c, referem-se a 

perguntas de ação, que segundo Marconi, Lakatus (2003, p. 208), “Referem-se a atitudes ou 

decisões tomadas pelo indivíduo. São objetivas...”. Nestas questões foi possível coletar 

informações sobre o mês e o ano de ingresso dos bolsistas no Pibid e, para ex-bolsistas, 

quanto tempo permaneceram no programa. 

Os itens b e d contemplam a mescla de perguntas de múltipla escolha com perguntas 

abertas, pois esta mescla “... possibilita mais informações sobre o assunto, sem prejudicar a 

tabulação.” (MARCONI, LAKATUS, 2003, p. 207). Neste caso, também nos dois 

questionários, foram coletados dados referentes aos interesses que levaram o bolsista a 

ingressar no programa e, no caso de ex-bolsistas, os motivos que o levaram a desistir. 

O item e, dos dois questionários, é composto por perguntas de estimação e avaliação 

onde os respondentes poderão “... emitir um julgamento através de uma escala com vários 

graus de intensidade para um mesmo item” (MARCONI, LAKATUS, 2003, p. 206). A escala 

utilizada foi a escala de Likert, que, segundo Gil (2008, p. 143), é “... de elaboração mais 

simples e de caráter ordinal, não medindo, portanto, o quanto uma atitude é mais ou menos 

favorável. ” Ou seja, ela não mede o quanto em números, mas o quanto em nível de 

concordância, como é o caso desta pesquisa, onde foram pontuadas as contribuições 

objetivadas pelo Pibid e foi feito o levantamento sobre o nível de concordância dos 

respondentes sobre estas contribuições e, também, se não concordavam com elas.  
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Além destas questões que possibilitaram o levantamento sobre o nível de concordância 

dos respondentes, foram utilizadas também questões abertas, as quais permitiram aos 

informantes certo conforto em suas respostas e o uso de sua linguagem própria para emitir 

opiniões sem constrangimentos. Este tipo de questão “Possibilita investigações mais 

profundas e precisas” (MARCONI, LAKATUS, 2003, p. 204). Mas, também precisa ser 

levada em conta a dificuldade que o respondente tem na interpretação da pergunta e, também, 

a interpretação desejada pelo pesquisador para que não a pesquisa não seja levada para outro 

rumo. Mas, mesmo com os riscos, estas questões possibilitam que o sujeito dê sua 

contribuição para a pesquisa.  

As questões abertas no questionário destinado aos bolsistas de iniciação à docência, 

nos itens f e g, buscaram investigar, respectivamente, as dificuldades encontradas no 

desenvolvimento das atividades e as contribuições referentes a pontos que não foram 

abordados nos questionários e que eles achavam importante registrar. Referente ao 

questionário destinado aos supervisores as questões abertas constantes nos itens f, g e h, 

também, respectivamente, abordaram como os supervisores avaliam sua contribuição para a 

formação de novos professores e, também, como o questionário de iniciação à docência, as 

dificuldades encontradas no desenvolvimento das atividades e as contribuições com questões 

que não foram abordadas pelo questionário. 

Após a estruturação dos questionários eles foram aplicados aos bolsistas de iniciação à 

docência e aos supervisores por meio de e-mail. Foram aplicados 20 questionários. Desses 20, 

retornaram 11 de bolsistas e ex-bolsistas de iniciação à docência e 2 de bolsistas e ex-bolsistas 

de supervisão. Assim, os participantes da pesquisa foram 11 bolsistas e ex-bolsistas de 

iniciação à docência e 2 bolsistas e ex-bolsistas de supervisão do Pibid que atuaram no 

Programa no período de junho de 2011 até atualmente.  

Para melhor compreender a temática e os procedimentos descritos anteriormente, este 

trabalho está dividido em III capítulos. Iniciando, o capítulo I apresenta os aspectos históricos 

da formação de professores no Brasil e, também, do curso de Pedagogia para que seja possível 

compreender as transformações ocorridas nestes processos para se chegar ao momento atual 

de formação de professores, neste capítulo, referente ao curso de Pedagogia, será traga as 

atuais diretrizes curriculares nacionais para o curso.  

No capítulo II será apresentado o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência – Pibid, enfatizando, com base em referências teóricas, suas definições, objetivos, 

estrutura e dados quantitativos que mostram sua evolução ascendente. Também serão 
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expostos neste capítulo os resultados da pesquisa documental, realizada através dos 

documentos normativos do Pibid e de documentos oficiais nacionais que dialogam com os 

objetivos do programa e referenciados anteriormente. E, por último, sobre as contribuições do 

programa para o curso de Pedagogia, neste capítulo, serão destacadas duas pesquisas que 

apontam resultados positivos em relação aos objetivos propostos pelo programa e vivenciados 

na prática.  

Os resultados alcançados por meio dos questionários serão expostos por meio de 

gráficos e tabelas no capítulo III e, após destacar os resultados, estão expostas as 

considerações finais acerca dos resultados obtidos e a proposição de novas pesquisas para 

abordar questões não abordadas, que são inesgotáveis, pois quando se trata da formação de 

professores e qualidade da educação básica, se tem muito a se falar, se pensar e se propor. 
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CAPÍTULO I – FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O CURSO DE 

PEDAGOGIA 

 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os aspectos históricos da formação 

docente no Brasil para compreender as transformações que ocorreram desde quando se 

pensou a necessidade de formar professores até o momento atual. O capítulo também trará as 

perspectivas históricas do curso de Pedagogia com o objetivo de destacar as transformações 

ocorridas nesta licenciatura, abordando suas atuais diretrizes curriculares que trazem 

claramente a necessidade de uma formação que contemple a formação teórico-prática,  

1.1 Sobre os aspectos históricos da formação de professores 

 

A formação de professores, inicialmente, era voltada para o ensino das “primeiras 

letras” em cursos específicos. Essa forma de ensino foi sugerida no final do século XIX, em 

conjunto com a criação das Escolas Normais.  

A partir do momento em que as Escolas Normais foram propostas pela convenção, em 

1794, e instalada em Paris, em 1795, se introduziu a diferença entre “Escola Normal Superior 

para formar professores de nível secundário e Escola Normal simplesmente, também chamada 

Escola Normal Primária, para preparar os professores do ensino Primário” (SAVIANI, 2009, 

p. 143). Ao longo do século XIX, várias Escolas Normais foram instaladas, na França, na 

Itália, na Alemanha, na Inglaterra e, também, nos Estados Unidos.  

No Brasil, no início do século XX, a preocupação com a formação de professores para 

o nível secundário em cursos regulares e específicos, só aparece, de forma transparente, após 

se pensar na instrução popular. Conforme Saviani “No Brasil a questão do preparo de 

professores emerge de forma explícita após a independência, quando se cogita da organização 

da instrução popular”. (SAVIANI, 2010, p. 143). Ou seja, onde se percebe que a questão 

pedagógica precisaria estar elencada com as transformações da sociedade brasileira 

vivenciadas nos últimos séculos. “É no início do século XX que se dá o aparecimento 

manifesto da preocupação com a formação de professores para o “secundário” 

(correspondendo aos atuais anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio), em cursos 

regulares e específicos” (GATTI, 2010, p. 1356).  
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A preocupação com a formação de professores também se deu por parte dos Institutos 

Superiores de Educação – ISEs que foram “... pensados e organizados de maneira a incorporar 

as novas exigências da pedagogia”. (SAVIANI, 2009, p. 146). Os institutos, 

...deveriam ministrar os cursos de especialização de professores – para a educação 

especial, curso complementar primário, ensino supletivo, desenho e artes aplicadas, 

música e canto – bem como cursos de administradores escolares, para habilitar 

diretores, orientadores e inspetores. (TANURI, 2000, p. 80) 

 

Os ISEs, com a reorganização, sofreram fragmentações e acabaram surgindo às 

habilitações específicas, fazendo com que tudo se desorganizasse. Também não foram 

registrados resultados positivos efetivos, do ponto de vista qualitativo, na formação de 

professores e isso refletiu “... na desvalorização social da profissão docente, com 

consequências drásticas para a qualidade do ensino em todos os níveis”, (TANURI, 2000, p. 

80). A desorganização e a falta de resultados qualitativos fez com que os institutos fossem 

desaparecendo aos poucos e outras reformulações foram propostas em paralelo. 

No início, o papel de educar era exercido por profissionais liberais, isentos de qualquer 

obrigação, e os autodidatas os quais se auto educavam através de pesquisas necessárias para 

sua aprendizagem, pois, nesta época, havia pequena quantidade de escolas secundárias e, 

também, de alunos. No final dos anos 1930, nas poucas universidades que formavam 

bacharéis de educação, acrescentou-se um ano com disciplinas específicas da área da 

educação para obtenção da licenciatura, as quais eram dirigidas para os docentes do ensino 

secundário, modelo de formação que ficou conhecido como “3+1”. O curso de Pedagogia, 

institucionalizado em 1939, que formava bacharéis de educação e também professores para 

atuar nas Escolas Normais em nível médio e dava a possibilidade de lecionarem algumas 

disciplinas no ensino secundário, também, se apropriou do modelo. 

Com as várias reformulações sofridas o curso de pedagogia e a formação de 

professores foram reduzidas e, segundo Saviani (2009, p. 147), se configurou “... um quadro 

de precariedade bastante preocupante”. A partir deste quadro de precariedade foi lançado pelo 

Governo, em 1982, “... o projeto Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério 

(CEFAMs)”. (SAVIANI, 2009, p. 147). No entanto, por mais que este projeto tivesse boas 

propostas para revitalizar a Escola Normal e bons resultados, ele “... foi descontinuado 

quando seu alcance quantitativo era ainda restrito, não tendo havido também qualquer política 

para o aproveitamento dos professores formados pelos centros nas redes escolares públicas”. 

(SAVIANI, 2009, p. 147). 



22 

 

Em 1986, também segundo Gatti (2010, p.1357), foi aprovado pelo Conselho Federal 

de Educação o parecer nº 161, o qual dispõe sobre a reformulação do curso de Pedagogia, e 

“... faculta a esses cursos oferecer também formação para a docência de 1ª a 4ª séries do 

ensino fundamental” (GATTI, 2010, p. 1357). No final dos anos de 1980, apenas instituições 

privadas ofereceram esta formação, tendo a grande parte das universidades públicas mantido a 

formação de bacharéis, em seus moldes originais. 

Através da publicação da lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), alterações são propostas tanto para as instituições que oferecem os cursos, 

quanto para os cursos que formam professores. As alterações foram acompanhadas das 

diretrizes curriculares para cursos de licenciaturas, aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação – CNE, Parecer CNE/CP 9/2001 em 2001.  

Segundo Carvalho (1998, p. 82), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, estabelece normas que orientam a educação 

nacional, referentes às finalidades e fundamentos da formação docente, os níveis e os lugares 

da formação de “especialistas”, os cursos que serão mantidos pelos Institutos Superiores de 

Educação, a carga horária da prática de ensino, a valorização do magistério e a experiência 

docente. Em seu art. 61º, a LDB dispõe sobre a formação dos profissionais da educação, a 

qual deve atender os objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino respeitando às 

características de cada fase de desenvolvimento do educando e, dá no item I, o seguinte 

fundamento: “... a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço”. (BRASIL, 1996).  

Como visto, a formação de professores no Brasil historicamente se constituiu em: 

formação de professores para os anos iniciais e formação de professores para disciplinas 

específicas, houve também, separação entre os níveis escolares, sendo os primeiros formados 

em ensino secundário (o qual equivale ao ensino médio de hoje) e os segundos, em nível 

superior (isolados por áreas de conhecimentos), os licenciados e/ou bacharéis. Atualmente, 

ainda se constata essa condição de formação de professores, pois mesmo com as orientações 

de inserir práticas pedagógicas que se interajam a prática docente ainda se vivencia, nas 

licenciaturas o modelo inicial, do século XX, na formação desses alunos da licenciatura. 

Segundo Gatti (2010): 

Essa diferenciação, que criou um valor social – menor/maior – para o professor 

polivalente, para as primeiras séries de ensino, e o professor “especialista”, para as 

demais séries, ficou histórica e socialmente instaurada pelas primeiras legislações no 

século XXI, e é vigente até nossos dias, tanto nos cursos, como na carreira e salários 



23 

 

e, sobretudo, nas representações da comunidade social, da acadêmica e dos políticos, 

mesmo com a atual exigência de formação em nível superior dos professores dos 

anos iniciais da educação básica. (GATTI, 2010, p. 1358) 
 

Referente ao curso de Pedagogia, foi aprovada em 2006, a Resolução nº 1, de 15 de 

maio de 2006, pelo Conselho Nacional de Educação, que propõe a formação de professores 

para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, para a educação de jovens e 

adultos- EJA e, também para formação de gestores.  

Como a licenciatura em Pedagogia passou a ter amplas atribuições, além da formação 

de docentes para os anos iniciais de escolarização, várias tensões e impasses surgiram para o 

desenvolvimento curricular do curso. “A complexidade curricular exigida para esse curso é 

grande, notando-se também, pelas orientações da Resolução citada, a dispersão disciplinar 

que se impõe em função do tempo de duração do curso e sua carga horária” (GATTI, 2010, 

p.1358).  

Não só na licenciatura em Pedagogia, mas nas outras licenciaturas que formam 

docentes para atuação na educação básica, estão divididas entre áreas disciplinares específicas 

e níveis de ensino e, segundo Gatti (2010), verifica-se que a formação de professores, em 

todas as licenciaturas, é feita de forma fragmentada, apresentado, nitidamente, a separação da 

formação de professores das séries iniciais e professores de disciplinas específicas e, mesmo 

com as reestruturações curriculares, as resoluções, a LDB, e a criação de diretrizes 

curriculares para cada curso, apenas fica reforçado que “Qualquer inovação na estrutura de 

instituições e cursos formadores de professores esbarra nessa representação tradicional e nos 

interesses instituídos, o que tem dificultado repensar e reestruturar essa formação de modo 

mais integrado e em novas bases” (GATTI, 2010, p. 1359). E, conforme Carvalho (1998, p. 

82), “... as recentes diretrizes e bases da educação nacional não têm o poder, por si só, de 

alterar a realidade educacional e, de modo especial, a formação inicial e continuada de 

professores, mas podem produzir efeitos em relação a essa mesma realidade”.  

Neste sentido, a próxima seção trará um perspectiva histórica e política sobre a 

licenciatura em Pedagogia com o objetivo de analisar as diretrizes para o curso de Pedagogia 

e verificar se as conclusões gerais sobre a formação de professores também abrange o curso 

de Pedagogia e detalhar, especificamente, as novas diretrizes direcionadas para o curso. 

1.2 Sobre as perspectivas históricas da licenciatura em Pedagogia  
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O curso de Pedagogia nasceu com uma ideia semelhante à Escola Normal Superior 

francesa, entretanto, desencadeou características próprias, distintas das Escolas Normais. O 

“Curso de Pedagogia objetivou, ao ser criado, a formação de professores para atuar como 

docentes de nossas escolas normais, que eram cursos em nível médio, como também para dar 

uma certa formação em psicopedagogia” (GATTI, 1998, p.1).  

Este curso foi criado na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, 

pelo Decreto nº 1.190/39, formava bacharéis em educação e também professores para atuar 

nas Escolas Normais em nível médio dando a possibilidade de lecionarem algumas disciplinas 

no ensino secundário. Segundo Tanuri (2000, p. 74) o curso foi criado “visando à dupla 

função de formar bacharéis, para atuar como técnicos de educação, e licenciados, destinados à 

docência nos cursos normais”. Silva (1999, p. 14) expõe que o curso de Pedagogia, 

institucionalizado em 1939, era estruturado num esquema de seriação, sendo ministradas as 

seguintes disciplinas no primeiro ano do curso: matemática, História da Filosofia, Sociologia 

e Fundamentos Biológicos da Educação. 

Neste momento, conforme mencionado nos aspectos históricos da formação docente, 

as licenciaturas e, também, o curso de Pedagogia iniciava a esquematização no modelo “3+1”, 

na qual os três primeiros anos do curso destinavam-se à conteúdos e, no caso específico da 

Pedagogia, os “fundamentos da educação” – e um ano do curso de Didática, para a formação 

do licenciado (Silva, 1999, p. 15). Além das disciplinas pertencentes aos fundamentos da 

educação, como a psicologia, biologia, sociologia, história e filosofia da educação, se faziam 

presentes a didática e, também, as práticas de ensino, a qual era “destinada a oferecer “os 

princípios teóricos que fundamentam a prática de ensino” (TANURI, 2000, p. 79)”. Mesmo 

com esta nova estruturação curricular, havia o mesmo distanciamento entre a realidade social 

e a realidade educacional, pois havia “... ausência de disciplinas voltadas para a análise das 

questões educacionais brasileiras, como também do tratamento científico, universal, “neutro” 

dos demais componentes” (TANURI, 2000, p. 79). 

Como as metodologias e as práticas de ensino não estavam ainda incluídas na estrutura 

curricular do curso de Pedagogia, até 1969 e, nem havia exigência dos professores destas 

disciplinas, havia falta de preparo do professor. Em conjunto, os cursos normais perdiam sua 

relevância e começavam a ser nomeados como Institutos de Educação. Com a publicação da 

Lei 5.540/68, que fixa as normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua 

articulação com a escola média, e dá outras providências, houve a modificação do currículo 
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de Pedagogia, sendo dividido em habilitações técnicas. Formava-se especialistas para atuação 

além do curso normal, mas, também para professor primário em nível superior. A Lei 

5.692/71, estabeleceu as diretrizes e bases para o primeiro e segundo grau, e fez com que a 

profissionalização exigida, até então adotada para o segundo grau, fosse abolida. A escola 

normal, segundo Tanuri (2000): 

... perdia o status de “escola” e, mesmo, de “curso”, diluindo-se numa das muitas 

habilitações profissionais do ensino de segundo grau, a chamada Habilitação 

Específica para o Magistério (HEM). Desapareciam os Institutos de Educação e a 

formação de especialistas e professores para o curso normal passou a ser feita 

exclusivamente nos cursos de Pedagogia (TANURI, 2000, p. 80). 

 

As HEMs receberam incontáveis críticas, como por exemplo, a dicotomia entre teoria 

e a prática e falta de articulação entre o processo de formação e a realidade do ensino, entre 

outras. Além da queda nas matrículas nas HEMs houve também, ao mesmo tempo, 

agravamento nas condições de formação de professores, o que resultou na união de 

movimentos em níveis federais e estaduais que realizavam pesquisas e propunham a 

revitalização do ensino normal, na qual diversas ações foram propostas e levadas a pauta.  

 A partir dessas ações em prol da correção das falhas apontadas da formação de 

professores para as séries iniciais vivenciadas na prática, o curso de Pedagogia, a partir dos 

anos 80, também tentou adequar-se na formação de professores para as séries iniciais.  

Discussões acerca do curso começaram a surgir quando, também, os educadores começaram a 

se unir contra a concepção tecnicista deste curso. Após a longa trajetória percorrida por estes 

movimentos de educadores, acabou que houve a consolidação da docência como a base da 

identidade profissional e que o curso de Pedagogia deveria ser uma formação unitária, onde 

estes professores deveriam se encarregar da formação para a docência nos anos iniciais da 

escolaridade. 

 Neste cenário, a Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases – LDB, foi criada e estabelece 

que “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação [...]” (art. 62). Mesmo com esta exigência, a Lei ainda aceita como formação 

mínima a oferecida em nível médio, a que se dava nos cursos normais. Assim, destaca-se que, 

mesmo com a estipulação de dez anos para realizar estes ajustes, “...tais cursos deverão 

subsistir ainda por muito tempo” (TANURI, 2000, p. 85).  

Este cenário da formação de professores indica que a formação superior para as séries 

iniciais ainda é um desafio para os educadores, mesmo com a conquista legal, pois causas 
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incertezas quanto à qualificação dos docentes e, também segundo Tanuri (2000, p. 85), “... 

teme-se um nivelamento por baixo em face da ênfase numa formação eminentemente prática, 

desvinculada da possibilidade de pesquisa, e devido aos padrões de qualificação docente 

inferiores àqueles exigidos nas universidades”. 

 Após a aprovação da LDB de 1996, a Secretaria de Ensino Superior da Educação 

Nacional – Sesu/MEC, iniciou o processo de mudança curricular e, solicitou às Instituições de 

Ensino Superior – IES, o envio de um documento com propostas para a elaboração de 

diretrizes curriculares específicas para cada curso de graduação. No que diz respeito ao 

estabelecimento das diretrizes curriculares destinadas ao curso de Pedagogia, evidenciava-se 

um embate, onde “... por um lado, a nova regulamentação trazida pela LDB/96. 

Descaracterizando o curso e sua finalidade; por outro, a variedade de configurações presentes 

nos cursos em funcionamento no país”. (SCHEIBE, 2007, p. 46). 

A Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maios 2006, institui as diretrizes curriculares 

para o curso de Pedagogia, e define “... princípios, condições de ensino e de aprendizagem, 

procedimentos a serem observados em seu planejamento e avaliação, pelos órgãos dos 

sistemas de ensino e pelas instituições de educação superior do país” (Res. CNE/2006, art. 

1º). Essas diretrizes abrangem a formação inicial de docentes para a educação infantil, os anos 

iniciais do ensino fundamental, e demais áreas em que são previstos conhecimentos 

pedagógicos e mais, esta licenciatura deverá abranger integradamente a docência, a gestão, a 

pesquisa, a avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral e a elaboração, a execução, 

o acompanhamento de programas e atividades educativas. 

No inciso 2º da resolução CNE/CP Nº1/2006 coloca-se em foco a necessidade de uma 

formação “... por meio de estudos teórico-práticos, investigação e reflexão crítica” (Res. 

CNE/2006, art. 1º, § 2º). Ou seja, é reconhecida à necessidade de superar a dicotomia entre a 

teoria e a prática, entre o ensino e a pesquisa, entre o conteúdo específico e o conteúdo 

pedagógico na formação e prática dos educadores.    

Considerando que a estrutura curricular, proposta pela DCN de Pedagogia, dispõe 

sobre carga horária reservada aos estágios “... as observações largamente difundidas sobre o 

funcionamento dos cursos de Pedagogia nos autorizam a sugerir que a maior parte dos 

estágios envolve atividades de observação, não se constituindo em práticas efetivas dos 

estudantes de Pedagogia nas escolas” (GATTI, BARRETO, 2009, p. 120). Ou seja, um dos 

grandes problemas observados através dos aspectos históricos da formação docente no Brasil 
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é o distanciamento entre a teoria e a prática tendo, como consequência, o distanciamento da 

educação superior da educação básica. 

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. 

(GATTI; ANDRÉ; GIMENES; FERRAGUT, 2012, p.9). 
 

A exigência de uma formação que contemple a relação da teoria com a prática fica 

clara nas novas diretrizes curriculares do curso de Pedagogia sendo até um de seus principais 

pontos. Referente a esta relação, as diretrizes dispõe sobre os estágios, sendo eles os que iram 

proporcionar a prática dos estudantes, mas, como pode ser observado na citação de Gatti e 

Barreto (2009), no parágrafo anterior, os estágios não promovem, na maioria deles, as práticas 

efetivas dos estudantes.  
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CAPÍTULO II – O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID, COMO POLÍTICA PÚBLICA DE 

FOMAÇÃO DE PROFESSORES. 

 

Este capítulo tem como proposta destacar as definições, os objetivos, a estrutura e os 

alcances quantitativos que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid 

tem alcançando, o destacando, através de referências teóricas, como alternativa política para o 

melhoramento da formação de professores em nível nacional. Aqui também serão expostos os 

resultados obtidos através da pesquisa documental, que foi realizada a partir de documentos 

normativos do Pibid e documentos oficiais que dialogam com seus objetivos. E, por fim, 

serão destacadas as contribuições do programa para a formação do pedagogo a partir da 

descrição de duas pesquisas e se os resultados que elas alcançaram conversam com os 

objetivos do programa. Portanto, este capítulo tem como propósito o alcance dos seguintes 

objetivos específicos: analisar os objetivos propostos pelo Pibid em seus documentos 

normativos e comparar os objetivos do programa constantes em outros documentos oficiais 

destinados à formação de professores e à educação básica. 

2.1 Pibid: definições, objetivos, estrutura e números. 

 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid é um programa 

financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes que 

tem como base legal, a Lei nº 9.394/1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional; a Lei nº 12.796/2013, que altera a Lei nº 9.394/96 para dispor sobre a formação dos 

profissionais da educação e dar outras providências; e o Decreto nº 7.219/2010, que dispõe 

sobre o Pibid e dá outras providências. É importe ressaltar que este programa é um dos que 

abre maior espaço para a Pedagogia, pois outros cursos de licenciatura já são/eram 

beneficiados por outros programas. 

O Pibid foi criado em 2007 com o objetivo de valorizar o magistério, elevar a 

qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura e, com isso, incentivar 

a formação docente e a melhoria da qualidade da educação pública brasileira a partir da 

aproximação da educação superior a educação básica. Pois, além de incentivar a formação 

docente, o Pibid, também tem como finalidade a inserção dos estudantes das licenciaturas 

plenas no cotidiano escolar, especificamente nas escolas públicas, onde lhe serão 
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proporcionadas “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” (BRASIL, 2010, 

art. 3º, inciso IV). 

Em íntegra, retirado do Decreto 7.219/2010, os objetivos do Pibid são: 

Art. 3o  São objetivos do PIBID: I - incentivar a formação de docentes em nível 

superior para a educação básica; II - contribuir para a valorização do magistério; III -

 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica; IV - 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; V -

 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 VI - contribuir para a articulação entre teoria e 

prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações 

acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

 

Sua proposta é de incentivar a valorização do magistério e enriquecer o processo 

formativo dos professores para educação básica. Quando os alunos de licenciatura são 

inseridos nas escolas de educação básica eles desenvolvem atividades pedagógicas 

“...contribuindo para a integração entre teoria e prática, para a aproximação entre 

universidades e escolas e para a melhoria de qualidade da educação brasileira”. (GATTI, 

ANDRÉ, GIMENES, FERRAGUT, 2012). 

A justificativa da Capes por ter essa preocupação com a formação docente é que para 

formar um professor qualificado exige um grau elevado de complexidade científica, 

acadêmica, metodológica e prática. Assim, os problemas gerados pelo baixo rendimento 

escolar das escolas públicas no processo de ensino-aprendizagem seriam supridos e o 

processo. “O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) traduz de 

forma inequívoca os princípios e o compromisso da Capes com a formação de professores.” 

(GATTI, ANDRÉ, GIMENES, FERRAGUT, 2012). 

O Pibid seleciona instituições de ensino superior interessadas em participar do 

programa e avalia suas propostas. Inicialmente, apenas instituições públicas sem fins 

lucrativos poderiam se candidatar. Atualmente, instituições públicas e privadas podem se 

candidatar e, “As instituições aprovadas pela Capes recebem cotas de bolsas e recursos de 

custeio e capital para o desenvolvimento das atividades do projeto. Os bolsistas do Pibid são 

escolhidos por meio de seleções promovidas por cada IES”. (BRASIL, 2008) 



30 

 

Além dos recursos concedidos para custear as despesas, a Capes também concede 

bolsas incentivo para os participantes do programa, cada um recebe uma bolsa de acordo com 

sua atuação. Como pode ser consultado no site da Capes, são oferecidas cinco modalidades de 

bolsas, sendo elas: de Iniciação à docência – para estudantes de licenciatura no valor de 

R$400,00 (quatrocentos reais); de Supervisão – para professores de escolas públicas de 

educação básica que supervisionam as atividades dos bolsistas de iniciação à docência nas 

escolas no valor de R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais); de coordenação de área – 

para professores de licenciatura que coordenam os subprojetos no valor de R$1.400,00 (um 

mil e quatrocentos reais); de coordenação de área de gestão de processos educacionais – para 

professores de licenciatura que auxiliam na gestão do projeto na IES no valor de R$1.400,00 

(um mil e quatrocentos reais) e de coordenação institucional – para professor de licenciatura 

que coordena o projeto Pibid na IES no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). “As 

bolsas são pagas pela Capes diretamente aos bolsistas, por meio de crédito bancário.” 

(BRASIL, 2008).  

Para melhor compreensão sobre a ordem hierárquica das modalidades de bolsa, a 

figura 1, ilustrada abaixo, representa a estrutura do programa.  

Figura 1 – Estrutura do programa 

 

Fonte: Primária 

Segundo constante no art. 4º do Decreto nº 7219/2010, decreto que regulamenta o 

programa, a proposta é que os objetivos do Pibid sejam alcançados também pela concessão de 

bolsas para as modalidades envolvidas, conforme art. 4º em íntegra abaixo: 

Coordenador Institucional

Coordenador de Gestão

Coordenador de Área

Supervisor

Iniciação à Docência
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O PIBID cumprirá seus objetivos mediante a concessão de bolsa de iniciação à 

docência a alunos de cursos de licenciatura que exerçam atividades pedagógicas em 

escolas públicas de educação básica, bem como aos professores responsáveis pela 

coordenação e supervisão destas atividades (Decreto 7219/2010, art. 4º) 

Por meio dos objetivos e bolsa incentivo para as modalidades de bolsas apresentadas 

na figura 1, o programa busca resolver os atuais problemas da formação de professores que, 

também são objetivos das diretrizes curriculares do curso de Pedagogia as quais buscam um 

modelo idealizado de docência. Essa realidade exige “que as instituições formadoras 

incorporem ao discurso e às práticas formativas do ensino superior uma nova epistemologia 

na formação de professores, mantendo uma relação mais próxima com as escolas e com as 

situações concretas do trabalho docente”. (GATTI, ANDRÉ, GIMENES, FERRAGUT, 

2012).  

Além de Bernadete Gatti, outra autora que acrescentou referências teóricas para a 

elaboração deste trabalho, no que se refere à contribuição do programa para a formação 

docente é Maria Célia Borges, que também enxerga no Pibid a oportunidade de se promover e 

aprimorar o contato com a realidade escolar, integrando teoria e prática, propiciando 

oportunidade de formação cultural e o trabalho coletivo interdisciplinar, bem como a 

aproximação da escola com a universidade. Segundo Borges, o Pibid é; 

...um programa financiado pela CAPES, pertencente às políticas públicas de 

formação de professores e veio para somar e muito contribuir para a melhoria da 

qualidade da formação dos futuros professores que atuarão na Educação Básica. Ele 

propicia aos licenciandos, os quais vão “precocemente” para a escola, que se 

aproximem da realidade vivida no exercício da docência e observando, convivendo e 

de certa forma “sendo”, vão aprendendo, concretamente, o ofício de ser professor. 

(BORGES, 2013; p. 16) 
 

 As disposições do Pibid se propõem a melhorar os problemas advindos das lacunas 

deixadas na formação de professores, como incentivar práticas pedagógicas que se interajam 

com a prática docente, contribuir para a qualidade na formação inicial do professor, fazer com 

que a dicotomia entre a teoria e a prática seja inexistente e favorecer a aproximação da 

educação superior à educação básica e além de tudo proporcionar a construção da identidade 

do pedagogo. Sendo assim, também se faz necessário expor as contribuições de Selma 

Garrido Pimenta, que trás em seu texto: Formação de Professores – Saberes da docência e 

identidade do professor da formação com qualidade que a formação vai além da obtenção de 

habilitação ou formação superior, onde é através da formação qualificada que o professor 

constrói sua identidade profissional e se reconhece o significado social de sua profissão e 

finalmente, afirmando que a formação de professores: 
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...se configura como uma política de valorização do desenvolvimento pessoal-

profissional dos professores e das instituições escolares, uma vez que supõe 

condições de trabalho propiciadora da formação contínua dos professores, no local 

de trabalho, em redes de auto formação, e em parceria com outras instituições de 

formação. (PIMENTA, 2005; p. 87) 
 

Diante dos apontamentos teóricos citados sobre as contribuições advindas do 

programa, se faz necessário destacar que para poder acompanhar o andamento das atividades 

desenvolvidas pelo programa, a Capes utiliza meios analíticos, pois não é possível realizar um 

acompanhamento minucioso devido à imensidão e abrangência dele. Os meios de 

acompanhamento do programa são referenciados por Gatti et all (2012) 

A Capes acompanha o programa por meio de análise de relatórios anuais, visitas 

técnicas, encontros nacionais de coordenadores, participação nos inúmeros eventos 

promovidos pelas instituições, envio de formulários por meio de ambiente virtual, 

sempre buscando avaliar os resultados alcançados pelo programa, aperfeiçoar sua 

gestão e induzir novos patamares de alcance de objetivos educacionais. (p.5) 
 

 Referente ao crescimento do Pibid cabe destacar que desde sua implantação até 

atualmente, teve grande adesão e um crescimento quantitativo considerável. Como exemplo, 

as tabelas 1 e 2 abaixo que representam respectivamente a quantidade de IES e projetos 

participantes do Pibid no ano de 2014 e as bolsas concedidas no ano de 2014: 

 

Tabela 1:  Número de IES e projetos participantes do Pibid no 

ano de por edital e Região. 

Região IES Projetos Pibid 

Centro-Oeste 21 21 

Nordeste 56 56 

Norte 27 27 

Sudeste 114 114 

Sul 66 66 

TOTAL 284 284 

Fonte: http://www.capes.gov.br/educacao-

basica/capespibid/relatorios-e-dados  
 

 

Tabela 2: Número de bolsas aprovadas para os projetos Pibid 

em 2014 por nível de participação 

Tipo de Bolsa Pibid – Edital 61/2013 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados
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Iniciação à Docência 70192 

Supervisão 11354 

Coordenação de Área 4790 

Coordenação de Área de Gestão 440 

Coordenação Institucional 284 

TOTAL 87060 

Fonte: http://www.capes.gov.br/educacao-

basica/capespibid/relatorios-e-dados 
 

 

Abaixo, as tabelas 3 e 4, apontam a quantidade de bolsas concedidas pelo edital nº 61/2013 

para Supervisão e de Iniciação à Docência na região Centro-Oeste, no Distrito Federal, na 

Universidade de Brasília e no curso de Pedagogia da Universidade de Brasília: 

 

Tabela 3 – Número de bolsas concedidas de supervisão 

Local Quantidade 

Centro-Oeste 1067 

Distrito Federal 103 

Universidade de Brasília - UnB 68 

Curso de Pedagogia da UnB 4 

Fonte: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/30102014

-Projetos-Pibid-2013-a-partir-de-marco-de-2014.xlsx 
 

Tabela 4 – Número de bolsas concedidas de Iniciação à 

docência 

Local Quantidade 

Centro-Oeste 6466 

Distrito Federal 599 

Universidade de Brasília - UnB 390 

Curso de Pedagogia da UnB 30 

Fonte: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/30102014

-Projetos-Pibid-2013-a-partir-de-marco-de-2014.xlsx 
 

O programa tem se mostrado como uma política pública que está ganhando seu espaço 

e fazendo a diferença no que se diz respeito às políticas de formação de professores no Brasil. 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/30102014-Projetos-Pibid-2013-a-partir-de-marco-de-2014.xlsx
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/30102014-Projetos-Pibid-2013-a-partir-de-marco-de-2014.xlsx
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/30102014-Projetos-Pibid-2013-a-partir-de-marco-de-2014.xlsx
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/30102014-Projetos-Pibid-2013-a-partir-de-marco-de-2014.xlsx
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As progressões podem ser identificadas no expressivo crescimento quantitativo da adesão ao 

programa, a nível nacional e, na evolução dos editais, bem como na grande quantidade de 

estudos e pesquisas realizadas sobre o programa. Sendo todos esses “... indicadores de 

sucesso do programa” (GATTI, ANDRÉ, GIMENES, FERRAGUT, 2012, p. 6).  

Com base neste crescimento quantitativo ilustrado, afirma-se a necessidade de 

elaboração deste trabalho, ao identificar se os dados de crescimento quantitativo também 

podem ser obtidos como qualitativos, a partir da ótica dos bolsistas e ex-bolsistas dos 

segmentos apresentados acima, sendo os bolsistas de Supervisão (que supervisionam as 

atividades dos bolsistas de iniciação à docência na escola) e de Iniciação à Docência (os 

estudantes das licenciaturas que desenvolvem as atividades nas escolas da rede pública).  

Os bolsistas pertencem ao subprojeto de Pedagogia da Faculdade de Educação – FE, 

da Universidade de Brasília – UnB. Mas, antes de iniciar o capítulo que destaca os resultados 

alcançados, faz-se necessário descrever os processos evolutivos do programa a partir da 

pesquisa documental realizada e, na próxima seção, serão destacados os resultados obtidos, 

referente aos documentos normativos do programa e outros documentos destinados a 

formação de professores e a educação básica que conversam com os objetivos do Pibid. 

2.2 Sobre os documentos normativos do Pibid 

 

Os resultados obtidos através da pesquisa dos documentos normativos que 

regulamentam o Pibid demonstram que desde sua implantação até o momento atual ele teve 

uma expansão considerável. A começar por sua abrangência, que em seu novo edital, Edital nº 

061/2013, proporcionou que instituições privadas com fins lucrativos também pudessem 

apresentar propostas de projetos, diferente da primeira chamada pública de instituições para 

participar do programa, o Edital MEC/CAPES/FNDE 2007 que permitia apenas que 

instituições federais participassem do processo seletivo. 

É disposto no item 1 do Edital 2007 que a chamada pública tem como finalidade 

incentivar os alunos das licenciaturas das instituições federais de educação superior o fomento 

de iniciação à docência. Referente a esta seleção, o novo edital de 2013, por meio do Decreto 

nº 7.692/2012, “... torna pública que receberá de Instituições de Ensino Superior (IES) 

propostas de projetos a serem apoiados no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (Pibid)...” (Edital 61/2013). 
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 A Portaria nº 096/2013, também é de extrema importância, pois regulamenta o 

programa e, conforme constante no Relatório de Gestão da DEB, de 2009 a 2014, ela “... dá 

ênfase à perspectiva pedagógica da formação, convidando as instituições a elaborarem seus 

projetos primando pela excelência pedagógica e pela diversificação das práticas formativas 

para a profissionalização dos futuros professores” (Relatório de Gestão, 2009-2013, vol. 1, 

p.64). 

Esse regulamento foi se implementando ao longo de 2013 e efetivamente 

consolidado em 2014, quando a vigência das propostas teve início. O objetivo foi 

ressaltar os aspectos pedagógicos do Pibid e prepará-lo para a expansão. O novo 

regulamento voltou-se para a institucionalização do programa nas IES, de modo a 

garantir a excelência nas ações desenvolvidas pelos projetos apoiados pela Capes. 

(Relatório de Gestão, 2009-2013, vol. 1, p. 100). 

 

 Portanto, observa-se que o programa ganhou em qualidade e quantidade, em aspectos 

como: oportunidade de participação à IES públicas e privadas, mais recursos para custeio dos 

projetos, ampliação da concessão de cotas de bolsas para as IES e, também, abrangência de 

diversas áreas de licenciatura. Pois, conforme o relatório de gestão, 2009 a 2013, “... em 2007, 

a prioridade de atendimento do Pibid eram as áreas de Física, Química, Biologia e Matemática para o 

ensino médio – dada a carência de professores nessas disciplinas” (Relatório de Gestão, 2009-2013, 

vol. 1, p.63). E, a partir de 2009, começou a contemplar outras licenciaturas, inclusive a área 

de licenciatura em Pedagogia. 

Diante desta evolução, Gatti, André, Gimenes, Ferragut (2014), apontam que: 

ACOMPANHANDO A EVOLUÇÃO DAS ALTERAÇÕES E 

APERFEIÇOAMENTOS já consolidados nos documentos normativos que regem o 

Pibid, e considerando suas últimas formulações, verifica-se que sua metodologia de 

implementação ganhou em qualidade, bem como na transparência de seus propósitos 

e quanto aos meios para atingi-los. (GATTI, ANDRÉ, GIMENES, FERRAGUT, 

2014, p. 111). 

 

Assim como os autores apontam uma progressão nos documentos normativos do Pibid 

eles também destacam pontos a aperfeiçoar ou acrescentar, como por exemplo: a ampliação 

de “... número de instituições públicas e comunitárias envolvidas...” (GATTI, ANDRÉ, 

GIMENES, FERRAGUT, 2014, p. 112). Desta forma, o Pibid conseguiria atingir um número 

maior de instituições de ensino superior e resultaria, também, no atendimento de mais escolas 

da rede pública trazendo resultados significativos. 

Portanto, os documentos normativos, com base no primeiro edital e nos atuais 

documentos que o regem, demostram uma evolução considerável do programa em vários 

aspectos, os quais vão desde sua expansão até, conforme citação de Gatti et all (2014), até em 

sua transparência de seus propósitos e quais meios iram trilhar para alcança-los. Mas, também 
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como pôde ser observado, ele precisa abranger mais instituições de ensino superior para 

contribuir para a qualidade da educação brasileira. 

2.3 Sobre os documentos oficiais destinados à formação de professores e à educação 

básica que dialogam com os objetivos do Pibid 

 

Uma das contribuições que mais tem sido discutida no decorrer deste trabalho é a 

relação entre a teoria e a prática e, através da pesquisa documental, é possível perceber que é 

uma preocupação nacional que vem sido pontuada desde a LDB de 96. O Item I, da LDB/96 

em seus art. 61º, conversa com um dos objetivos do Pibid pontuados na Portaria nº96/2013, 

especificamente com o objetivo IV do art. 4º, onde ambas destacam a importância da 

formação teórico-prática do licenciando. Referente a esta associação, a LDB, traz em íntegra 

que a formação de profissionais da educação terá como um de seus fundamentos “I- a 

associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço” (LDB/96, 

art. 61). 

O objetivo do Pibid destacado acima, que também está pontuado na LDB/96, destaca-

se também na Resolução CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. Nesta 

Resolução são definidos princípios, condições de ensino e de aprendizagem para os estudantes 

deste curso. Essas diretrizes, relacionadas ao objeto de pesquisa, aplicam-se à formação inicial 

para o exercício da docência. As DCNs compreendem a 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. (BRASIL,2006). 

 

 Conforme constante no § 2º, o planejamento, a execução e a avaliação das atividades 

educativas, bem como os conhecimentos e as aplicações no campo da educação, se dará “... 

por meio de estudos teórico-práticos, investigação e reflexão crítica”. (Res. CNE/CP 1/2006, 

§2). E mais, em seu § 3º, destaca que o licenciando em Pedagogia trabalhará: 

...com um repertório de informações e habilidades composto por pluralidade de 

conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no 

exercício da profissão, fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, 

contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e 

sensibilidade afetiva e estética. (BRASIL, 2006) 
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 Para assegurar aos estudantes do curso de Pedagogia a garantia de estudos que 

contemplem as atividades teórico-práticos, as DCNs destinam ao curso uma carga horária 

mínima de 3.200 horas voltadas para o trabalho acadêmico. Dentro destas horas, 300 delas 

devem ser destinadas ao Estágio Supervisionado, o qual será feito “... prioritariamente em 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental...” (Res. CNE/CP 1/2006, art. 

7º, item II). E “100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da extensão e da 

monitoria” (Res. CNE/CP 1/2006, art. 7º, item III). Entretanto, a IES tem autonomia para 

inserir os licenciando em espaços escolares e não-escolares o que, de certa forma, possibilita 

que os licenciandos busquem outro campo de atuação e, na maior parte dos casos, não 

vivenciam a prática docente. As DCNs destinam ao curso de Pedagogia muitas atribuições e 

possibilita atuação em vários campos de formação e, conforme Gatti, Barreto (2009): 

Pode-se inferir que a parte curricular que propicia o desenvolvimento de habilidades 

profissionais específicas para a atuação nas escolas e nas salas de aula é bem 

reduzida. Assim, a relação teoria-prática, como reiteradamente proposta nos 

documentos legais e nas discussões da área, também se mostra comprometida desde 

essa base formativa. (GATTI, BARRETO, 2009, p. 122). 

 

Mesmo que as diretrizes deem autonomia às IES na execução das práticas 

pedagógicas, elas dispõem nas letras a e g do item I do art. 6º, que elas devem construir-se de: 

b) atividades práticas, de modo a propiciar vivências, nas mais diferentes áreas do 

campo educacional, assegurando aprofundamentos e diversificação de estudos, 

experiências e utilização de recursos pedagógicos; e) aplicação, em práticas 

educativas, de conhecimentos de processos de desenvolvimento de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, 

cultural, lúdica, artística, ética e biossocial; g) planejamento, execução e avaliação 

de experiências que considerem o contexto histórico e sociocultural do sistema 

educacional brasileiro, particularmente, no que diz respeito à Educação Infantil, aos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e à formação de professores e de profissionais 

na área de serviço e apoio escolar;... (BRASIL, 2006). 

 

Para complementar, o art 8º, dispõe que a integralização dos estudos se efetivará, 

dentre outros meios, por intermédio de: 

II - práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos licenciandos a 

observação e acompanhamento, a participação no planejamento, na execução e na 

avaliação de aprendizagens, do ensino ou de projetos pedagógicos, tanto em escolas 

como em outros ambientes educativos (BRASIL, 2006). 

 

 A partir da leitura deste documento, verifica-se que na totalidade de sua estrutura a 

importância da prática para o estudante de licenciatura em Pedagogia é indispensável e 

diversas vezes abordada, enfatizando a importância de estudos teórico-práticos 

especificamente para o exercício da docência. 
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A Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, 

instituída pelo Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e outro documento que associa-se 

diretamente com os objetivos do Pibid, pois ele disciplina a atuação da Capes no fomento a 

programas de formação inicial e continuada e dá outras providências. Portanto, este 

documento é de extrema importância, pois ele vai conduzir a ação da Capes para gerenciar 

programas destinados à formação inicial e continuada. 

Assim como os outros documentos semelhantes ao Pibid, até o momento, esta política 

também tem entre seus princípios, a defesa de uma formação inicial que contemple a relação 

entre a teoria e a prática, relação que é alvo de muitos debates e um dos enfoques principais 

deste trabalho. Esta significância é pontuada no item V, do art. 2º, e em sua integralidade 

prioriza “a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, fundada no 

domínio de conhecimentos científicos e didáticos...” (BRASIL, 2009). Ainda, como parte 

integrante de seus princípios, “VI – o reconhecimento da escola e demais instituições de 

educação básica como espaços necessários à formação inicial dos profissionais do magistério” 

(BRASIL, 2009). 

Este documento traz em sua estrutura, objetivos que conversam com os objetivos do 

Pibid, até por que, vale ressaltar, o propósito dele é disciplinar o papel da Capes no fomento 

de programas, ou seja, neste caso o fomento do próprio Pibid. Além do reconhecimento da 

importância da articulação entre teoria e prática e da escola como espaço necessário e 

indispensável à formação docente, ele também propõe, no item X do art. 2°, a articulação da 

formação inicial e continuada. 

A Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica 

têm em seus objetivos constantes no art. 3º a melhoria da qualidade da educação básica, a 

valorização do docente e a integração da educação básica com a formação inicial. Ou seja, 

este artigo conversa diretamente com os objetivos II e II, do art. 4º, da Portaria nº 096/2013 na 

qual, respectivamente, objetivam a valorização do magistério e a qualidade da formação 

inicial através da integração da educação superior com a educação básica. 

Assim como o Decreto 6755/ 2009, dispõe sobre a necessidade de programas voltados 

para a formação inicial, a LDB/96, também trás em íntegra, que:  

A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação de 

profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante 

programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados 

em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação 

superior.  (BRASIL, 1996). 
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 Além do diálogo entre os documentos oficiais e os objetivos do Pibid, evidencia-se a 

necessidade de uma política de formação que abrace políticas públicas como este programa 

para qualificação da formação de profissionais da educação. E evidenciar mais uma vez esta 

necessidade a seguir será discutido o Plano Nacional de Educação – PNE do ano de 2014 que 

estará vigente por 10 anos. 

A Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova do Plano Nacional de Educação 

– PNE, e dá outras providências foi disposta no art. 214º, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, onde em íntegra estabelece que: 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo 

de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 

esferas federativas (BRASIL, 1988). 

 

O Plano Nacional, estabelecido pela Constituição Federal, é composto por diretrizes, 

metas e estratégias, que dispõem sobre o acesso à Educação Básica e do Ensino Técnico e 

Superior de qualidade, formação e plano de carreira para os docentes, e gestão e 

financiamento da educação no país. E, conforme constante no art. 214º da Constituição 

Federal, as políticas previstas pelo Plano devem ser consolidadas no prazo de 10 anos, a 

contar da data de sua sanção. 

Entre as diretrizes e metas voltadas para a educação, está previsto no Plano a 

implementação de políticas públicas voltas para a formação de professores, especificamente 

na meta 15, que tem como objetivo: 

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, 2014). 

 

A qualidade da formação de professores é o alvo desta meta. E, uma das estratégias 

para alcança-la, que aqui cabe destaque, é a estratégia 15.3 que, segundo constante no anexo 

da Lei nº 13.005/2014, objetiva a ampliação de “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, 2014). 

 A meta 15 do PNE/2014 propõe em seu item 15.3, entre outras estratégias a 

ampliação de “... programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no 

magistério da educação básica”. (BRASIL, 2014). 

Portanto, através dos diálogos encontrados nestes documentos com os objetivos do 

Pibid e, até proposições para sua ampliação, conclui-se que o país, as instituições de ensino 

superior, as escolas da educação básica e os demais atores envolvidos a favor de uma 

educação de qualidade, necessitam de políticas como esta que dê formação teórico-prática de 

qualidade para seus licenciando e os preparem para a docência, pois a educação de qualidade 

começa pela boa formação dos profissionais da educação e nada melhor que a experiência 

prévia no contexto escolar de sua realidade, onde a teoria não se alimente apenas de 

argumentos mais de vivências significativas. 

2.4 Sobre as contribuições do Pibid para a formação do pedagogo 

 

Nessa seção, serão destacadas duas pesquisas sobre as contribuições do Pibid para a 

formação do pedagogo. A primeira pesquisa a ser destaca foi desenvolvida na Universidade 

Estadual da Bahia – UNEB, que buscou frisar, através de relatos de bolsistas, as contribuições 

advindas da experiência como bolsistas do Pibid. A segunda pesquisa foi realizada por 

bolsistas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, onde a concretização 

da pesquisa efetivou-se através de observações e relatos dos bolsistas que participaram do 

programa. Nesta pesquisa, assim como a anterior mencionada, teve como objetivo demonstrar 

que o Pibid contribui para o processo de ensino-aprendizagem desencadeando uma formação 

qualificada através das experiências nas escolas públicas.  

A primeira pesquisa contextualiza e problematiza o contexto da formação docente, 

colocando em cheque a discussão da relação entre a teoria e a prática na formação e destaca a 

importância da experiência da docência nas escolas públicas e a aproximação da educação 

superior à educação básica. No início desta pesquisa foram expostas narrativas e reflexões, 

sobre a docência e a narração, elaboradas pelos bolsistas de iniciação à docência, os quais 

participaram do programa durante nove meses consideraram que “... pensar as vivências no 

PIBID implica reconhecer as características e as condições para desenvolver a práxis 

educativa” (ALMEIDA, COSTA, AVELINO, 2002, p.4). Essas práxis, no caso da educação, 

correspondem ao modo que os professores, alunos, funcionários, etc. atuam na escola, 

correspondendo às concepções de currículo e formação. 
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Após compreender o conceito de práxis, os autores contextualizam esta prática 

vivenciada através das perspectivas dos bolsistas, colocando que os relatos apontam “uma 

grande preocupação com a aprendizagem e a formação como um contínuo criativo e um 

investimento intencional e sistemático” (ALMEIDA, COSTA, AVELINO, 2002, p.6). Com 

base nesta conclusão a partir das falas dos bolsistas, é possível notar melhoria na formação 

advindas das contribuições do Pibid. 

As contribuições destacadas acarretam em uma formação qualificada, e proporciona 

“... uma visão mais ampla da sua prática educativa, onde ele terá subsídios necessários para 

identificar solucionar, inteligentemente, os problemas encontrados no cotidiano escolar.” 

(ALMEIDA, COSTA, AVELINO, 2002, p.6). Ou seja, o programa se revela como o 

proporcionador de experiências significativas para a qualidade da formação de professores, 

pois possibilita que as aprendizagens acadêmicas se interajam com as aprendizagens 

adquiridas do contexto da prática educacional.  

A segunda pesquisa, também demonstra que o Pibid promove o aperfeiçoamento dos 

alunos da licenciatura e a melhoria do processo de ensino-aprendizagem proporcionando aos 

estudantes de pedagogia a aplicação de práticas inovadoras. “Uma boa formação é aquela que 

prepara o profissional para o previsível e o imprevisível.” (SILVA, LIMA, PAIVA, 2012, p. 

4). Os resultados obtidos nesta pesquisa também, assim como na pesquisa apresentada 

anteriormente, são provenientes de relatos de bolsistas e de observações enquanto bolsistas. 

A pesquisa contextualiza as experiências dos bolsistas do curso de pedagogia no 

contexto escolar de umas das regiões do Rio Grande do Norte, experiências as quais onde os 

bolsistas criaram ações pedagógicas em um processo de igual aprendizado, tanto para os 

bolsistas quanto para os alunos das escolas que foram beneficiados por estas ações. Os 

estudantes fizeram uma auto avaliação das atividades desenvolvidas. O resultado desta auto 

avaliação, nas ações pedagógicas propostas, possibilitaram “... diversos tipos de saberes, de 

forma que permitiu o bolsista agir de maneira crítica num processo dialético entre 

teoria/prática, e permitiu a construção de valores experienciais” (SILVA, LIMA, PAIVA, 

2012, p. 11). Com os resultados apontados, conclui-se que além da relação teórico-prática 

adquirida pelos licenciandos, obtém-se a construção da identidade do pedagogo.  

Essas pesquisas descritas apontam uma conclusão positiva e relevante para a 

elaboração deste trabalho. Elas destacam que a experiência, vivenciada pelos bolsistas do 

programa, influenciam diretamente em uma formação de qualidade e lhes proporcionam uma 

visão mais ampla do contexto escolar e como ele irá atuar neste cenário, buscando 
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instrumentos necessários para a identificação e meios que possibilitem a solução dos 

problemas encontrados.  

Observa-se que os resultados obtidos pelas pesquisas expostas conversam com os 

objetivos do Pibid e, também com as diretrizes curriculares do curso de Pedagogia. As 

pesquisas conversam especificamente com os objetivos I, III, V e VI do Pibid constantes no 

art. 3º do Decreto 7.219/2010. Que são:  

I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; III -

 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica; IV - 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 e VI -

 contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

(BRASIL, 2010). 

A relação teórico prática inúmeras vezes discutidas nesta pesquisa e destacada como 

uma das principais contribuições do programa para os licenciandos que estão propostas nos 

documentos normativos e também em outros documentos oficiais nacionais voltados para a 

formação de professores e para a educação básica, como pôde ser visualizado nos resultados 

da pesquisa documental descritas no item X, do capítulo II. Seus objetivos dialogam 

inclusive, com as DCNs de Pedagogia, onde em seu art. 3º dispõe que: 

O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 

habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja 

consolidação será proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 

princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 

relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. (BRASIL, 2006). 

 Portanto, percebe-se que o Pibid proporcionou aos respondentes das pesquisas 

experiências significativas que contribuíram para sua formação e para suas futuras práticas 

educativas pois, a partir do momento que são inseridos no contexto escolar eles se apropriam 

de diversos saber e se sentem autônimos na tomada de decisões no processo de ensino-

aprendizagem colocando em prática os conhecimentos teóricos obtidos. Ou seja, além do 

programa contribuir para uma formação de qualidade dos futuros docentes, ele possibilita a 

criação de atividades inovadoras para que eles possam intervir nas dificuldades de 

aprendizagem encontradas pelos alunos da escola básica, assim, ele contribuirá também para a 

dinamização do processo de ensino-aprendizagem. 
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CAPÍTULO III – AS CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A 

FORMAÇÃO DOS PEDAGOGOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. 

 

Neste capítulo, serão expostos os resultados obtidos a partir da pesquisa de campo. A 

pesquisa de campo apropriou-se do questionário como instrumento de pesquisa. Os 

questionários foram aplicados aos bolsistas e ex-bolsistas de iniciação à docência e de 

supervisão. Por meio dos resultados foi possível alcançar o objetivo específico: identificar as 

contribuições do Pibid, a partir da ótica de bolsistas e ex-bolsistas de iniciação à docência e 

supervisão. 

3.1 Sobre os bolsistas e ex-bolsistas de iniciação à docência 

 

 

Para a modalidade de bolsa de iniciação à docência foram aplicados 15 questionários. 

Dos 15, 11 questionários retornaram e entre estes 11, 5 são ex-bolsistas e 6 são bolsistas. Os 

resultados obtidos por meio destes questionários serão destacados ao longo deste item.  

A primeira questão, em seus itens a e b, buscou fazer o levantamento sobre o perfil 

dos respondentes, perguntando, respectivamente sobre o sexo e a idade. O levantamento 

destes dados demonstrou, conforme pode ser observado nos gráficos 1 e 2, que há 

predominância do sexo feminino, sendo apenas um dos respondentes do sexo masculino. 

Referente à faixa etária, como pode ser visualizado no gráfico 2, os bolsistas e ex-bolsistas 

respondentes tem entre 20 e 23 anos de idade. 

 
Gráfico 1 – Sobre o sexo dos bolsistas de iniciação à docência 

 

 
Fonte: Primária 
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Gráfico 2 – Faixa etária dos bolsistas de iniciação à docência 
 

 
Fonte: Primária 

 A segunda questão do questionário buscou, dentre seus itens, fazer o levantamento 

sobre as contribuições do Pibid para a formação do pedagogo da UnB, que atende ao objetivo 

principal deste trabalho. Os resultados serão pontuados e referenciados a quais itens eles 

pertencem. Na questão dois, por exemplo, a letra a refere-se ao mês de ingresso dos bolsistas 

no programa e o item c, destinado aos ex-bolsistas, busca demonstrar por quanto tempo 

permaneceram. As respostas obtidas apontam que os bolsistas de iniciação à docência 

ingressaram no programa entre o período de junho de 2011 a agosto de 2015. E, os ex-

bolsistas, permanecerem durante períodos que variam de um mês até dois anos e cinco meses.  

 O questionário abordou também os motivos de interesse que os levaram a participar do 

programa, no item b e, para os ex-bolsistas, no item d, os motivos que os levaram a desistir. 

As alternativas referentes aos motivos de interesse foram as seguintes: bolsa, oportunidade de 

articulação entre teoria e prática, obter experiência prévia no contexto escolar, contribuir 

para a qualidade na educação básica e outros onde, caso esta alternativa fosse selecionada, 

eles podiam escrever outros motivos que não foram dados. Nas opções dadas aos ex-bolsistas 

sobre o motivo de desistência do programa foram: não quero ser professor, não tinha tempo, 

houve incoerência na proposta do subprojeto e desenvolvimento das atividades e, também, 

assim como a questão anterior, foi dada a alternativa de outros motivos.  

 As respostas obtidas a partir do item b demonstram, conforme ilustrado no gráfico 3, 

que a alternativa assinalada por todos, ou seja, 100% das respostas, foi a motivação pela 

bolsa, em segundo com 91% de a obtenção de experiência prévia no contexto escolar, em 

terceiro com 36% a oportunidade de articulação entre teoria e prática, em quarto com 27% 
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contribuir para a qualidade na educação básica e em quinto e o interesse por outros motivos 

não foram pontudos. 

 

Gráfico 3 – Os motivos de interesse dos bolsistas de iniciação à docência para participar do Pibid 

 

 
Fonte: Primária 

A categoria de interesse referente à bolsa que obteve 100% de concordância, conforme 

mencionado anteriormente, também é uma das estratégias do programa para incentivar a 

participação dos bolsistas, pois no caso específico dos bolsistas de iniciação à docência ao 

mesmo tempo em que o programa fornece a oportunidade para eles obterem experiências 

significativas no contexto escolar que, na maior parte das vezes os estágios obrigatórios não 

oportunizam, ele também concede bolsa incentivo para o desenvolvimento das atividades. 

Então, diante deste resultado, pode-se concluir que a bolsa permite que eles não busquem 

estágios remunerados não obrigatórios em áreas afins e tenham experiências no contexto 

escolar em escolas públicas. 

No item d, destinado aos ex-bolsistas, conforme gráfico 4, ilustra os motivos que os 

levaram a desistir do programa. Dos cinco respondentes, quatro marcaram a alternativa 

referente à falta de tempo e um bolsista, que selecionou a alternativa outros não desistiu, mas 

teve que sair do programa por motivo de conclusão do curso de Pedagogia e, os outros itens 

referentes a não querer ser professor e ter ocorrido incoerência na proposta do subprojeto e 

desenvolvimento das atividades obtiveram, não obtiveram marcações. 
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Gráfico 4 – Motivos de desistência do Pibid por parte dos ex-bolsistas de iniciação à docência 

 

 
Fonte: Primária 

 É possível perceber, após inúmeras discussões acerca do currículo destinado ao curso 

de Pedagogia, que a falta de tempo está diretamente relacionada à alta carga horária do curso. 

Entretanto, por enquanto, não será feita esta problematização pois este tema também foi alvo 

das questões abertas e a discussão sobre esta temática, assim como a exposição dos 

resultados, será feita após a exposição dos resultados alcançados pelo item e da segunda 

questão. 

O item e, referenciado acima, fez o levantamento sobre o nível de concordância dos 

bolsistas de iniciação à docência sobre os objetivos propostos pelo Pibid. Os objetivos foram 

pontuados e os respondentes assinalavam se concordavam, concordavam parcialmente ou não 

concordavam com as contribuições propostas pelo programa e que eram vivenciadas por eles. 

Optou-se pela amostragem da concordância geral dos bolsistas e ex-bolsistas de iniciação à 

docência, sem levar em consideração as concordâncias parciais e não concordâncias, pois 

estas alternativas serão abordadas posteriormente, portanto, a amostragem dos resultados está 

ilustrada no gráfico 5, na próxima página. 
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Gráfico 5 – Concordância dos bolsistas e ex-bolsistas de iniciação à docência sobre as contribuições 

do Pibid. 

 

 

Fonte: Primária 

Estas questões sobre o nível de concordância dos bolsistas e ex-bolsistas a partir das 

contribuições destacadas pelo referencial teórico demonstraram, a partir das questões que 

obtiveram 100% de concordância, que as maiores contribuições do programa para a formação 

do pedagogo são: a integração entre a educação superior e a educação básica, a articulação 

entre a teoria e a prática e a ampliação da visão sobre a atividade docente e sobre o contexto 

escolar. As outras categorias obtiveram concordância entre 45% e 91%, entretanto nenhuma 

das categorias obteve a marcação de não concordância e, conforme pode ser observado no 
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gráfico 5 acima, de forma geral, as questões que obtiveram concordância, não levando em 

consideração as concordâncias parciais e não concordância. 

É possível notar que também foi abordada a questão referente ao nível de 

concordância sobre a contribuição do Pibid para a construção da identidade do pedagogo, e 

essa questão traz à tona toda uma discussão sobre o que contribui para a construção desta 

identidade. Entretanto, não cabe, neste trabalho, esta discussão, pois esse levantamento busca 

apenas salientar que, apesar das múltiplas atribuições destinadas ao curso e os diversos 

campos de atuação nesta área, o principal objetivo do curso de Pedagogia é, segundo as 

DCNs, a formação para a docência, obtendo portanto a concordância dos bolsistas sobre este 

aspecto. Esta questão, conforme gráfico 5, obteve um porcentual considerável de 82% dos 

bolsistas sobre este aspecto.  

Os resultados das contribuições do Pibid para a formação do Pedagogo da UnB 

demonstraram, de forma geral, que as maiores contribuições identificadas pelos bolsistas de 

iniciação à docência foram: integração entre a educação superior e a educação básica, a 

articulação entre a teoria e a prática, e a ampliação da visão sobre a atividade docente e sobre 

o contexto escolar. Referente a não concordância dos bolsistas nenhum dos respondentes 

discordou das contribuições pontuadas. 

Outras questões que fizeram parte do questionário foram questões abertas que 

permitiram abordar assuntos que não foram abordados no questionário, como contribuições e 

apontamento de dificuldade no desenvolvimento das atividades. O quadro1, abaixo, expõe os 

relatos extraídos do item f da segunda questão, que tem como objetivo pontuar as dificuldades 

encontradas pelos bolsistas e ex-bolsistas de iniciação à docência no desenvolvimento das 

atividades. 

 
Quadro 1 – Dificuldades encontradas pelas bolsistas e ex-bolsista de iniciação à docência no 

desenvolvimento das atividades. 

 

Dificuldades apontadas pelos bolsistas e ex-bolsistas de iniciação à docência no 

desenvolvimento das atividades 

Sujeito Relato 

 

A 

Algumas professoras, não dão abertura para o 

estudante de pedagogia da UnB desenvolver 

atividades diferenciadas. 

Falta de materiais, eu, por exemplo, tive que 

imprimir diversas atividades para as crianças com 

meu dinheiro. Faltou um pouco de orientação das 

professoras da UnB quanto a como desenvolver 

as atividades na escola. Fiquei um pouco perdida 

sobre o que fazer, no momento que ingressei no 
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projeto. 

 

B 

Desde o momento que ingressei no Projeto, não 

encontrei nenhum tipo de obstáculo para  

realizações de atividades. 

 

C 

A dificuldade maior é conseguir muita 

disponibilidade visto a carga de disciplinas na 

UnB. Outra dificuldade é o apoio financeiro, que 

este ano tivemos muitos cortes.  

 

 

 

 

D 

Acredito que a dificuldade surge quando a escola 

e o corpo docente não estabelecem um diálogo 

com os bolsista do PIBID inseridos na 

instituição, é importante esse diálogo para que o 

bolsista saiba com o que vai lidar e também é 

importante para que o bolsista saiba em que pode 

auxiliar e contribuir para o processo de ensino-

aprendizagem daqueles alunos, promovendo a 

qualidade na educação.  

 

E 

 

Somente quando a professora regente não 

concede espaço para essas atividades.  

 

F 

Liberdade no desenvolvimento e aplicação das 

atividades, porquê os(as) professores(as) 

responsáveis pela turma não davam muito. 

G Até o presente momento não encontro 

dificuldades  

H Falta de articulação da universidade e a escola, 

são dois polos dicotômicos. A escola que a 

universidade prega, não existe na prática.  

I Minha maior dificuldade foi a falta de tempo 

tanto para chegar à escola designada para minha 

atuação, como também para o planejamento das 

atividades, já que tinha que sair da Universidade 

correndo para não perder o horário e chegava 

muito tarde em casa. 

J Por ter feito parte da primeira equipe, 

enfrentamos muitos problemas de adaptação, de 

se chegar a um denominador comum de como 

atuar nas escolas, qual o nosso real papel junto 

aos estudantes, professores.  Também me deparei 

com a falta de experiência de não saber o que 

fazer diante de um aluno com determinada 

dificuldade, que o professor regente “nos 

entregava" e esperava que conseguíssemos 

contorna-la.  

Aprendi a lidar com a frustração de tentar ensinar 

um aluno de determinado modo e não obter 

sucesso, mas também aprendi que realmente cada 

aluno é único e eu como educadora tenho que 

continuar buscando uma forma de ajuda-lo e vivo 

isso hoje como professora regente, mas quando 

me deparo com dificuldades vividas dentro do 

programa, sinto que sei para onde "correr”. 
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Acho que no Pibid vivi quase todas as 

dificuldades que uma professora regente passa,  

claro que em um nível mais leve. 

K Não tive nenhuma dificuldade enquanto 

participei do programa 

 

 As dificuldades encontradas pelos bolsistas, conforme pode ser observado em seus 

relatos constantes no quadro 1, se referem também a problemas internos do subprojeto, 

conforme os relatos dos sujeitos A, E e F as professores regentes das turmas muitas vezes não 

dão abertura para que eles desenvolvam atividades com os alunos. Esta realidade fica nítida 

no fragmento retirado da fala do sujeito D, onde faz o seguinte relato: 

Acredito que a dificuldade surge quando a escola e o corpo docente não estabelecem 

um diálogo com os bolsista do PIBID inseridos na instituição, é importante esse 

diálogo para que o bolsista saiba com o que vai lidar e também é importante para 

que o bolsista saiba em que pode auxiliar e contribuir para o processo de ensino-

aprendizagem daqueles alunos, promovendo a qualidade na educação. (Sujeito D) 

 

Os relatos dos bolsistas abordam outros pontos como a falta de materiais, a realidade 

diferente da teoria, onde a escola teorizada pelas universidades não é a escola da realidade, e 

outras questões. Os bolsistas veem o programa como um componente curricular. Vale 

referenciar um problema que é importante e que precisa ser discutido, que é a falta de tempo 

dos bolsistas para atuarem nas escolas e para se deslocarem. Isso é decorrente da alta carga 

horária atribuída ao curso e um currículo dinâmico que propõe o estágio obrigatório e deixa 

que os licenciandos saiam com uma formação que não tenha lhe proporcionado a vivência no 

magistério e a sua inserção no contexto escolar. 

Referente a esta questão, Gatti et all (2011), diz que mesmo com a problematização 

levantada pelas Universidades “... as gestões educacionais e as universidades têm apenas 

proposto reformulações de aspectos parciais desses cursos, não tocando no âmago da questão 

tão bem salientado nas análises apresentadas: sua estrutura institucional e distribuição de seus 

conteúdos curriculares”. Os autores também contribuem com uma maneira de se resolver 

estes problemas, conforme citação abaixo: 

É preciso integrar essa formação em instituições articuladas e voltadas ao objetivo 

precípuo – formar professores para a educação básica − com uma dinâmica 

curricular mais proativa, pensada e realizada com base na função social própria à 

educação básica e aos processos de escolarização, que pressupõem saber 

desenvolver ações pedagógicas para favorecer às novas gerações a apreensão de 

conhecimentos e consolidar valores e práticas coerentes com a vida civil. (GATTI, 

ANDRÉ, BARRETO, 2011, p.259). 

 

 Pode-se concluir que as falas dos bolsistas ilustram que as dificuldades encontradas, 

na maior parte das vezes e interna do subprojeto e da própria Universidade, pois ela não 
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facilita o desenvolvimento das atividades nas escolas por que eles têm que cumprir a carga 

horária das disciplinas e ainda realizar o estágio obrigatório pois, conforme demonstrado pelo 

gráfico 4, na página 41, um dos motivos que os levaram a desistir do programa foi a falta de 

tempo.  

Diante dos resultados que apontaram as dificuldades expostas, foi feito o levantamento 

sobre as contribuições dos respondentes para o questionário, sobre questões que não foram 

abordadas e que seria importante registrar. Os relatos podem ser visualizados no quadro 2 

abaixo: 

 

Quadro 2 – As contribuições dos respondentes para o trabalho de questões que não foram abordadas 

no questionário 

 

Contribuições dos respondentes para o questionário 

Sujeito Relato 

 

A 

É importante registrar que participar do PIBID 

foi de grande importância para minha formação 

acadêmica e humana. Estar presente durante 

quase dois anos no espaço escolar me 

proporcionou uma base prática-teórica muito boa,  

sou muito agradecida a Universidade por ter 

oportunizado essa experiência.  

 

B 

Só queria deixar registrado, que acho que todos 

que ingressam em cursos de licenciatura 

poderiam ter a oportunidade de participar do 

mesmo, seria algo de grande importância, abrir 

vagas para todos os estudantes. 

 

C 

Acho importante ressaltar a importância do 

PIBID para a escola pública, tanto para nós 

bolsistas como para os professores e alunos da 

escola. Há uma troca de saberes, qual é 

fundamental para a compreensão do sistema 

público de ensino. 

 

D 

Não preencheu 

 

E 

O PIBID auxilia muito no desenvolvimento 

acadêmico, em suas observações particulares e as 

experiências vividas sempre servirão de exemplo 

diante de alguma discussão teórica (é onde eu 

vejo a relação de teoria e prática, quando estudo 

alguma teoria e lembro-me de algum 

acontecimento na escola).  

 

F 

É importante registrar que o Pibid tem sido de 

grande importância na formação do pedagogo e, 

baseado nas situações atuais, ele não poderia 

acabar. 

G Não preencheu 
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H Não preencheu 

I O PIBID é um programa de grande excelência na 

formação do pedagogo universitário, já que o 

mesmo, desde o início de sua graduação, já vai 

tendo contato com a sala de aula, interligando 

assim, a teoria a prática. Além do mais, o aluno 

já vai percebendo determinadas atitudes e hábitos 

que deve seguir ou superar na futura profissão. 

Em suma, indico o projeto para todos os alunos 

que anseiam ser professores, principalmente na 

rede pública de ensino do Distrito Federal.  

J O Pibid é um programa que realmente permite o 

estudante de graduação viver a docência, ele nos 

oferece uma experiência que os estágios 

obrigatórios não chega nem perto.  

Ao chegar no mercado de trabalho me vi 

capacitada para exercer minha função, pode até 

parecer arrogante esta afirmação,  contudo 

mesmo sendo uma professora iniciante me vi 

aconselhando outras profissionais (mais 

experientes) e tomando atitudes dentro da minha 

sala que sei que só foram possíveis devido as 

minhas vivências como pibidiana. 

K Este programa é de grande contribuição para a 

formação de professores e poderia ser expandido 

para que mais licenciandos fossem beneficiados 

por esta experiência que não é, em grande 

maioria, oferecida pelo estágio obrigatório. 

 

O tratamento das questões abertas levou em consideração pontos que foram abordados 

por mais de um bolsista e que são relevantes para esta pesquisa. Este tipo de questão 

possibilitou respostas espontâneas que levaram em conta os relatos dos bolsistas e ex-bolsistas 

para o alcance do objetivo desta pesquisa onde, puderam ser evidenciados pontos positivos e, 

também, dificuldades encontradas no desenvolvimento das atividades. 

Como pôde ser observado nas falas dos sujeitos A, E e I, uma das maiores 

contribuições do programa, que também tem sido muito discutida neste trabalho, e que 

também obteve 100% de concordância, conforme pode ser observado no gráfico 5 da página 

42, é a de dar a oportunidade para os licenciandos vivenciarem a relação teórico prática. 

Conforme relato do sujeito J, esta experiência não pode ser obtida por meio dos estágios 

obrigatórios, no seguinte fragmento sobre o Pibid em sua fala “... ele nos oferece uma 

experiência que os estágios obrigatórios não chega nem perto”.  

A fala deste sujeito é de grande contribuição, pois participou do programa por mais de 

dois anos e só saiu porque concluiu o curso de graduação e hoje, inclusive, já atua em sala de 
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aula e atribui ao Pibid o contribuinte para sua capacitação e autonomia para assumir uma sala 

de aula, onde no fragmento retirado de sua fala diz “... pode até parecer arrogante esta 

afirmação, contudo mesmo sendo uma professora iniciante me vi aconselhando outras 

profissionais (mais experientes) e tomando atitudes dentro da minha sala que sei que só 

foram possíveis devido as minhas vivências como pibidiana”. 

Outra temática extraída destas questões abertas foi a necessidade de ampliação do 

programa para beneficiar mais licenciandos, conforme relato dos sujeitos B e K. Esta questão 

implica no relato do sujeito F, onde diz que o programa é “... de grande importância para a 

formação do pedagogo e baseados nas situações atuais, ele não poderia acabar”. 

Esta questão é importante, pois o país atualmente vivencia uma crise financeira que 

afeta diretamente a educação, sendo programas voltados para a formação de professores e de 

qualidade da educação básica, diretamente afetados. O sujeito D, quadro 1, expõe em sua fala 

que uma das dificuldades encontradas “... é o apoio financeiro, que este ano tivemos muitos 

cortes”. 

Diante desta questão faz-se pertinente a contextualização sobre estes apontamentos. O 

problema começa em julho de 2015 quando, via e-mail, o ex-coordenador geral de 

valorização da formação docente, professor Hélder Eterno da Silveira, envia e-mail aos 

coordenadores institucionais do Pibid, com a seguinte fala: 

Sempre tento ser portador de boas notícias, mas nem sempre conseguirei sêlo. Todos 

têm acompanhado o ajuste fiscal que o governo federal tem realizado no ano de 

2015. Isso implica em cortes orçamentários e em retrações nas ações de todos os 

setores. A Capes não fugiu à regra. O corte imposto à agência foi da ordem de R$ 

785 milhões.(Site Globo.com) 

 

 Após o disparo deste e-mail, aos coordenadores institucionais, diversas instituções de 

ensino superior se manifestaram contra o fim do programa. Inclusive a UnB onde o 

coordenador institucional da UnB, Ricardo Gauche, juntamente com Decano de Ensino de 

Graduação, Mauro Luiz Rabelo, publicaram no site da UnB, no dia 29 de junho de 2015, um 

artigo intitulado como “Pela permanencia do Pibid”, onde manisfestaram a preocupação com 

os cortes comunicados por e-mail e se puseram a favor da permanecia do programa. 

 Após episódio, a poeira abaixou até que, no dia 07/10/2015, foi publicado o discurso 

da transmissão de cargo do Aloisio Mercadante , no site do MEC, onde, cofnorme o 

fragmento de sua fala abaixo, cita o Pibid: 

...outro reconhecido programa complementar na formação de professores, o PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), que atende hoje 90 mil 

bolsistas, retém apenas 18% de seus egressos como professores da educação básica 

pública. Vamos rever o PIBID. Vencido o desafio da cobertura nacional, precisamos 

tornar mais efetivos os nossos programas de qualificação de professores, que 



54 

 

precisam estar mais articulados com as necessidades de nossos estudantes e com 

outros esforços conduzidos pelo Ministério da Educação. (BRASIL, 2015). 

 

Diante a fala do Ministro iniciou-se novamente a preocupação das IES e dos bolsistas 

de todo o país com possíveis cortes ou até a extinção do programa. A partir desta 

preocupação, no dia 15 de outubro de 2015, estrategicamente no dia dos professores, ocorreu 

na Câmara dos Deputados, uma audiência pública para debater sobre o Papel Estruturante do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid, desenvolvido pela 

Capes/MEC.  

Nesta audiência, estavam presentes o Representante da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência – SBPC, Luís Carlos de Menezes, o Diretor de Políticas e Programas de 

Graduação - SESU/MEC, que foi também o primeiro Diretor da Educação Básica e quem 

criou o Pibid, Dilvo Ilvo Ristoff, A Diretora de Educação Básica – DEB/CAPES, Irene 

Maurício Carzola, a Representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior – ANDIFES, Irene Cristina de Mello e a Presidente do Fórum 

Nacional do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid, Alessandra 

Santos de Assis. 

A mesa foi presidida pelo Deputado Waldenor Pereira da Bahia, que defendeu o Pibid 

com a com a seguinte fala “A formação e valorização do professor são dimensões essenciais 

para a qualidade da educação. Estas dimensões estão contempladas pelo Pibid e o Pibid 

Diversidade, que marcam a história das licenciaturas no Brasil” (Site: bahiaja). Os demais 

membros que comporão a mesa também defenderam a importância do programa para a 

educação brasileira e para a formação dos professores. A audiência foi finalizada com a fala 

de bolsistas, professores e deputados em defesa do Pibid. 

Por meio dos relatos é possível concluir que o programa tem sido de grande 

importância para a formação dos licenciandos do curso de Pedagogia da UnB, pois, conforme 

observado em seus relatos eles atribuem ao programa o fator de possibilidade para obtenção 

de experiências docentes significativas e que os preparam para exercer o magistério com 

autonomia pedagógica e segurança em seu trabalho. E também ficou evidente que os bolsistas 

foram afetados pela crise financeira atual do país como a falta de apoio financeiro para o 

desenvolvimento e confecção de materiais pedagógicos. Esses bolsistas afirmam que o 

programa contribui para sua formação e até enxergam a necessidade de sua ampliação. 

Diante dos resultados positivos obtidos pela ótica dos bolsistas e ex-bolsistas de 

iniciação à docência, no item a seguir será feita a amostragem dos resultados dos 

questionários respondidos pelos bolsistas e ex-bolsistas de supervisão. 
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3.2 Sobre os bolsistas de supervisão 

 

Para a modalidade de bolsa supervisão foram aplicados cinco questionários. Dos cinco 

questionários aplicados, retornaram apenas dois. Dentre estes dois respondentes, um é ex-

bolsistas e o outro é bolsista do programa atualmente. Ao longo deste item serão expostos os 

resultados dos questionários. Como a amostragem referente ao perfil dos respondentes é 

pequena, não serão utilizados gráficos par ilustrar todos os resultados, sendo alguns resultados 

apenas relatados. Como, por exemplo, o perfil dos bolsistas de supervisão que, mesmo com 

amostragem pequena, também demostra a predominância do sexo feminino, pois os dois 

respondentes são do sexo feminino. Referente a faixa etária desses bolsistas, uma das 

respondentes tem 31 e a outra 37 anos. 

Assim como o questionário dos bolsistas de iniciação à docência, o questionário 

destinado aos supervisores foi contemplado em sua segunda questão, itens que fazem 

levantamento sobre as contribuições do Pibid e, também, como eles avaliam sua contribuição 

para formação docente, sobre dificuldades encontradas e apontadas por eles bem como 

contribuições para o questionário com pontos não abordados. 

 O item a da segunda questão fez o levantamento sobre o mês e ano de ingresso destes 

bolsistas no Pibid e o item c, para ex-bolsistas, o motivo de sua saída. O primeiro item 

referenciado abordou que a entrada da supervisora foi em julho de 2015 e da ex-bolsista de 

supervisão foi em março de 2013. Os motivos de interesse que as levaram a querer participar 

do programa estão ilustrados abaixo no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Motivos de interesse dos bolsistas de supervisão para ingresso no Pibid. 

 

 

Fonte: Primária 
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 A partir da observação do gráfico 6, página 55, é possível perceber que, assim como a 

categoria dos bolsistas de iniciação à docência, uma das alternativas assinaladas por ambas foi 

a motivação pela bolsa incentivo e, nesta categoria, também obtiveram marcações por todos 

os bolsistas a motivação para contribuir para a formação dos licenciandos e também para a 

qualidade na educação básica.  

 O item d que foi destinada aos ex-bolsistas fez o levantamento sobre os motivos que 

os levaram a desistir do programa. Como a pesquisa só obteve dois respondentes e um deles é 

ex-bolsista a questão foi respondida e assinalada como outros motivos e, neste caso, foi por 

licença maternidade. A bolsista permaneceu no programa durante nove meses e pôde 

contribuir, e muito, para este trabalho. 

 No questionário destinado aos bolsistas de supervisão também em seu item e fez o 

levantamento do nível de concordância sobre as contribuições do programa. Assim como no 

questionário dos bolsistas de iniciação à docência foram pontuadas as mesmas contribuições 

que conversam com os objetivos do Pibid. Como a amostragem é pequena, optou-se por fazer 

a amostragem dos resultados de modo geral em apenas um gráfico, o gráfico 7, ilustrado na 

próxima página. 
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Gráfico 7 – Nível de concordância dos bolsistas e ex-bolsistas de supervisão sobre as contribuições do 

Pibid. 

 

 

Fonte: Primária  
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apontou a não concordância dos bolsistas. Foram apenas concordâncias gerais e 

concordâncias parciais.  

A seguir, extraídos dos itens f, g e h dos questionários, estão sendo expostas as 

respostas dos bolsistas obtidas pelas questões abertas. 

 
Quadro 3 – Sobre as contribuições dos supervisores para a formação dos licenciandos a partir da auto 

avaliação. 
  

Avaliação dos bolsistas de supervisão sobre suas contribuições para a formação de 

novos professores 

Sujeito Relato 

 

A 

 

Avalio de forma positiva na medida que 

busco   demonstrar em nossas coordenações  

todos os espaços da escola. 

 

 

B 

Eu avalio como válida, pois como já estava 

inserida no contexto escolar pude contribuir 

para o direcionamento dos bolsistas no 

desenvolvimento das atividades. Eu os 

orientava e dava ideias, mas, dava autonomia 

para eles usarem a criatividade. 

 

Quadro 4 – Dificuldades apontadas pelos bolsistas e ex-bolsistas de supervisão no desenvolvimento 

das atividades. 

 

Dificuldades apontadas pelos bolsistas de Supervisão no desenvolvimento das atividades 

Sujeito Relato 

 

A 

Eu acho que o valor da bolsa para os 

estudantes e baixo fazendo que eles se sintam 

necessidade de buscar outras rendas 

sobrecarregando suas atividades. 

 

B 

As dificuldades muitas vezes foram pela falta 

de apoio financeiro na concessão de 

materiais para os bolsistas trabalharem com 

os alunos. 

 

Quadro 5 – Contribuição dos supervisores para o questionário sobre questões não abordadas. 

 

Contribuição dos respondentes para o questionário 

Sujeito Relato 

 

A 

Penso que a bolsa deveria ser estendida e até 

mesmo obrigatória pra todos que fazem 

licenciatura desde o primeiro semestre. 

 

B 

O PIBID que muito tem contribuído para a 

formação dos novos professores não podia 

acabar e sim ser expandido. 
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 Os relatos destes bolsistas apontam a auto avaliação sobre como e com que os 

bolsistas de supervisão têm ou já contribuído para formação de novos professores, o 

apontamento sobre as dificuldades encontradas no desenvolvimento das atividades e as 

contribuições sobre temas que não foram abordados no questionário.  

 As respostas do item f da questão dois verificou que ambas respondentes atribuem a 

sua contribuição para a formação de novos professores como positiva. Na fala do sujeito A, na 

tabela 7, é possível verificar que a contribuição dela para os bolsistas de iniciação à docência 

é a demonstração de todos os espaços da escola. E, pela fala do sujeito B, ela colabora com o 

direcionamento dos bolsistas dando ideias e autonomia para eles desenvolverem as atividades. 

 Referente as dificuldades encontradas, conforme quadro 4, na fala do sujeito A, fica 

registrado que como o valor da bolsa é baixo os bolsistas muitas vezes buscam outras formas 

de renda e sobrecarregam suas atividades. E, mais uma vez abordado neste trabalho, foi a falta 

de apoio financeiro resultando na falta de materiais, conforme fala do sujeito B. 

 A questão sobre a necessidade de ampliação do programa também aparece na fala dos 

sujeitos constante no quadro 5 onde o sujeito A relata que “... a bolsa deveria ser estendida e 

até mesmo obrigatória pra todos que fazem licenciatura desde o primeiro semestre”. E o 

sujeito B diz que o programa tem contribuído muito para a formação inicial dos docentes e 

“... não podia acabar e sim ser expandido”. 

 A partir destes relatos e dos resultados obtidos através das respostas dos questionários, 

conclui-se que as maiores contribuições vivenciadas pelo Pibid, a partir da ótica dos 

supervisores, são a qualidade na formação inicial do professor, promoção da integração da 

educação superior com a educação básica, a oportunidade de criação em experiências e 

práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, a articulação entre a teoria e a 

prática e além de integrar a educação superior e a educação básica para o desenvolvimento 

de um trabalho em comum para o mesmo fim, ela também aproxima estas duas modalidades 

de ensino e mais, amplia a visão sobre a atividade docente sobre o contexto escolar, 

compreende o processo ensino-aprendizagem e contribui para a construção da identidade de 

pedagogo. 

 De modo geral, comparando os resultados obtidos pelos questionários aplicados para 

os dois níveis de bolsa, os bolsistas e ex-bolsistas de iniciação à docência e de supervisão, 

concordaram com todas as contribuições do programa para a formação do pedagogo da UnB, 

considerando as concordâncias parciais e totais dos objetivos pontuados. Ou seja, estes 

resultados obtidos por ambos os questionários coletaram considerações positivas do programa 
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para a formação dos estudantes de licenciatura em Pedagogia. Todas as questões obtiveram 

resultados positivos e significativos.  

Falando das questões abertas, especificamente, puderam ser observadas preocupações 

referentes ao valor pago aos bolsistas, na fala do sujeito A do quadro 4, e também do 

financiamento do projeto, a partir da fala do sujeito B quadro 4. No que se refere à bolsa 

incentivo dada aos estudantes sabe-se, considerando o cenário financeiro atual do país, que 

não é uma questão de fácil resolução assim como o financiamento de recurso para aquisição 

de materiais para desenvolvimento de atividades. Nota-se que a questão da bolsa é citada 

apenas pelos supervisores, ou seja, os licenciandos não mencionam esta questão e relacionam 

as dificuldades à questão do tempo. 

Quando comparados os relatos dos bolsistas de iniciação à docência e de supervisão 

nota-se que não houve divergências, entretanto, preocupações. Estas preocupações referem-se 

ao possível corte de bolsas e, assim como o sujeito B no quadro 5 diz, o programa não poderia 

acabar mas ser expandido porque contribui muito para a formação do Pedagogo e, também, 

para todas as licenciaturas. 

Considerando que os resultados obtidos demostraram que o Pibid tem contribuído 

bastante para a formação dos pedagogos da UnB em formação, e que poderia contemplar 

todos os estudantes que passam pelo curso, fica aqui exposta a necessidade de ampliação do 

programa e abrangência de todas as IES e cursos de licenciatura que visem a formação de um 

bom professor, pois é nítido que uma boa prática pedagógica depende, dentre inúmeros 

fatores, de uma base de formação qualificada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) têm se mostrado 

uma política educacional que está ganhando seu espaço na educação nacional. Uma política 

que dialoga com objetivos constantes em outros documentos oficiais nacionais no que diz 

respeito a qualidade da formação inicial dos professores e da educação básica que é afetada 

por estas ações. E, como pode ser observado nesta pesquisa, os bolsistas de iniciação à 

docência e de supervisão manifestam que o programa contribui para a formação docente. Foi 

apenas um estudo local, mas que contribui para uma construção de contribuições nacionais 

não só para o curso de Pedagogia, mas para todas as licenciaturas. 

O curso de Pedagogia da Universidade de Brasília (UnB), assim como outras 

licenciaturas, possui currículos que possibilitam ao graduando atuação em diversos campos de 

formação que não seja obrigatoriamente na docência. Mesmo que as DCNs destinadas ao 

curso especificam que é preferível a formação destes licenciando para a docência, elas dão 

autonomia para as Instituições de Ensino Superior (IES) na elaboração e desenvolvimento dos 

currículos, no que se refere ao estágio obrigatório. Segundo Gatti et all (2011), “A 

fragmentação formativa é clara, as generalidades observadas nos conteúdos curriculares 

também”. 

 E, por mais que estes estágios sejam feitos na escola, não passam muitas vezes de 

mera observação ou não dão autonomia para o licenciando desenvolver atividades em sala de 

aula. Conforme pôde ser observado na fala dos respondentes as experiências que o programa 

proporciona aos bolsistas não chegam nem perto dos estágios obrigatórios. E, conforme 

Relatório de Gestão da DEB, disponível na página da Capes: 

O Pibid se diferencia do estágio supervisionado por ser uma proposta 

extracurricular, com carga horária maior que a estabelecida pelo Conselho Nacional 

de Educação - CNE para o estágio e por acolher bolsistas desde o primeiro semestre 

letivo, se assim definirem as IES em seu projeto. A inserção no cotidiano das escolas 

deve ser orgânica e não de caráter de observação, como muitas vezes acontece no 

estágio. A vivência de múltiplos aspectos pedagógicos das escolas é essencial ao 

bolsista.(fonte:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/20150818_

DEB-relatorio-de-gestao-vol-1-com-anexos.pdf). 

 

Fica nítido pelos resultados obtidos por esta pesquisa que, pela ótica dos bolsistas e 

ex-bolsistas de iniciação à docência e supervisão do Pibid, pertencentes ao subprojeto de 

Pedagogia da Universidade de Brasília – UnB, as maiores contribuições do programa para a 

formação do pedagogo são a integração entre educação superior e a educação básica, a 

articulação entre teoria e prática, e a ampliação da visão sobre a atividade docente e sobre o 
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contexto escolar. Também pode ser observado nos relatos dos bolsistas que a escola que a 

universidade prega é diferente da escola real.  

Nota-se, também, que além da preocupação com a formação inicial dos profissionais 

da educação e da própria educação básica, há também preocupação com a formação 

continuada destes profissionais. Ou seja, neste caso, o supervisor, que já é formado em sua 

área tem a possibilidade de aprimorar suas técnicas pedagógicas a partir da convivência com 

os bolsistas de iniciação à docência, de práticas inovadoras, que podem ser repassadas e 

repensadas em conjunto, são trocas ricas de experiência. 

Por estes motivos, um programa como o Pibid irá contribuir e muito, pois o 

licenciando será inserido no contexto escolar local e poderá vivenciar a relação teórico-

prática. Entretanto, também fica nítida a necessidade de ampliação deste programa, pois 

segundo Gatti et all (2011), “...do ponto de vista numérico, a expansão desses programas ou 

das ideias neles contidas para um maior número de IES ainda precisa ser estimulada, o que 

demandará esforços políticos nessa direção”. 

Foram identificadas também a preocupação dos bolsistas com os possíveis cortes, ou 

até a extinção total, que o programa pode sofrer e diante das contribuições do programa de 

extrema importância para a formação do pedagogo e para as demais áreas das licenciaturas, 

fica uma sugestão para outra pesquisa que venha identificar estes problemas se apropriando da 

seguinte questão: Por que um programa que gera resultados positivos e significativos poderia 

ser extinto e não expandido? 
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PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

  

O curso de Pedagogia possibilita que os estudantes desenvolvam suas atividades 

profissionais em diversos campos de atuação, mas, como defendido inúmeras vezes neste 

trabalho, é prioridade a formação para o exercício da docência. Este é um dos motivos que 

despertaram meu interesse para ingresso no curso e que hoje, na etapa final do curso, não é 

diferente. Portanto, eu interesse é a sala de aula.  

Diante destes motivos e pela minha eterna paixão pela sala de aula e pelas questões 

educacionais, tenho grande interesse em atuar na educação infantil, nos primeiros anos do 

ensino fundamental ou até mesmo na gestão escolar. Ou seja, quero estar presente no 

ambiente escolar e sempre estar envolvida com as questões educacionais, em defesa de uma 

educação de qualidade. 
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ANEXO I 

 

 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE 

Orientadora: DANIELLE XABREGAS PAMPLONA NOGUEIRA 
PROJETO 5 - TCC 

 

Prezados bolsistas e ex-bolsistas do Pibid Pedagogia/UnB, este questionário faz parte do meu 
trabalho de conclusão de curso o qual é intitulado como “As contribuições do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) para a formação do Pedagogo da 
Universidade de Brasília (UnB)”. Esclareço que o documento é anônimo e será utilizado 
exclusivamente para este trabalho. Agradeço à contribuição e me coloco à disposição para 
quaisquer esclarecimentos. 

Kariny Cristina Pereira 
Matrícula: 12/0034565 

E-mail: karinycris94@gmail.com 
Telefone: (61) 9266-4911 

 
Questionário – Bolsista de Iniciação à docência 

 
1. Identificação: 

 

a) Sexo:     ☐ Feminino  ☐ Masculino 
 

b) Idade:  
 

2. Sobre o Pibid 
 

a) Em que mês e ano você ingressou no Pibid? ___________________________________ 
 

b) Motivos que o levaram a querer participar do programa (podem ser marcadas mais de 
uma opção). 

☐Bolsa 

☐Oportunidade de articulação entre teoria e prática 

☐Obter experiência prévia no contexto escolar 

☐Contribui para a qualidade na educação básica 
Outros:________________________________________________________________ 

 
c) (Para ex-bolsistas) Por quanto tempo particiou do programa? ____________________ 

 
d) (Para ex-bolsistas) Quais motivos levaram você a desistir do programa: 

 

 ☐Não quero ser professor 

☐Não tinha tempo 

☐Houve incoerência na proposta do subprojeto e desenvolvimento das atividades 
Outros:______________________________________________________________

e) Referente às contribuições do Pibid, com o que você concorda ou não? 

mailto:karinycris94@gmail.com


69 

 

 
 

 Concordo Concordo 
parcialmente 

Discordo 

Qualidade na formação inicial do 
professor. 

   

Promove a integração entre educação 
superior e a educação básica. 

   

Oportunidade de criação e participação 
em experiências metodológicas, 
tecnológicas e práticas docentes de 
caráter inovador e interdisciplinar. 

   

Contribui para articulação entre teoria e 
prática. 

   

Aproximação da educação superior à 
educação básica 

   

Valorização do magistério    

Ampliação da visão sobre a atividade 
docente e sobre o contexto escolar. 
 

   

Qualidade do ensino na escola afetada 
pelas ações do PIBID. 
 

   

Entendimento sobre o processo de ensino-
aprendizagem. 

   

Contribui para a construção da identidade 
de pedagogo 

   

 

f) Que dificuldades você aponta para o desenvolvimento das atividades no PIBID? 
 
 

g) O que, a seu ver, é importante ficar registrado e que não foi perguntado?  
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ANEXO II 

 

 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE 

Orientadora: DANIELLE XABREGAS PAMPLONA NOGUEIRA 
PROJETO 5 - TCC 

 

Prezados bolsistas e ex-bolsistas do Pibid Pedagogia/UnB, este questionário faz parte do meu 
trabalho de conclusão de curso o qual é intitulado como “As contribuições do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) para a formação do Pedagogo da 
Universidade de Brasília (UnB)”. Esclareço que o documento é anônimo e será utilizado 
exclusivamente para este trabalho. Agradeço à contribuição e me coloco à disposição para 
quaisquer esclarecimentos. 

Kariny Cristina Pereira 
Matrícula: 12/0034565 

E-mail: karinycris94@gmail.com 
Telefone: (61) 9266-4911 

 
Questionário – Bolsista de Supervisão 

 
1. Identificação: 

 

a) Sexo:     ☐ Feminino  ☐ Masculino 
 

b) Idade:___________________________ 
 

2. Sobre o Pibid 
 

a) Em que mês e ano você ingressou no Pibid?  
 

b) Motivos que o levaram a querer participar do programa (podem ser marcadas mais de 
uma opção). 

 

☐Bolsa 

☐Contribuir para a formação dos licenciandos  

☐Formação continuada 

☐Contribuir para a qualidade na educação básica 
Outros:________________________________________________________________ 

 
c) (Para ex-bolsistas) Por quanto tempo particiou do programa? ____________________ 

 
d) (Para ex-bolsistas) Quais motivos levaram você a desistir do programa: 

 

☐Não tinha tempo 

☐Houve incoerência na proposta do subprojeto e o desenvolvimento das atividades 
Outros:_________________________________________________________________ 

e) Referente às contribuições do Pibid, com o que você concorda ou não? 

mailto:karinycris94@gmail.com
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 Concordo Concordo 
parcialmente 

Discordo 

Qualidade na formação inicial do 
professor. 

   

Promove a integração entre educação 
superior e a educação básica. 

   

Oportunidade de criação e participação 
em experiências metodológicas, 
tecnológicas e práticas docentes de 
caráter inovador e interdisciplinar. 

   

Contribui para articulação entre teoria e 
prática. 

   

Aproximação da educação superior à 
educação básica 

   

Valorização do magistério    

Ampliação da visão sobre a atividade 
docente e sobre o contexto escolar. 
 

   

Qualidade do ensino na escola afetada 
pelas ações do PIBID. 
 

   

Entendimento sobre o processo de ensino-
aprendizagem. 

   

Contribui para a construção da identidade 
de pedagogo 

   

 
f) Como você avalia sua contribuição na formação de novos professores, dentro da 

supervisão do PIBID? 
 

g) Que dificuldades você aponta para o desenvolvimento das atividades no PIBID? 
 
 

 

h) O que, a seu ver, é importante ficar registrado e que não foi perguntado?  


