1

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED

SOLANGE MENDES DA SILVA

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência como uma política
pública de formação de professores: aprendentes e aprendizagens do processo
formativo

Vitória da Conquista-BA
2016

2

SOLANGE MENDES DA SILVA

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência como uma política pública de
formação de professores: aprendentes e aprendizagens do processo formativo

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Educação –
PPGED da Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia - UESB para obtenção do título de
Mestre em Educação.

Linha de Pesquisa: Políticas Públicas e
Gestão da Educação.

Orientador: Prof. Dr. Claudio Pinto Nunes

Vitória da Conquista-BA
2016

3

SOLANGE MENDES DA SILVA

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência como uma política pública de
formação de professores: aprendentes e aprendizagens do processo formativo

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGed pela
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB como requisito final para obtenção do
título de Mestre em Educação.

COMISSÃO JULGADORA

________________________________________
Prof. Dr. Claudio Pinto Nunes - Orientador
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA(UESB)

__________________________________
Prof. Dr. Dante Henrique Moura
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN) E UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

__________________________________
Profª. Dra. Nilma Margarida de Castro Crusoé
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)

Aprovada em 16 /03/2016
Local: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA.

4

Dedico este trabalho a todos os meus professores que
um pouco de cada um, me trouxe até aqui.

5

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por ter me concedido vida, saúde e competência.
Agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED);

Agradeço à Profª Doutora em Educação Ennia Débora Braga P. Pires;
Agradeço à Psicóloga do IF baiano / Itapetinga, Luciana Gomes.

Agradeço a minha Mãe Militana;
Agradeço a minha eterna amiga Vanusa Ruas;

Jamais deixarei de agradecer ao meu Orientador o Profº. Doutor
Claudio Pinto Nunes.

Reafirmo e não por acaso, que todos vocês contribuíram para mais esta etapa de minha
formação.

6

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já
tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos
levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não
ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós
mesmos.
Fernando Pessoa

7

SILVA. Solange M. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência como
uma política pública de formação de professores: aprendentes e aprendizagens do
processo formativo. 2016. 133 f.Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia. Vitória da Conquista-Bahia, 2016.
RESUMO
Este estudo parte das inquietações de uma pesquisadora em formação que em seu percurso
formativo se debruçou a analisar a implementação do PIBID frente às políticas de formação
de professores tomando como referência as aprendizagens dos aprendentes imersos no
processo formativo. A pesquisa se ateve a três objetivos específicos que foram: analisar as
políticas públicas de formação de professores frente à implementação do PIBID; identificar e
conhecer os sujeitos aprendentes do processo na perspectiva da e por fim descrever os
processos de aprendizagens decorretentes das experiências do PIBID. Como pano de fundo
expõe um conjunto de políticas formativas que estruturam os cursos de formação de
professores. O elemento que buscou situar o pesquisador ao que se tem publicado sobre o
objeto investigado, apresenta a “revisão de literatura” compondo o III capítulo deste trabalho
investigativo. É uma pesquisa fundamentada na Epistemologia Qualitativa, pois apresenta
elementos que a definem sob a luz desta metodologia. O delineamento do trabalho encontrase mediado pela compreensão subjetiva revestida pelos dispositivos fenomenológicos. A
produção do conhecimento se deu com a participação de 12 aprendentes frente à efetivação
das conversas interativo-provocativas, por linhas semiestruturadas a partir das ações do
PIBID. As principais conclusões a que se chegou à pesquisa é que o Programa compõe a
política nacional de formação de professores, este é de suma importância para os cursos de
licenciatura por apresentar aportes teórico-metodológicos que ressignificam os cursos de
formação de professores. As vozes dos aprendentes ao serem interpretadas no contexto
subjetivo tornaram evidente importância do Programa. A pesquisa analisou alguns dilemas
experienciados pelos aprendentes, chegando à conclusão que estes são frutos de uma
formação na perspectiva reflexiva ao qual se debruça o PIBID, e tais reflexões tenderam a
promover nos aprendentes a efetivação da prática. Os desdobramentos políticos apontados
neste trabalho chamam a atenção de todos os envolvidos no processo de formação de
professores para que diante deste estudo seja oportuno as licenciaturas e ao PIBID o
aprofundado sobre a temática política pública formativa, pois esta contempla todo o processo
de formação do professor. A relevância desta pesquisa encontra-se em poder reafirmar a
importância do Pibid para as licenciaturas.
Palavras-chave: Aprendizagens; Pibid; Política Pública de Formação de Professor.
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SILVA. Solange M. The Institutional Program Initiation Grant to Teaching as a public
policy of teacher education: learners and learning the training process. 2016. 133 f.
Dissertação (Master). State University of Southwest Bahia. Vitoria da Conquista, Bahia, in
2016.
ABSTRACT
This study of the concerns of a researcher in training than in their training leaned to examine
the implementation of Pibid front of teacher training policies with reference to the learning of
learners immersed in the training process. The research adhered to three specific objectives
were to analyze the public policy front teachers training the implementation of Pibid; identify
and know the subject learners process in perspective and finally describe the processes of
decorretentes learning experiences of Pibid. O background exposes a set of training policies
that structure the teacher training courses. The element that sought to situate the researcher to
what has been published about the investigated object, presents the "state of the art"
composing the Chapter III of this investigative work. It is a survey based on the Qualitative
Epistemology, because it has elements that define it in the light of this methodology. The
work of design is mediated by subjective understanding coated by phenomenological devices.
The production of knowledge was attended by 12 learners against the realization of
interactive, provocative conversations, by semistructured lines from Pibid actions. The main
conclusions arrived at the research is that the Pibid is the program that make up the national
policy on teacher training, this is very important for the degree courses to present theoretical
and methodological contributions that resignify teacher training courses . The voices of
learners to be interpreted in the subjective context become evident importance of the program.
The research analyzed some dilemmas experienced by learners, reaching the conclusion that
these are the result of training in the reflective perspective which focuses the Pibid, and such
reflections tended to promote the learners to effective practice. Political developments
highlighted in this paper draw the attention of all those involved in teacher training process so
that before this study is appropriate to the degrees and Pibid the depth on the subject
formative public policy, since it includes all the teacher training process. The relevance of this
research is to be able to reaffirm the importance of Pibid for degrees.

Keywords: Learning; Pibid; Public Teacher Training policy.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa se debruçou em analisar a implementação do Pibid frente às
políticas de formação de professores, tomando como referência as aprendizagens dos
aprendentes imersos no processo formativo. O trabalho destaca como pano de fundo, o
conceito de políticas públicas de formação de professores, e nesse sentido é que se buscou
ouvir as vozes dos sujeitos aprendentes que compôs o processo.
O trabalho de pesquisa encontra-se fundamentado frente ao conceito das políticas
públicas (SECCHI, 2010) e políticas de formação de professor por entender que o Pibid vem
ao longo de sua história que é tão recente, se despontando como uma ação que tem
proporcionando aos cursos de licenciatura a possibilidade da ampliação de sua qualidade
formativa oportunizando, contudo uma reflexão aos espaços formadores.
Efetivou-se uma busca sobre o cenário do conjunto de políticas formativas,
destacando para a fundamentação deste trabalho as Diretrizes Curriculares para Formação de
Profissionais do Magistério (BRASIL, 2006), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB
9.394 (BRASIL, 1996), o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014), sob as metas
15-18, que trazem especificidades para os cursos de formação, as Resoluções do Conselho
Nacional de Educação (CNE) nº 1 (BRASIL, 2001a) e nº 2 de 2002 (BRASIL, 2002b) e nº 2
de 2015 (BRASIL, 2002c), com apontamentos, a saber, da carga horária dos cursos e
direcionamentos para sua estruturação dos cursos de formação; toda essa estrutura política
coaduna um conjunto de procedimentos, leis e resoluções que incidem para que o Pibid se
desponte como uma política de formação de professor.
O trabalho de dissertação apresentou o Pibid, sua estrutura e finalidade sendo o
mesmo o Programa de iniciação à docência, criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), que apresenta em seu arcabouço o poder proporcionar
aos bolsistas o contato direto com o espaço formador que é a escola, trabalha em uma linha de
ação que busca atenuar a dicotomia empreendida nos cursos de formação que é a dicotomia
existente entre teoria e prática.
Sabe-se, que a partir do movimento que vem sendo experienciado pelos bolsistas
no Programa muitas são as contribuições deste para o processo de formação de seus bolsistas,
pois o Pibid vem trabalhando sob a perspectiva de ter os egressos dos cursos de licenciatura
de volta a universidade, o professor supervisor que também se encontra bolsista do Programa
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retorna ao seu espaço de formação na condição de supervisores dos bolsistas de iniciação à
docência.
O contexto da pesquisa aponta a importância do Pibid para os cursos de
licenciatura porquanto o Programa se despontou como uma possível ressignificação para os
cursos de licenciatura sendo entendido no meio acadêmico como uma possível estrutura
formativa para se pensar a matriz curricular e pedagógica dos cursos de formação de
professores.
Para melhor entendimento acerca da constituição histórica do objeto de estudo, a
pesquisa apresentada na presente dissertação faz-se necessário destacar alguns elementos das
trajetórias percorridas em diferentes momentos até o encontro da pesquisadora com o
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.
Nascida na cidade de Itapetinga/BA, aos vinte de março de 1978, filha mais nova
de uma dona de casa e de um mecânico, tendo três irmãos e uma filha de 15 anos.
O primeiro contato com a educação formal foi aos cinco anos, minha irmã foi
quem me levou para a escola. Lembro-me de minha escola com muita saudade, passei dois
anos nessa etapa em seguida fui matriculada no nível fundamental I no Colégio Dona Lúcia,
próximo a minha casa, nesse espaço consegui ser muito feliz. O período de alfabetização se
deu em tempo adequado para a década e foi mediada por uma professora alfabetizadora Tia
Beth, inesquecível, era linda e amável.
Em 1991 passei para o ensino fundamental II, cursei no Ginásio Agro - Industrial
de cara perdi de ano, pois tinha medo de minha professora de matemática Ercília e fui
reprovada por três décimos!
Recordo-me com muita saudade da escola daquele tempo, da professora e dos
colegas; tem sido muito importante perceber que algumas pessoas que passaram por meu
caminho contribuíram de forma significativa para a minha formação.
Na oitava série fui para o noturno e assim fui levando à vida e percebendo a
educação e a escola como um “porto seguro”.
Em meados de 1995, o Centro Educacional Alfredo Dutra ofertava os cursos em
nível médio/técnico, o magistério no diurno e contabilidade no noturno. Tive que optar em
cursar Contabilidade, pois não tinha apoio da família para manter o magistério que na época
era um curso caro e no ano de 1999, concluir o nível médio/Técnico Contábil.
Desse momento em diante comecei a trabalhar no comércio, nos supermercados,
casei e logo tive uma filha e por esse motivo fiquei os 10 (dez) anos de minha vida sem me
dedicar a minha formação.
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O tempo passou, mas eu não havia esquecido o valor da educação e do papel da
escola, então decidi prestar o vestibular; as pessoas mais próximas comentavam “faça um
vestibular para Pedagogia é a sua cara o curso”, até que me matriculei no curso pré-vestibular
da (UPT) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, fui selecionada e decidi
estudar, nesse período trabalhava em um supermercado, mas tive que escolher entre o estudo
e o trabalho, e desafiando o meu destino acreditei ainda mais em Deus e na Educação.
Fiz o vestibular para Pedagogia e finalizando o ano de 2009 passei em 13º lugar
em turma de 40 é o meu orgulho! Voltei a trabalhar em mercado e cursar a noite, foi muita
luta, mas não desisti acreditava no que fazia, na minha escolha e no meu Deus. Até o quarto
semestre continuei trabalhando em supermercados.
A primeira oportunidade de fazer parte da do itinerário dos professores da
educação superior foi à aprovação na monitoria da disciplina Psicologia da Educação I,
ministrada pela então professora Ritha de Cássia Souza Nascimento, esse foi o meu primeiro
momento na universidade, conviver em meio aos professores no colegiado, poder fazer algo
que desse suporte ao trabalho do professor era muito bom, então abandonei meu trabalho,
passei a viver com a bolsa de monitoria. Em seguida fui aprovada na segunda monitoria, essa
da disciplina Metodologia da Pesquisa Educacional, sob a responsabilidade da professora
Lúcia Gracia F. Trindade ao qual muito aprendi sobre formação docente. Por conseguinte fui
aprovada em mais uma monitoria a do Todos pela Educação – TOPA. Num total foram três
monitorias e aprendi muito em todas elas.
Logo após as monitorias acima fui aprovada em um curso de extensão intitulado
Formação de Professores e a Contemporaneidade sob a responsabilidade da professora Lúcia
Gracia, espaço excelente onde trabalhamos com a formação do professor, perfil e histórias de
vida, nesse espaço aprendi a escrever em diário.
Ao final de meu período de monitorias e do curso de extensão, começava a ser
implementado no campus de Itapetinga o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência – PIBID fiquei logo sabendo dessa oportunidade de melhorar o meu currículo e de
conhecer a escola agora sob um novo olhar e com um direcionamento, ou seja, uma
experiência prática assistida. Fiz minha inscrição na seleção do Pibid, tinha um currículo com
poucas participações em eventos e publicações de trabalhos por que trabalhava e nunca dava
tempo para participar de nenhum evento acadêmico e o trabalho pela carga horária que eu
assumi me impediu muito de “crescer”, mas mesmo assim ousei e passei junto com outras 20
alunas da Pedagogia passando a ser bolsista de Id.
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Ainda enquanto bolsista do Pibid, passei em mais uma seleção desta vez externa a
UESB, mediante processo seletivo tornei-me estagiária de Pedagogia do Instituto Federal de
Ciência e Tecnologia Baiano – IFbaiano, lugar de aprendizagem e de sonhos! Passei a compor
a equipe técnico/pedagogia e a equipe multidisciplinar da instituição. O estágio teve a duração
de 12 meses foi perfeito! Assim fui tecendo o meu processo formativo que foi reesiginificado
por diversas experiências.
Como elemento necessário a formação, o estágio curricular supervisionado
momento impa do percurso formativo e que infelizmente vem ao longo de sua implementação
empobrecendo as licenciaturas devido à ausência de compromisso tanto de muitos discentes
como também de docentes.
Enquanto discente do curso de Pedagogia experienciei cinco estágios; Educação
de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Fundamental, Educação Infantil, Educação no Campo e o
estágio em Gestão da Educação. Sabendo da importância dos estágios para minha formação,
ainda na graduação mais precisamente no oitavo semestre, elaborei um projeto de pesquisa
que tendeu a investigar a importância dos estágios, e frente a esse trabalho fui aprovada em
nível de mestrado acadêmico.
Ao concluir a graduação com defesa de monografia em fevereiro de 2014 em
seguida fui aprovada no Mestrado em Educação sob a linha Políticas Públicas e Gestão da
Educação tendo como primeiro dia de aula 19 de março de 2014. Cheguei ao Programa de Pós
- Graduação em Educação (PPGED), ainda sem uma (maturidade) para tal, meu orientador, o
professor doutor Claudio Pinto Nunes significa muito para mim. Elaboramos um projeto de
pesquisa que fala da formação dos professores e também do Pibid.
Não tem sido muito fácil esta etapa de minha formação, mas estou muito
envolvida com tudo. Trabalho na perspectiva da formação de professores onde meu objeto de
estudo é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID é um tema atual,
e dá continuidade a minha pesquisa de graduação, é um trabalho que apresenta o panorama do
Pibid tomando como fator preponderante as experiências formativas dos aprendentes da
pesquisa.
Diante do que foi aclarado, apresentamos a estrutura desta dissertação:
 O primeiro capítulo expõe a metodologia e o método que melhor proporcionou
rigor científico ao trabalho, sendo os dispositivos do método fenomenológico (SCHUTZ,
2012), tendo como metodologia a Epistemologia Qualitativa (REY, 2005) além, do
instrumento para produção dos dados, as conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011).
Neste capítulo apresentamos os sujeitos que compõem o Programa na perspectiva da pesquisa
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(os coordenadores de área, os supervisores então professores da educação básica e os bolsistas
de iniciação à docência).
 O segundo capítulo se encontra fundamentado com um breve contexto
histórico abordando o início da docência com seus contentamentos, dilemas e inquietudes;
apontamento sobre os estágios curriculares supervisionados conceitos sobre o que são
políticas públicas, o que vem a ser uma política de formação de professor, aponta os conceitos
que fundamentam a pesquisa e, por conseguinte, apresentando o Pibid. Em sequência foi
apresentado o contexto nacional de políticas educacionais a documentação de criação e
implementação do Pibid, além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96, as
metas do PNE que colaboram com a produção do trabalho, e os principais documentos
referentes ao Programa como resoluções e editais. Esse panorama político teve como proposta
apontar a devida importância desse arcabouço político para a formação de professores.
 No terceiro capítulo encontram-se os apontamentos do estado da arte como
sendo o espaço que deu norte ao que se tem produzido sobre ao objeto de pesquisa, a saber, o
que se tem pesquisado sobre a temática proposta nos dando um respaldo quanti-qualitativo
para se empreender a produção do trabalho. Neste se encontra os trabalhos garimpados sob as
palavras chave da pesquisa bem como um texto que abrange as principais conclusões a que se
chegou esse espaço.
 No quinto e último capítulo, o destaque é para a produção de informação,
fazendo uso das conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011), nesse contexto se
encontra a produção do conhecimento a partir das vozes dos aprendentes frente à
interpretação subjetiva de (REY, 2007).
A última parte estrutural do texto diz respeito às considerações finais, ou seja,
quais as possíveis conclusões chegadas após esse movimento que buscou retratar com
veracidade o sentido ético, moral e estético do trabalho, expondo a que ponto comum chegouse após essa investigação e qual a sua relevância social para o espaço educacional.
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1 CAPÍTULO

1.1 PERCURSO METODOLÓGICO

1.1.1 Desvelando a proposta metodológica

A intenção proposta neste capítulo da pesquisa é apontar quais os direcionamentos
que nortearam o trabalho, entendendo que a metodologia é o caminho percorrido para se
chegar a algo; neste sentindo sob a temática O Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à docência como uma política pública de formação de professor: aprendentes¹
e aprendizagens no processo formativo buscou-se analisar a implementação do Pibid frente
às políticas de formação de professores, tomando como referência as aprendizagens dos
aprendentes imersos no processo formativo.
O trabalho foi desenvolvido sob a luz da Epistemologia Qualitativa (REY, 1997;
2005), sob os dispositivos da Fenomenologia na perspectiva de Schutz (2012). A produção da
informação empírica se deu por meio da realização de conversas interativo-provocativas
(NUNES, 2011), além da análise da legislação pertinente ao objeto de estudo e a análise
documental.
1.1.2 A Investigação Qualitativa
A definição por uma pesquisa na perspectiva qualitativa entendeu como
necessário aclarar o que vem a ser esse tipo de trabalho, pois e segundo Minayo (1997, p. 21)
sobre esse tipo de pesquisa “[...] trabalho com o universo de significados, motivos e
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que correspondem a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis”. Nessa perspectiva encontra-se este trabalho dissertativo, como sendo um espaço
que buscou, contudo apropriar-se das vozes dos aprendentes do Pibid participantes da
pesquisa.

_____________
¹ O termo Aprendente é aqui tomado em sua acepção direcionada ao ato de aprender, independentemente de ser
aluno ou não. Nesse sentido, o termo aprendente se refere a sujeitos que participam do Pibid e, de alguma forma,
aprendem (algum conhecimento) em decorrência dessa participação, seja bolsista de iniciação à docência (ID)
supervisor e coordenador de área.
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Segundo Amado (2013), a pesquisa qualitativa:
A investigação qualitativa assenta numa visão holística da realidade (ou problema) a
investigar, sem a isolar do contexto natural (histórico, socioeconômico e cultural)
em que se desenvolve e procurando atingir a sua compreensão através de processos
inferenciais e indutivos. (AMADO, 2013, p. 41).

Desta forma, existe a necessidade do aprofundamento nessa perspectiva com
intuito de conhecer a sua estrutura visto que existem várias vertentes da pesquisa qualitativa,
devemos então evidenciar o porquê de nossa produção ter os enfoques qualitativos. Segundo
Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa está estruturada em cinco particularidades:
a) A investigação qualitativa tem como fonte direta de dados o ambiente natural,
constituindo o investigador o instrumento principal (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 47). Dessa
forma pretende-se configurar a pesquisa, em que o investigador, o pesquisador é o elemento
principal, partindo para o campo da produção de dados, sendo o campo tido como espaço
natural para produção das informações. O que isso nos oportuna afirmar, que mesmo a
pesquisa tendo elementos auxiliares o que favorece a produção dos dados é a visão analítica
do pesquisador.
b) A investigação qualitativa é descritiva na perspectiva de Bogdan e Biklen
(1994, p. 48) é que conforme o trabalho investigativo defendido e que a investigação
qualitativa é descritiva, esse fator é preponderante, pois o trabalho buscará em suma descrever
as aprendizagens dos aprendentes no contexto do Pibid.
Nas últimas décadas, têm emergido diferentes propostas de pesquisas qualitativas,
entre as quais se destacam a fenomenologia [...]. Sendo esta para Hurssel (apud TRIVIÑOS
1992, p. 43) “[...] trata-se de descrever e não de explicar nem de analisar [...] Pois para
Husserl [...] Todo universo da ciência (social) é construído sobre o mundo vivido”. São as
vivências dos aprendentes no universo do Pibid que serão descritas na perspectiva da
subjetividade dos aprendentes, que se encontraram imersos ao processo de formação.
A segunda perspectiva enunciada diz muito do método adequado para a pesquisa
dissertativa, pois os dispositivos do método fenomenológico tem como apropriação de
sentidos em descrever os fatos no qual foi analisar a implementação do Pibid frente às
políticas de formação de professores, tomando como referência as aprendizagens dos
aprendentes imersos no processo formativo.
c) Os investigadores qualitativos se interessam mais pelo transcorrer da pesquisa e
de acordo Bogdan e Biklen (1994, p. 49) é que “os investigadores qualitativos interessam-se
mais pelo processo, do que pelo resultado ou produtos”. Esta é uma das características que
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mais evidenciam este estudo, pois se esteve lidando direto com processo de formação do
professor, sabendo, pois que as experiências formativas advêm do processo formativo e no
caso do trabalho de pesquisa em questão proporcionado pelo Pibid.
d) A análise dos dados de forma indutiva, segundo Bogdan e Biklen (1994, p.50)
é que “os investigadores qualitativos tendem analisar os seus dados de forma indutiva”. Este é
mais um elemento que reafirmou que a metodologia do trabalho se desenvolveu na
perspectiva qualitativa, pois as aprendizagens dos aprendentes foram interpretadas de forma
indutiva, ou seja, o objeto é passível de observação ao qual a subjetividade compôs o processo
de produção dos dados da pesquisa formulando, contudo, um novo fato.
e) O ineditismo ao tema de pesquisa no sentido da interpretação dada por parte do
pesquisador; esta é quinta e última perspectiva Bogdan; Biklen, 1994 é de que “o significado
é de importância vital na abordagem qualitativa” (p.50). O entendimento dado àquilo que está
sendo produzido por parte do pesquisador torna a pesquisa única a compreensão aos dados da
pesquisa são únicos, estes se deram diante da ação das vivências dos aprendentes no itinerário
das escolas, dos encontros com o grupo do Pibid, nas viagens na troca de experiências, ou
seja, estas foram efetivadas a partir do cotidiano experienciados por seus aprendentes.
Os cinco pontos apontados por Bogdan e Biklen (1994) reafirmam o potencial de
exploração de nossa pesquisa quando reafirmam a nossa intenção sobre a produção, para
tanto, a base de nossa investigação é a Epistemologia Qualitativa segundo Rey (1997), que
tem os traços da qualitativa sendo esta mais uma de suas vertentes.
A escolha por este tipo de metodologia qualitativa e do próprio modus operandi a
ser empregado para produção das informações nesta pesquisa se dá em consonância com os
estudos de Rey (2005), que defende a Epistemologia Qualitativa apoiada em três princípios:
 O primeiro deles afirma que o conhecimento é uma produção construtivointerpretativa coadunando com o que se referem Bogdan e Biklen (1994), na primeira
perspectiva qualitativa que o investigador é o elemento principal para este tipo de pesquisa e
que a fonte de dados é o ambiente natural.
 O segundo princípio em que está ancorada a Epistemologia Qualitativa de
González Rey (2005c) está associado ao caráter interpretativo da produção do conhecimento.
Existe a necessidade nesse caso de uma cumplicidade entre pesquisador e pesquisado para que
a entrevista flua, para que se sintam à vontade, para que haja confiança na fala dos
entrevistados, existe a necessidade de se sentirem confortáveis e confiantes. Além disso, o
pesquisador precisa esclarecer o conteúdo da pesquisa e qual será o seu fim. A relação dada
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ao pesquisador e pesquisada será o balizador para a qualidade da produção empírica dos
dados.
 O terceiro e último elemento se aproxima da quinta abordagem de Bogdan e
Biklen (1994) no que se refere ao entendimento dado ao que está sendo produzido e por este
motivo foram realizadas as conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011), nesse espaço
os aprendentes puderam refletir sobre suas práticas mediadas pelo instrumento às conversas
desenvolvidas enriquecendo o processo reflexivo.
O movimento realizado tendeu a enriquecer o trabalho fudamentando-o na
perspectiva da Epistemologia Qualitativa, justificando o porquê da escolha desta metodologia.
A importância dada à interpretação dos dados da pesquisa direcionou a uma
estrutura de trabalho que aponta a subjetividade como elemento fundamental a pesquisa.
1.1.3 Subjetividade

Ao tratarmos das experiências formativas pode-se dizer que trataremos das
experiências de cada um, pois dado que cada indivíduo aprende em um momento específico e
isto contribui para que o aprender seja momento único para cada sujeito em processo.
A implicação dada ao termo subjetividade refere-se à dimensão onde a
subjetividade seja algo que cada indivíduo experiência num momento, sendo a subjetividade
um sentimento construído, e esta construção depende de um conjunto de valores e da
percepção onde cada sujeito tem e utiliza para compreender o mundo. Para Rey (2005, p. 19)
[...] subjetividade é um sistema complexo capaz de expressar através dos sentidos
subjetivos a diversidade de aspectos objetivos da vida social que concorrem em sua
formação [...]. A subjetividade como sistema permite-nos transcender tal
fragmentação, bem como, permite-nos representar um sistema, cujas unidades e
formas principais de organização se alimentam de sentidos subjetivos definidos em
distintas áreas da atividade humana.

As experiências apreendidas pelos sujeitos num dado processo podem ser
chamadas de subjetivas, aquilo que cada sujeito experimenta de forma única e que parte de
um todo para afetá-lo, dessa maneira tocar cada sujeito de maneira singular. À referência
empreendida ao termo (única) ocorre por que se compreende que as aprendizagens acontecem
de forma heterogênea e cada sujeito aprende num dado espaço temporal, sendo então
configurada a aprendizagem como algo subjetivo pertencente a cada sujeito.
Ao se debruçar sobre as aprendizagens como experiências subjetivas, pôde-se
dizer que ela é constituída tanto no sujeito de forma individual, quanto na sociedade de forma
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grupal ou coletiva, Rey afirma que “A subjetividade está constituída tanto no sujeito
individual, como nos diferentes espaços sociais em que este vive” (2005, p. 24). Contempla
ainda que “subjetividade social apresenta-se nas representações sociais, nos mitos nas crenças,
na moral na sexualidade nos diferentes espaços que vivemos”.
Isso quer dizer que somos únicos (particular, subjetivos) embora aprendamos
também no convívio social e que este possui a sua própria subjetividade que emana das
relações sociais da convivência, então afirmamos que ser subjetivo não é apresentar um único
ponto de vista e sim apresentar este único ponto diante de suas vivências.
Assim foi conduzida a produção da pesquisa, frente às aprendizagens dos
aprendentes que se apresentaram de forma subjetiva e carregaram consigo um conjunto de
informações que fizeram com que o processo de formação se desse de forma extremamente
subjetiva.
1.1.4 O método fenomenológico

A proposta metodológica para construção deste trabalho de dissertação esteve
ancorada sob os dispositivos² do método fenomenológico na perspectiva de Schutz (2012),
que evidencia em seu universo de pesquisa uma fenomenologia compreensiva. A
fenomenologia de Schutz é também chamada de fenomenologia social por trazer traços
compreensivos do método do pensamento Weberiano.
A palavra fenomenologia indica ter sido pela primeira vez destacada pelo físico e
filósofo suíço alemão Johann Heinrich Lambert (1728-1777), por Hegel, na sua
fenomenologia do espírito e no presente a fenomenologia nasce no início do século XX com a
obra das investigações Lógicas de Edmund Husserl (1859-1938) sendo esta defendida por
Husserl como “uma nova ciência fundamental desenvolvida dentro da Filosofia e assim nasce
a Fenomenologia”.
O termo fenomenologia deriva de duas outras palavras gregas: phainomenon
(aquilo que se mostra a partir de si mesma) e logos (ciência ou estudo) sendo a fenomenologia
o estudo ou a ciência do fenômeno, entendendo fenômeno como aquilo que aparece ou que se
revela por si mesmo.
A tarefa da fenomenologia compreende em estudar a significação das vivências
da consciência, ou seja, aquilo que foi apreendido. A interpretação dos fenômenos nesta
pesquisa se deu a partir dos dispositivos na perspectiva fenomenológica ancorada na
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Epistemologia Qualitativa (1997; 2005) que se procurou descrever as ações e vivências dos
sujeitos.
Ainda na leitura de Triviños (2013), a fenomenologia é o estudo das essências,
dela parte as principais considerações acerca de algo expresso no mundo natural, trata-se de
uma ciência que visa à compreensão do homem, descrevendo a estrutura humana a partir da
suspensão do fluxo da vida, Triviños aponta que:

A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os problemas, segundo
ela tornam a definir essências: a essência da percepção, a essência da
consciência, por exemplo. Mas também a fenomenologia é uma filosofia que
substitui as essências na existência e não pensa que se possa compreender o
homem e o mundo de outra forma se não a partir de sua “facticidade”. É uma
filosofia transcendental que coloca em “suspenso” para comprendê-la, as
afirmações da atitude natural, mas também uma filosofia ao qual o mundo
sempre está aí [...]. (TRIVIÑOS, 2013, p.43).

A fenomenologia é uma ciência que estuda a atitude natural das coisas e o mundo
como está posto. Busca descrever a essência da vida, colocando o seu fluxo em suspenso para
estudá-lo. A sua psiqué é algo direcionado, pois busca compreender as atitudes do homem de
forma natural não aceitando aquilo que é visível e por este motivo trabalha em harmonia com
a subjetividade.
A fenomenologia é uma ciência descritiva que se preocupa com aquilo que é
vivido, que é experienciado. A fenomenologia se encontra composta por fases compondo um
processo de descrição, segundo Capalbo (2008):
Situação do sujeito em face ao fenômeno a ser descrito (é o lema de “voltar
às coisas nelas mesmas”); descrever adequadamente o que é significativo ou
essencial do próprio fenômeno; descrição compreensiva e interpretativa.
(CAPALBO, 2008, p.132).

Quando Husserl aponta para “voltar às coisas nelas mesmas”, quer dizer a busca
pela descrição das atitudes sem opiniões pré-estabelecidas, ou seja, em atitude natural
descrever as ações dos sujeitos sem formulações prévias de teorias; perceber o fenômeno da
forma que ele acontece.
A obra de Alfred Schutz (2012) ao qual está ancorada à filosofia de Husserl, no
sentido de ser um método descritivo apresenta traços da sociologia compreensiva de Weber.
Nascido em Viena em 1899, Schutz cursou Direito, frequentava um grupo bem conceituado
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que abordava questões teóricas e metodológicas das ciências sociais, e no ano de 1924
escreveu sua primeira grande obra intitulada Theorie der Lebensformen, editado em 1981.
Estudioso de Weber, embora tenha participado dos estudos de Husserl, dois
pontos como experiência e ação focam a reflexão de Schutz, para tanto ele buscou em Husserl
a compreensão do que seria uma atitude natural, uma ontologia do mundo da vida. Schutz
evidenciou a dimensão da experiência e a dimensão do pensamento e a dimensão da ação,
considerando a ação como uma atitude consciente e voluntária, empreendida por um sujeito
dotado de intencionalidade (SCHUTZ, 2012).
As aprendizagens que foram efetivadas no contexto do Pibid para qual a pesquisa
se volta a partir da ação dos aprendentes imersos no processo, foram ressignificadas por
dispositivos do método fenomenológico.
O trabalho apresentou em sua composição a proposta de ouvir as vozes dos
sujeitos aprendentes. Após todo processo de descrição das vozes dos sujeitos, chegou-se à
compreensão que as aprendizagens dos aprendentes reafirmaram a importância do Pibid e que
suas ações ressignificaram o processo de formação dos seus bolsistas, futuros professores.
1.1.5 As conversas interativo-provocativas (CIP)

A produção do conhecimento que se deu em decorrência da realização de
conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011) possibilitou ao trabalho, uma maior
interpretação acerca daquilo que foi mencionado nas conversas por cada um dos aprendentes
participantes deste estudo que se apresentam no total de doze bolsistas do Pibid. Na página 31
desta pesquisa encontra-se um quadro que delimita o perfil dos aprendentes destacando a
idade, a licenciatura, o período de permanência no Programa, o subprojeto ao qual faz parte
buscando, contudo apresentar os aprendentes que compõem a pesquisa.
O intuito das conversas não se apresentou na perspectiva de um caráter produtor
de informação e sim indutor, em que, por meio dos 09 (nove) eixos norteadores que compõem
o trabalho de pesquisa que pôde promover a verbalização das vozes dos sujeitos. Deste feito,
as vozes dos aprendentes foram analisadas sob a perspectiva da Epistemologia Qualitativa
(REY, 2005).
As conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011) com seu caráter informal
para produção do conhecimento se deram no espaço institucional, mais especificamente, em
laboratórios e salas de aula da universidade. Devido ao interesse de participação de dois
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aprendentes impossibilitados de estarem na universidade para a realização das conversas, suas
vozes foram ouvidas em espaços externos ao meio acadêmico.
O que se primou nessa fase foi à intencionalidade por parte dos sujeitos em
contribuir com a produção da pesquisa e neste contexto ficou evidente a importância dada ao
trabalho do pesquisador. Por esta razão, a disponibilidade de tempo dos aprendentes para
produção das conversas foi considerada.
A construção do trabalho dissertativo se baseou em documentos oficiais que
puderam aclarar as políticas de formação de professor e os documentos de implementação do
Pibid, coadunando com o universo da produção teórica das conversas interativo-provocativas
(NUNES, 2011 p. 63), que defende que essas conversas, como opção metodológica para a
produção da informação, apresentam a natureza de provocar o sujeito frente a um universo
teórico e de suas vivências. Em conformidade com esse pensamento, Rey (2005) propõe que:

O instrumento representa apenas o meio pelo qual vamos provocar a
expressão do outro sujeito; isso significa que não pretendemos obrigar o
outro a responder ao estímulo produzido pelo pesquisador, mas facilitar a
expressão aberta e comprometida desse outro, usando, para isso, os
estímulos e as situações que o pesquisador julgue mais convenientes. O
instrumento privilegiará a expressão do outro como processo, estimulando a
produção de tecidos de informação, e não de respostas pontuais. (REY,
2005, p. 43)

O que evidenciou a produção do conhecimento frente a este instrumento na
pesquisa é a não obrigatoriedade de fala, bem como a expressão como forma de reflexão do
contexto sugerido para as falas dos aprendentes. Como movimento para produção da
informação a partir das conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011), percebeu-se a
importância da conversação, ou seja, o ouvir as vozes dos sujeitos que se encontraram imersos
na produção da pesquisa, Rey (2005), aponta que:

A conversação é um processo ativo que se trava entre pesquisador e sujeitos
pesquisados e que deve ser acompanhado como iniciativa e criatividade, pelo
pesquisador que deve ter paciência e empregar diversos recursos com as
pessoas que apresentam dificuldades para envolver-se. (REY. 2005, p 47).

As CIP podem ser entendidas como dispositivos empreendidos para promoção da
produção dos dados da pesquisa. Em posicionamento semelhante, Rey (2005) destaca que “a
conversação representa uma aproximação do outro em sua condição de sujeito e persegue sua
expressão livre e aberta” (p. 49).
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O momento da produção da informação foi evidenciado por todas as
vivências dos aprendentes no Programa participantes da pesquisa. Nesse espaço foi gerado um
sentimento de confiança entre o pesquisador e pesquisado, ao qual essa cumplicidade foi
benéfica para a produção da informação.

Ao se referir as conversas interativo-provocativas denomina esse
instrumento como produção e coleta de informações por entender a
necessidade de evidenciar a natureza interativa dessas conversas, do mesmo
modo, e com uma naturalidade semelhante àquela que ocorre em qualquer
conversa que as pessoas estabeleçam no seu cotidiano, independentemente
de estarem participando de uma entrevista ou não. (NUNES, 2011, p. 62).

As conversas se deram da maneira mais natural possível, buscou-se a legitimação
de sua veracidade primando pela excelência em se alcançar os objetivos da pesquisa que
dizem respeito à produção das informações acerca das aprendizagens no contexto do Pibid.
As conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011) na pesquisa contou com uma
semiestrutura composta de 14 (quatorze) eixos, estes compuseram a Carta de Natal,
documento criado pelo Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - Forpibid, apresentada no Enalic, evento que
aconteceu em Natal/RN no final de 2014; a carta foi elaborada a partir de pontos que
evidenciaram a importância e ação do Programa.
A estrutura das conversas esteve ancorada em 13 (treze) eixos que compuseram a
cata de Natal e após uma análise e melhor entendimento destes, e com uma maior apropriação
ao que se buscou na produção do conhecimento desta pesquisa, os treze eixos foram
agregados compondo um total de 08 (oito) eixos que na pesquisa passou a ser chamados de
linhas. Denominou-se de linhas, por entendermos que os pontos que compõem a carta de
Natal e que representa a esturuta das ações do Pibid são “nortes” são direcionamnetos e por
com seguinte na pesquisa denominou-se linhas.
Frente à estrutura da produção das conversas a temática investigativa: O Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência como Política Pública de Formação de
Professores: aprendentes e aprendizagens do processo formativo emergiu a necessidade da
criação de mais uma linha, a 09 (nove), que buscou elucidar qual a percepção dos aprendentes
sobre o Pibid como uma política pública de formação de professores.
As CIP foram definidas na perspectiva da semiestrutura contando com 09 (nove)
linhas que buscaram preconizar, contudo um norte as falas dos aprendentes primando sempre
por ouvir as vozes dos aprendentes imersos na pesquisa.
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As conversas foram efetivadas em datas aleatórias em que o elemento de destaque
para sua efetivação foi principalmente o interesse e a disponibilidade dos sujeitos em fazer
parte da pesquisa.
O tempo de vigência para produção das conversas foi um fator importante na
produção das CIP, pois oportunizou um maior contato com a realidade dos cursos dos cursos
de licenciatura no sentido que ficou mais fácil a sua efetivação por que foi construído nesse
espaço/tempo de interação entre pesquisador e pesquisados.
A produção se deu na primeira semana de agosto e perdurou até a primeira
quinzena de novembro do ano de 2015.
1.2 As aprendizagens experienciadas nos grupos aprendentes
Tomando como base a Epistemologia Qualitativa (REY, 2005), trabalhou-se a
subjetividade dos aprendentes na perspectiva dos dispositivos do método fenomenológico que
partiu da descrição das aprendizagens, pois cada um em seu espaço formativo pode
experienciar as aprendizagens no contexto do Pibid.
Os aprendentes na pesquisa são os professores da Educação Superior da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB campus de Itapetinga/BA estes atuantes
nos três turnos matutino, vespertino e noturno (Coordenadores dos subprojetos); professores
da educação básica do município de Itapetinga-BA (supervisores), estes são profissionais
efetivos na rede pública municipal e por fim, os alunos dos cursos de licenciatura da UESB,
Quimica, Física, Biologia e Pedagogia chamaos de (Bolsistas de Id), este grupo de pessoas
que atuam no sistema educacional formou o grupo dos aprendentes desta pesquisa
representando o total de 12 participantes da pesquisa.
Figura 01 Representativo dos sujeitos aprendentes da pesquisa

Coord. de
subprojetos

Supervisore
s

Bolsista de
Id.

• Formação continuada supervisores do Pibid parte burocrática
responsabilidade pela formação dos bolsistas de Id.

• Supervisores agem como coformadores para os Bolsistas de Id
• São responsáveis por sua formação a partir do ensinamentos dos
supervisores e coodenadores.

.
Figura elaborada pelo pesquisador em 20/03/2015.
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Com a elaboração desta figura buscou-se apontar o Pibid constituído como um
Programa de iniciação à docência composto por conjuntos distintos de bolsistas. Na produção
de dados frente às vozes dos aprendentes procurou-se evidenciar quais as aprendizagens
experienciadas por cada um desses grupos e o que de fato eles apreenderam nessa etapa do
processo formativo.

1.3 Conhecendo os bolsistas do PIBID: os aprendentes da pesquisa

Ao se estabelecer na estrutura da pesquisa a necessidade de se conhecer os
bolsistas do Pibid que foram intitulados aprendentes, buscou-se, contudo saber quem são os
sujeitos. Os envolvidos na pesquisa compõem os cursos de licenciatura em Química, Física,
Biologia e Pedagogia, são alunos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, se
encontraram cursando os turnos diurnos e noturno estão cursando do segundo ao oitavo
semestre, e tem em média um ano de atuação no Pibid. Os professores da educação superior e
da educação básica na pesquisa compõem o conjunto de aprendentes da pesquisa.
A escolha por estes participantes se deu de forma aleatória não probabilística.
Diante desta seleção, os aprendentes foram elencados de forma aleatória, ao qual o
pesquisador ao se apresentar nos grupos de estudos do Pibid realizava uma explicação sobre a
estrutura da pesquisa e aguardava a manifestação dos bolsistas em se fazerem participantes da
pesquisa. Segundo Gil (2008) a amostragem não probabilística se apresenta da seguinte
forma:
[...] não apresentam fundamentação matemática ou estatística, dependendo
unicamente de critérios do pesquisador. Claro que os procedimentos deste último
tipo são muito mais críticos em relação à validade de seus resultados, todavia
apresentam algumas vantagens, sobretudo no que se refere ao custo e ao tempo
despendido (GIL, 2008, p. 91).

Com o olhar voltado ao tipo de caminho e escolha dos participantes da pequisa foi
que a investigação se debruçou sobre a estrutura chamada aleatória não probabilística, pois
esta apresentou como base para produção, elementos que se aproximou aos critérios do
pesquisador, que neste caso foram a intencionalidade e disponibilidade de participação por
parte dos bolsistas para a produção das CIP. Para a pesquisa o essencial foi que de uma
maneira aleatória o trabalho abarcou todos os cursos de licenciaturas e posteriormente todos
os subprojetos do Pibid.
Reforçando a escolha por este tipo de amostragem, o trabalho apresenta uma
especificidade desta classificada segundo Gil (2008) por:
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Amostragem por acessibilidade ou por conveniência: Constitui o menos rigoroso de
todos os tipos de amostragem. Por isso mesmo é destituída de qualquer rigor
estatístico. O pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que
estes possam de alguma forma, representar o universo. Aplica-se este tipo de
amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos, onde não é requerido elevado
nível de precisão. (GIL, 2008, p. 94).

Deste feito a amostragem por acessibilidade foi a que melhor se aproximou do
universo pesquisado.
Frente à definição de escolha sobre os participantes da pesquisa pôde-se dizer que
são grupos distintos, com funções operacionalizadas e que cada grupo aprende em seu
contexto. Assim, o coordenador de subprojeto aprende dado sentido diferente ao dos
supervisores e dos bolsistas de iniciação à docência que também adquirem outras
aprendizagens, os supervisores também formulam suas necessidades de aprendizagem e
adquirem saberes distintos dos demais grupos, os bolsistas de Id por sua vez, fazem parte de
um contexto de aprendizagens relacionada à teoria e à prática por estarem tendo, talvez, pela
primeira vez o contato com a docência.
A produção da pesquisa contou com a colaboração de 12 (doze) bolsistas do
Pibid, dentre licenciandos, professores da educação básica e professores da educação superior.
Os licenciandos se encontraram cursando do segundo ao oitavo semestre dos cursos de
licenciatura.
As vozes dos aprendentes foram descritas sobre a luz da compreensão subjetiva
ressignificando, entretanto as experiências formativas desses sujeitos. Os nomes escolhidos
para esses aprendentes aparecem de forma fictícia fazendo alusão a flores das mais variadas
espécies, tal escolha se deu de forma aleatória, contudo buscou-se elencar o direito ao
anonimato dos participantes nesta investigação.
O quadro a seguir traz como apontamento um perfil dos aprendentes participantes
da pesquisa destacando para sua composição o nome dado na pesquisa ao aprendente bolsista
do Pibid, a condição de formação em que se encontrou o aprendente no momento da pesquisa,
visto que alguns destes são professores da educação básica e da educação superior com curso
de licenciatura concluído, compondo também esse perfil aparecem os itens idade, curso de
licenciatura (para aqueles ainda em andamento), subprojeto ao qual faz parte e tempo de
atuação neste. Deste feito chegou-se a seguinte definição. Estes são:
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Tabela 01 Perfil dos Aprendentes
Nº

Aprendente

Cond.

Idade

Licenciatura

Semestre

Subprojeto

Tempo

01

Açucena

Lic.

26 anos

Biologia

8º

Biologia

3 anos

02

Alecrim

Profº/Coord.

37 anos

Biologia

Biologia

2 anos

Conc.
03

Alfazema

Lic.

24 anos

Pedagogia

4º

EJA

1 ano

04

Anis

Lic.

23 anos

Química

4º

Química

3 anos

05

Azaléia

Profª/Sup.

38 anos

Pedagogia

Pedagogia

2 anos

06

Bogarim

Lic.

28 anos

Pedagogia

5º

Pedagogia

1 ano

07

Cácto

Lic.

27 anos

Pedagogia

3º

Pedagogia

1 ano

08

Chuva de
prata

Profª/Coord

33 anos

Física

Conc.

Física

1 ano

09

Cravo

Profº/Coord.

29 anos

Pedagogia

Conc.

Edc. Inc.

2 anos

10

Gardênia

Profª/Sup.

31 anos

Letras

Conc.

Edc. Inc.

1 ano

11

Gerâneo

Lic.

29 anos

Quí/Biologia

3º

Edc. Inc.

3 anos

12

Papoula

Profª/Coord.

42 anos

Pedagogia

Conc.

Pedagogia

3 anos

Conc.

As informações apresentadas sobre os participantes como, período letivo,
subprojeto, vigência no Programa e curso de licenciatura matriculado tiveram a finalidade de
apontar para o perfil dos pesquisados ao qual demonstrou uma variação e o nível de
abrangência em que se baseou a pesquisa. Nesse sentido, implica dizer que houve uma
disparidade acentuada nos quesitos como curso de licenciatura e período de permanência no
Pibid e semestre, e por esse motivo a pesquisa foi muito rica, pois realizou uma abordagem
que vislumbrou um conjunto se saberes que perpassou por todos sobre a construção da prática
docente dos aprendentes.
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2 CAPÍTULO
2.1 As políticas de formação docente para a educação básica: síntese histórica

2.1.1 O Início da Docência

A docência se inicia desde a colonização do Brasil com a educação jesuítica e ao
logo do tempo tornou-se uma profissão feminina por atrelar a esta o cuidar, a vocação, o
conduzir, ou seja, sentimentos maternos que fizeram da docência uma profissão em sua
maioria feminina ao qual essa classe enxergou no magistério uma forma de se impor frente a
uma sociedade masculinizada e preconceituosa. Aos poucos os professores (classe masculina)
mesmo em uma carreira em ascensão foram se desvencilhando do magistério sendo o salário
um dos elementos que provocou o distanciamento da classe, além é claro da produção cafeeira
que no final do século XIX dava destaque e oportunidades a categoria masculina.
A partir da lei de 15 de outubro de 1827, a mulher ganha direito à educação após a
criação das escolas de Primeiras Letras. Em seguida surgem as Escolas Normais, em projeto
de lei de 1830, determinando que o magistério primário das escolas públicas fosse de
preferência para as mulheres.
O magistério torna-se então o espaço de profissionalização da classe feminina ao
qual o fato de poder conciliar atividades domésticas e a jornada de trabalho profissional,
observando as férias escolares visto que seria a única maneira da mulher entrar no mercado de
trabalho e conquistar seu espaço, ou seja, a de ascensão da categoria feminina. Estas são
algumas das características que contribuem para traçar o perfil do Magistério no país.
O início da carreira do professor se dava na prática podendo ser formulada a partir
da racionalidade técnica e a da racionalidade prática, o modelo da racionalidade prática se dá
na aquisição de conhecimento se configurando como a reprodução de conteúdos focando a
formação profissional. A racionalidade prática a formação do professor se dá no cotidiano da
escola, frente a suas experiências formativas, apresenta como eixo o construtivismo, pois se
entende que o professor constrói a sua formação sob suas experiências formativas. Segundo
Ibernón (2000, p. 58-59) a construção da docência sob esta perspectiva está fragmentada.
Após a conclusão do magistério e desde sempre vem enfrentando dilemas
próprios do espaço formador ao qual Marcelo (1999, p.113) retrata que “os primeiros anos da
docência são especialmente importantes por que os professores devem fazer a transição de
estudantes para professor, e por isso surgem dúvidas, tensões [...]”. Conforme Tardif (2002, p.

33

11), “é um período realmente importante na história profissional do professor, determinando
inclusive seu futuro e sua relação com o trabalho”. Retratamos aqui como início da carreira os
três primeiros anos da docência, pois é neste marco temporal que o professor forma a sua
identidade profissional tendo este momento, características próprias.
O modelo de formação técnico formava o professor munido de conteúdo com uma
função de reprodução do saber como algo pronto que pudesse apenas ser passado,
configurando-se como uma formação técnica. Destaca-se que a formação envolve elementos
de natureza humana como a capacidade de formação no ambiente econômico, social e
cultural. Diniz-Pereira (1999) destaca que:
Elas constituíram-se segundo a fórmula “3 + 1”, em que as disciplinas de natureza
pedagógica, cuja duração prevista era de um ano, justapunham-se às disciplinas de
conteúdo, com duração de três anos. Essa maneira de conceber a formação docente
revela-se consoante com o que é denominado, na literatura educacional, de modelo
da racionalidade técnica. Nesse modelo, o professor é visto como um técnico, um
especialista que aplica com rigor, na sua prática cotidiana, [...]. Portanto, para formar
esse profissional, é necessário um conjunto de disciplinas científicas e outro de
disciplinas pedagógicas, que vão fornecer as bases para sua ação. No estágio
supervisionado, o futuro professor aplica tais conhecimentos e habilidades
científicas e pedagógicas às situações práticas de aula. (DINIZ-PEREIRA, 1999, p.
111).

A partir dessa percepção percebeu-se que a formação técnica não possuía
estrutura, capaz de trabalhar nesse contexto os conteúdos fazendo uma relação com o humano,
aos quais os centros de formação eram adeptos a um modelo formativo que ficou conhecido
como modelo 3+1, sendo três anos sendo formados para bachareis e apenas um ano com a
formação didática, ficando entendido que assim sob esse modelo bacharelado e didática o
aluno agora tinha uma formação completa. Nunes aponta que “[...] cursava-se nos três
primeiros anos as disciplinas de conteúdos científico-culturais, formando-se bacharel e, em
seguida, continuava estudando por mais um ano as disciplinas de natureza pedagógica,
licenciando-se” (NUNES, 2011, p, 25).
O professor com uma formação técnica não dava conta de sobrepujar os
elementos que compõem a docência, sendo que o exercício de qualquer profissão exige
técnica, e o professor necessita desta técnica para mediar o conhecimento e estar ciente, que
apenas a prática não dará conta de mediar o conhecimento, na construção desse pensamento,
salienta Pimenta (2006):
No entanto, as habilidades não são suficientes para a resolução dos problemas com
os quais se defrontam, uma vez que a redução às técnicas não dá conta do
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conhecimento científico nem da complexidade das situações do exercício desses
profissionais. (PIMENTA, 2006, p. 09).

A iniciação à docência se dava na prática, e após a conclusão do magistério a
inserção da mulher no mercado de trabalho, ou seja, o que chamamos de docência
profissional. Na continuação do texto traremos apontamentos sobre os estágios curriculares
supervisionados, com a função de estarem apresentando elementos, justificativas para os
direcionamentos da pesquisa.
2.1.2 Estágios Curriculares
Esta etapa do trabalho elenca a problemática dos estágios curriculares dos cursos
de licenciatura e de Pedagogia e as dificuldades encontradas entre aproximar teoria e prática.
Os estágios curriculares possuem por excelência o comprometimento de aproximar o
licenciando ao seu universo de trabalho, inserindo-o diretamente no contexto da escola, pois é
nesses espaços que os mesmos percebem a sua identificação com a prática docente e se
reafirmam enquanto professor.
Diante dos problemas dos cursos de licenciaturas está a falta de profissionais para
seguir a carreira do magistério, pois ao concluir a graduação os mesmos se distanciam da
educação básica, alegando diversos fatores, dentre eles, as más condições de trabalho, a pouca
valorização que é dada ao professor das séries iniciais e os baixos salários. Esses fatores estão
diretamente ligados aos espaços de formação de professores e desvalorização da carreira.
Os estágios surgiram como proposta de consolidar a teoria estudada nas
universidades com a prática existente nas escolas de educação básica, mas ao longo do
percurso vem tornando-se algo enfadonho e descompromissado com o verdadeiro princípio da
formação docente e com a identificação com a prática.
2.1.3 Historicizando os estágios curriculares supervisionados

O destaque ao processo histórico da criação e implementação dos estágios se deu
pela necessidade de elencar a fragilidade de tal prática e chamar atenção para o fato que no
inicio da década de 30 não existiam os estágios por que a docência não era considerada uma
prática, era dada continuidade a um período onde o preconceito e a falta de estrutura definia o
caráter para a carreira docente. O presente levantamento está distribuído em duas vertentes os
estágios no nível de segundo grau (Curso Normal) e os estágios nos cursos de licenciatura.
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Em se tratando o fato do magistério ser de atuação feminina, e que no Brasil se
solidificou na década de 30, momentos de modificações no país no âmbito da política, da
economia e da sociedade, levou à população a buscar uma escolarização básica, pois dessa
maneira teriam a oportunidade de serem inseridos no mercado de trabalho sendo esse mercado
que daria possibilidades de que uma pessoa escolarizada usufruísse de uma vida no contexto
urbano.
Como fator preponderante emerge as leis orgânicas, criadas pelo Estado brasileiro
em meados da década de 40, sendo essa criação uma resposta à necessidade de estruturação e
qualificação da escolarização básica. A escola normal que se solidificou na de década de 30,
vislumbrou para classe feminina uma maior participação na escolarização e foi também nesse
momento que a classe feminina mais abastarda se interessou pelo magistério. O Magistério se
configurou diante da sociedade como classe feminimizada e com pouco prestígio econômico e
social.
Os períodos de consolidação da educação foram às décadas de 40, 50 e 60, a
Constituição de 1946, vincula em 10% os recursos da educação, nessa época surge o Instituto
Nacional de Educação e Pesquisa - INEP, configurando-se como um pólo de pesquisa sobre o
ensino primário e normal. O relatório apresentado pelo INEP em (1955), enfatizou a
problemática do magistério no que concerne a formação e elenca a possibilidade de trabalhar
teoria e prática. O conceito de prática aqui aponta para as possibilidades de observação e
compreensão dos itinerários escolares e que nessa prática os professores primários estariam
devidamente no contexto da educação e seriam treinados diante da realidade que permeia a
educação básica.
Duras críticas foram elencadas as escolas normais quanto à qualidade e a perda
das especificidades do curso, Anísio Teixeira em (1967), defendeu que a problemática da
escola normal estava em torno do ensino privado.
As chamadas propostas por estudiosos da área indicaram a necessidade de uma
nova política educacional de formação de professores que aproximasse os níveis primário,
médio e superior. Embora implantada a Lei 5.692/71, que nada pôde acrescentar
positivamente ao processo educacional que tínhamos no momento. No entanto o parecer 349
(BRASIL 1972) veio afirmar que “A prática do ensino deverá ser realizada nas próprias
escolas da comunidade sob a forma de estágio supervisionado”. Aqui então fica explícito o
início de uma formação pautada na prática e esses espaços de prática formadora, deveriam ser
na rede pública de ensino pelo fato de as escolas normais serem oriundas dessa mesma
vertente.
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Diante do processo histórico dos cursos de formação de professores e a criação da
escola normal, a inserção do estágio se configura como um ponto de oxigenação à
problemática do curso de formação que elencou a década de 70, momento que a profissão
docente foi regulamentada, mesmo sob uma pressão no que diz a regulação no artigo 30 da lei
5.692/71, com questões destacadas nos art. 34 e 77 que deixam claro que qualquer pessoa
poderia ser professor das séries iniciais. Além do que o salario do profissional se constituía
como um dos pontos que definiam a falta de qualidade na carreira docente.
No ano de 1987 a procura pelos cursos de formação caiu, havendo uma
diminuição na habilitação para o magistério, os cursos foram se configurando como
momentos de pura teoria.
Elemento interessante neste caminho histórico é o fato de que as pesquisas e
estudos nessa área são mais frequentes nas licenciaturas, onde no que concerne ao nível de 2º
grau. Nos próximos parágrafos evidenciamos as especificidades dos cursos de formação
dentre elas os estágios curriculares em nível dos cursos de licenciatura.
Frente a essa investigação, os estágios curriculares foram criados pela Lei 6.494,
de sete de dezembro de 1977 e regulamentado pelo Decreto 87.497, de 18 de agosto de 1982,
que dispõe sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos de ensino superior e de 2º grau
regular e supletivo sendo considerado estágio curricular, as atividades de aprendizagem
profissional, social e cultural, proporcionadas aos estudantes pela participação em situações
reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a
pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob a responsabilidade e coordenação da
Instituição de ensino.
Os estágios Curriculares compoem o processo de formação profissional
acadêmico do curso superior, permitindo-lhe a presença participativa em ambientes afins à
habilitação pleiteada e deve ocorrer em atividades da respectiva área de atuação profissional,
sob a responsabilidade dos cursos e de professores competentes das áreas específicas. Ratifica
a relação entre teoria e prática, é uma disciplina obrigatória e deve ser planejada de acordo
com o projeto pedagógico do curso.
Embora amparado por leis e normas, os estágios vem ao longo se sua ação
formadora deixando para trás a sua principal função que é aproximação entre teoria e prática.
2.1.4 Apontamentos sobre as Políticas Públicas de formação de professores no Brasil
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As políticas de governo vêm definindo a formação do professor. No âmbito deste
trabalho os impasses e as dificuldades existentes no processo de formação recaem para o
professor que se tornou altamente responsável por seu percurso formativo e vítima de um
sistema político que não investe na educação, sabendo, pois que este é o papel do Estado,
embora o mesmo tenha se desresponsabilizado transferindo o processo educativo para a
sociedade civil.
Levando em consideração o percurso formativo do profissional da educação, vale
ressaltar que no Brasil Império a formação do professor já gerava debates, sendo que, a falta
de mão de obra especializada ocasionou atraso na criação das províncias e logo depois na
república, veio à ampliação das escolas normais e a criação dos Institutos e faculdades de
educação.
Art.61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica, os que nela estando
em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:
I- professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação
infantil e nos ensinos fundamental e médio;
II - trabalhadores em educação portadores de diplomas de Pedagogia, com
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação
educacional, bem como títulos de mestrado e doutorado nas mesmas áreas.

III-trabalhadores em educação portadores de diplomas de cursos técnicos ou
superior em área pedagógica ou afim. (BRASIL, 1996, Art. 61)

Freitas (1992) vem reafirmar que o que está definido na LDB 9.394/96:
Caracteriza o profissional da educação como sendo aquele formado pela Escola
Normal e pelos Cursos de Licenciatura de nível universitário, seja no Curso de
Pedagogia, seja nos Cursos de Licenciaturas específicos em determinadas áreas do
conhecimento. (FREITAS, 1992, p.8).

Na esfera em que foi institucionalizada a definição aos profissionais da educação
faz-se saber a partir da LDB 9.394/96, fica definido quem são os profissionais do magistério;
muito embora, o seu percurso formativo fica sob a inteira responsabilidade do professor.
Este espaço ao qual se dedicou a trabalhar as políticas públicas de formação do
professor apresenta o caráter de fundamentar o trabalho em âmbito nacional, justificando a
importância do movimento que vem se solidificando frente à ação do Programa, apesar de ser
um movimento natural originado das aprendizagens dos bolsistas em meio ao seu percurso
formador esse carece ser sistematizado no âmbito das políticas educacionais brasileiras de
formação de professores.
Entendemos como necessário submergir o trabalho no campo das políticas
educacionais e para tanto trabalhamos com as Diretrizes Curriculares Nacionais para
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formação de professores sob a resolução 6.755 (BRASIL, 2009), ao qual são traçadas os
direcionamentos para formação dos profissionais da educação básica.
As Resoluções nº 01 (BRASIL, 2002a) e nº 02 (BRASIL, 2002b), instituem
direcionamentos para os cursos de licenciatura e de Pedagogia no que tange os espaços
formativos.
Ao se buscar abrandar uma das problemáticas estruturadas nas licenciaturas que é
a dicotomia existente entre teoria e prática, implemetou-se a Resolução nº 2 (BRASIL de
2002) Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura)
e para a formação continuada. Resolução nº 02 (BRASIL, 2015) em seu:

Art.13. Os cursos de formação inicial de professores para educação básica em nível
superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas especializadas, por
componente curricular, ou por campo de conhecimento e/ou interdisciplinar,
considerando-se a complexidade e multireferencialidade dos estudos que os
englobam, bem como a formação para o exercício intregrado e indissociável da
docência na educação básica, incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos
processos educativos, escolares e não escolares, da produção e difusão do
conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por meio da
garantia da base comum nacional das orientações curriculares.

Essa resolução amplia a carga horária dos cursos de formação de professores com
a proposta de solidificar a formação dos seus licenciandos seguindo, contudo o movimento
que esteve se concretizando nas licenciaturas em especial na Pedagogia com a alteração da
carga horária desses cursos.
Desta forma se encontra as Diretrizes Curriculares Nacionais sob a luz da
Resolução nº 2, de 1º julho de 2015 em seu capítulo V estabelecendo que:
§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas)
horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito)
semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, distribuídas ao
longo do processo formativo;
II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de
formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas
específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;
III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades
formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta
Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;
IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas
específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no inciso III do
artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência,
da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da instituição.
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Esse é o formato implementado para os cursos de licenciatura e Pedagogia, dando
resposta às especificidades desse percurso formador e abarcando as necessidades do processo.
Nessa vertente os currículos das licenciaturas e da Pedagogia prosseguem com uma carga
horária total de 3.200 (três mil e duzentas horas), possibilitando uma formação ressignificada
pelos créditos dos estágios curriculares, os créditos práticos e atividades formativas,
possibilitando também a inserção do Pibid como Programa de iniciação à docência.
No decorrer da definição pelo trabalho dissertativo, encontrou-se a necessidade de
enriquecer com as metas específicas do Plano Nacional de Educação (PNE), tais metas
apresentam o propósito de um fortalecimento de arguição na pesquisa, sendo estas:


15. Tratam da formação do professor;



16. Formação continuada e pós-graduação de professores;



17. Valorização do professor e a



18. Tratam do Plano de carreira.

Essas metas contribuem com um conjunto de normas para a solidificação do
processo formativo do professor, instituindo regras que fazem a estrutura do sistema nacional
de formação, se preocupando em sistematizar a formação continuada e a pós-graduação dos
professores.
A valorização da carreira docente algo que anda aquém do que é necessário para
que a classe se edifique com qualidade e que licenciando (professores em formação) e os
professores efetivos tenha vontade em fazer parte de uma profissão digna de seus
investimentos educativos e que o plano de carreira que define uma estrutura organizacional
que possibilita aos professores assegurar os seus direitos.
A aproximação ao universo das políticas públicas buscou-se alguns conceitos que
nortearam a construção deste trabalho de pesquisa. Para tanto bebemos na fonte de Secchi
(2010), que para nós, apresenta ricamente a área das políticas, segundo Bobbio (2002, apud
SECCHI, 2010) o termo política evidencia que:
Polítics é a atividade humana ligada a obtenção e manutenção dos recursos
necessários para o exercício do poder sobre o homem. Esse sentido de “política”
talvez seja o mais presente no imaginário das pessoas de língua portuguesa: o de
atividade e competição políticas. (p.1).
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A política pode ser entendida como o poder instituído gerando controle sobre a
atividade humana, as políticas têm a função reguladora das atividades em uma dada
sociedade, para tanto, o homem é o sujeito ativo e passivo dessa composição de poder.
Ao se retratar o conceito de políticas procuramos aproximar ao universo de
controle e o quanto ele é importante para fazer cumprir o sistema educacional no país.
Buscou-se afunilar o dado ao campo de trabalho e para tanto sob o caráter de
definição empreendemos o conceito de política pública segundo Secchi (2010), a qual
políticas públicas tratam do conteúdo secreto e do conteúdo simbólico de decisões políticas, e
do processo de construção e atuação dessas decisões” (2010, p 1 ). O conceito dado reforça a
fala ao qual política é uma forma de controle do Estado sobre a sociedade como sendo uma
atividade reguladora.
Secchi (2010, p. 2) vem definir que:
Política Pública é uma diretriz elaborada para se enfrentar um problema público [...]
uma política pública é uma orientação à atividade ou à passividade de alguém; as
atividades ou passividades decorrentes dessa orientação também fazem parte da
política pública; uma política pública possuem dois elementos fundamentais:
intencionalidade pública e resposta a um problema público; em outras palavras, a
razão para o estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução
de um problema entendido como coletivamente relevante.

Os impasses que foram ao longo do tempo alterando o sistema educacional
tornou-se um problema público, ao qual a formação do professor não é algo que esteja ligado
apenas aos centros de formação e sim está amplamente ligada a toda estrutura social, para
tanto é de suma importância que medidas cabíveis sejam tomadas com a intenção de resolver
os problemas que vem tornando os cursos de formação de professores menos eficazes,
formativamente.
Toda política pública para ser implementada precisa estar munida de um grande
questionamento, tal qual este deva apontar de fato a importância desta problemática para uma
sociedade e só a partir da aí é que se pode ser instituída e não só isso, segundo Secchi (2010,
p. 7) “um problema existe quando o status quo é considerado inadequado e quando existe a
expectativa do alcance de uma situação melhor”.
No que tange as políticas públicas sabe-se que as mesmas são constituídas a partir
de ciclos e sendo um conjunto de ações sequenciais que organiza a vida de uma política e fica
condicionada, segundo Secchi (2010): 1)Identificação de um problema; 2) formação de
agenda; 3) formulação de alternativas; 4) tomada de decisão; 5) implementação; 6) avaliação;
e 7) extinção (SECCHI, p. 33).
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Frente a este trabalho quando se é apresentado o processo histórico dos estágios
curriculares supervisionados, nessa construção histórica fica evidente que a falta de políticas
públicas que delimitassem as estruturas dos cursos de formação, instituindo elementos que os
estabilizassem promovendo um conjunto de ações que instituíssem, direcionassem que
promovessem a formação e que por fim avaliassem estes espaços de formativos. Buscando
solucionar problemas concernentes a esse processo formativo é que apontamos como
relevante a constituição de uma política pública que venha ressignificar os cursos de
licenciatura e de Pedagogia.

2.2 Políticas de formação docente para a educação básica: perspectivas atuais
O caminho traçado neste capítulo tem como intenção apresentar na pesquisa o
processo de criação e implementação do Pibid enquanto Programa de Iniciação à Docência,
criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e que
está fundamentado em Leis, Resoluções e Diretrizes compondo um conjunto de programas de
incentivo e formação do professor que foram implementados por uma política pública de
formação de professores e promoção da valorização do Magistério. Partimos da estrutura do
Programa, com o intuito de aclarar o processo de criação do Pibid e assim apontamos
elementos que justificam a importância para os cursos de formação de professores.
No decorrer deste capítulo esteve em evidencia à estrutura política que compõe e
subsidia o processo de formação do professor. Nesta sequência será elevado o trabalho em
uma breve contextualização desses elementos.
2.2.1 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior – CAPES

O trabalho elenca a efetivação do trabalho, o percurso da luta institucionalizada
para a formação de professores e um breve histórico da Capes, que hoje no Brasil é a
responsável pela formação de professor e por pesquisas na área.
A Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual
Capes) foi criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, com o objetivo de
"assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para
atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao
desenvolvimento do país". Teve como “braço forte”, direcionando e buscando uma melhoria

42

para classe do professorado Anísio Spínola Teixeira, ao qual detinha uma visão de luta e um
cuidado em tornar o sistema educacional do país algo de qualidade; sua ação depreendeu em
um movimento a favor da classe dos profissionais da educação, segundo os dados fornecidos
pela Capes, Anísio Teixeira enquanto secretário-geral apresentava boas ideias e liderança
institucional ao qual tornaram-se marcas dos primeiros anos da Capes:

Em 1953, é implantado o Programa Universitário, principal linha da Capes junto às
universidades e institutos de ensino superior. Teixeira contrata professores visitantes
estrangeiros, estimula atividades de intercâmbio e cooperação entre instituições,
concede bolsas de estudos e apóia eventos de natureza científica. Nesse mesmo ano
foram concedidas 79 bolsas: 2 para formação no país, 23 de aperfeiçoamento no país
e 54 no exterior. No ano seguinte, foram 155: 32 para formação, 51 de
aperfeiçoamento e 72 no exterior. (CAPES, 2015, s/p).

Assim se inicia a pesquisa na área de formação de professores sob a
responsabilidade da Capes. A criação e implantação do Programa universitário sendo esse o
eixo condutor para as ações de hoje da Capes.
No ano de 1961 a Capes subordina-se diretamente a Presidência da República, em
seguida em 1964, Anísio Teixeira deixa o cargo, sendo o ano de 1965 de grande importância
para a pesquisa (pós-graduação) em nosso país, onde segundo dados da Capes, “27 cursos são
classificados no nível de mestrado e 11 no de doutorado, totalizando 38 no país”. Esse é o
pontapé inicial para pós-graduação.
O parecer 977 (BRASIL, 1965), diante do Plano educacional, destaca a política de
ensino superior e a de ciência e tecnologia, ganhando a Capes novas responsabilidades, pois,
a partir de meios orçamentários, aumentou as ações no tange a formação sendo reconhecida
sua ação na formulação da nova política para a pós-graduação. A Capes então:

Ficou reconhecido como órgão responsável pela elaboração do Plano Nacional de
Pós-Graduação Stricto Sensu, em 1981, pelo Decreto nº 86.791. É também
reconhecida como Agência Executiva do Ministério da Educação e Cultura junto ao
sistema nacional de Ciência e Tecnologia, cabendo-lhe elaborar, avaliar,
acompanhar e coordenar as atividades relativas ao ensino superior.

Esse momento foi fundamental para a pesquisa e para o processo de formação dos
profissionais da educação, pois o seguimento ganhou um espaço que acompanhou esse
movimento formativo tendo os eixos de avaliação, acompanhamento, e coordenação de todo
processo, sendo que o processo de avaliação e supervisão aproximou a Capes da pósgraduação.
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No ano de 1990, a Capes é extinta ocorrendo uma grande mobilização para seu
retorno e em 12 de abril do mesmo ano, a Capes é recriada pela Lei nº 8.028. A Nova Capes
então é instituída passando 57 anos após sua criação a vigorando da seguinte forma:
Congresso Nacional aprova por unanimidade a Lei no 11.502/2007, homologada pelo
então presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia do aniversário da Coordenação, 11
de julho. Cria-se assim a Nova Capes que além de coordenar o alto padrão do
Sistema Nacional de Pós-Graduação brasileiro também passa a induzir e fomentar a
formação inicial e continuada de professores para a educação básica. Tal atribuição é
consolidada pelo Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que instituiu a Política
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica.

Esta é a configuração atual da Capes que trabalha diretamente com um conjunto
de programas que vem dando direcionamentos e qualidade ao processo de formação do
profissional da educação.
2.2.2 Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB)
Por estarmos tratando de leis e políticas formativas, entendemos como
fundamental aproximar-se sobre um elemento importante que se encontram inserido nesse
processo, sendo ele a Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB), que
em 2012 apresentou como propósito de adequar a nova estrutura da Capes, trata-se da Lei
12.695 e do decreto 6.922, ao qual o estatuto da Capes Art. 24 preconiza que à Diretoria de
Formação de Professores da Educação Básica compete:
I - fomentar a articulação e o regime de colaboração entre os sistemas de ensino da
educação básica e de educação superior, inclusive da pós-graduação, ara a
implementação da política nacional de formação de professores de Magistério da
Educação Básica;
II - subsidiar a formulação de políticas de formação inicial e continuada de
professores da educação básica;
III - apoiar a formação de professores da Educação Básica, mediante concessão de
bolsas e auxílios para o desenvolvimento de estudos, pesquisas, projetos inovadores,
conteúdos curriculares e de material didático;
IV - apoiar a formação de professores da Educação Básica mediante programas de
estímulo ao ingresso na carreira do magistério;
V – fomentar o uso de tecnologias de informação e da comunicação nos processos
de formação de professores da Educação Básica.

Para a DEB a formação do professor se processa pela qualidade, para tanto o
mesmo subsidia as ações da Capes após a sua reconfiguração. Fomentam na área de formação
inicial três programas importantes, O Plano Nacional de Formação dos Professores da
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Educação Básica (PARFOR), O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) e o Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA).
O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR) é
a parceria do Ministério da Educação (MEC), de Instituições Públicas de Educação Superior
(IPES) e das Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, no âmbito do PDE - Plano de
Metas Compromisso Todos pela Educação, estão situados em um regime de colaboração da
União com os estados e municípios, respeitando a autonomia dos entes federados. É destinado
aos professores em exercício das escolas públicas estaduais e municipais sem formação
adequadas à LDB, oferecendo cursos superiores públicos, gratuitos e de qualidade, com a
oferta cobrindo os municípios de 21 estados da Federação, por meio de 76 Instituições
Públicas de Educação Superior, das quais 48 Federais e 28 Estaduais, com a colaboração de
14 universidades comunitárias.
Programa de Consolidação das licenciaturas (PRODOCÊNCIA) é objetivo do
programa elevar a qualidade dos cursos de licenciatura apoiando projetos. O foco está no
desenvolvimento e consolidação de novas propostas curriculares, comprometidas com o
conteúdo e metodologias de ensino, acompanhamento e avaliação dos cursos de licenciatura.
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID é o Programa
de concessão de bolsa de iniciação à docência que tem por objetivos inserir alunos dos cursos
de licenciatura na educação básica os aproximando da docência. A efetiva a promoção da
formação na perspectiva teórico/prática, buscando propor uma formação instituída no tripé no
locus de formação do professor.
As linhas de ação da DEB evidenciam a importância da formação do professor
trabalhando com a formação continuada e extensão e formação e pesquisa e divulgação
científica. Na fundamentação desta pesquisa, nos preocupamos em evidenciar apenas os
programas de formação inicial.
O Pibid junto a Parfor e a Prodocência compõe um conjunto de programas para
formação inicial que coaduna com uma política pública de formação de professores, instituída
pelo MEC/CAPES/DEBI, muito embora sua ação se desponte por estar na ponta do processo
de formação, pois está atrelado diretamente aos cursos de licenciatura trabalhando com os
licenciandos então bolsistas do Programa, imersos ao processo de sua formação, para tanto a
Parfor tem buscado qualificar os profissionais que já estão na docência e diante dessa
proposição entende-se que esse tipo de formação exige mais do poder público, pois os
professores já foram formados e adentra as universidades que são os espaços formadores para
qualificar essa formação com o caráter teórico.
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O Prodocência é o programa que trabalha com a elevação dos cursos de
licenciatura na perspectiva de projetos que proporcione qualidade a esses espaços formativos.
Enquanto no Pibid o foco é o licenciando bolsista, para o Prodocência o foco, são os cursos de
graduação não enredando a parte pedagógica do processo. Os três programas citados
coadunam com um conjunto de normas e direcionamentos visando à melhoria da formação do
professor, ao qual todos agem articulados dentro da política nacional de formação do
professor.
A Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica - DEB tem uma
parceria com 311 Instituições de Ensino Superior (IES), sendo 102 federais, 41 estaduais, 18
municipais e 150 são comunitárias ou privadas. Apresentamos no gráfico a seguir a expansão
por regiões.
Gráfico 01 Demonstrativo das instituições parceiras por regiões

DEB: instituições parceiras por regiões

NORTE

NORDESTE

CENTRO
OESTE

SUDESTE

SUL

Fonte: Dados do relatório de gestão da Capes 2009/2013.

O gráfico apresenta claramente a discrepância entre as regiões do país no sentido
de colaboração e desenvolvimento de trabalho junto a DEB, isso se dá de forma natural visto
que os incentivos na educação giram em torno do Produto Interno Bruto - PIB nacional e da
contribuição dessas áreas para o Estado. Tal fato se deve também por nível populacional, pois
consequentemente onde existem mais sujeitos envoltos no sistema educacional maior será o
nível de expansão naquela determinada região.
2.2.3 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID

A criação e implementação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID), tem em sua estrutura um conjunto de leis, resoluções e portarias que o
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institui. Diante do fato, o Pibid é o Programa de iniciação à docência e compõe com mais
programas de formação de professor, uma política Nacional de Formação de professores
instituídos pela Capes.
O Pibid foi disseminado inicialmente nas Universidades Federais no ano de 2006,
conforme se encontra apontado no Relatório de Gestão da Capes.
No ano de 2009, por meio do Decreto 6.755 de 29 de janeiro de 2009 foi
designado como política de Estado atrelada ao sistema nacional de formação de professores.
De acordo o artigo 10 do presente decreto,
Art. 10. A Capes incentivará a formação de profissionais do magistério para
atuar na educação básica, mediante fomento a programas de iniciação à
docência e concessão de bolsas a estudantes matriculados em cursos de
licenciatura de graduação plena nas instituições de educação superior.
§ 1o Os programas de iniciação à docência deverão prever:
I - a articulação entre as instituições de educação superior e os sistemas e as
redes de educação básica; e
II - a colaboração dos estudantes nas atividades de ensino aprendizagem da
escola pública.
§ 2o Os programas de iniciação à docência somente poderão contemplar
cursos de licenciatura com avaliação positiva conduzida pelo Ministério da
Educação, nos termos da Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004.

O Pibid é o Programa de iniciação à docência, criado a partir do Edital
MEC/CAPES /FNDE 12/2007, instituído com intuito de operacionalizar a princípio com as
instituições federais de educação a formação de professores.

Suas primeiras atividades

iniciadas se deram mediante edital CAPES/DEB Nº 02/2009, neste edital é realizada uma
chamada para que as instituições de educação a nível Federal e estadual apresentem projetos
de iniciação que serão apoiados no âmbito do Capes.
O

Programa

institucional

é

composto

por

coordenador

institucional,

coordenadores de área de gestão de processos educacionais, coordenadores de áreas,
supervisores e bolsistas de iniciação à docência.
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Figura 03 Estrutura do Pibid
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Fonte: Desenvolvido pela autora, janeiro/2015.

Mediante esta estrutura o Programa tem como normas e diretrizes promover a
formação dos seus bolsistas no contexto da prática, buscando encurtar a dicotomia
teoria/prática. Do ano de 2009 até 2013 foram lançados oito editais dentre os quais apontam
os impactos sobre os cursos de formação de professor, suas principais ações são:

*Encurtar a dicotomia teoria/prática.
*Elevação da qualidade dos cursos de formação de professor, aumentando a
autoestima dos futuros professores.
*O bolsista inserido no contexto do tripé da instituição ensino, pesquisa e
extensão.
*A partir dos projetos pedagógicos tem apresentado maior qualidade na formação
dos alunos da educação básica que coadunam com o Programa.
*O retorno dos egressos (professores da educação básica) aos espaços formativos.

O objetivo do Edital CAPES/DEB nº 02/2009 é orientar as instituições a
apresentar propostas para seleção de bolsas, sendo estas, estímulos para os bolsistas do
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Programa, de acordo a portaria Nº122 de 16 de setembro de 2009, portaria esta que institui o
Pibid no âmbito da Capes.
No ano de 2010, foi instituído o edital nº 018 (CAPES, 2010a) instituições
Municipais e Comunitárias, configurando-se como uma abertura para as instituições públicas
municipais de educação superior e de universidades e centro universitário filantrópicos,
confessional e comunitário, sem fins lucrativos apresentando propostas de projetos de
iniciação à docência.
Em seguida é lançado o edital conjunto de nº 02 (CAPES, 2010b), esse está
direcionado as instituições que trabalham nos programas de formação de professores Prolind e
Procampo. Estes dois programas não destacou em nosso trabalho por termos focado nos
programas que lidam direto com a formação de professor para educação básica.
O lançamento do Edital nº 01 (CAPES, 2011), sendo sinalizado para todas as
instituições públicas no geral. Contando também com o aumento do número de bolsas,
bolsistas e IES participantes e escolas de educação básica.
Em um panorama geral, tem se percebido a expansão do Pibid. Criado apenas
para institutos de educação federal, a ação do Programa é notável e a partir deste EDITAL nº
01/2011 a Capes amplia para as demais instituições. A tabela a seguir aponta para o alcance
do Programa em concessão de bolsas em consequência para o aumento de participação dos
bolsistas.
Criado em 2007 para atender as áreas de Química, Física, Biologia e Matemática
no ensino médio, estimulada pela ausência de profissionais formados para lecionar em sua
área, devido aos resultados preliminares, percebeu-se a necessidade de expansão. Comparem
os dados propostos na tabela que justifica quantitativamente a expansão do Programa.
Tabela 02 Demonstrativo quantitativo sobre a concessão de bolsas do Pibid

Período

2009

2010

2011

2012

2013

Bolsa do Pibid

3.544

18.166

32.188

57.252

62.070

Fonte: Dados do relatório de gestão da Capes 2009/2013.

Os dados apresentados demonstram a ampliação do número de bolsas concedidas
aos participantes do Programa, chamando nossa atenção para o movimento de ampliação do
ano de 2009 até 2013. Em nível de inclusão desses bolsistas, entendemos que ouve uma
reviravolta nos cursos, promovendo um grande incentivo para ampliação pela procura aos
cursos de licenciatura. O Pibid causou um “inchaço” nas escolas de educação básica, um
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espaço que até então contribuía com a formação dos alunos das licenciaturas diante dos
estágios supervisionados, se vêem imersos no processo formativo de uma maneira mais
dinâmica e atuante.
De acordo o relatório de gestão do Pibid elaborado pela DEB, o Pibid é o segundo
maior Programa em concessão de bolsas segundo os dados da Capes/Deb em 2013, com o
total de 62.070 bolsas concedidas, perdendo apenas para o programa de demanda social em
primeiro lugar com 67.639. Esses números tem um papel muito interessante, e, eles não
evidenciam apenas os dados quantitativos deste estudo, eles representam uma elevação nos
cursos de formação de professor, a qual a concessão oportuna aos bolsistas além de uma
melhoria na formação uma visão da importância das políticas na e para criação de uma melhor
condição formativa. Dentre estes pontos, evidencia-se a quantidade de alunos de licenciatura
que estão se voltando para os cursos de formação do professor. Segundo dados da pesquisa
apresentada no Relatório de Gestão DEB/CAPES (2014), o Programa vem causando impacto
no processo de construção da docência:

Gráfico 02 Impacto do Pibid nas licenciaturas
AUMENTO DO ENVOLVIMENTO…
OUTROS IMPACTOS
ALTERAÇÃOES EM PROJ.…
DIMINUIÇÃO DA EVASÃO
MAIOR ARTICULAÇÃO TEORIA-…

45
28
41
45
85

Fonte: Dados do relatório de gestão da Capes 2009/2013.

Os encaminhamentos para melhoria da qualidade nos cursos de formação de
professor emergem com sucesso no Programa mediante estes elementos em destaque no
gráfico, sendo a formação disseminada a todos os bolsistas que o compõe. O envolvimento
dos professores nas ações do Pibid é o fator que melhor retrata a importância do mesmo, pois
se percebe que há um envolvimento maior, no sentido de competência e ações que procedem
na instituição que subsidiam a formação dos licenciandos.
O elemento que mais se destaca como principal contribuição para formação a
partir do Pibid é articulação entre teoria e prática, segundo os dados apresentados no gráfico,
este fato é notável, pois um dos principais entraves nos modelos de formação vigente é essa
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desarticulação teórico-prático que pode ser chamado de dicotomia e por isso esse elemento se
apresenta nos dados da Capes como sendo o ponto mais importante do processo formativo.
O Programa neste momento é o principal artifício de fixação dos alunos de
licenciaturas nos cursos, procurando corrigir o número considerável de evasão nos cursos de
licenciatura.
A iniciativa do Programa no que tange a formação do professor contribui
diretamente na formação dos egressos dos cursos de licenciatura que são os supervisores dos
subprojetos (professores da educação básica) mediando o retorno dos egressos ao lócus de
formação do professor, pois diante do compromisso com o Pibid os professores da educação
básica se percebem inseridos no contexto formativo ressignificando a sua prática.
A portaria sob o Nº 096, de 18 de julho de 2013, instituída pela Capes, decide
dentro de um conjunto de ações conferidas pelo art.26 Nº 7.692, de 02 de março de 2012,
aperfeiçoar e atualizar as normas do Programa visto esta necessidade a partir do movimento
de abrangência concernente as ações do Pibid.
Os dados apresentados nos estudos para composição do Relatório de Gestão
DEB/CAPES (2014) o Programa apresenta uma contribuição marcante, e no estudo produzido
por pesquisadores da Fundação Carlos Chagas, intitulado Estudo Avaliativo do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência apresentam um arcabouço de informações que
apontam a importância do Programa, de acordo ao Relatório de Gestão:

[...] tais impactos reforça a proposição de que o Pibid tem sido uma importante
política pública com alto potencial de melhoramento dos cursos de licenciatura,
justamente por inserir a formação no interior da escola e enfatizar a complexidade da
formação dos professores no debate e nas ações voltadas a profissionalização dos
professores que atuarão nas escolas de educação básica. (CAPES, 2014, p. 54).

Partindo da definição que, as ações do Programa veem ao longo de cinco anos
mudando o cenário dos cursos de licenciatura no Brasil ao qual o Pibid tem se constituído
como um elemento que fortalecedor das licenciaturas diante de seu nível de ação que tem
proporcionando uma qualidade formativa ressignificada na prática.
As ações do Programa podem ser contabilizadas em úmeros quando se referi aos
investimentos feitos de 2009 a 2013, fonte de dados cedida pelo Relatório de Gestão
20/09/2013:
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Tabela 03 Valores empreendidos na composição do Pibid
ANO

EXECUTADO

2009

20.041.950,00

2010

80.398.941,22

2011

138.597.928,92

2012

219.084.614,74

2013

287.900.596,63

TOTAL

746.024.031,51

Do ano de 2009 – 2013, os valores empreendidos nos programas de formação de
professores tiveram um aumento considerável a contar também com a participação dos
licenciandos preocupados em melhor conduzir o processo de formação. A Capes que é o
órgão que lida diretamente com a formação de professores se vê, a cada ano, com um número
ainda maior de bolsistas participantes do Pibid. Com isso, o que se observa é um avanço em
termos numéricos da quantidade de estudantes de licenciatura bolsistas do Pibid.

2.2.4 A Iniciação à docência no contexto do PIBID
A proposta de efetivação deste trabalho dissertativo foi analisar como se dá a
implementação do Pibid frente às políticas de formação de professores tomando como
referência as aprendizagens dos aprendentes imersos no processo formativo. Para isto, ao
desenvolver conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011) com coordenadores,
supervisores e bolsistas de iniciação à docência, buscou-se mapear as aprendizagens que estes
sujeitos, aqui denominados de “aprendentes” têm empreendido nesse processo.
O Pibid é o Programa que abarca uma gama de elementos e esses não se
encontram centrados apenas na sala de aula ou na profissionalização do docente, quando se
retrata o Pibid como Programa, destacamos que as esferas que o compõem são os licenciandos
bolsistas, então egresso (professores da educação básica), são os coordenadores de
subprojetos e coordenadores institucionais, para além deste grupo que nomeamos como
aprendentes, pode-se enunciar os alunos da educação básica, o coordenador pedagógico que
compõem a escola parceira do Programa, as famílias, diretores e toda comunidade escolar.
O início da docência no contexto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência - PIBID se dá aos alunos do ensino superior que tenham sido aprovados em
processo seletivo tornando-se bolsistas de iniciação à docência. Inicialmente o Programa foi
criado para as Instituições Federais de Educação, com um público participativo de 3.000
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bolsistas no ano de 2007, para as áreas de Química, Física, Biologia e Matemática. Com
resultados positivos o Programa ganhou proporção se expandindo também para as instituições
Estaduais e Municipais e Comunitárias, abarcando as licenciaturas com o propósito de
encurtar o distanciamento teoria e prática.
A partir do seu processo de implementação e resultados, a ação do Programa
entendeu-se por parte da Capes a necessidade de ampliar e diante de resoluções do Pibid foi
expandido conforme aponta o Relatório de Gestão:
Em 2012, chegou-se a 40.092 licenciandos bolsistas, 3.052 coordenadores de área e
6.177 professores supervisores num total de 49.321 bolsas e tem continuado seu
crescimento. Em 2014 envolve em torno de 90.000 bolsistas entre todos os
participantes, abrangendo perto de cinco mil escolas de educação básica, com a
participação de 284 instituições (Fundação Carlos Chagas, 2014, p. 10).

Os dados acima citados encontrados no Relatório de Gestão da Capes apontam o
nível de desenvolvimento e abrangência do Pibid, bem como sua expansão. Apontam para
uma expansão consolidada em um curto período de tempo que desde sua implemetação em
2007, expandindo em 2012 solidificando o nível de concessão de bolsas.
O Pibid é o Programa de concessão de bolsas criado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que tem como esferas de
constituição do Programa: licenciandos (alunos do ensino superior), professores de educação
superior (coordenadores dos subprojetos), supervisores (professores da educação básica),
além de coordenador geral, coordenador de gestão. De acordo com a portaria nº260, de 30 de
dezembro de 2010 do Edital nº 001/2011/CAPES, os objetivos são:

1- Valorização do magistério
2- Articulação e integração superior e educação básica
3- Promover a melhoria da qualidade da educação básica
4- Elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas para a formação
5-Incentivar a realização de experiências metodológicas e práticas docentes de
caráter inovador
6 - Valorizar a escola pública
7- Proporcionar aos futuros professores participação em ações, experiências
metodológicas e práticas docentes.
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Os pontos apresentados e definidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC)
junto a Capes norteiam toda ação do Programa. O início da docência neste contexto preconiza
uma formação galgada na prática, não a prática como uma receita e sim como a possibilidade
de aproximação a realidade do cenário educacional proporcionando ao bolsista uma reflexão e
a reelaboração de conceitos diante ao que se encontra posto.
O Pibid surgiu com a proposta de aproximação do licenciando a educação básica,
formulando assim o que (SCHÖN, 2000) aponta como reflexão na ação. As Diretrizes
Curriculares Nacionais destacam a prática reflexiva, ao qual neste espaço formativo os alunos
tem a oportunidade de refletir sobre as mesmas. Rememorando o conceito de Schon (2000),
Ele tem que enxergar por si próprio e à sua maneira, as relações entre meios e
métodos empregados e resultados atingidos. Ninguém mais pode ver por ele, e ele
não poderá ver apenas falando-se a ele, mesmo que o falar correto possa guiar seu
olhar e ajudá-lo a ver o que ele precisa ver. (DEWEY apud SCHÖN, 2000, p.25).

A proposta do Programa é a aproximação do bolsista a realidade da docência,
tendo o mesmo a oportunidade de conhecer a escola e produzir da realidade experienciada a
sua ação a partir de uma reflexão sistematizada aos conceitos estudados na graduação. Esse
esforço para que seja produzido seu próprio conhecimento a partir da ação é chamado de
reflexão/ação/reflexão, uma teorização proposta por (SCHON, 2000), que tende a coadunar
experiências formativas proporcionadas no processo formativo frente ao ato de refletir sobre
sua prática. Nesse momento está sendo produzida no bolsista a identificação com a prática e a
composição de sua identidade profissional. Momento onde o licenciando apreende conceitos e
formula sua prática, Zeichner (1993) defende que:

Aprender a ensinar é um processo que continua ao longo da carreira docente e que
não obstante a qualidade do que fizermos nos nossos programas de formação de
professores, na melhor das hipóteses só poderemos preparar os professores para
começar a ensinar. (ZEICHNER, 1993, p. 55).

Ainda que os cursos de formação de professores alcancem toda a qualidade
necessária para formar bons profissionais, o contexto prático é o que define a qualidade
formativa, são as experiências práticas que coadunam com o arcabouço de teorias estudadas e
implementam uma nova prática. O licenciando precisa do contexto da prática como um
espaço formador da própria identidade docente. A formação no contexto da prática é a
oportunidade proporcionada ao graduando de reflexão da prática e do conhecer o ambiente
escolar.
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O início da docência para os bolsistas do Pibid está atrelado a expectativas e
dilemas, muito embora, o diferencial dessa ação está no fato de o graduando conhecer a escola
e ter a oportunidade de reflexão mediada por seu conformador (supervisor do Programa) e
todo aparato proporcionado aos mesmos pelo coordenador de área que tem a função além de
burocrática e institucional, lançar um olhar de orientação no percurso formativo desses
bolsistas.
O Pibid oportuniza a entrada na escola desde o primeiro semestre da graduação,
sendo esse momento assistido com uma maior presteza por supervisores e coordenadores do
subprojeto, os bolsistas que estão em um nível de teorização mais avançado também é
realizado o acompanhamento embora fique compreendido ter uma maior maturidade e
conhecimento teóricos para se debruçar sobre o movimento que acontece no sistema
educacional, pois a entrada dos bolsistas na escola é feita mediante a apresentação do
subprojeto e sua linha de ação, além da apresentação dos bolsistas para escola e toda
comunidade escolar para os bolsistas de iniciação.
Segundo os pesquisadores:

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 teórico-práticas, formação acadêmico-trabalho na
escola. Isso tem suscitado a emergência de programas em âmbito federal, estadual
ou municipal que objetivam estreitar as relações entre teoria e prática e favorecerem
a inserção na docência. (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011 apud GATTI;
ANDRÉ; GIMENES; FERRAGUT, 2014, p. 9).

Os problemas citados adentraram a estrutura dos cursos de formação de professor
esvaziando a formação e a qualidade dos cursos, esses entraves são oriundos de uma
legislação pobre, preconceito em torno da profissão e a falta de intervenção do Estado na
promoção de políticas que subsidiam os cursos de formação de professor.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB 9.394 (BRASIL, 1996), preconiza
em seu capítulo VI, no Art. 62 que aponta sobre a formação dos profissionais da educação:

§5º A União, o Distrito Federal, os estados e municípios, incentivarão a formação de
profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante o
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência estudantes matriculados em
cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação superior.

A LDB 9.394/96 enfatiza a participação do Pibid na formação dos professores,
ressaltando ainda o regime de colaboração entre a União, Distrito Federal, Estados e
municípios, nesta ação de formar o professor na perspectiva teórico/prática, procurando assim
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propor qualidade prática aos cursos de formação de professor. O inciso reforça um detalhe
importante na proposta e ação do Pibid, que é formar o professor para as escolas da rede
pública de ensino, sendo este um dos seus direcionamentos, que os bolsistas possam a partir
do contexto do Pibid, se aproximar da educação básica pública a ponto de se tornar um
professor dessa área, procurando, contudo aumentar o quadro de professores para educação
básica.
Os estágios curriculares que tem como proposta proporcionar aos alunos dos
cursos de Licenciatura uma formação qualificada nos pressupostos teóricos prático não deu e
continua não dando subsídios aos espaços instituídos como formativos que são os cursos de
licenciaturas. Os estágios apresentam várias brechas que empobrecem a formação dos seus
licenciandos, sinalizamos aqui algumas delas como a falta de cumplicidade e seriedade dada
aos estágios por seus licenciandos, o descaso de muitos professores que não apresentam
diretrizes para efetivação dos mesmos para que o aluno vá a campo, ou mesmo a falta de
acompanhamento dos professores a esta atividade. O assunto torna-se mais alarmante em se
tratando dos estágios dos cursos noturnos onde a maior parte do seu alunado trabalha não
dispondo de tempo para cumprimento desta disciplina; a LDB 9.394/96, no seu capítulo IV,
artigo 47 no que tange a educação Superior estabelece que:
§4º As Instituições de educação superior oferecerão no período noturno, cursos é
obrigatória à oferta noturna nas Instituições públicas, garantidas a necessária
previsão orçamentária.

Sob os direcionamentos da lei, a educação deve acontecer de igual maneira aos
turnos propostos, muito embora, seja desprezado um dado relativo e que define a qualidade
formativa dos licenciandos, a necessidade de trabalhar e estudar. A realização do
levantamento, do tipo estado da arte, realizado por Gatti e Barreto (2009), para a Fundação
Carlos Chagas, ao qual seu resultado nos chama a atenção sobre a pequena carga horária
destinada pelos cursos às atividades práticas. Além de ser proporcionada uma carga horária
que é insatisfatória para que seja efetivada uma prática, temos como precursor de mais um
problema os alunos que trabalham e estudam a noite para tanto não dão conta de
participarem de forma efetiva aos estágios curriculares propostos pelas disciplinas.
Gatti e Barreto (2009) realizam um apontamento sobre as dificuldades dos
cursos de licenciatura e de Pedagogia quando destacam o ensino noturno como um dos
elementos que promove o empobrecimento do curso de formação de professores:
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Os cursos noturnos, de modo geral, tendem a ter um funcionamento mais precário
do que os diurnos, particularmente no que diz respeito às atividades às práticas
docentes, requeridas pela formação específica para o magistério, o que sugere que
a formação dos estudantes de licenciaturas, realizadas no período noturno, tende a
ocorrer em condições de qualidade menos satisfatórias que a dos demais
licenciandos. (GATTI; BARRETO, 2009, p.68).

No entanto os bolsistas do Pibid tem um perfil de dedicação exclusiva a sua
formação ao qual se debruçam aos momentos formativos ocorridos nos encontros com
coordenadores e supervisores, a produção acadêmica e igual publicação e participação em
eventos, além serem angariados o direito de receber uma bolsa de iniciação que tem como
ponto chave o incentivo a participação no Programa e a ajuda de custo no processo formativo
dos licenciandos.
Diante da ação do Pibid, os estágios curriculares não deixaram de acontecer ou
perderam seu caráter formativo, o que se percebe é uma falta de compromisso e importância
ao momento mais impactante dos cursos de licenciatura que são os estágios como seu espaço
teórico/prático agindo diretamente no processo de formação dos seus alunos. Os estágios
continuam sob a mesma legislação apresentando as mesmas especificidades.
2.2.5 O PIBID no contexto da Pesquisa
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID é o Programa
criado pela Coordenação de Apoio de Pessoal de Nível Superior (Capes), sob o edital
MEC/CAPES/FNDE de 12 de dezembro de 2007, tendo como principais objetivos encurtar a
distância existente entre Educação Básica e Instituições de Ensino Superior (IES),
consequentemente trabalhar a dicotomia existente entre teoria e prática, promove a
valorização do magistério, trabalha com a vertente dos egressos dos cursos de licenciatura que
a partir do Pibid retornam as IES, valoriza a escola pública como espaço de produção de
conhecimento e insere o licenciando diretamente na educação básica que é o seu locus de
trabalho, ou seja, promove uma formação que tem o contato com a realidade do sistema
educacional.
É um Programa que trabalha com a concessão de bolsas de iniciação à docência
estas servem de incentivo para que os licenciandos se dediquem ainda mais ao seu processo
formativo, se configurando como bolsistas (Coordenador Institucional, coordenador gestão,
Coordenador de área; supervisor, então professor da educação básica e licenciandos, também
chamados de bolsistas de iniciação à docência ou bolsista de Id).
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O Programa tem como destaque em seu contexto de fundamentação e
direcionamentos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB 9.394/96, no Título VI Art. 62
nos §:
§4º A União, o Distrito Federal, os estados e municípios adotarão mecanismos
facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível
superior para atuar na educação.
§5º A União o Distrito Federal, os estados e 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).

Estes dois incisos evidenciam a priori dois pontos importantes que nortearam
nosso trabalho de pesquisa, que tem como temática O Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à docência como política pública de formação de professor: aprendentes e
aprendizagens do processo formativo ao qual tem como eixos norteadores analisar como se
dá a implementação do Pibid frente às políticas de formação de professores, tomando como
referência as aprendizagens dos aprendentes imersos no processo formativo.
O primeiro destaque se referindo aos § 4º e 5º, é a necessidade de criação desse
elemento facilitador como foi chamado o Pibid na LDB 9.394/96, a lei suprema do sistema
educação atendendo essa necessidade faz-se entender que nos cursos de formação de
professor haviam lacunas deixadas pelos estágios curriculares supervisionados, e estas seria
subsidiadas pelo Pibid. No §5º, foi denominado que esse elemento facilitador, e quem poderá
fazer parte dele, enquanto modalidade formativa e sua atuação.
A institucionalização do Programa foi à maneira encontrada pelo poder público
para amenizar a dicotomia existente entre teoria e prática que se encontra instaladas nas
Resoluções nº 01 (BRASIL, 2002a) e nº 02 (BRASIL, 2002b), quando implementam e
deliberam uma formação no contexto dicotômico. Na resolução CNE resoluções nº 02
(BRASIL, 2002b), institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de
graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior:

Art.1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica,
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada
mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas
quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos,
as seguintes dimensões dos componentes comuns:
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao
longo do curso;
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II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início
da segunda metade do curso. (BRASIL, 2002b).

No curso de formação de professores o contexto prático deveria ser iniciado desde
o primeiro semestre do curso, partindo de um pressuposto da aprendizagem, que o aluno não
chega “vazio” na universidade, que o aluno não é uma “tábula rasa”. As aulas práticas
deveriam ter esse caráter de inserir o licenciando no universo teórico que é a universidade
podendo contrapor, experienciar a prática desde o início do curso de forma em condição
concomitante.
A norma estabelecida nesta resolução CNE/CP Resolução nº 02 (BRASIL,
2002b), reafirma a dicotomia teoria/prática, quando delibera carga horária distinta, nesse caso
nos referimos aos estágios curriculares supervisionados iniciados na segunda metade dos
cursos de licenciatura.
A Resolução CNE/CP, resoluções nº 01 (BRASIL, 2002a) que apontam um
conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização
institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino e aplicando-se a todas as etapas e
modalidades da educação básica. Essa resolução fundamenta e organiza a modalidade de
educação básica em sua composição institucional e curriculares sendo normatizações que
organizam e fundamentam a educação básica.
A Resolução nº 01 (BRASIL, 2002a) estabelece que:
Art. 13. Em tempo e espaço curricular específico, a coordenação da dimensão
prática transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação das
diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar.
§ 1º A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e
reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas
observações realizadas e a resolução de situações-problema.
§ 2º A presença da prática profissional na formação do professor, que não prescinde
da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com tecnologias da informação,
incluídos o computador e o vídeo, narrativas orais e escritas de professores,
produções de alunos, situações simuladoras e estudo de casos.
§ 3º O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em escola
de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os sistemas de
ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser
avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio.
(BRASIL, 2002a)

A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 01 (BRASIL, 2002a) não
previsse a criação do Pibid. Também esta resolução tem entre outros objetivos promover o
estabelecimento de uma prática circunscrita no conjunto das disciplinas dos cursos de
licenciatura e um estágio que promovesse a aproximação do futuro professor do contexto real
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de realização da educação escolar. É possível pensar que esta resolução terminar por se
constituir com base para se justificar a proposição de um Programa como o Pibid, cuja
intencionalidade se configura com bastante similitude daquilo que também objetiva a
Resolução nº 01 de 2002.
A impressão que se tem ao empreender uma leitura minuciosa do que foi
promulgado e buscando, contudo a partir desta leitura promover uma reflexão ao que está
posto, é que, o Pibid, derivou de da LDB 9.394/96, das Resoluções Nº 1 (BRASIL, 2002a) e
Nº 2 (BRASIL, 2002b), e que os cursos de formação de professores diante de um conjunto de
problemas não conseguiu dar conta de proporcionar uma formação sob a perspectiva destas
leis e que as resoluções estabelecidas, originado assim a necessidade de emergir um Programa
de iniciação à docência ao qual sua estrutura política foi bem melhor elaborada procurando
não deixar brechas que enfraquecessem o processo formativo e que fosse capaz de ajustar
aquilo que não promoveu o efeito esperado, no caso dos estágios o encurtamento
teoria/prática e a promoção da formação reflexiva.
As competências que instituem o Pibid estão compostas por um conjunto de
resoluções, ementas e pareceres e mesmo frente a toda a sua expansão e ação promovida nos
cursos de formação, o Pibid continua sendo um Programa de iniciação a docência.
Os eventos promovidos na área de formação do professor em que o Pibid compõe
apresentam um caráter interdisciplinar aos quais os participantes na sua grande maioria
bolsista, se percebem inseridos em um dos momentos mais importantes do processo
formativo.
O IV Simpósio baiano de licenciaturas e IV seminário baiano Pibid - IAT, que
aconteceu em Ilhéus/Bahia, sob a organização da Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC), elaborou uma carta lida ao final do evento, esta carta documento, composta por 23
direcionamentos que ressignificando o compromisso de todos com a educação.
Dentre vários eventos promovidos na área, destacamos como contribuição a
temática de pesquisa, o Encontro Nacional das Licenciaturas (Enalic) e IV Seminário
Nacional do Pibid que aconteceu no mês dezembro sendo mais recente deles, ocorrido no ano
de 2014, contou com um público de mais de seis mil licenciandos, professores da Educação
Básica, este foi de extrema contribuição para correlacionar com nosso trabalho de pesquisa
quando a partir do Fórum de coordenadores institucionais do Pibid (Forpibid), foi instituída a
carta de Natal/RN, Carta de Natal aprovada em Assembléia, sob o Ofício Circular Forpibid nº
01/2014 e que foi lida a todos no encerramento do evento, descrevendo em seu contexto:
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O documento tem como objetivo demonstrar a relevância do Pibid, enquanto política
pública de formação de professores e será amplamente divulgado e encaminhado ao
MEC, à Capes e demais agências, órgãos e instituições. (FORPIBID, 2014).

Buscando compor um conjunto de direcionamentos para evidenciarmos a
importância apontada por esta pesquisa é que apontamos a institucionalização do Pibid
enquanto política pública de formação do professor promulgada pelos IFET’s, segundo a Lei
12.796/2013:
O Programa foi instituído como uma politica de formação com o alargamento das
possibilidades de melhor formar o professor no país diante da ação do Pibid e sua
amplitude, os Institutos Federais de Educação Superior (IFET’s) com a lei n.
12.796/2013 apresenta, em seu artigo 62, parágrafos que firmam o desenvolvimento
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), enquanto
política nacional na formação de docentes que irão atuar na educação básica do país.
(IFET, 2013)

Criado a priori para os Institutos Federais de Educação os Institutos promulgam
da lei que institui o Pibid enquanto uma política pública de formação de professor para
educação básica. Aos poucos o Programa vem ganhando espaço no cenário das políticas
nacionais de formação do professor, através de documentos que o institucionaliza.
A condição dada para que o Programa venha ser institucionalizado como uma
política formativa é para que o mesmo se solidifique no cenário nacional das políticas
formativas, é para que, ao tratarmos da temática formação de professor, o Pibid componha um
conjunto de ações institucionalizadas nesse processo formativo do professor. O conjunto de
ações que solidificam a existência do Pibid estas retratadas por sua importância na e para os
cursos de formação de professor aguardam por uma promulgação, ao qual o Programa seja
implementado uma política pública de formação, para que o mesmo não seja apenas uma
medida emergencial que visa à compensação dos entraves deixados nos cursos de formação a
partir dos estágios curriculares.
Desse feito, escontra-se destacada a importância da ação formativa em nosso
trabalho, quando nos direcionamos a ouvir as vozes dos sujeitos aprendentes e analisar as
aprendizagens dos aprendentes, pois emerge dessas aprendizagens a formação no contexto da
prática mediado pelas ações e direcionamentos do Pibid.
Trabalhos sob a temática Pibid: um estudo sobre suas contribuições para o
processo formativo dos alunos de licenciatura em Matemática PUC-SP Douglas da Silva
Tinti Dissertação 2012; O Pibid e as relações do saber na formação inicial de professores
de matemática Londrina-PR, Vanessa Largo; Tese/Capes em 2013. Os trabalhos apontados
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tiveram a proposta de tornar evidente a ação do Programa, para que estas fossem reconhecidos
e transformados em movimentos institucionalizados no sistema político nacional de educação.
2.2.6 O PIBID no locus da pesquisa

O trabalho dissertativo buscou descrever como se dá a implementação do Pibid
frente às políticas de formação de professores, tomando como referência as aprendizagens dos
aprendentes imersos no processo formativo, buscando descrever as aprendizagens dos
aprendentes do Pibid no percurso formativo frente ás ações formativas em um conjunto de
ações chamadas políticas de formação.
A metodologia encontra-se na perspectiva da Epistemologia Qualitativa de (REY,
2005), fazendo uso das conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011). Frente a este
conjunto de ações ateve-se a proposta de ouvir as vozes dos sujeitos que compuseram a nossa
pesquisa sendo estes os coordenadores de subprojetos (professores das IES) os supervisores
(professores da educação básica), Bolsista do Pibid (bolsistas de iniciação à docência).
A pesquisa foi realizada no Sudoeste baiano, especificamente na Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB, composta por três campi; Vitória da Conquista, Jequié
e Itapetinga, para tanto adentramos aos tramites legais de sua implementação.
Os três campi que trabalham em regime de colaboração com a Capes/DEB,
implementando e dando direcionamentos ao Pibid são: UESB de Vitória da Conquista, Jequié
e Itapetinga.

Tabela 04 Cursos e subprojetos na UESB
CAMPI
Total de Cursos ofertados
Cursos de Licenciatura
ofertados pela UESB
Subprojetos Pibid

VITÓRIA DA
CONQUISTA
21

JEQUIÉ

ITAPETINGA

TOTAL

14

08

43

05

07

03

15

08

09

05

22

Capes/Pibid/UESB acesso em 08 de janeiro/ 2015.

Neste quadro encontra-se apresentado a quantidade total de cursos ofertados pela
instituição em cada campus, em seguida, encontra-se destacado os cursos de licenciatura
ofertados e por fim empreendemos um levantamento a respeito da quantidade de subprojetos
que foram implementados em consonância a esses cursos.
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Nota-se que embora o campus da Uesb de Vitória da Conquista seja o que
comporta a maior quantidade de cursos com 21 em seu total, é no campus da Uesb de Jequié
que se encontra a maior quantidade de subprojetos do Pibid constituído no total de nove, por
último apresentamos o campus da Uesb no município de Itapetinga, que por ser o mais
recente em criação e por isso possuir uma menor quantidade de cursos implementados
apresente apenas cinco subprojetos do Pibid.
Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, foi apresentado em
março de 2008 uma videoconferência disseminando a proposta da Capes a partir das ações do
Pibid, foi transmitida para 39 municípios do sudoeste baiano com duas horas de duração
contando com a participação dos diretores como palestrante professor Dilvo Ivo Ristoff,
Diretor de Educação Básica Presencial da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes).
Dado esse movimento, sai o primeiro edital de seleção do Pibid para a Instituição,
sendo EDITAL 030/2010, este sinaliza para abertura de 135 (cento e trinta e cinco vagas) para
bolsistas de iniciação à docência, para um período de 12 meses podendo ser renovado por
mais 12, análise feita pelo coordenador do subprojeto. Estas 135 vagas foram divididas entre
os campi de Vitória da Conquista e Jequié.
No ano de 2012, foi aberto o edital para cadastro de reserva para bolsistas ainda
nos campi de Vitória da Conquista e Jequié; Edital Nº 036/2012 edital para bolsistas em
cadastro de reserva. Dentre estes editais citados outros foram criados para instituir e tornar
pública as ações do Programa.
Até esse período acima citado o Pibid havia sido implementado em apenas dois
campi com um percentual reduzido de bolsas, muito embora fosse proposta da Capes expandir
esse quantitativo podendo assim abranger os três campi da UESB e propor uma oportunidade
formativa aos selecionados, ratificando o que ficou instituído na LDB 9.394/96, conforma
citado.
O edital da CAPES Nº 11/2012, apresenta a concessão de 19.000 novas bolsas de
iniciação à docência para os alunos dos cursos de licenciatura e para coordenadores e
supervisores participantes do Pibid a partir deste edital para a UESB foram concedidas mais
490 bolsas de iniciação à docência além das já existentes 165, para tanto fica instituído o
campus da UESB de Itapetinga a fazer parte do Pibid sob o EDITAL Nº 126/2012, sendo que
o campus de Itapetinga que dentro dos três campi da UESB era o que não fazia parte do
Programa começa a partir de deste edital com o número de 95 vagas para bolsista de
iniciação, divididas entre cinco subprojetos.
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Na perspectiva deste mesmo EDITAL nº 126/2012, também foram beneficiados
os campi de Vitória da Conquista e Jequié com mais 124 bolsas de iniciação à docência e
Vitória da Conquista com 115 bolsas.
Desta forma os três campi têm solidificado o processo de formação de seus alunos
de licenciatura aprovados mediante processo seletivo do Pibid. Para tanto, fica instituída mais
uma IES participante do Pibid, buscando dentre vários fatores a promoção da formação
teórico/prática reflexiva.
Frente a este contexto, nasce este trabalho dissertativo com uma problemática
englobando os cursos de licenciatura, o processo de formação docente, as políticas públicas
para formação de professor, os programas de formação Inicial de professores e as
experiências formativas que advém do processo formativo em construção.

2.2.7 O Decreto 6.755 (BRASIL 2009)

Sobre o conjunto de ações políticas que direcionam os cursos de formação e
justificando a importância do nosso objeto de estudo apontamos o Decreto 6.755 de 29 de
janeiro de 2009, que em seu Art. 1º Institui Política Nacional de Formação de Profissionais do
Magistério da Educação Básica, com a finalidade de organizar, em regime de colaboração
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial e continuada
dos profissionais do magistério para as redes públicas da educação básica.
No cenário nacional das políticas públicas, esse decreto demonstra a preocupação
e o cuidado com os cursos de licenciatura e respectivamente com a qualidade dessa formação;
para tanto, em se tratando de formação o documento conclui os objetivos da Política Nacional
de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. Os direcionamentos que
compõe o Decreto estão articulados a LDB 9.394/96 visando à promoção da qualidade
formativa aos espaços de formação do professor.
O Decreto 6.755/2009 é composto por 14 artigos, dentre eles destacamos como
fundamentais ao nosso processo investigativo o Art.10 que trata dos programas de formação
reafirmando que:
Art. 10. A CAPES incentivará a formação de profissionais do magistério para atuar
na educação básica, mediante fomento a programas de iniciação à docência e
concessão de bolsas a estudantes matriculados em cursos de licenciatura de
graduação plena nas instituições de educação superior.
§ 1º Os programas de iniciação à docência deverão prever:
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I - a articulação entre as instituições de educação superior e os sistemas e as redes de
educação básica; e
II - a colaboração dos estudantes nas atividades de ensino-aprendizagem da escola
pública.
§ 2º Os programas de iniciação à docência somente poderão contemplar cursos de
licenciatura com avaliação positiva conduzida pelo Ministério da Educação, nos
termos da Lei n o 10.861, de 14 de abril de 2004. (BRASIL, 2009, Art. 10).

Embora tenhamos destacado três programas instituídos que retratam na formação
inicial, o Decreto 6.755/2009 tem uma relação direta com nossa pesquisa por que vem a
solidificar a importância do Pibid para e na formação, destacando os pontos chaves do
Programa.
2.2.8 O Plano Nacional de Educação (PNE)

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi criado pela primeira vez em 1996, no
governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso sob a Lei nº 10.172 (PNE, 2001) para
vigorar de 2001 a 2010, tem por obrigação ser instituído a cada 10 anos. O documento
apresenta a proposta de criação de metas e diretrizes nacionais para educação.
No que se refere ao novo Plano Nacional de Educação (PNE, 2014) que
contempla os anos de 2014 a 2024 seu projeto de lei foi enviado pelo Governo Federal ao
Congresso em 25 de junho de 2014, sendo aprovado sob a Lei 13.005 de 25 de junho de 2014.
Este documento é mais simplificado apresentando dados estatísticos, podendo facilitar sua
execução e controle e avaliação. Estes três elementos apresentados permitem que o PNE seja
discutido no “chão da escola”, pois de lá é que se originam as necessidades, dilemas e
inquietações.
Frente à proposta de pesquisa que é analisar as políticas de formação de
professores frente ao processo de implementação do Pibid descrevendo, contudo as
aprendizagens dos aprendentes imersos no processo formativo a pesquisa aponta as metas do
PNE que coadunam com as proposições estabelecidas por um conjunto de diretrizes, ementas
resoluções e leis que fundamentaram a construção do trabalho. As metas do PNE em destaque
são 15 a 18 que retratam que:
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação
básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área
de conhecimento em que atuam.
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Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da
educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as)
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de
forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade
equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.
Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os(as)
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o
plano de Carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o
piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art.
206 da Constituição Federal.

As metas do PNE retratadas nesta pesquisa foram apresentadas como contribuição
para a fundamentação da estrutura política desta pesquisa e a implementação destas é no
mínimo uma ação desafiadora.
Entende-se que avaliar, planejar, aplicar normas e metas não são procedimentos
simples a serem cumpridos, além do que, o PNE se encontra direcionado a todo o sistema
nacional de educação que abrange 26 estados e mais o Distrito Federal, divididos em 5.570
municípios. Para que as metas sejam cumpridas será necessário uma dedicação em especial ao
requisito implementação em cada município e das escolas uma vontade de material humano
para que de fato estas, consigam respostas positivas. Segundo o texto base que aponta os
direcionamentos do PNE, ressaltando que:

Atingir essa meta requer a efetivação de um esforço colaborativo entre os entes
federativos (União, estados, DF e municípios) e a definição das responsabilidades de
cada um. Sem o estabelecimento de um padrão de colaboração, dificilmente as
estratégias traçadas no PNE para essa meta poderão ser viabilizadas. (PNE, 2014, p.
48).

As metas do Plano Nacional de Educação (PNE) destacada apresentaram uma
relação direta com o trabalho por tratarem de temas como do processo de formação dos
professores, como plano de carreira e o regime de colaboração entre os entes-federados. Sabese que a efetivação do PNE não é algo simples e para que de fato apresente resultados
positivos, dependerá do regime de colaboração entre estados, União e municípios.
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID trabalha na
busca da efetivação da qualidade dos cursos de formação, quando se refere a propor uma
formação de qualidade na perspectiva prática, uma formação oriunda do “chão da escola” dos
espaços que requerem as principais discussões sobre a formação dos professores.
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A formação, a valorização e o plano de carreira que são elementos de
alavancamento do PNE, integram a base do Pibid, para tanto convém à pesquisa destacar que
há uma relação direta entre ambos cabendo assim à justificativa em o porquê trabalhar com as
metas do PNE.
As metas apontadas nesta pesquisa coadunam como uma aproximação entre PNE
e o Pibid, visto que as refereridas retratam elementos comuns entre essas duas esferas ao
processo de formação. Os cursos de formação de professor tem buscado cada vez mais
aproximar seus licenciandos as políticas formativas, e no tange a pesquisa que se deu em meio
ao cenário político retrata e explana em seu último eixo da produção do conhecimento, o
movimento em torno das políticas formativas buscando com essa ação analisar as vozes dos
aprendentes, a saber, sobre políticas de formação de professor.
2.3 Descortinando os conceitos empreendidos na pesquisa
Imersos ao processo de construção da pesquisa foi percebida a necessidade de se
abordar alguns conceitos por estes serem frutos de leitura e de um estudo contínuo, uma vez
que tais conceitos constituem temática de pesquisa fundamentando-a; o primeiro conceito
apresentado faz menção aos bolsistas do Pibid que na pesquisa é dado o nome de aprendentes,
é um termo da Psicopedagogia que em meados da década de 60, aparece forte na Argentina
buscando referir-se ao fracasso escolar. Segundo Fernandéz o termo se refere a uma busca por
uma nova perspectiva de ensino/aprendizagem:

[...], nosso trabalho buscava abrir espaços de reflexão com os professores para que
eles pudessem realizar mudanças de posicionamento subjetivo [...]. Essas mudanças
deveriam ocorrer em duas direções. Frente à sí mesmos: para recuperar o próprio
prazer de aprender e, partindo disso, modificar a modalidade de ensino. Frente a
seus alunos: para investi-los do caráter dos sujeitos pensantes, capazes de aprender.
(FERNANDÉZ, 2001, p. 52).

O termo empreendido na Psicopedagogia que surge para nomear os sujeitos da
Psicopedagogia e consegue contemplar a perspectiva da aprendizagem proposta pelo Pibid no
trabalho de pesquisa. A reflexão para uma prática, a nova postura do professor da educação
básica mediada por ações do Programa, a formação no âmbito da práxis. O conceito consegue
atender ainda as duas esferas que compõem o processo ensino/aprendizagem, ressaltando que
o eixo de análise para o uso dessa definição para os bolsistas do Pibid é interlocução de
saberes.
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Seguindo as proposições defendidas pela autora, buscou-se apresentar para este
trabalho de pesquisa o conceito do sujeito aprendente, onde este é fruto de um estudo
Psicopedagógico, mas que apresenta uma relação plausível àquilo que se espera das práticas
formativas do Pibid, Fernadéz (2001; p; 55), define que:

O conceito do sujeito aprendente, constrói-se a partir de sua relação com o sujeito
ensinante, já que são duas posições subjetivas, presentes em uma mesma pessoa, em
um mesmo momento. Além disso, o aprender acontece a partir dessa
simultaneidade. Até poderia dizer que, para realizar uma boa aprendizagem, é
necessário conectar-se mais com o posicionamento ensinante do que com o
aprendente. E sem dúvida, ensina-se a partir do posicionamento do aprendente.

Contudo, o termo aprendente pode ser descrito como sendo aquele que está
inserido num contexto histórico-social e sempre pronto a dividir e somar experiências, sempre
pronto a aprender; retirando do contexto do tradicional que “quem ensina é o professor e
quem aprende é o aluno”. O termo aprendente implica uma mudança de postura para que a
lógica da aprendizagem aconteça.
Na pesquisa pode-se considerar que todos os bolsistas do Pibid imersos no
conjunto de informações oportunizadas pelo Programa aprendem, não importando nesse
trabalho o espaço a que compete e sim a troca e a complexidade dada ao ato de aprender.
Assim mesmo sendo eles bolsista de iniciação (alunos de graduação), supervisores
(professores da educação básica) e coordenadores (professores da educação superior) sempre
há uma troca de experiências.
Ainda reiterando sobre a proposta dos conceitos empreendidos no texto,
destacamos o conceito de aprendizagem, deste surgem os aprendentes e frente a esse
movimento trabalhamos com (PIAGET apud DESLANDES, 2006, p. 2) “aprendizagem” diz
de uma resposta particular, aprendida através da experiência e que é adquirida de modo
sistematizado ou não.
Aprendizagem é um conjunto de elementos que subsidiam os seres humanos em
todo momento de sua existência, para Delors (1989), este conjunto é composto quatro
elementos classificados como os principais pontos para efetivação da aprendizagem sendo o
primeiro a deles aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e por fim aprender
a ser. Para o autor são estes quatro elementos agindo em comum acordo produzem a
aprendizagem. Os quatro elementos citados possuem uma relação direta com a pesquisa no
sentido que trabalhando em grupo é essencial conhecer, aprender, conviver para ser, para que
seja efetivado o conhecimento.
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A aproximação ao objeto de estudo, entendeu-se como sensato que as
aprendizagens dos aprendentes se dão no cotidiano da escola, pois é no decorrer das
aprendizagens, que emergem os dilemas do início da profissão e que estão imbricadas nas
vivencias do itinerário escolar; para fundamentar o conceito de cotidiano empregou-se uma
pequena parte da escrita de Certeau (1996) quando se refere ao cotidiano:

O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos
pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente. Todo dia,
pela manhã, aquilo que assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de
viver, ou de viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este desejo. O
cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. É uma história a
meio-caminho de nós mesmos, quase em retirada, às vezes velados. [...]è um mundo
que amamos profundamente, memória olfativa, memória dos lugares da infância,
memória do corpo, dos gestos da infância, dos prazeres.[...] O que interessa ao
historiador do cotidiano é o invisível... (CERTEAU, 1996, p.31).

De fato, o cotidiano é esta relação de estar ligado a algo como é o dia a dia, são as
vivências que nos inquietam que nos toma e nos conduz. Envolvidos no processo da docência
assim se percebem os bolsistas de iniciação à docência quando conhecem a escola, elaboram
propostas pedagógicas que tem como objetivo a melhoria da qualidade da educação básica,
quando se preparam para adentrar a escola. Dessa maneira se objetiva a construção da
identidade docente e nesse modelo reflexivo de construção da docência, frente a uma prática
proporcionada pelo Pibid os licenciandos vão costurando a sua formação a partir do cotidiano
da escola, da sala de aula, dos dilemas e alegrias vividas os imersos nesse Programa.
O movimento realizado para construção do trabalho dissertativo encaminhou-nos
a apontar conceitos que evidenciassem e definissem a formação do professor, para tanto,
buscou-se descrever às aprendizagens dos aprendentes e coube à pesquisa apontar mais um
conceito que está relacionado às aprendizagens ocorridas no movimento do aprender, para
tanto se fez notável abordagens sobre o conceito ensinagem elaborado por Anastasiou (2009),
que retrata o processo da aprendizagem nos espaços acadêmicos. Os escritos de Anastasiou
propõem direcionamentos de sistematização da apren dizagem a partir de estratégias que
ressignificam o trabalho do professor no conjunto de elementos que compõe os cursos de
formação.
O conceito ensinagem remete-nos a novas metodologias para ensinar. No ano de
(2005), as autoras definem ensinagem sendo:
Ensinagem é um termo adotado para significar uma situação de ensino da qual
necessariamente decorra a aprendizagem, sendo a parceria entre (aprendente) e
professor a condição fundamental para o enfretamento do conhecimento.
(ANATASIOU; ALVES, 2005, p. 15).
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A ensinagem pode ser compreendida como novas metodologias para efetivação da
aprendizagem, essas novas possibilidades surgiram nos cursos de formação de professores
podendo também ser chamadas de estratégias de ensino. As autoras apontam algumas dessas
estratégias com a proposta da efetivação da formação e estas são algumas das estratégias:
mapa conceitual, tempestade de ideias, júri simulado, portfólio, mapa conceitual,
dramatização, estas são algumas das novas estratégias de sistematização da aprendizagem.
Anastasiou e Alves (2003, p. 69) dizem que “o professor deverá ser um verdadeiro
estrategista [...], no sentido de estudar, selecionar, organizar e propor melhores ferramentas
facilitadoras para que os estudantes se apropriem do conhecimento”.
O trabalho elenca possíveis formas de mediação do conhecimento a partir do ato
reflexivo procurando diminuir a dicotomia teoria e prática assim como se é trabalhado no
Pibid. A produção do conhecimento diante do conceito de ensinagem tem um compromisso
ético, político e social, sendo configurado a partir dos aprendentes nesse processo sob uma
perspectiva prática.
Figura 02 Processo de Ensinagem

ALUNO

APRENDER

PROFESSOR

ENSINAR

Figura 01. Fonte: Desenvolvido pela autora, jan. 2015.

Na sistematização do saber não existe a necessidade de hierarquia e sim da troca
de experiências formativas. Assim se configura a ensinagem, como um processo de trocas que
independe do grau formativo. Segundo Torres:

O processo de ensinagem consiste na contextualização da teoria na prática. Em
outras palavras significa trazer o ensino abstrato para o plano concreto, fazendo com
que o ensino, se torne verdadeiramente uma aprendizagem. (TORRES, 2008, p. 19).

Diante do exposto, vale ressaltar que ensinagem é o termo empreendido para
designar a relação dada entre teoria e prática, momento ao quais as teorias vistas nos espaços
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de formação são ressignificadas por uma metodologia prática que induz o sujeito a
experienciar processo de significação da aprendizagem. Todo trabalho construído no sentido
de que a aprendizagem seja efetivada só ganhará “vida” se ocorrer o envolvimento por parte
dos alunos, partindo do professor o sinal motivador para que essas novas metodologias do
ensino. Podemos assim dizer que a ensinagem são instrumentos que tiram o foco da
aprendizagem da forma tradicional e proporciona inovação e troca de experiências entre todos
os sujeitos envolvidos em determinado processo.
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3 CAPÍTULO

3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência como uma política pública de
formação de professores: aprendentes e aprendizagens do processo formativo

O processo de construção deste trabalho investigativo entendeu-se ser pertinente
desenvolver um estudo exploratório, do tipo “estado da arte” afim de, se poder apresentar um
levantamento no universo acadêmico, acerca das pesquisas e publicações desenvolvidas em
torno da temática “O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência Como
Política Pública de Formação de Professores: aprendentes e aprendizagens do processo
formativo”, e considerando as potencialidades desse trabalho investigativo para um
aprofundamento teórico desta pesquisa é que definimos estado da arte,
Os estudos do tipo estado da arte permitem, num recorte temporal definido,
sistematizar um determinado campo de conhecimento, reconhecer os principais
resultados das investigações dominantes e emergentes, bem como lacunas e campos
inexplorados abertos a pesquisas futuras. (TEIXEIRA, 2006, p. 60).

A citação empregada enfatiza o que venha a ser “estado da arte”, e qual a sua
finalidade e seu campo de atuação. Configura-se como um estudo bastante presente na área
educacional, sendo também conhecido como revisão bibliográfica, tendo como principal
objetivo apresentar o que já se tem publicado sobre o tema de pesquisa.
É um trabalho de extrema complexidade, que contribuiu diretamente para a
construção da dissertação de Mestrado mapeando o que já existe de publicações acerca do
tema proposto. Dessa forma, a fim de levantar a produção bibliográfica sobre o tema “O
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência Como Política Pública de
Formação de Professores: aprendentes e aprendizagens do processo formativo” o
trabalho investigativo apresenta como recorte temporal o período entre os anos de 2008 a
2013; o período foi definido a partir de 2008, pois o primeiro edital MEC/CAPES /FNDE de
12 de dezembro de 2007, que institucionaliza o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência, e
somente a partir do ano de 2008 é que surgem as primeiras publicações sobre o Programa.
O levantamento acerca da construção desse estado da arte se deu na Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), na Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (IBICT) e no Banco de Dados de Periódicos Capes
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(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) a escolha, por esses três
espaços apresentados se deu por serem locus de apresentação de produções conceituados no
meio acadêmico e pelo livre acesso. Empreendemos a busca sob três descritores sendo eles:
Aprendizagens; PIBID; Política Pública de Formação de Professor.
A pretensão de pesquisa é analisar as políticas de formação de professores frente
ao processo de implementação do Pibid descrevendo, contudo as aprendizagens dos
aprendentes imersos no processo formativo.
Enquanto proposta metodológica, este trabalho esteve fundamentado na
Epistemologia Qualitativa (REY, 1997; 2005). O modus operandi de produção da informação
empírica se deu por meio da realização de conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011),
sob os dispositivos do método é fenomenológico na perspectiva de (SCHUTZ, 2012).
Os elementos em destaque para composição da dissertação se apresentaram nas
políticas públicas de formação de professores tomando como referência as aprendizagens dos
aprendentes. Para esta pesquisa, utilizamos o termo “aprendente” para referir a três tipos de
participantes do Pibid, a saber: a) coordenadores, b) supervisores e c) bolsistas de Id. São três
modalidades de participantes do Pibid, todos bolsistas da CAPES, componentes da trama
tecida por esta pesquisa.
A proposta em estudar o Pibid, se deu por estarmos imbricados com o objeto no
que tange sua ação, e a dimensão que o Programa vem ganhando nestes últimos anos, sendo
um Programa que vem se inserindo no contexto nacional como uma política de formação de
professor. Para tanto, o estudo se adéqua a linha de pesquisa da qual fazemos parte, a saber,
Políticas Públicas e Gestão da Educação, que compõe o Mestrado de Educação UESB.
3.1.1 Apresentando o PIBID
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID é Programa
criado pela Coordenação de Apoio e Pessoal de Nível Superior (Capes), sob o edital
MEC/CAPES/FNDE de 12 de dezembro de 2007, tendo como principais objetivos encurtar a
distância

existente

entre

Educação

Básica

e

Instituições

de

Ensino

Superior,

consequentemente trabalha a dicotomia existente entre teoria e prática, promove a valorização
do magistério, trabalha também com a vertente dos egressos dos cursos de licenciatura que a
partir do Programa retornam as Instituições de Ensino Superior (IES), valoriza a escola
pública como espaço de produção de conhecimento e insere o licenciando diretamente na
educação básica que é o seu locus de trabalho, ou seja, promove uma formação que tem o

73

contato com a realidade do sistema educacional procurando, assim, agenciar nestes uma
intenção em formar-se e exercer o magistério.
O Pibid trabalha com a concessão de bolsas de iniciação à docência estas servem
de incentivo para que os licenciandos se dediquem ainda mais ao seu processo formativo, se
configurando como bolsistas (Coordenador Institucional, coordenador de gestão, Coordenador
de área, supervisor, e licenciandos, também chamados de bolsistas de iniciação à docência).
O Programa surgiu a princípio com a proposta de formar professor para as
disciplinas de Matemática, Física, Biologia e Química abarcando assim a dificuldade em se
ter professores capacitados atuando em sua área, um pouco depois, incluiu em sua ação os
cursos de Pedagogia. O primeiro edital Pibid, lançado em 2008, estava destinado às
Universidades Federais e priorizava os cursos de Matemática, Química, Física e Biologia, por
serem consideradas áreas de maior carência no ensino médio. As edições seguintes (2009,
2010, 2011) incluíam todas as universidades públicas. Em 2010 foram criados mais dois
editais chamados de Pibid Diversidade estando estes em torno da educação no campo e
educação indígena. A tabela a seguir apresenta a quantidade de subprojetos por regiões do
país.

Tabela 08 Dados quantitativos do Pibid
Região

IES

Projetos Pibid

Pibid Diversidades

Total de
Subprojetos

Centro-Oeste

21

21

05

26

Nordeste

56

56

10

66

Norte

27

27

05

32

Sudeste

114

114

03

117

Sul

66

66

06

72

Total

284

284

29

313

Tabela 08 nº de IES e projetos participantes do Pibid em 2014, por edital e Região.
Fonte: Capes 2014.

A tabela demonstra a abrangência do Programa e, para tanto, reforça as
afirmações acerca do interesse à temática de pesquisa, a dimensão tomada pelo mesmo nos
estados proporcionando entendermos o nível de aceitabilidade e de expansão do Pibid, destaca
as modalidades de bolsas concedidas aos estudantes de nível superior, aos supervisores,
coordenadores de área de gestão bem como a coordenação institucional.
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Gráfico 03 Dados quantitativos apresentados por região
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Fonte: Relatório de gestão do Pibid, 2013.

O gráfico apresenta a ação do Programa por regiões, destacando à região Sudoeste
como o local de maior abrangência por ter 61 projetos em seguida vem o Sul do país com 52
projetos implantados, por conseguinte está à região Nordeste com 44 a região Norte com 21 e
por último o trabalho apresenta a região Centro-Oeste com 17 projetos; totalizando 195
Institutos de Ensino Superior que trabalham em parceria com a Capes, buscando qualificar os
cursos de formação de professor.
3.1.2 Referencial Teórico
Para construção do trabalho de dissertação, no que tange aos documentos oficiais,
a pesquisa aponta inicialmente alguns conceitos pertinentes ao termo política para
fundamentarmos nosso campo de ação e promover um melhor esclarecimento sob que
perspectiva, trabalhou-se com alguns conceitos, segundo Oliveira, “Política é uma palavra de
origem grega, politikó, que exprime à condição de participação da pessoa que é livre nas
decisões sobre os rumos da cidade, a pólis. Já a palavra pública é de origem latina, pública, e
significa povo, do povo” (OLIVEIRA, 2007; p 01).
Ainda se tratando de conceitos na pesquisa uma definição de política pública
segundo Souza:
Campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação”
e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor
mudanças no rumo ou curso dessas ações e ou entender por que o como as ações
tomaram certo rumo em lugar de outro (variável dependente). Em outras palavras, o
processo de formulação de política pública é aquele através do qual os governos
traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as
mudanças desejadas no mundo real. (SOUZA, 2003, p. 13).

As Políticas Públicas correspondem a direitos assegurados constitucionalmente
ou que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade e/ou pelos poderes
públicos enquanto novos direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais
ou imateriais.
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Como proposta de enriquecimento e fundamentando a escolha e a importância da
temática de pesquisa, apontou-se a partir das Resoluções Conselho Nacional de Educação
(CNE), por meio da Resolução CNE/CP Nº 01/ 2002 (BRASIL, 2002) e a Resolução CNE/CP
Nº 02/2002 (BRASIL, 2012a). Destacamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)
9.394/96, no que estabelece normas e diretrizes para os cursos de licenciatura e o Plano
Nacional de Educação (PNE) sobre as metas 15, 16, 17,18.
O trabalho se encontra dividido em dois momentos, o primeiro apresenta um
arcabouço político que fundamenta e implementam o Pibid. O segundo se dedicou a mapear
as aprendizagens dos aprendentes que compõe o Programa.
Aprendizagem pode ser entendida como é um fenômeno relacionado com o ato ou
efeito de aprender. Aprendizagem também pode ser compreendida como uma resposta
particular como algo subjetivo pertencente a cada sujeito.
Fernandéz (2001) apresenta o conceito empreendido nesta pesquisa para os
participantes da pesquisa, ao qual são chamados de aprendentes são os sujeitos que, imersos
em um dado processo, apreendem ou não as informações postas em um determinado
momento. A pesquisa apresenta também conceito de cotidiano, segundo Certeau (1980), pois
é percebido a partir da temática proposta que são as aprendizagens dos aprendentes, elencadas
e construídas no cotidiano do Programa. Outro conceito que foi entendido como pertinente
para fundamentação do trabalho de pesquisa é o conceito de ensinagem de Anastasiou (1998,
p. 04), destacando que “Trata-se de uma ação de ensino da qual resulta a aprendizagem do
estudante, superando o simples dizer do conteúdo por parte do professor”.
Para além destes, trabalhamos com o breve percurso histórico dos estágios
curriculares supervisionados e as principais dificuldades existentes nos cursos de licenciatura
advêm do enfraquecimento dos estágios, para tanto, trabalhamos com Pimenta (2006). Para
tratarmos do perfil dos cursos de licenciatura foram empreendidos os aportes metodológicos
de Gatti (2010), com a produção do seu estado da arte. Assim se configura boa parte do
referencial teórico com a certeza de que, no transcorrer da construção do trabalho, outros
autores surgirão com a proposta de proporcionar ao trabalho rigor científicos a partir dos
elementos éticos, estéticos e políticos.
3.1.3 Revisão bibliográfica acerca dos descritores Aprendizagens, Pibid e Política de
Formação de professor
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O levantamento das produções procurou considerar as principais bases de
publicações na área de educação no Brasil. Assim, foram considerados nesta revisão
bibliográfica a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
(ANPED), no portal de periódicos da CAPES e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (IBICT). Estas bases constituem espaço de divulgação científica e concentram
as principais produções em educação no país.
Na Associação Nacional de Pós - Graduação e Pesquisa em Educação
(ANPED) foram tomadas como recorte de consulta as reuniões 31ª (2008), 32ª (2009), 33ª
(2010), 34ª (2011), 35ª (2012) e 36ª (2013). O levantamento realizado nessas reuniões foi
efetivado em todos os grupos de trabalho observando os três descritores: Aprendizagens;
Pibid, Política Pública de Formação de Professor. Tal abrangência se deu porque o Pibid
possui o caráter interdisciplinar. Foi encontrado, no referido marco temporal, um número
totalidade publicações de 50 (cinquenta) trabalhos, sendo a maioria destas encontradas advém
do emprego do descritor “políticas públicas de formação de professor”, elevando o percentual
de achados.
Após uma análise nos resumos, metodologia e produção de dados, foram
selecionados apenas (08) trabalhos que, de fato, se aproximam da temática de produção no
sentido de contribuição para o trabalho de pesquisa.
No portal de periódicos da CAPES, o marco temporal para este levantamento
também se deu entre 2008 a 2013 e foi encontrado o total de (17) produções, entre teses,
artigos e dissertações. Os trabalhos relevantes para a presente pesquisa ficou em torno de (17)
trabalhos, embora, a partir de uma separação e uma análise criteriosa que teve como base os
resumos de cada trabalho, a metodologia e a produção de dados, a quantidade de publicações
continuou a mesma, ou seja, os 17 trabalhos, dentre teses e dissertações e artigos, pois todos
eles tocavam diretamente o objeto de estudo.
Outro espaço de busca para verificação das publicações sobre os descritores já
citados foi a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (IBICT). Nesse espaço
foram encontrados (23) trabalhos sob os descritores citados, sendo que, após análise da
metodologia, dados da pesquisa e o resumo, selecionaram (13), dos quais estão dissertações e
teses.
Gráfico 03 Trabalhos encontrados no levantamento bibliográfico
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Fonte: desenvolvido pela autora em outubro/ 2014.

O presente levantamento se efetivou de forma quantitativa e qualitativa, daqui em
diante realizou-se uma etapa qualitativa a partir dos resumos e metodologias, observando em
cada um o foco, a metodologia proposta, o referencial teórico os sujeitos da pesquisa e os seus
achados. Na tabela, a seguir apresentamos a quantidade de trabalhos que foram eleitos para
nos informar e orientar sobre a construção desta pesquisa.

Tabela 09 Quantidade de trabalhos encontrados
ESPAÇO DE BUSCA

ANPED

IBICT

CAPES

TOTAL

Trabalhos encontrados

50

23

17

90

Total selecionado

08

13

17

38

Microsoft Word 2007.

Após esta análise minuciosa optou-se em se debruçar com maior dedicação a oito
trabalhos, sendo teses, dissertações e artigos, pois se entendeu que estes selecionados
proporcionaram uma gama maior de informações e situou a elaboração da dissertação; na
tabela abaixo demonstra as temáticas, autores, modalidade e ano de publicação.
Tabela 10 Trabalhos selecionados na revisão bibliográfica
TEMA E LOCAL
Pibid: um estudo sobre suas contribuições para o
processo formativo dos alunos de licenciatura em
Matemática PUC-SP
Um estudo sobre o aprendizado docente no
Pibid/UEL licenciatura em Física

AUTOR
Douglas da Silva
Tinti

MODALIDADE
Dissertação/Capes

ANO
2012

Marcos
Vinícius
Martinez Piratelo

Dissertação/ Capes

2013
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Aprendizagem da docência no Pibid-Biologia:
uma caracterização por meio de focos de
aprendizagem docente Londrina-PR
O Pibid e as relações do saber na formação inicial
de professores de matemática Londrina-PR
As contribuições do Pibid para formação docente
de professores que ensinam Matemática
Políticas de apoio aos professores iniciantes no
Brasil
Política nacional de formação de professores: um
estudo do Pibid enquanto política de formação e
valorização da formação docente
URI
Políticas públicas para formação de professores
no Brasil: os programas Pibid e Prodocência
PR

Nayara Moryama

Dissertação/Ibict

2013

Vanessa Largo

Tese/Capes

2013

Artigo/Anped

2013

Artigo/Ibict

2012

Sílvia Canam

Artigo/ Ibict

2012

Maria
Isabel
Montandom

Artigo/Ibict

2012

Cláudio
Oliveira
Marli André

José

Após a análise dos trabalhos selecionados elaborou-se uma planilha constando
nome do autor, espaço de publicação, ano e temática desenvolvida, esta tem como finalidade
demonstrar os trabalhos que irão daqui para frente compor a pesquisa dissertativa. Todos os
trabalhos destacados contribuíram a partir dos dados produzidos, cada um possue uma
especificidade muito embora todos compoem um conjunto de informações que nortearam o
trabalho, para, além disto, os trabalhos proporcionou a pesquisa a uma gama de informações
acerca das metodologias empreendidas.

3.1.4 Investida Bibliográfica: trabalhos publicados sobre os descritores aprendizagens,
Pibid e Políticas Públicas de Formação de Professor
Após a organização sistemática e a leitura dos oito trabalhos selecionados a
pesquisa publicada na Capes, sob a temática Pibid: um estudo sobre suas contribuições
para o processo formativo dos alunos de licenciatura em Matemática PUC-SP, de autoria
de Douglas da Silva Tinti, é uma dissertação defendida no ano de (2012), evidencia a
contribuição do Programa em fase inicial para a formação dos seus bolsistas buscando
evidenciar o processo de aprendizagem dos mesmos. A pesquisa apresenta como objetivo
central a partir da percepção de três bolsistas alunos do curso de Matemática, bolsistas do
Pibid-Exatas da PUC/SP, as contribuições da fase inicial deste Programa para os processos
formativos do sujeito, Tinti (2012). Nesta mesma perspectiva encontra-se publicado no Portal
de Periódicos da Capes o trabalho Marcos Vinícius Martinez Piratelo com a temática, Um
estudo sobre o aprendizado docente no Pibid/UEL licenciatura em Física, publicada no
ano de (2013), sendo um trabalho de dissertação que tem como objetivo central evidenciar a
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inserção dos alunos de licenciatura no contexto das salas de aula do ensino público e
buscando evidências do aprendizado docente num grupo de Física, integrantes de um
subgrupo do subprojeto Pibid 2 de física, como se deram as aprendizagens nesse subgrupo,
evidenciou-se cinco focos de aprendizado da docência, Piratelo (2013).
Sob um mesmo estéio apresentamos a dissertação de temática Aprendizagem da
docência no Pibid - Biologia: uma caracterização por meio de focos de aprendizagem
docente Londrina-PR de autoria de Nayara Moryama, sendo uma dissertação publicada no
portal da Capes no ano de 2013, apontando como foco da pesquisa caracterizando o
aprendizado da docência no Pibid - Biologia, por meio dos focos da aprendizagem docente
(FAD). O objetivo dessa investigação se deu, por meio dos FAD, caracterizar o aprendizado
da docência proporcionado, principalmente, pela participação no Pibid, Moryama (2013).
A tese produzida por Vanessa Largo com a temática O Pibid e as relações do
saber na formação inicial de professores de matemática Londrina-PR, publicada no
portal de periódicos da Capes no ano de 2013, destaca como tema central de seu estudo às
relações estabelecidas com o ensinar, com o saber e com o aprender que os estudantes
desenvolveram durante os dois anos de participação nesse Programa, e, também, apresenta a
aprendizagem da docência no contexto Pibid. Apresenta a relação com o saber nas três
dimensões epistêmicas, pessoas e socais sobre o Programa, Largo (2013).
Sabendo que as aprendizagens fazem parte do contexto de construção do nosso
estudo, todos os três trabalhos em destaque compõem um conjunto de fatores que sistematiza
uma relação entre o que se buscou na composição desse texto e o que buscamos analisar que
são as aprendizagens dos sujeitos aprendentes.
Na construção desta revisão bibliográfica foram encontrados artigos publicados
sob os descritores apontados e estes tendem a contribuir para construção de nossa dissertação
trazendo como principais apontamentos as políticas de formação de professor o primeiro deles
em destaque é As contribuições do Pibid para formação docente de professores que
ensinam Matemática, publicado na Anped no ano de 2013, por Cláudio José Oliveira que
apresenta apontamentos fundantes no que tange as aprendizagens dos seus bolsistas,
abalizando como estão sendo narrados os processos de ensinar e aprender matemática por um
grupo de bolsistas do Pibid dos Cursos de Pedagogia e Matemática, e como estas narrativas
produzem sentidos para a formação docente. Outra possibilidade que podemos inferir é o
movimento da universidade adentrar as escolas de educação básica.
Continuando a apresentar o arcabouço teórico dos artigos, apontamos a produção
intitulada Políticas e Programas de Apoio aos Professores Iniciantes no Brasil, publicada
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por Marlí André no ano, (2012) no Ibict, destaca como principal abordagem as políticas
voltadas aos professores iniciantes e programas que favorecem a inserção à docência, os quais
foram identificados quando da realização dos estudos de campo que integraram a pesquisa
sobre políticas docentes no Brasil, André (2012), retratando o modelo atual de formação de
professor e as políticas de formação. Ainda nessa proposta destacamos o artigo de Sílvia
Canam (2012), publicado na Ibict intitulado Política Nacional de Formação de Professores:
um estudo do Pibid enquanto política de formação e valorização da formação docente. O
referido artigo apresenta apontamentos em torno das políticas de formação de professor e
analisa a Política Nacional de Formação de Professores, bem como a compreensão do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e a contribuição desta para a
valorização e qualificação dos futuros professores da Educação Básica. O eixo norteador é
compreendermos como os acadêmicos percebem sua formação a partir do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid, Canam (2012).
Referenciamos o artigo produzido na proposta de destacar as políticas de
formação de professor e os programas de formação, Políticas Públicas para formação de
professores no Brasil: os Programas Pibid e Prodocência elaborado por Maria Isabel
Montandom, sendo publicado pela Ibict no ano de 2012. Designa como elemento principal
apresenta e discute as características e as diferenças entre eles e levanta alguns
questionamentos a respeito da aplicação dos programas. Enfoca a implementação do Pibid e
os pontos fundamentais do programa como a sua legislação.
3.2 O Percurso Metodológico das Produções

As bases teóricas e metodológicas utilizadas na composição dos trabalhos
destacados pelos pesquisadores é para analisar a implementação do Pibid frente às políticas de
formação de professores, tomando como referência as aprendizagens dos aprendentes imersos
no processo formativo. Foram vários trabalhos e seus resumos pouco deixou seus principais
dados postos.

Os estudos apontam uma diversidade de informações produzidas e estas

compõem o campo do saber informando e produzindo conhecimento.
Nos trabalhos selecionados ao qual se deu a revisão bibliográfica, constatamos
que a maior parte deles está na perspectiva bibliográfica, fazendo uso das entrevistas
semiestruturadas para produção dos dados. O trabalho de Tinti (2012) apresentou uma análise
qualitativa e interpretativa, apresentando também como parte estrutural de sua composição
uma análise bibliográfica. Os apontamentos de Largo (2013); Piratelo (2013) fundamentam
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sua metodologia a partir de Bagdan e Biklen (1994). A pesquisa de Moryama (2013)
apresentou como aporte metodológico para sua pesquisa Bardin (2011), no qual a pesquisa se
concretiza a partir dos depoimentos das estudantes e pesquisadores a qual foram gravadas e
transcritas e análise de conteúdo, cujos procedimentos guiaram a análise e interpretação dos
depoimentos. O trabalho concretizado em forma de artigo Oliveira (2012) trata-se de uma
pesquisa de cunho qualitativo, utilizamos como recurso metodológico a técnica do Grupo de
Discussão (GD), segundo os apontamentos de Silva (2008), Iervolino e Pelicione (2001) e
Duarte (2004). A produção de dados ocorreu mediante a escrita de relatórios com a
textualização das entrevistas coletivas produzidas a cada encontro. A publicação de André
(2012) faz uso do estudo de caso para produção e compreensão dos dados de sua pesquisa
apresentando um referencial teórico próximo a do nosso trabalho; esse não se configurar
como os demais enquanto pesquisa de cunho qualitativo. O artigo que consideramos para
nossa pesquisa foi produzido por Canam (2012) e apresenta em seu percurso metodológico
uma pesquisa qualitativa, com o desenvolvimento de estudos bibliográficos, análise
documental e a utilização da dinâmica de grupo focal. Sustentação teórica do projeto
fundamenta-se nas políticas de formação de professores implementados pelo Conselho
Nacional de Educação e em autores que discutem essas políticas no Brasil. Por fim e não
menos importante apresentamos a metodologia do trabalho de Montadom (2012), que dentre
todos os trabalhos em destaque é o que mais coaduna com seu arcabouço teórico para
enriquecimento de nosso trabalho de pesquisa, pois tem como metodologia proposta um
levantamento bibliográfico acerca do que se tem produzido sobre os dois programas
estudados muito embora os dados produzidos nesse artigo é de extrema importância para a
edificação de nossa proposta dissertativa.
3.3 Caminhos propostos pela revisão bibliográfica
O estudo realizado em torno da temática de pesquisa conduziu a uma busca
criteriosa de trabalhos publicados que evidenciou e contribuíu com um arcabouço teórico para
construção da dissertação. Na análise dos trabalhos ponderados no presente texto foi
permitido compreender a existência de muitos pontos em comum à temática escolhida para
produção de conhecimento sob a perspectiva dos descritores citados no corpo do texto
havendo um número maior de consensos do que divergências de interpretação entre os
pesquisadores acerca do Programa que estamos investigando.
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A proposta deste levantamento se deu sob um marco teórico nos quais espaços e
condições próprias se deram para o levantamento bibliográfico, pode-se conhecer com
propriedade a quantidade de trabalhos publicados sobre a temática de pesquisa proposta, para
tanto, fez-se necessário uma delicadeza, intencionalidade e rigor aos achados além de um
caráter de um pesquisador com um “espírito atento” (aquele possui a personalidade de um
pesquisador), para podermos compreender as nuances dos trabalhos selecionados.
Muito embora fossemos permitido angariar contribuições imensuráveis para o
trabalho, diante das pesquisas selecionadas ao qual, todas tiveram suas contribuições
específicas podendo compor um todo que nos ajudou a perceber o que se tem publicado sobre
o objeto investigativo Pibid; na área de política pública de formação de professores, todos os
oito trabalhos contribuíram com as políticas de formação do professor, dentre eles o que mais
se aproximou de nossa metodologia proposta foi Montadom (2012), por ser um artigo que
sintetiza a ação de dois programas de iniciação a docência e ampliando o senso crítico de ser
pesquisador, além de trabalhar com um referencial metodológico muito coerente com a nosso
trabalho investigativo.
Os artigos, no geral, trazem uma contribuição muito lógica no que tange as
Políticas Públicas de formação de professor, sendo de grande relevância. Algumas abordagens
e contra pontos sobre a ação do Pibid foram encontradas servindo esses para uma análise ao
que foi posto.
As dissertações com uma extensão maior de laudas para análise, também
contribuíram para a produção, muito embora as dissertações (TINTI, 2012; PIRATELO,
2013; MORYAMA, 2013), abordam questões que estão mais próximas às aprendizagens do
ser professor, apresentando, além das políticas de formação, um caráter de contribuição do
Programa para a formação dos bolsistas.
No geral, todas as análises realizadas apontaram para um Programa que, a partir
de ano de 2011/2012, dá um salto no quesito publicações, devido à necessidade de aclarar o
que é o Programa sua forma de ação e os índices consideráveis de sua abrangência. As
experiências formativas que se deram a partir das aprendizagens se configuraram ao longo do
processo como “carro chefe”, muito embora fossem apresentadas as especificidades de cada
trabalho de pesquisa no tocante das ações do Pibid.
O ponto que mais entrou em evidência na construção deste estado da arte foi às
contribuições do Programa, muito embora se percebam críticas coerentes ao Pibid no que se
refere à hierarquização da composição da esfera do programa coordenada e conduzida pela
universidade. Conforme apontado por (MOTANDOM, 2012), enfatizando a relação
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hierarquizada entre ensino superior e básico, enquanto pesquisadores estarão se debruçando
com um maior rigor aos resultados apresentados nos trabalhos para que, somente após uma
análise, possa-se chegar a um ponto comum sobre a questão.
Enquanto a análise realizada aos trabalhos um aspecto que se destacou foi a
“hierarquia” apontada no contexto se referindo à educação superior sob a educação básica,
muito embora não fosse conseguido no contexto deste trabalho, visualizar essa hierarquia
como algo que estivesse em torno da desvalorização desses profissionais da educação básica e
sim como uma forma de elencar profissionais que se encontram melhor capacitados para
mediar às ações de implementação do Pibid.
No que diz respeito à pesquisa, esta interpretada a partir das vozes dos
aprendentes não se posicionou a compreender essa “hierarquia” como algo que estivesse em
torno da desvalorização do professor da educação básica, deste feito interpretou que os
professores da educação superior se encontram melhor preparados para aquisição das
responsabilidades postas aos supervisores do Pibid.
No trabalho de Tinti (2012), percebeu-se que a compreensão de que o Pibid é um
estudo de pré-docência, pois para ser projeto de iniciação à docência, deveria considerar como
bolsistas professores em início de carreira e não licenciandos. Nesse sentido, o referido estudo
toma como referência para o conceito de docência apenas a prática educativa profissional e
não a prática educativa experimentada pelos estudantes dos cursos de licenciatura.
Diante das análises dos trabalhos selecionados, foram encontradas apenas estas
duas questões que servem de contrapontos a situações que não foram antes percebidas, muito
embora sejam de extrema relevância no desenvolvimento da presente pesquisa.
Dentre a seleção e revisão dos trabalhos, uma tese em especial a de Largo (2013)
muito se aproximou deste trabalho dissertativo. Este sinaliza em todo o seu processo de
construção uma aproximação com a nossa forma de produção do conhecimento a partir da
dissertação proposta
Embora tenhamos encontrado trabalhos relevantes no levantamento bibliográfico,
em nenhum momento foi possível evidenciarmos temas de pesquisa próximo do objeto de
estudo aqui pesquisado. A maior diferença destes se encontra centrados nos aportes teóricos
metodológicos.
Os trabalhos dissertativos elencados no estado da arte direcionaram para uma
questão que coaduna com a pesquisa encaminhada, o elemento apontado nesses trabalhos tem
em comum a importância dada às contribuições do Pibid.
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Nesse sentido, a realização da pesquisa bibliográfica que resultou neste estado da
arte fez-se compreender o que se tem de produção sobre o objeto e nos dar um respaldo do
“ineditismo” ao tema proposto, potencializando ainda mais para efetivação do trabalho.
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4 CAPÍTULO

4.1 APRENDIZAGEM NO PIBID: CONHECIMENTO E RESSIGNIFICAÇÃO
Este capítulo se ocupa em apresentar o modelo teórico sobre a temática
investigativa vista as aprendizagens dos aprendentes no contexto do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID.
A produção teórico-metodológica contou com um arcabouço de informações
produzidas a partir das vozes dos aprendentes, que externalizaram no momento de realização
das conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011) uma quantidade significativa de
informações que evidenciaram a importância do Pibid como uma política pública no sentido
da importância atribuída da ação e da estrutura formativa que apresentou o Programa para os
seus bolsistas.
A composição desta etapa do trabalho encontrou-se permeada de muitas
percepções que remeteu a uma implicação sobre o objeto de estudo no intuito de conhecer a
ação do Programa frente às aprendizagens dos aprendentes.
O primeiro contato com os subprojetos se deu nos encontros dos grupos de estudo
do Pibid. Essa ação pôde reforçar a metodologia do instrumento da pesquisa, as conversas
interativo-provocativas (CIP), que pode ser compreendida como um espaço de vivências. Por
se tratar de uma amostragem aleatória não probabilística, a escolha pelos participantes da
pesquisa se deu de forma ocasional. Ressalta-se que variáveis como sexo e idade não foram
considerados na definição de sujeitos participantes.
Os pilares que definiram o perfil dos participantes da pesquisa foram: o curso de
licenciatura matriculado, o subprojeto de ação e o semestre em que se encontrou o aprendente
no momento da realização da CIP. No caso dos aprendentes professores da educação básica e
da educação superior à disponibilidade de tempo e interesse em fazer parte da pesquisa foram
os elementos que definiram a participação dos mesmos. Esses elementos tiveram como
intencionalidade abranger a maior área possível de subprojetos; a pesquisa pode contemplar
todos os subprojetos e respectivamente todas as licenciaturas.
Durante a produção do conhecimento, a participação nos encontros dos
subprojetos foi efetivada com a presença do pesquisador nos grupos, na medida em que foi
possível agendar com os aprendentes a produção das conversas interativo-provocativas
(NUNES, 2011).
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Percebendo a dada complexidade que estrutura o processo de formação dos
aprendentes foi que emergiu a necessidade de observar os encontros dos subprojetos; o
período de observação exigiu do pesquisador uma intencionalidade e um distanciamento do
objeto pesquisado, fez-se uso dos dispositivos fenomenológicos como afirmou (SCHUTZ,
2012), essa ação se deu na perspectiva de observar o movimento de experiências formativas
construídas pelos aprendentes e para tanto, foi empreendido os ³dispositivos fenomenológicos
na perspectiva de (SCHUTZ, 2012) quando menciona a suspensão do fluxo, do mundo da
vida para observação do fenômeno.
As conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011) instrumento de produção da
informação utilizado na pesquisa, contaram com um roteiro a ser empregado pelo pesquisador
no intuito de garantir que todos os elementos oriundos dos objetivos da pesquisa se fizessem
presentes ou fossem abordados durante as CIP. Esse roteiro foi elaborado com características
semiestruturada a partir de (13) treze eixos. Esses eixos que compuseram o roteiro são os
mesmos eixos da carta de Natal, documento criado pelo Fórum Nacional de Coordenadores
Institucionais de Bolsas de Iniciação à Docência (Forpibid) elaborada, apresentada e aprovada
durante a realização do Encontro Nacional das Licenciaturas - Enalic, evento que aconteceu
em Natal/RN no ano de 2014; a carta foi elaborada a partir de pontos que evidenciam a
importância e ação do Programa.
Embora, a realização das conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011) tenha
se ancorado nos 13 eixos da Carta de Natal, os quais serviram de roteiro para as referidas
conversas, para o processo de análise definiu-se por se proceder a uma redefinição dos 13
eixos. Desse modo, para a análise, os 13 eixos que serviram de roteiro para a produção das
informações empíricas da pesquisa passaram a ser dispostos em um total de 08 (oito) linhas.
O agrupamento desses eixos em linhas se deu por se compreender que neste contexto, alguns
desses eixos estiveram possibilitando vozes e sentimentos muitos próximos em sua
interpretação, de modo a contemplar mais de um eixo em uma única linha de análise.
Na busca de evidenciar o tema proposto de pesquisa aos eixos norteadores foi
então criado mais um eixo o 09 (nove) que contemplou ouvir as vozes dos aprendentes na
perspectiva das políticas públicas de formação de professores.
As CIP então foram definidas na perspectiva da semiestrutura contando com 09
(nove) linhas que buscaram preconizar, contudo um norte as falas dos aprendentes primando
sempre por ouvir as vozes destes imersos no campo da pesquisa.
As conversas foram efetivadas em datas aleatórias conforme mencionado até por
se tratar de uma conversa informal, embora de cunho científico. Os elementos definidores de
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sua efetivação foram principalmente o interesse e a disponibilidade dos aprendentes, aqui
configurados como sujeitos da pesquisa.
A maior parte das conversas foi realizada no campus da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia - UESB e, por motivos pessoais de dois dos aprendentes, emergiu a
necessidade de que as mesmas fossem produzidas em ambientes externos ao espaço
institucional. Tal fato reforçou ainda mais a estrutura das CIP, no sentido de ser uma conversa
informal conforme afirmou Nunes (2011).
A produção se deu na primeira semana de agosto do ano de 2015 e se estendeu até
a primeira quinzena de novembro do mesmo ano. Diante desta afirmação coube aclarar que as
observações direcionadas aos encontros dos subprojetos se deram, por esses serem espaços de
interação e vivências. O tempo de vigência foi um fator importante para produção, pois
permitiu, sobretudo, a oportunidade de que as conversas interativo-provocativa (NUNES,
2011), fossem produzidas em um clima acolhedor; o período de produção das CIP
oportunizou um maior sentido as vozes dos aprendentes e desse feito ficou mais fácil a sua
promoção por que foi construído nesse espaço de interação e provocação um sentimento de
confiança entre o pesquisador e os aprendentes que compõem o Pibid, sujeitos da pesquisa.
A elaboração das linhas de análise se deu de forma simples. A efetivação destas
partiu dos eixos da Carta de Natal, conforme está descrito na sessão que trata sobre a
metodologia da pesquisa. De uma maneira muito direta as linhas compuseram um total de 09
(nove) e buscaram sistematizar a produção do conhecimento produzido com a realização das
CIP.
4.2 A subjetividade como percurso para compreensão das conversas interativoprovocativas
No processo de elaboração deste trabalho dissertativo a produção do
conhecimento apresentou-se como um espaço importante a partir das vozes dos sujeitos que
se encontraram em processo de formação foi possível contemplar uma infinidade de sentidos
produzidos por seus participantes. Nesse percurso houve a possibilidade da reflexão, e nesse
sentido os aprendentes experienciaram e apreenderam o ser professor, tendo a cada instante a
possibilidade da ressignificação dos saberes.
Os conceitos implementados na metodologia do trabalho sobre as políticas de
formação dos professores apresentados neste estudo foram a LDB 9.394/96, as Resoluções
nº1 e nº 2 de 2002, além da Resolução nº 2 de julho de 2015 (que versam sobre a carga
horária dos cursos de licenciatura e de Pedagogia), explanou-se sobre as metas do PNE, e a
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explanação sobre o contexto das políticas de formação de professores serviu de “pano de
fundo” para a efetivação da pesquisa.
A produção das conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011) desenvolvidas
com os aprendentes, bolsistas do Pibid, seguiu o contexto da Carta de Natal, que foi
elaborada, lida e aprovada durante a sessão no ENALIC e IV Seminário Nacional do Pibid
que aconteceu em dezembro de 2014, a Carta de Natal aprovada em Assembléia foi lida
publicamente na sessão de encerramento do evento, este documento teve por objetivo
demonstrar a relevância do Pibid.
Este capítulo da dissertação apresentou as vozes produzidas pelos aprendentes por
meio das CIP. A intencionalidade que se buscou alcançar foi analisar frente às vozes dos
sujeitos as aprendizagens experienciadas durante sua participação no Pibid.
Como já explicitado, as informações produzidas por meio da realização das CIP
estão dispostas neste capítulo, organizadas em nove linhas temáticas, conforme tópicos que
seguem.
4.2.1 Linha 01: Possibilidade de ressignificação das Licenciaturas
A busca por uma formação de qualidade tem sido alvo de atenção por parte de
profissionais nas diferentes esferas educacionais. Ao longo de um percurso formativo os
envolvidos no processo, de modo geral, têm apontado para a importância que tem as
licenciaturas no sentido da qualidade formativa dos cursos que formam profissionais da
educação. Frente a esse processo, dada à qualidade formativa, foi que a pesquisa buscou
analisar a implementação do Pibid frente às políticas de formação de professores tomando
como referência as aprendizagens dos aprendentes imersos no processo formativo.
A implicação em se pensar no Pibid como uma possibilidade de ressignificação
para os cursos de licenciatura despertou nos aprendentes uma reflexão e talvez um
entendimento maior sobre a importância do Programa para esses cursos.

Esta é a minha segunda participação no subprojeto de Pedagogia consigo com
serenidade visualizar o Pibid como essa revitalização para as licenciaturas. O Pibid
tem possibilitado ao bolsista fazer a escolha em ser professor e mostrar essa
decisão ainda na licenciatura quando se envolve com os projetos e com toda a
atmosfera prática formativa; eu posso concluir dizendo que o Pibid deu um “gás”
para as licenciaturas. (Azaléia, Sup.).
Pode sim! Essa proposta de se repensar as licenciaturas é algo novo e necessário e
urgente, temos que buscar mesmo diluir essa proposta. Percebo o Pibid como uma
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escola de vivências, ele vem revelar uma grande necessidade da grade curricular.
(Cácto, Id.).

No momento em que o aprendente externaliza sua convicção acerca do papel e da
importância do Programa para sua formação quando diz que “a proposta de repensar as
licenciaturas é algo novo e urgente” (Cácto, Id.), denota compreensão aos dilemas que estão
num movimento circular sobre esses cursos; coube ao pesquisador provocar a natureza dessa
voz, que de uma forma subjetiva tornou explícita as angústias experienciadas no curso de
licenciatura. Dando sentido à natureza do instrumento de produção na pesquisa, o pesquisador
sentiu a necessidade de continuidade da fala e interpela: Como seria esse diluir?
Diluir é experienciar o momento e refletir nas possibilidades! Ser Pibidiano é ter a
oportunidade de direcionar ou redirecionar a própria prática frente à proposta do
Programa, vejo o Pibid como uma bússola. (Cácto, Id.).

A fala do aprendente ao qualificar o Pibid como uma “bússola” apontou para o
redirecionamento (um norte) da proposta curricular das licenciaturas, que oportunizava o
contato com a prática somente após a segunda metade dos cursos na perspectiva dos estágios
curriculares supervisionados. Isso remonda ao que já estabelecia a Resolução nº 02 do
Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2002a). No entendimento da pesquisa sob a voz
do aprendente, o Pibid vem trilhando um novo caminho para as licenciaturas.
Após a compreensão da complexidade e da responsabilidade atribuída aos cursos,
os entes federativos que criam, propõem e implementam as políticas de formação de
professores compreenderam a necessidade de se agregar uma carga horária para as
licenciaturas que conseguisse abarcar sua complexidade e especificidade.
Ao se buscar abrandar uma das problemáticas estruturada nas licenciaturas que é a
dicotomia existente entre teoria e prática, implemetou-se a Resolução nº 2 (BRASIL 2002)
que definiu uma carga horária para as licenciaturas. Contudo, mais tarde, com a evolução da
propagação e a responsabilidade em ser professor foi que se percebeu a necessidade de
ampliação dessa carga horária e após 13 anos implementa-se a Resolução nº 02 (BRASIL,
2015) que em seu artigo ratifica o currículo para as licenciaturas e a Pedagogia.
Esta resolução surge para definir uma estrutura formativa que possibilita ao
licenciando atuar nas especificidades dos cursos de formação de professores, reforçando a
Resolução nº 02 (BRASIL, 2002) esta ocupou-se no que tange especificamente a carga
horária dos cursos. Os novos direcionamentos para a carga horária das licenciaturas tem
oportunizado a implementação do Pibid este como um Programa que possibilita a inserção do
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licenciando na prática. A colocação do aprendente que se segue diz respeito à estrutura do
Pibid que só foi possível acontecer, a partir da ampliação da carga horária das licenciaturas.

Acredito nessa vertente do Pibid em ser uma nova possibilidade para se pensar os
cursos de licenciatura, devido à formação ser orientada e assistida. O Programa tem
oportunizado um aprendizado muito rico, conta com uma estrutura muito feliz e
prezo muito por sua permanência nas licenciaturas da UESB, pois o que seria de
uma Universidade sem Programas? (Gerânio, Coord.).

O aprendente toca em questões essencias da proposta investigativa quando afirma
que o Pibid assegura uma formação assistida. No entanto, sua fala também deu sentido para
um movimento significativo da continuidade do Programa nas licenciaturas quando lançou o
questionamento do movimento das IES, no sentido da formulação e implementação de
programas, pois esses, em sua opinião, difundem com maior veemência a proposta formativa
das IES que é o ensino, pesquisa e extensão.
A formação ofertada nesses espaços deve assegurar aos seus discentes o contexto
prático e teórico e a qualidade formativa que tanto se busca nesses cursos está ligada a
proposta de formar o professor como pesquisador como defende Pedro Demo (2002):
A primeira preocupação é repensar o “professor” e na verdade recriá-lo. De mero
“ensinador” – instrutor no sentido mais barato – deve passar a “mestre”. Para tanto,
é essencial recuperar a atitude de pesquisa, assumindo-a como conduta estrutural, a
começar pelo reconhecimento de que sem ela não há como ser professor em sentido
pleno (DEMO. 2002 p. 84).

Segundo Demo (1998, p. 127), “a alma da vida acadêmica é constituída pela
pesquisa, como princípio científico e educativo, ou seja, como estratégia de geração de
conhecimento”. Formar para pesquisa implica um processo ao qual o professor se dedica ao
enriquecimento de sua formação e esse processo é benéfico, pois o mesmo passa a ser
construtor de seus próprios textos fundamentando sua própria formação. As universidades
lidam e promovem essa realidade a partir do tripé ensino, pesquisa e extensão.
4.2.2 Linha 02: As vivências dos aprendentes e o processo de coformação
Nesta linha buscou-se explanar o olhar dos aprendentes para as experiências no
espaço formativo do Programa relacionando a importância dos coordenadores e supervisores
para o processo de formação dos bolsistas de iniciação à docência.
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Ao mesmo tempo, buscou-se compreender o movimento de autoformação, visto
que, o sujeito aprendente é aquele que independentemente de sua condição, e a partir da
reflexão/ação, aprende. A concepção de sujeito segundo Charlot (2005) aponta que:

O sujeito interpreta o mundo, dá sentido ao mundo, aos outros e a sí mesmo (de
modo que toda relação com o saber é também relação com o mundo, com os outros
e consigo mesmo). É o sujeito que aprende (ninguém pode fazê-lo em seu lugar),
mas ele só pode aprender pela mediação do outro (frente a frente ou indiretamente) e
participando de uma atividade (CHARLOT, 2005, p. 44).

A aprendizagem é efetivada partindo do ponto de vista da interação com o meio e
com o outro e diante de um contexto. Neste sentido, Rey (2008) define que a aprendizagem
tem uma definição subjetiva:
[...] a aprendizagem tem a função subjetiva, envolvida com a ação singular do
sujeito, que aprende, na qual participam, em forma de sentidos subjetivos, “recortes
da vida” que representam as formas em que essa vida se configurou na dimensão
subjetiva de cada pessoa (REY, 2008, p. 30).

Nessa perspectiva, configuraram-se as vivências no contexto do Programa que
são os “recortes” daquilo que foi vivido tem um caráter subjetivo e o sentido dado àquela
experiência foi único. Assim foi elaborada a reflexão subjetiva na visão da pesquisa onde
todos que compuseram o processo de formação frente às ações do Pibid ressignificaram o
percurso a partir da subjetividade. Rey (2005, p. 19) define um conceito para subjetividade
como “um sistema complexo capaz de expressar através dos sentidos a diversidade de
aspectos objetivos da vida social que concorrem em sua formação”. São as experiências que
possibilitaram uma formação mediante a reflexão, que ocorreu de forma subjetiva partindo de
um grupo de atores aprendentes ou de um único aprendente.
As vivências dos aprendentes estiveram direcionadas em todo percurso pelo olhar
dos coordenadores e supervisores. Estes mobilizaram saberes que competem ao professor para
que o processo desses aprendentes fosse concretizado na prática.
No sentido da veiculação do papel dos coordenadores e supervisores que são
apontadas como ações que nortearam o processo dos aprendentes, no estado da arte, capítulo
três, sessão desta dissertação em que é apresentado o que se tem produzido acerca da temática
proposta, o trabalho de Montadom (2012), contribuiu com um dado que merece um
apontamento.
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O trabalho referido (MONTADOM, 2012) enfatizou a relação da hierarquização
existente entre ensino superior e educação básica apontou como princípio dessa discussão a
coordenação do Programa se encontrar sob os direcionamentos dos professores das IES.
De acordo a interpretação dada sobre a questão apontada e sob a luz da
compreensão das aprendizagens dos aprendentes a investigação não chegou a esse
entendimento da “hierarquia”, conforme apontado como algo que estivesse em torno da
desvalorização dos professores da educação básica e sim como uma forma de elencar
profissionais que estão mais bem preparados para mediar às ações de implementação do
Pibid.
Na condição da pesquisa, não cabe o apontamento para a hierarquização, pois o
que se buscou foi a descrição interpretativa das aprendizagens e neste sentido todos os
envolvidos no contexto de estudo são aprendentes, não importando o cargo ocupado no
contexto do Programa e sim os saberes construídos e evidenciados nesse espaço formativo.
Os aprendentes inseridos no contexto do Pibid mobilizaram e experienciaram a
sua formação de forma subjetiva, muito embora todos os envolvidos tiveram a condição de
compactuar de uma mesma proposta formativa.
Todo o envolvimento dos bolsistas de Id depende muito do agir do coordenador e
do supervisor, isso para mim tá muito claro por que tivemos duas experiências
diferentes no subprojeto podemos assim comparar as ações. (Açucena, Id.).

A participação do supervisor e do coordenador de subprojeto foi apontada como
algo fundamental, pois estes na visão dos aprendentes (Id) estabeleceram elos e mediaram a
formação dos aprendentes.
Bem, com a coordenadora do subprojeto o processo é rico e tranquilo, também ela
é uma excelente professora de Didática e promove muito bem sua ação enquanto
coordenadora de área, já quando o assunto é a supervisora a ação não se dá de
forma tão eficaz e amistosa! (Cácto, Id.).

Visto que a fala do aprendente tende a expor uma zona de conflitos entre os
bolsistas (supervisora e bolsista de Id) e isso é positivo no sentido que ocorreram
divergências, houve inquietações que promoveram a reflexão e a não aceitação ao modelo
formativo que se encontra proposto nas escolas de educação básica. Segundo Diniz (2010):
De acordo com esse modelo, também conhecido como a epistemologia positivista
da prática, “a atividade profissional consiste na solução instrumental de um
problema feita pela rigorosa aplicação de uma teoria científica ou uma técnica”
(SCHÖN 1983 apud DINIZ, 2010, p. 35).
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Buscou-se a compreensão da voz do aprendente que se referiu ao currículo do
sistema educacional e a respectiva formação recebida pelo professor da educação básica.
Nesse sentido houve um esforço por parte do pesquisador para compreender o que significou
essa “forma não tão eficaz e amistosa”.
Veja bem, a formação que recebemos nas licenciaturas é de cunho
progressista, assim como falava Freire é libertadora... , porém quando
adentramos a educação básica na condição bolsista a coisa muda de figura,
pois temos que seguir algo que já está posto. (Cácto, Id).

As práticas nas escolas de educação básica tem seguido um modelo conteudista
seguindo de forma estagnada onde o professor é conteudista e suas práticas seguem
engessadas por um material didático pronto, o qual o professor raramente tem o direito a
condição de defini-los para a composição do currículo de sua disciplina. Diniz (1999, p. 111112) define que o professor nesse modelo “Nesse modelo o professor é visto como um
técnico, um especialista que aplica com rigor, na sua prática cotidiana, as regras que deveriam
do conhecimento científico e do conhecimento pedagógico”.
Conforme afirma a voz do aprendente (Cácto. Id), “a formação que recebemos
nas licenciaturas é de cunho progressista, assim como falava Freire é libertadora”, entende-se
que os cursos de formação de professores lutam e perseguem uma formação progressista,

muito embora o aprendente ao se aproximar da escola parceira se deparou com um modelo
formativo técnico que desde década de 1990 julgou-se ter sido superado.
Os aprendentes encontraram-se imersos em um universo permeado por diferentes
saberes que são as vivências e práticas da escola e o universo teórico/prático dos espaços
formadores. Nesse sentido para a pesquisa todos aprendem independentemente de sua
titulação ou de um currículo pré-moldado, pois mesmo frente a essas observações por parte do
aprendente houve uma inquietação e a reflexão.
Ainda na perspectiva do papel do supervisor como coformador, outros
aprendentes defenderam pontos divergentes destacando a importância do coordenador e do
supervisor para o Programa. A voz da aprendente (Gardênia, Sup.) foi muito proveitosa, pois,
nesse momento, frente à metodologia do trabalho, buscou-se a interpretação do silêncio feito
quando foi direcionada a fala por parte do pesquisador no sentido da coformação.
O silêncio de imediato tomou o ambiente, um sorriso tímido e uma leve
preocupação com aquilo que seria dito “bem você tá gravando não é?”.
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As vivencias são bem positivas! O Pibid da educação inclusiva veio retratar
as especificidades da escola e tudo isso só acontece por que nossa relação é
bem positiva e me considerado sim uma coformadora das meninas por que
contribuo de forma direta para a formação de cada uma. (Gardênia, Sup.).

O que se pôde afirmar na pesquisa no que tange ao silêncio ocorrido no momento
da fala foi a preocupação no que foi falado, no sentido que é uma pesquisa, e que a aprendente
(supervisora) sentiu a necessidade de explanar sobre sua competência no Programa que é a
sua participação como coformador dos aprendentes.
A segunda aprendente e também supervisora (Azaléia. Sup.) concluiu com sua
voz a sua importância enquanto supervisora do Pibid com a seguinte fala:
Então, buscamos sim a interação e a conformidade nas ações e me considero uma
coformadora dos bolsistas, e vejo que a participação do supervisor, o professor da
educação básica torna-se o divisor de águas entre o Pibid e estágios. (Azaléia, Sup.).

Na concepção da aprendente, o que difere o Pibid dos estágios curriculares
supervisionados é a participação dos professores supervisores como coformadores. Coube à
investigação em curso lembrar que o Pibid trabalha na perspectiva da intervenção a partir de
projetos interdisciplinares e os estágios compõem parte do currículo do curso de licenciatura
se encontrando legalmente instituídos como carga horária obrigatória dos cursos e que se
efetiva a partir das regências em sala de aula.
O Pibid é o Programa de iniciação à docência que vem a partir de sua estrutura
aproximar a educação básica da educação superior buscando romper com as lacunas
existentes nas esferas educativas, estando sua carga horária definida como um espaço prático.
As licenciaturas se apresentam instituídas em três momentos, a saber: a prática, os
estágios e a teoria, alcançando o total de 3.200 horas divididas em, no mínimo, 200 dias
letivos, conforme se encontra definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB
9.394/96 e na Resolução nº 02a (BRASIL de 2002) e recentemente a Resolução nº 02b
(BRASIL de 2015).
Reforçando a estrutura do Programa quando intencionalmente nomeou o professor
da educação básica supervisor do subprojeto em ação naquela escola, observou-se, entretanto
a voz do aprendente quando retrata em suas poucas palavras a importância e ação dessas duas
bases do subprojeto no sentido da promoção e direcionamento da prática formativa de seus
bolsistas.
Contribuem de fato! A coordenadora e a supervisora me apoiam de fato nesta etapa
importante de minha vida; é meu suporte. A supervisora é o olho da coordenadora
no Programa, nossa coordenadora é muito empenhada ela é atuante e organizada e
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não deixa o processo correr solto não, somos avaliados todo momento e isso para
mim é positivo por isso concluo afirmando que o papel delas é essencial em minha
formação são de fato minhas coformadoras. (Bogarim, Id).

A afirmação acima externaliza confiança no subprojeto em que o aprendente é
atuante, aponta também para uma satisfação em fazer parte do mesmo, na expressão do
sujeito foi percebida um contentamento e por fim o reconhecimento ao trabalho de suas
coformadoras conforme o aprendente (Bogarim. Id.) as define.
As vozes produzidas a partir da subjetividade dos aprendentes foram transcritas e
analisadas e, por consequente, transformadas em categorias para se construir uma base
teórico-metodológica para produção do conhecimento. As falas que foram destacadas neste
capítulo assim as foram por apresentar um conjunto de informações que melhor representou
as linhas para produção do trabalho.

4.2.3 Linha 03: As práticas formativas
ensino/aprendizagem no contexto do Pibid

diversificadas

e

a

melhoria

do

Envoltos na produção do conhecimento sob a perspectiva dos aprendentes do
Pibid, buscou-se desenvolver um entendimento sobre práticas construídas pelos aprendentes e
sobre a intervenção destes nas escolas de educação básica e de que forma estas práticas
colaboraram para a melhoria do ensino/aprendizagem de todos os envolvidos no processo.
Pois bem, pode-se aqui destacar o pensamento de Perrenoud (2002) quando este autor defende
uma verdadeira articulação entre teoria e prática, apontando para a ideia da formação prática
dos cursos de formação de professores. “Em geral, esse termo designa o conjunto dos estágios
e, eventualmente trabalhos práticos, análises das práticas ou ensinos clínicos do campo”.
Ainda no pensamento de Perrenoud (2002) reforçando que há uma dicotomia e
uma necessidade de acabar com ela, o autor defende que:

É preciso combater essa dicotomia e afirmar que a formação é uma só, teórica e
prática ao mesmo tempo, assim como reflexiva, crítica e criadora de identidade. Ela
acontece em toda parte, nas aulas nos seminários, em campo e nos dispositivos de
formação, que levam os diversos tipos de formadores a trabalharem juntos:
acompanhamento de atuações profissionais, moderação de grupos de análises de
práticas ou reflexão comum sobre problemas profissionais. (PERRENOUD, 2002,
p.23).

A superação da dicotomia entre teoria e prática a que se refere Perrenoud diz
respeito os cursos de formação de professores, aos quais os aprendentes estão licenciandos,
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mas no entendimento da pesquisa, como pensar essa superação da dicotomia que é uma dos
pilares do Pibid de que forma superá-las?
Segundo Perrenoud (2002), para acabar com esses hábitos, as instituções devem
criar parcerias mais amplas e equitativas com os estabelecimentos e com professores que
acolhem os estagiários. Assim se encontra o Pibid, com uma perspectiva de formação prática,
tendo em sua estrutura a aceitação dos aprendentes nas escolas superando o processo tido
como ineficaz.
A superação dessa dicotomia se encontra atrelada a reflexão que para a pesquisa
pode ser definida no pensamento de Schon (2000):

[...] é possível através da observação e da reflexão sobre nossas ações, fazermos uma
descrição do saber tácito que está implícito nelas. Nossas descrições serão de
diferentes tipos, dependendo de nossos propósitos e das linguagens disponíveis para
essas descrições. (SCHÖN, 2000, p. 31).

A chave para a superação do distanciamento existente entre as esferas
educacionais se encontram-se muito bem fundamentadas na estrutura do Pibid, quando
potencializa o processo de formação dos aprendentes que vão para escola, que refletem que
elaboram questionamentos oriundos da própria reflexão. Esses aprendentes se vêem
solidificando a sua profissão, construindo e ressignificando seus saberes, podendo, contudo
superar a dicotomia entre teoria/prática.
Falar de saberes depende do sentido construído do pesquisador ao seu objeto de
estudo que por sua vez depende do método sistematicamente que delimita a estrutura da
pesquisa. O que se buscou descrever durante todo o percurso da produção da dissertação
foram as aprendizagens dos aprendentes e suas experiências que ao longo de sua participação
no contexto do Programa reafirmaram a existência das competências do Pibid para as
licenciaturas.
Acontece por que as escolas de educação básica abriram as portas para a
Universidade a partir do Pibid e se assim não fosse o Pibid talvez não existisse!
(Azaléia, Sup.).

A fala da aprendente se encontra de forma explícita sobre a importância do
contexto do Programa para educação básica, bem como se localiza de forma imposta, visto
que as escolas de educação básica abriram os seus espaços formativos para o Pibid.
A segunda voz nessa linha de pensamento apontou para compreensão da ação do
Programa, direcionou como implicação, o fato de não se perceber ainda capaz de mediar o
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processo formativo junto às ações de intervenção do Programa, reafirmou a importância do
Pibid quando assegurou que os “alunos esperam pelo dia do Pibid”.
Isso acontece. Os alunos esperam pelos encontros, muito embora eu ainda
não consiga ver a minha prática de forma satisfatória, apesar de gostar de me
envolver sinto que ainda falta algo. Busco diversificar, mas em se tratar de
ensino/aprendizagem não é apenas isso! Espero que com mais tempo no
Programa eu consiga melhorar, gosto de me cobrar muito, ainda não fiz o
que tenho para fazer! (Cácto, Id.).

Na busca por compreensão a fala do aprendente, foi possível ter uma ideia sobre
nível de implicação deste com o trabalho desenvolvido na escola e com a sua formação
denotando cumplicidade dos envolvidos nesse processo.
O aprendente em sua fala atribuiu responsabilidade ao Pibid no que tange a
solução de possíveis anseios que são oriundos do processo prático, retratando que em seu
período de permanência no Programa, este conseguiu agregar valor à sua formação. Talvez o
valor ao qual o aprendente se referiu sejam as competências para efetivação da prática.
As inquietações sobre o itinerário, sobre as vivências apontaram para uma ação
positiva em que o Pibid oportunizou a reflexão; quando o aprendente (Cácto, Id) diz que “me
cobro muito e que ainda não consegui dar o seu melhor” a importância dada a sua ação frente
à escola na perspectiva do Pibid reforça a teoria da reflexão, em que o aprendente reflete
sobre sua prática.
Na audição dessa fala, a pesquisadora percebeu uma identificação sobre a
percepção da “prática” do aprendente e ousou em provocar sua intencionalidade no sentido de
tornar o processo como um desabafo, algo que talvez estivesse guardado em sua maneira de
interpretar o processo. Buscou-se nessa direção, descrever o que de fato se refere quando
externaliza “eu não consigo ver a minha prática”, mas o que seria “ver a minha prática?”.

Aprender mais e tá mais seguro de minhas ações, e ver no contexto que os meninos
estão aprendendo comigo, talvez isso seja a minha prática (Cácto, Id).

O entendimento sobre a fala do aprendente está em torno da concepção da prática
reflexiva, ou seja, ver a própria prática pode ser entendido como retomar ao momento
formativo no sentido de melhor poder contribuir com formação dos alunos da educação
básica, esse ato de poder enxergar a própria prática, estão ressignificadas de sentido onde,
segundo Schön:
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Ele tem que enxergar por si próprio e à sua maneira, as relações entre meios e
métodos empregados e resultados atingidos. Ninguém mais pode ver por ele, e ele
não poderá ver apenas falando-se a ele, mesmo que o falar correto possa guiar seu
olhar e ajudá-lo a ver o que ele precisa ver. (DEWEY apud SCHÖN, 2000, p.25).

A expressão usada “enxergar por si próprio” remetenos a reflexão do processo, o
que Schön (2000) chama de ação/reflexão/ação, momento próprio do sujeito que se encontra
envolvido num determinado processo e que acontece de forma subjetiva, é a sua reflexão, ou
seja, é o seu pensamento diante de seu próprio ponto de vista que promove no sujeito o
axioma em questão e assim de uma maneira subjetiva, tão particular o sujeito constrói a sua
prática sobre determinado contexto. Perrenoud (2002) compartilha sobre a reflexão:
Acreditar que a reflexão é indispensável para o trabalho docente, redireciona a
concepção de que a prática pedagógica deve, portanto, ser constantemente
questionada pelo professor, a fim de possibilitar a descoberta de novos caminhos
para melhorar o trabalho por ele desenvolvido. É indispensável então apontar, que a
"[...] prática reflexiva nos remete a dois processos mentais que devemos distinguir,
principalmente se considerarmos seus vínculos". (PERRENOUD, 2002, p. 30).

O processo da efetivação de elementos que ressignifiquem uma prática é algo
bastante complexo, o Pibid parte dessa intencionalidade da efetivação da aprendizagem
mediada por intervenções que oportunizem a todos os envolvidos no processo uma formação
ressignificadas por experiências formativas, muito embora, seja de uma total compreensão o
fato que, o Programa ainda não tenha conseguido contemplar todos os entraves que permeiam
as licenciaturas que são propriamente oriundas do processo de formação de professores. O
aprendente em sua contribuição para a produção do conhecimento a respeito da temática
proposta, externaliza o seu pensamento sobre ação do Programa afirmando que o Pibid “ainda
não conseguiu alcançar o seu ponto máximo”, ou seja, na perspectiva da aprendente, o Pibid é
um Programa que se encontra em processo, de modo que seus objetivos ainda continuam
sendo alcançados aos poucos.
A educação, sabemos que tem apresentado muitos entraves, o Pibid veio
para melhorar o processo formativo, mas ainda não acredito ter chegado ao
ponto máximo do processo e a melhoria da qualidade de ensino não pode
apenas ser lançada sobre este Programa, até por que ele não substitui os
estágios que compõem a grade curricular dos cursos e não trabalhamos sob a
forma de regência no Pibid. (Alecrim, coord.).

A colocação do aprendente (Alecrim, coord.) se encontra bem estruturada sobre a
proposta do Pibid, quando se é direciona para o Programa a responsabilidade em efetivar uma
melhoria da qualidade da educação básica.
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Cabe-nos ressaltar que nem todas as escolas de educação básica tiveram a
oportunidade de contar com um Programa no âmbito do Pibid. Quando se trata de um
município pequeno talvez sim, contudo é importante frisar que, a estrutura proposta pelo
Programa parte da aproximação teoria e prática e que se determinada ação for pensada para o
afunilamento dos saberes que compõem o processo teoria/prática, pode-se enfatizar que
apenas esse elemento em destaque agrega uma gama de condições que reforçam e qualificam
a formação dos futuros professores.
O Programa não surgiu com a proposta de esvaziar as ações dos estágios. Ele
emana com a proposta de oportunizar uma formação na perspecrtiva da prática como aponta a
Coordenação de Apoio de Pessoal de Nível Superior (CAPES 2015):










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;
Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação
dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de
licenciatura. (CAPES, 2015).

A Capes definiu as ações do Programa. Frente a essas premissas em momento
algum a agência de fomento lançou sobre o Pibid a responsabilidade de sobrepujar os estágios
ou extingui-los. O chamado de atenção para a voz do aprendente é que o Pibid não desenvolve
suas ações na perspectiva de regência. A potencialidade e o diferencial do Programa estão
nisso, em promover uma aproximação entre esferas educacionais na perspectiva das
intervenções que se estenderam a formação dos professores da educação básica.
As práticas destes aprendentes construídas ao longo do percurso formativo
puderam compor um arcabouço de saberes, saberes estes que só foram experienciados por
aqueles que conseguiram aprimorar o conjunto de conhecimentos chamado formação.
Sabe-se que o Pibid oferta a aproximação com o itinerário da escola e que estes
por sua vez estão ressignificados por um conjunto de elementos que aprimoram e que

100

promoveu nos professores o encantamento pela profissão bem como os desencantos, mas que
estes por sua vez chegaram aos aprendentes de uma forma significativa por que foi capaz de
promover nesses sujeitos uma postura reflexiva.
As práticas diversisficas no sentido da aprendizagem acontecem no sentido dessa
elaboração desse currículo para educação inclusiva. Nessas práticas nos
preocupamos antes de qualquer coisa com as necessidades de aprendizagem desses
alunos. (Gerâneo, Coord.).

Segundo as falas dos aprendentes, pode-se depreender que os subprojetos têm se
preocupado em efetivar um trabalho a partir das intervenções com o perfil de qualidade.
Buscou-se frente à ação dessas práticas e da capacidade e cumplicidade dos bolsistas
concretizarem um trabalho rico no sentido que o subprojeto de educação inclusiva trouxe para
sala de aula no contexto prático do Pibid uma análise que identifica quem são os alunos e que
tipo de assistência educacional e psicológica estes necessita.
A elaboração do currículo específico para atender as necessidades de
aprendizagem dos alunos com necessidade especial tem dado um sentido ao trabalho, visto
que atender as necessidades individualmente seria um trabalho da escola, mas que na
perspectiva do Programa a ação tem se tornado possível.
4.2.4 Linha 04: A interlocução entre os aprendentes e o processo reflexivo
O que se compreendeu ao longo do trabalho dada a partir das vozes dos
aprendentes foi que as aprendizagens no Pibid permearam todo o processo de formação desses
aprendentes e se deram devido à ação e importância de quatro elementos: primeiro pelo olhar
lançado por esses aprendentes ao próprio processo de formação; em seguida pela
implementação do Programa nas IES; por conseguinte se deu devido à estrutura formativa que
oferta os cursos de licenciatura; e por último, por haver um princípio comum entre as duas
esferas educacionais, que é a qualidade do processo educacional na educação superior e na
educação básica.
O princípio comum entre ambas é a valoração da aprendizagem e na perspectiva
do Programa a valorização dos cursos de formação de professores. Sabe-se que essa
ampliação das oportunidades formativas frente ao Pibid só foi possível porque houve uma
troca, ou seja, uma interlocução; sobre esse aspecto buscou-se na pesquisa descrever como se
deu essa interlocução frente universidade e educação básica, as vozes dos aprendentes são as
que seguem:
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Acontece quando vamos ou estamos na escola! Fora disso, não há essa relação. Por
exemplo, a educação básica não busca a universidade até parece que boa parte
deles não saiu daqui! Existe mesmo um distanciamento e o Pibid aos poucos tem
buscado transpor essa barreira, esse distanciamento. (Açucena, Id).

Segundo Tardif (2002), os saberes dos professores advêm de um conjunto de
ações:

Se admitirmos que o saber dos professores não provém de uma fonte única, mas de
várias fontes e de diferentes momentos da história de vida e da carreira profissional,
essa própria diversidade levanta o problema da unificação e da recomposição dos
saberes no e pelo trabalho. [...] será que eles se servem de todos esses saberes da
mesma maneira? Será que privilegiam certos saberes e consideram outros
periféricos, secundários, acessórios? Será valorizam alguns desses saberes e
desvalorizam outros? Que princípios regem essas hierarquizações? (TARDIF, 2002,
p. 21).

Alguns questionamentos elaborados pelo autor nortearam essa discussão, por
exemplo, quando a aprendente Açucena diz que “Acontece quando vamos ou estamos na
escola! Fora disso, não há essa relação”. Essa ausência de uma troca no movimento de
formação dos aprendentes tem relação com a hierarquização, conforme afirma (TARDIF,
2002). Uma possível desvalorização desses profissionais sobre a sua formação pode ser
compreendida como o saber das experiências que advém de um percurso reflexivo, pois o
saber torna-se saber de algo a partir da reflexão.
A hierarquização pode ser entendida a partir do pensamento que os professores
que já estão inseridos no sistema de educação ter por entendimento que já sabem muito por
que estão na prática, na escola e que os bolsistas de Id estão em processo de iniciação.
O Pibid tem buscado encurtar esse distanciamento quando a partir dos eventos na
área de formação de professor procura promover a troca de vivências, relatar as experiências
reflexivas da prática, visando, contudo uma formação quem tem como ponto de vista a
prática.
Bem, tá bem distante essa troca viu. A supervisora traz informações da escola e
acredito que leva informações do grupo, mas tudo se resume a isso! Não tem uma
relação com as professoras e com a escola no geral pensa que a troca no sentido de
aproximação aconteceria se a escola viesse para o nosso grupo, mas às vezes penso
que não acontece por causa do tempo, e às vezes penso que é por falta de interesse
também. (Bogarim. Id.).

O pensamento apresentado por este aprendente evidencia a reflexão, como
também um possível entrave. As interlocuções que se entende por necessárias ao percurso dos
aprendentes sofreram interferências quando em meio às conversas consegue-se compreender
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que a interlocução, a troca de experiências e o contato com as escolas de educação básica se
resumem a ação da supervisora, esse pode ser entendido como o entrave ao processo cabendo
talvez uma revisão ao modo como o Pibid vem sendo conduzido.
Dando continuidade às conversas e buscando compreender como o aprendente
percebeu esse processo de interlocução, sua fala foi segura do ponto de vista que o processo
de interlocução ainda não acontece de forma satisfatória, “Bem, tá bem distante essa troca
viu”, (Bogarim. Id.) e em uma segunda fala “Essa troca é muito produtiva e delicada”,
(Gardênia. Sup.) foi que as vozes estiveram fortemente marcadas, evidenciando uma limitação
no sentido de que esta falta de entrosamento pode ser interpretada como um possível
distanciamento entre os bolsistas do Programa.
Essa troca é muito produtiva e delicada! Devido à proposta do subprojeto para a
prática que interliga que aproxima. O processo de interlocução depende muito do
momento em que estamos às vezes estamos bem avançados, mas... Quando o
coordenador vai à escola ficamos bem mais envolvidos. (Gardênia, Sup.).

A aprendente, supervisora do Programa ao expor sua compreensão sobre as
interlocuções apresentou uma preocupação ao tocar no assunto, visto que ela também se
encontra professora da educação básica. Ela define o processo prático da docência como algo
que aproxima e aponta a importância do coordenador em contato com escola, entende-se que
os aprendedentes na presença do seu coordenador se sentem “protegidos”, no sentido que o
coordenador é o professor da educação superior e responde diretamente pelo subprojeto.
A importância dada ao professor da educação superior no contexto do Pibid na
escola pode ser compreendida como uma segurança no sentido de maior clareza ao que se
propôs o Pibid. O coordenador é uma peça fundamental na ação do Programa nos trâmites que
ocorreram e a todo seu movimento que se encontra direcionado para a formação do
aprendente. É ele que também media para as novas metodologias de trabalho, apresentando
para os aprendentes o processo de ensinagem (ANASTASIOU, 2005), sendo esse processo
novas possibilidades de sistematização apresentação de conteúdos, visando, contudo a
efetivação do apreender, Torres (2008) aponta que:
O processo de ensinagem consiste na contextualização da teoria na prática. Em
outras palavras significa trazer o ensino abstrato para o plano concreto, fazendo com
que o ensino se torne verdadeiramente uma aprendizagem (TORRES. 2008 p. 19).

O desenvolvimento da aprendizagem dos aprendentes no contexto do Pibid
oportunizou, a saber, o desenvolvimento das habilidades para efetivação da prática sob a

103

perspectiva de novas metodologias de trabalho, sendo esta de grande importância para prática
dos futuros professores.
Tem-se começado algo, mas de uma forma muito tímida. Existem professores que
comentam que se não fosse a atual supervisora a líder de nosso grupo que elas não
aceitariam o Programa na escola, deve ter algo aí então! Penso que, é a supervisora
que mantém o Pibid na escola ou as práticas dos bolsistas? Aqui sugiro uma
reflexão. (Cácto. Id).

A boa relação no sentido da presteza e da intencionalidade da coformação tendeu
a fundamentar todo o processo formativo, muito embora isso nem sempre acontecesse. Os
conflitos advindos da prática são perfeitamente compreensíveis, pois o aprendente se encontra
em processo de iniciação à docência que por sua vez ao adentrar a escola encontra o professor
em seu espaço de atuação.
O fato de o aprendente está iniciando a sua formação não o diminui diante do
professor em exercício, Tardif (2000) contribui com a discussão ao afirmar que o ser
professor é construído ao longo de suas vivências. Isso implica que ser professor não é uma
sina, e sim uma identificação com a docência é algo que requer afeto, identificação,
responsabilidade, habilidade e valores e estes são construídos ao longo de um processo.
O Pibid sem dúvida é um espaço de relações, mas estas precisam estar
ressignificadas de aprendizagens, de direcionamentos que promovam uma formação
fundamentada em princípios éticos configurando o início da carreira docente.
Vem acontecendo de uma intensidade baixa, mas de forma prazerosa e positva! A
interlocução vem acontecendo por conta da aproximação das professoras da
educação básica com a universidade, muitas têm estudado mais para poder
acompanhar os bolsistas, as supervisoras estão em constante contato com as IES e
isso é muito positivo, então posso dizer que vem acontecendo sim. (Gerânio.
Coord.).

Nota-se que o olhar lançado por parte dos bolsistas de Id, aprendentes na pesquisa
sobre as supervisoras e sobre os professores da educação básica é bem subjetiva cabe o olhar
de cada um, ou seja, como cada um percebe estabelece a relação com esses professores
ressaltando que estes atuam como coformadores. Cabe destacar que os coordenadores dos
subprojetos de certa maneira escolhem, elegem seus supervisores, mas os bolsistas de
iniciação à docência não.
O retorno das supervisoras aos espaços formadores foi um fator que apareceu nas
conversas, o contato com os aprendentes oportunizou aos professores uma reflexão a sua
prática levando a compreender que a sua formação não é algo estático.
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4.2.5 Linha 05: As perspectivas desenvolvidas no movimento do Pibid
A educação de modo geral trilha um árduo caminho. As escolas se encontram
cada vez mais encurraladas por um sistema arcáico, regido por parâmetros que não
conseguem lançar a frente uma educação pública de qualidade no país. Frente a essas
incongruências o governo tem colocado em execução diferentes programas que, entre outras,
tem servido, também, para minimizar a problemática, como é o caso do Parfor, o Prodocência
e o Pibid.
O Pibid tem buscado frente a suas ações contribuir para a melhoria da educação
no que tange ao processo de formação dos seus bolsistas abrangendo também os alunos da
educação básica e os seus professores.
Por buscar compreender a ação do Pibid nas esferas formativas, esta produção
caminhou por mais um espaço complexo da educação, ao se propor analisar as aprendizagens
dos aprendentes fruto da participação dos envolvidos no Pibid, este estudo termina por
compreender, também, a melhoria do ensino tanto nas universidades como nas escolas de
educação pública, uma vez que o Pibid consegue aproximar as duas esferas.
Na introdução dessa linha de pensamento, percebeu-se que os aprendentes
estiveram mais envoltos com a elaboração das práticas de intervenção e com o
desenvolvimento das atividades aplicadas. As duas vozes transcritas abaixo definem o
contexto do Programa:
Buscamos incentivá-los a partir das práticas, mas os meninos a cada dia estão mais
difíceis. (Azaléia, Sup.)
Tomara que os alunos tenham aprendido com as nossas intervenções, mas nós
temos aprendido bem mais com eles. Muitos também não se encontram
interessados na disciplina de Química por que acham bem complicados! Espero
que nossa participação tenha sido efetiva na formação de cada um e que sirvamos
de incentivo para seguirem a vida acadêmica já que estamos falando do nível
médio de ensino. (Anis. Id).

Em parte, cabe enfatizar que a participação dos aprendentes na educação básica
frente à perspectiva do Pibid promoveu nos aprendentes uma ação formadora, a aprendente
enfatiza que os bolsistas têm bem mais a apreender com os alunos, com as escolas parceiras,
por que as escolas são laboratórios aos quais os aprendentes mediados pela proposta
intervencionista do Pibid vêm construindo sua formação, conseguindo aproximar teoria à
prática.
4.2.6 Linha 06: Os espaços de discussão momento teoria/prática

105

Os encontros dos subprojetos são espaços em que os aprendentes buscam e
encontram fôlego para retomar a tão importante missão de sua trajetória formativa.
A proposta nesta linha de pensamento para a pesquisa foi descrever os principais
acontecimentos desses encontros, foi sem dúvida poder ou não reafirmar que houve troca de
experiências e se a formação desses aprendentes se deu de forma assistida conforme foi
mencionado no início desta produção.
De acordo as vozes dos aprendentes os encontros do Programa são procedimentos
normativos todos os subprojetos apresentam essa mesma estrutura.
As reuniões dos subprojetos estiveram definidas nas vozes dos aprendentes como
espaços de ressignição da ação desses bolsistas. O contato com o coordenador (a), professora
da IES, se desponta como essencial e para tanto nesses encontros conforme afirmam as vozes
da pesquisa, nesses espaços à supervisora cumpre fielmente sua ação, pois nesse momento
(encontro do grupo) ela é percebida como o elo entre educação básica e educação superior.
Nas falas dos aprendentes evidenciou-se a compreensão dessa ação e importância formadora
que dispõem os encontros.
Os encontros são espaços perfeitos para aprendizagem. Acontecem sempre
uma vez na semana é muito proveitoso. (Azaléia. Sup.)
Os nossos encontros são ricos e ressignificados de saberes, por que
buscamos interação entre a equipe, há uma cooperação para produção dos
trabalhos e a formação e fluem de uma forma muito agradável. As conversas
em torno dos problemas ou das alegrias da docência acontecem aqui nesses
encontros. (Açucena. Id).
As discussões no grupo são vistas por mi como “válvulas de escape” e esses
momentos precisam mesmo acontecer mesmo são espaços de interação troca
de experiências. O Pibid é uma escola de vivências! (Cácto. Id)
Nosso grupo não trabalha na postura hierárquica, aqui todos contribuem e
nenhum sabe mais que o outro, (aprendentes) temos saberes e olhares
diferenciados, todos aprendem no sentido de troca mesmo (aprendentes).
Assim agora que conheci um pouco da pesquisa de vocês me sinto feliz em
dizer que em nosso subprojeto somos todos aprendentes. (Alecrim. Coord.).

Nesse itinerário de construção da pesquisa e diante de tantas informações
garimpadas foi extremamente difícil realizar um recorte das vozes dos aprendentes para este
espaço.
Ficou entendido a partir de uma interpretação subjetiva que o retorno aos grupos
é experienciado pelos aprendentes como um momento de acolhimento da universidade à
proposta do Pibid. Ao descreverem sobre os espaços e sobre os encontros, foi externalizado

106

por parte dos aprendentes um contentamento em suas vozes no sentido de acolhimento e
proteção. Isso ficou evidente não apenas nas vozes, mas na expressão e entonação das vozes a
importância que foi confiada aos encontros.
O ar de contentamento ao falar sobre os encontros se deu de forma generalizada,
todos os aprendentes reafimaram como positivas os mecanismos adotados para o bom
desenvolvimento do movimento aprendizagem nesses espaços.
Nesse sentido, pôde-se identificar o chamado de início da docência, assim sendo
uma fase de reflexão/ação conforme afirma (GARCIA, 1999) “é um período de tensões e
aprendizagens intensivas em contextos geralmente desconhecidos, e durante o qual os
professores iniciantes devem adquirir conhecimento profissional além de conseguirem manter
um equilíbrio pessoal” (GARCIA, 1999, p. 113).
Ao direcionar o olhar ao estado da arte, levantamento relevante no meio
acadêmico que compõem o capítulo 3 (três) deste trabalho, encontra-se a pesquisa dissertativa
de (TINTI, 2012) que faz uma colocação acerca do Pibid. Tal observação se refere à
classificação do Pibid como não podendo ser um Programa de iniciação à docência e sim de
pré-docência. Na visão desse texto dissertativo, o autor define que para ser um Programa de
iniciação à docência, os bolsistas de Id deveriam ter concluído o curso de licenciatura e
estarem inseridos na educação básica como profissionais da educação.
Convém à pesquisa lembrar que o Pibid nasceu especialmente para oportunizar a
formação aos ainda licenciandos e desse modo, entende-se o Pibid como o Programa de
iniciação pelo próprio conceito de iniciação sendo “primeira experiência em algo”, assim
ocorre à aproximação dos licenciandos a educação básica, este sendo o primeiro contato com
a escola.
4.2.7 Linha 07: As tecnologias da informação mediadas pelos aprendentes em favor das
práticas do Pibid

As tecnologias frente ao sistema educacional ao longo do tempo vêm se
reconstruindo e se ressignificando e passaram cada vez mais a fazer parte do processo de
ensino-aprendizagem de modo a compor as metodologias de trabalho do professor e, do
mesmo modo, compõem, também, as metodologias de aprendizagem dos alunos. Segundo
Moran (1999):
O educador autêntico é humilde e confiante. Mostra o que sabe, e, ao mesmo tempo
está atento ao que não sabe, ao novo. Mostra para o aluno a complexidade do
aprender, a nossa ignorância, as nossas dificuldades. Ensina aprendendo ao
relativizar, a valorizar a diferença, aceitar o provisório. Aprender é passar da
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incerteza a uma certeza provisória que dá lugar a novas descobertas e novas sínteses
(MORAN, 1999, p. 02).

O desenvolvimento dos seres humanos se encontra intimamente ligado às
tecnologias e para tanto não poderia a educação deixar de ser afetada. Conforme defende
Viana (2004), estamos em tempos de uma chamada “sociedade de informação”, nesse sentido
o autor defende que:
Vivemos uma realidade em que as crianças nascem e crescem manuseando as
tecnologias que estão ao seu alcance. (...) A era da informação é fruto do avanço das
novas tecnologias que estocam, de forma prática, o conhecimento e gigantescos
volumes de informações. (...) Estas novas tecnologias permitem-nos acessar não
apenas conhecimentos transmitidos por palavras, mas também por imagens, sons,
vídeos, dentre outros. (VIANA, 2004, p. 11, 12).

Como fonte de informação e mediada por formação, às tecnologias se apresentam
com o caráter de munir a sociedade de um conjunto de possibilidade de acesso à
aprendizagem. Os sistemas educacionais vêm absorvendo as diferentes tecnologias de modo
que elas terminam, muitas vezes, agregando diferentes alternativas metodológicas que
favorecem o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Tezani, 2011:
[...] a educação escolar atualmente se vê diante da possibilidade de reorganização
didática, pedagógica e curricular, pois a facilidade de acesso às informações
disponibilizadas pelas tecnologias digitais proporciona uma nova maneira de ensinar
e aprender. Este é um desafio atual. (TEZANI, 2011, p. 37).

Sem dúvida esse tem sido um dos grandes desafios lançados na educação e
direcionados para a prática do professor, pois a quantidade de informações lanças nas redes é
algo absurdo e o professor precisa fazer parte de uma formação que te proporcione subsídios
formativos para a composição de uma prática capaz de dialogar e mediar o conhecimento
nesta perspectiva, ou seja, que o professor tenha acesso a uma formação que possibilite o
mesmo a dialogar com diversos saberes como é o caso das tecnologias na educação.
O Guia de Tecnologias Educacionais (GTE) do MEC, 2008 faz uma consideração
pertinente sobre o importante uso as tecnologias que deve ser mediado por um profissional:

Embora se considere importante o uso de uma tecnologia, vale lembrar que esse uso
se torna desprovido de sentido se não estiver aliado a uma perspectiva educacional
comprometida com o desenvolvimento humano, com a formação de cidadãos, com a
gestão democrática, com o respeito à profissão do professor e com a qualidade social
da educação.
Sabe-se que o emprego deste ou daquele recurso tecnológico de forma isolada não é
garantia de melhoria da qualidade da educação. A conjunção de diversos fatores e a
inserção da tecnologia no processo pedagógico da escola e do sistema é que
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favorecem um processo de ensino-aprendizagem de qualidade. (BRASIL, 2008,
p.17)

Na perspectiva investigativa, buscou-se compreender como a tecnologia esteve
promovendo ou não uma melhora na formação dos aprendentes, já que o documento criado,
lido e aprovado pelo Forpid apresentou este eixo na Carta de Natal quando elenca “A
apropriação criativa das tecnologias da informação e comunicação”, como um dos eixos que
reafirmam a amplitude do Programa.
Fazendo uso deste eixo e retirando deste a essência da questão, buscou-se realizar
uma circulação de saberes para uma compreensão descritiva sobre essa temática e as vozes
dos aprendentes se deram quase que unicamente em defesa de uma prática formativa que não
se encontra estruturada na perspectiva das tecnologias, muito embora o desempenho e
interesse dos aprendentes nas intervenções aplicadas nas escolas buscaram sobre muitos
obstáculos, a inovação a partir do que lhes fossem possíveis apresentar para os alunos da
educação básica.
Na escola não temos acesso às tecnologias esta, não dispõe de laboratórios nem de
Química e nem de informática, isso atrapalha um pouco por que as tecnologias
facilitam o processo por que apresentam um conjunto de informação num dado
momento tempo. Infelizmente a escola ao qual faço parte como bolsista do Pibid não
nos apoia nesse sentido. (Anis. Id.)
As tic’s na educação é apenas a tv pendrive. Buscamos inovar sempre, mas quando
se trata de tecnologias isso não acontece. (Gardênia. Sup.)
Aqui no grupo é bem mais fácil. Na escola é bem complicado por que esse é um
problema de infraestrutura e depende do governo, do poder público do poder
municipal... Fica bem mais complicado. (Gerânio. Coord.).

A propagação das tecnologias da comunicação para a educação na perspectiva das
intervenções do Pibid aconteceu de forma inconsistente, não há o que se pôde chamar de
infraestrutura nas escolas, e para tanto os aprendentes não fazem em parte uso das tecnologias
para reafirmarem as intervenções. Suas vozes apontaram um distanciamento entre as Tic’s,
em relação às modalidades educacionais a educação infantil, fundamental e inclusiva.
Mesmo com a ausência dessas ferramentas que proporcionam uma maior
qualidade de oportunidade para o bom desenvolvimento da aprendizagem, os aprendentes
afirmaram que mesmo assim, buscaram driblar as dificuldades e inovar no sentido de elaborar
as intervenções da melhor maneira que o grupo entendesse como possível.
Conforme já mencionado, as tecnologias na educação como um melhoramento
para o desenvolvimento das práticas ocorreu de forma escassa para as modalidades educação
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infantil, fundamental e inclusiva; um fato relevante se encontrou na fala da aprendente que
participa do Pibid/Biologia, que tem sua ação desenvolvida em nível médio, estabelece que as
tecnologias aconteçam, pois a escola parceira do Programa dispõe de laboratórios “... as
escolas funcionam com a prática, as escolas têm laboratórios e nos deixam ter acesso é só
solicitar”. (Açucena. Id.).
Existem as TIC’s da educação no ensino médio, as escolas funcionam com a
prática, as escolas têm laboratórios e nos deixam ter acesso é só solicitar, por
exemplo, trabalhamos com tipagem sanguínea foi um sucesso! Apesar de disporem
das tecnologias da educação como computadores e data show, telões e auditório
que dá pra fazer um seminário legal o foco deles conosco são os projetos práticos
as demonstrações mesmo também concordo que assim fica bem legal. (Açucena.
Id.).

Depreende-se a partir da fala da aprendente (Açucena, Id) que a infraestrutura
dessa escola de ensino médio proporcionou um conjunto de ações que conduziu para uma
melhoria na formação dos seus alunos e dos aprendentes que se encontram envoltos na ação.
Retratando sobre as informações disponíveis sobre as tecnologias, buscou-se uma
reflexão no que afirma Moran (1999):

Ensinar e aprender exige hoje muito mais flexibilidade espaço temporal, pessoas e
de grupos, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de pesquisa e
comunicação. Uma das dificuldades atuais é conciliar a extensão da informação, a
variedade das fontes de acesso e com o aprofundamento da sua compreensão, em
espaços menos rígidos menos engessados. Temos informações demais e dificuldade
em escolher quais são significativas para nós e conseguir integrá-las dentro de nossa
mente e da nossa vida. (MORAN, 1999 p. 01).

É interessante ressaltar que a quantidade de informações e a velocidade como ela
tem se propagado no mundo não supre a necessidade de um bom educador e de um novo
processo de ensinar e aprender. A tecnologia manipulada em diversas áreas é algo essencial e
poderoso, no caso da educação tem como principal aliado à velocidade como as informações
se propagam, ainda no pensamento de Moran as tecnologias têm chegado ao imaginável:

É uma comunicação poderosa, como nunca antes tivemos na história da humanidade
e as novas tecnologias multimídia e realidade virtual só estão tornando esse processo
de simulação muito mais exacerbado, explorando-o até limites inimagináveis.
(MORAN, 1999, p. 5).
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O papel do professor é essencial para a mediação do processo apreender, nesse
sentido o professor precisa estar bem capacitado para poder dar conta de lidar com os recursos
tecnológicos que se encontram inseridos no sistema educacional, até por que, esta é uma
exigência no sentido de se buscar acompanhar o desenvolvimento de uma sociedade.
Embora as práticas do Pibid fossem evidenciadas como munidas por tecnologias
implementados nos processos de intervenção, alguns aprendentes externalizaram que não há
esse apoio tecnológico não por parte do Programa, mas que este acontece pela ausência de
uma estrutura nas escolas públicas de educação básica, tal fato empobrece não apenas a
prática dos aprendentes como empobrece a formação e o trabalho do professor daquela escola
que não dispõem de recursos tecnológicos como aliado a sua prática e de certo toda essa
ausência de infraestrutura que qualifica a aprendizagem dos alunos.
4.2.8 Linha 08: O desenvolvimento de projetos e práticas interdisciplinares
Para conceituar a interdisciplinaridade o trabalho se baseou na concepçaõ de
Fazenda (1994), sabem-se que ela surgiu na França e na Itália meados da década de 60,
marcado pelos movimentos estudantis com a proposta de superação da fragmentação do
ensino e a especialização, então resquício do positivismo.
O conceito de interdisciplinaridade está sempre voltado para superação da
separação entre as ciências e os saberes estabelecidos por ela; por qualquer definição que se
queria elencar sobre a interdisciplinaridade sempre se chegará ao lugar da superação das
partes do conhecimento.
Coadunando com o pensamento, Morin (2001):
Fala-se de interdisciplinaridade, mas por toda a parte o princípio da
disjunção continua a separar às cegas. Aqui e ali, começa-se a ver que o
divórcio entre cultura humanista e a cultura científica é desastroso para
ambas [...] (MORIN, 2001, p. 288).

A reorgarnização do conhecimento que se encontrou fragmentado por um vasto
período e que deixou hiatos no processo de aprendizagem, aos poucos vem se solidificando. A
ação de reconstrução como assim pode ser chamada a ação da interdisciplinaridade repercute
em uma incompletude na ação proposta para a efetivação da aprendizagem dos aprendentes
envoltos nos subprojetos do Pibid.
A forma como se encontra a estrutura formativa dos currículos dos cursos de
licenciatura em especial o de Pedagogia em muitas instituições de ensino superior evidencia a
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divisão de conteúdos em pequenas parcelas. Um exemplo disso é a repartição dos
conhecimentos em escalas de aprofundamento, como por exemplo, as disciplinas de Didática
I e II, Psicologia da Educação I e II, Metodologias da Pesquisa em Educação. Mesmo que essa
divisão se encontra amparada na lógica curricular de hierarquização do saber e do
conhecimento, é importante ressaltar sobre a necessidade de se pensar e propor, uma
reestruturação do que superar essa fragmentação a partir da implementação de um contexto
prático, conforme se encontra recentemente definido na Resolução Brasil nº 02 (BRASIL)
2015.
A definição para os cursos de licenciatura e de Pedagogia que fomenta a
formação de futuros professores na perspectiva de um currículo que se encontra estruturado
entre teoria, prática e estágios tem buscado formar, contudo um profissional capaz e atuante.
No tocante à ação do Pibid, coube à investigação reforçar que a estrutura
formativa desse Programa parte da interdisciplinaridade entre as diversas áreas do
conhecimento e deste feito a pesquisa apontou para o desenvolvimento de projetos e práticas
interdisciplinares nos subprojetos, nesse aspecto buscou-se descrever as vozes dos
aprendentes que foram alcançadas, sobretudo na visão da Epistemologia Qualitativa (Rey,
2005), ao qual primou a sua compreensão levando em consideração os três elementos que
evidenciaram a pesquisa com enfoque qualitativo:


O ambiente natural;



O caráter interativo da produção do conhecimento.



O que se está sendo produzido.

Na perspectiva da pesquisa realizou-se um recorte sobre as vozes dos aprendentes
visto que ao falar em interdisciplinaridade, falou-se também em práticas e saberes,
acompanhemos:
O subprojeto de Pedagogia trabalha sob a perspectiva de práticas
interdisciplinares é a nossa base de trabalho. Buscamos ter base teórica bem
viva entre nosso grupo e nos aprofundarmos mesmo na perspectiva
interdisciplinar. (Azaléia. Sup.)

A defesa de uma prática interdisciplinar é muito objetiva nesta voz, mas, contudo
alguns questionamentos são bem vindos a esta defesa; percebeu-se na expressão facial e na
entonação da voz, algo não percebido na produção das outras conversas interativo-
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provocativas (NUNES, 2011) coube por diversos momentos à necessidade do revestimento do
método com caráter do investigador em manter seu olhar de pesquisador e ressignificar a
experiência na visão da compreensão descritiva.
Posso dizer que dentro do subprojeto de Biologia buscamos dentro de um
tema promover a interdisciplinaridade. O Pibid na Uesb ainda não é
interdisciplinar existe uma desarticulação entre os campi e nesse campus nos
subprojetos. (Alecrim. Coord.).

A produção da pesquisa retoma aqui ao sentido construído sobre a
interdisciplinaridade no tocante que a desarticulação promovida desde metade do século
passado, conforme se explanou anteriormente, continua evidente nos cursos de formação de
professores.
O que definiu a fragmentação do conhecimento foi a compreensão dada as vozes
dos aprendentes que por diversos motivos enfatizaram um distanciamento entre as áreas e
consequentemente entre os subprojetos evidenciando que o Pibid ainda não alcançou uma
prática interdisciplinar. Na descrição da conversa produzida por um aprendente, encontra-se
uma fala mais aclarada sobre a descentralização do conhecimento na perspectiva dos
aprendentes.
É muito difícil falar sobre! Cada um se encontra em seu universo e não nos
encontramos... Aponto como culpada de não acontecer à interdisciplinaridade no
Pibid/Uesb a carga horária das licenciaturas, os professores têm diversas
atribuições e isso complicado! (Gerâneo. Coord.)

Um pouco adiante, o que se pôde perceber foi justamente um dos pilares das CIP,
a confiança do aprendente ao desenvolver suas falas e a informalidade da produção e a leveza
do ambiente conforme apontou (NUNES, 2011). O aprendente se percebeu em uma atmosfera
de conseguir externalizar sua fala como um desabafo, talvez aqui nos coubesse compreender
essa fala como sendo um pedido de atenção para o que se efetiva nas práticas do Pibid.

O nosso campus ainda não compreendeu a necessidade do Pibid, muitos correm do
Programa não querem participar por causa da burocracia que o envolve. Atribuo
essas dificuldades a falta de um gestor no campus para mediar às ações. Acredito
que então pouco tempo os professores já se encontram desmotivados pelo simples
fato de não conhecer o Pibid, tem pontos do Programa que precisam ser discutidos,
mas devido ao tempo, a ausência de uma boa relação fica bem difícil. (Gerânio.
Coord.).
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A exaustiva jornada de trabalho dos professores tem propagado no Programa uma
situação exaustiva, pois diante do conjunto de tarefas atribuídas aos professores e a falta de
um gestor do Pibid no campus tem contribuído para uma situação de desgate, esse não pode e
nem deve ser visto como algo natural do processo de implementação e vigência do Programa.
A burocracia que ocorre no Pibid é a forma que se encontra instaurada em todo
sistema político e talvez a ausência de um estudo mais complexo sobre as políticas de
formação de professores possa direcionar um pouco mais a implementação e a forma de
condução do Programa.
4.2.9 Linha 09: O Pibid como Política Pública de formação nas vozes dos aprendentes

A estrutura para a produção do conhecimento do objeto estudado e que objetivou
saber quais as aprendizagens experienciadas no contexto do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência - PIBID teve como instrumento para produção do conhecimento as
conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011), ao qual sob este percurso de produção
foram realizadas conversações que por sua vez foram semiestruturadas a partir dos eixos da
Carta de Natal, documento elaborado pelo Forpibid em 2014 e apresentado no Encontro
Nacional das Licenciaturas-Enalic no mesmo ano.
Percebeu-se ao definir as linhas para a produção do conhecimento que os
elementos ali apontados como próprios da ação do Pibid e que estes ressignificaram a
importância do Programa não bastaram em parte para evidenciar a proposta investigativa que
se debruçou em analisar como se dá a implementação do Pibid frente às políticas de formação
de professores tomando como referência as aprendizagens dos aprendentes imersos no
processo formativo.
O trabalho esteve em torno de apresentar as políticas de formação de professores e
o processo da implemetação do Pibid tomando como referência as aprendizagens dos
aprendentes e nesse sentido foi acrescido ao trabalho aos eixos da Carta de Natal convertidos
em linhas nesta pesquisa, mais uma linha e esta apresentou o seguinte indicativo: Frente às
ações do Pibid que se encontram descritas pelos participantes da pesquisa nesse contexto
investigativo, como pensar o Pibid como uma política pública de formação de professores?
A intenção da pesquisa foi ouvir as vozes dos aprendentes e buscou compreender
como estes percebiam o Pibid como uma política de formação. Diante de uma interpretação
subjetiva as vozes foram interpretadas e chegando a seguinte conclusão:
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Algumas falas foram curtas e apresentaram uma ausência de informação a respeito
da linha investigativa partindo dos aprendentes alunos das licenciaturas, vejamos a seguir:

Acho meio complicado falar e entender sobre política por que nossa formação não
nos forma nessa linha de pensamento. Acho que seria muito positivo para todos.
(Anis. Id).

Sim com certeza! Tudo tem que ter retorno e o Pibid é incentivo. Tornar-se política
de formação reafirmando o retorno para escola e para universidade isso é positivo.
(Gerânio. Id).

As vozes destes aprendentes apontaram para um conjunto de informações sobre a
temática política pública e diante do exposto e com a intenção de sistematizar um conjunto de
informações, a pesquisa chegou a seguinte compreensão:
A compreensão alcançada pelos aprendentes no sentido das políticas de formação de
professores: a produção do pensamento sistematizado neste aspecto, em parte não aconteceu,
a dificuldade de elaboração do pensamento sobre o assunto foi notória. A interpretação sobre
esse fato foi que os aprendentes não se aprofundaram em estudos sobre políticas formativas e
tal acontecimento pode ser apontado nesta linha investigativa como um impasse, pois as
políticas formativas estruturam os currículos das licenciaturas.
A ausência de estudos em torno de políticas formativas bem como de leis,
decretos e ementas que estruturam e solidificam a formação dos professores na visão deste
estudo pode ser compreendido como uma manobra do neoliberalismo na condição da
desresponsabilização sobre a formação dos professores. O que nos interessa apontar é de que
maneira os aprendentes poderão se organizar e experienciar uma formação na perspectiva
prática, que é apontada como um elemento importante para a melhoria das licenciaturas se
estes não conseguem lançar sobre os espaços formativos um pensamento crítico sobre as
políticas que está em torno do universo chamado educação.
Na interpretação da pesquisa, os currículos dos cursos de licenciaturas e da
Pedagogia podem ser reformulados a partir de uma análise das políticas formativas e de
efetivação do Pibid conforme apontam este trabalho. Entende-se necessário frisar que, o
trabalho investigativo sobre as experiências formativas do Pibid não dá conta de permear toda
esta discussão política, contudo aponta para uma fragilidade em que os aprendentes
apresentaram para compreender as ações políticas que estão intimamente relacionadas à suas
práticas formativas.
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O olhar dos aprendentes para o Pibid: diante de afirmações positivas
solidificadas a partir das práticas do Programa e mencionadas na investigação, ficou
entendido o Pibid como uma ação positiva para as licenciaturas e para Pedagogia. Nesse
sentido, buscou-se compreender a visão dos aprendentes na perspectiva das políticas, já que
foram unânimes as afirmações sobre a importância das experiências construídas no Pibid.
Seria muito positivo o Pibid tornar uma política pública de formação de
professores. (Anis. Id).

A atenção depreendida sobre a implementação do Pibid como uma política
formativa aparece nessa voz como sendo algo positivo para os cursos de formação de
professores muito embora, em uma fala curta da aprendente (Anis. Id) denotando uma
ausência de argumentos da aprendente para produzir elementos consistentes, ou seja, uma
fundamentação justificando sua colocação.
O que a investigação procurou destacar neste fato citado foi reafirmar que pouco
ou quase nenhum conhecimento os aprendentes demonstram ter sobre o que venha ser uma
política formativa que estrutura o curso de formação de professores.
De acordo a metodologia da pesquisa em ouvir as vozes dos aprendentes imersos
nas experiências formativas do Pibid a fala do aprendente (Alecrim, Coord.) se desponta
como uma defesa a ação do Programa, apontando-o como uma política de formação de
professores compondo o cenário nacional das políticas formativas; tal destaque reforça a
proposta do eixo norteador das conversas, que foi compreender a visão dos aprendentes sobre
o Pibid visto como uma política formativa.

O Pibid é um Programa muito forte de política pública compondo uma política
maior que é a de formação de professor e que enriquece o processo de formação
dos alunos das licenciaturas isso tudo que menciono é algo empírico. Tenho
percebido que as grades curriculares tem inibido o empoderamento dos cursos de
licenciatura no Brasil por que só permitem para o nosso caso a Biologia, 02 (dois)
contatos com o universo prático da licenciatura. (Alecrim, Coord.).

A importância empreendida pelo aprendente (Alecrim, Coord.) a essa discussão é
profícua e chama atenção para compreensão da realidade política no sistema de formação dos
professores no país.
Após a explanação das observações compreendidas a partir das falas dos
aprendentes e na perspectiva das experiências vividas por eles mais uma voz em questão
apontou para uma compreensão a respeito da importância do Pibid para as licenciaturas. Em
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seguida, a voz proferida se despontou como sendo muito produtiva por que abordou
elementos essencias para discussão da linha em questão:

Acredito como positiva a ação do Pibid, embora ache que enquanto
Programa, ficamos reféns das escolas de educação básica (sujeito aos
professores), nossa participação não tem sido profunda, na verdade ela é
muito limitada. Não se consegue atingir os alunos da educação básica. A
meu ver o impacto do Pibid é sentido aqui na universidade bem mais que nas
escolas. (Margarida, Coord.).

O maior impacto nesta etapa da pesquisa foi poder construir e desconstruir
conceitos foi empreender uma interpretação dos elementos que foram elaborados sobre as
vozes dos sujeitos frente às experiências uma vez solidificadas a partir das vivências no Pibid.
A interpretação daquilo que foi produzido a partir das vozes dos aprendentes, provocou em
todos os envolvidos no processo uma reflexão sobre a estrutura do Programa, que por vez
foram elaboradas para contribuir diretamente com a formação dos sujeitos envolvidos no
processo, mas há de se entender que o sujeito é algo único e que as práticas formativas
elaboradas e desenvolvidas no Programa afetaram de uma forma subjetiva os aprendentes.
Diante da interpretação da produção das vozes da aprendente o que se
interpela sobre “ser refém” ou “estar refém”, conforme afirmado por Margarida (coord.) haja
vista que as duas condições delimitam a ação humana e no sentido da pesquisa em evidência,
estar refém significa seguir um caminho traçado pelos professores da educação básica
seguindo o currículo da educação básica que conforme afirmado se encontra engessado.
Ao que tudo indica, segundo a interpretação dada à voz do aprendente os mesmos
não se veem motivados a criar ações fora do contexto do currículo daquela escola sendo suas
práticas orientadas pelos supervisores e professores da educação básica e este fato tem
delimitado o processo de formação na visão dos aprendentes, pois essa forma de conduzir o
processo em que os aprendentes sem encontram permeados têm engessado as ações dos
projetos de intervenção na perspectiva do Pibid.
O Programa surgiu em 2007, são exatemente 8 (oito) anos de ação, e que aos
poucos vem angariando um número cada vez maior de escolas parceiras e de bolsistas; por
sua vez, as escolas vem desde a missão jesuítica dando continuidade a complexa missão que
é ensinar. Esse breve apontamento teve a intencionalidade de apresentar um marco temporal
entre o Programa de iniciação à docência e o início da escolarização no país servindo para
justificar o porquê da problemática apontada pela pesquisa.
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Ao adentrar a escola os aprendentes encontraram um sistema educacional que há
muito tempo vem sendo moldado de acordo a um conjunto de interesses, servindo para formar
para o mundo do trabalho, servindo para tornar os indivíduos seres humanos dotados de
habilidades... A questão apontada foi que, se tornando uma política pública de formação como
algo instituìdo o Programa estaria complementando o processo de formação de professores na
perspectiva da prática, e nesta visão o Pibid seria implementado no currículo das licenciaturas.
O aprendente (Bogarin, Id) que se encontrou envolvido com os projetos e as
práticas Pibid, externaliza de uma maneira muito original o seu olhar sobre essa intenção de o
Pibid vir a se tornar uma política formativa:
Seria ótimo! Deveria tornar-se uma política de formação, mas garantindo esse
mesmo formato. O Processo de seleção e não obrigatoriedade. As licenciaturas
ficariam bem calçadas. (Bogarin. Id).

Oportunizar a formação prática coadunando com os estágios e o movimento
teórico que compõem as licenciaturas, essa seria na visão do aprendente o movimento perfeito
do Programa.
A importância do Pibid para a formação dos seus bolsistas foi apontada por
inúmeros trabalhos como, por exemplo, estes que compõem o estado da arte da pesquisa
(TINTI 2012; MONTADOM, 2012; PIRATELO, 2013 LAGO, 2013) estes elencaram as
aprendizagens construídas a partir das experiências formativas dos bolsistas do Pibid. Os
trabalhos apontaram para a importância da formação do professor no contexto prático, as
vivencias dos bolsistas estão grafadas em seus relatos que dão um diagnóstico muito rico
sobre como as experiências construídas no espaço do Programa tendeu o fortalecimento da
formação dos envolvidos no processo. Este trabalho que buscou frente aos achados do estado
da arte da temática investigativa segue a mesma linha aclarando a partir das experiências dos
aprendentes a importância do Pibid para os cursos de licenciaturas e de Pedagogia.
Na perspectiva de ouvir as vozes dos aprendentes a produção de mais uma CIP
contribuiu com um destaque acerca do Pibid como política de formação, reforçando o
pensamento sistematizado sobre a importância do Pibid torna-se uma política de pública de
formação.
A produção desta conversa seguiu todo o contexto das demais produções, muito
embora, esta apresentou um sentido diferente, pois pôde ser compreendida como um espaço
oportuno para expor a compreensão a aprendente (Papoula. Coord.) tem nesse momento sobre
o Pibid. No espaço da pesquisa a aprendente se percebeu acolhida e encontrou neste, a
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oportunidade de falar sobre o Programa de outro ângulo. Talvez a aprendente ainda não
tivesse experienciado esta oportunidade de fazer parte de uma pesquisa sobre o Programa e
por isso tenha se sentido desprendido a tal ponto que usou desse momento como um subsídio
para apontar a condição hoje do Pibid em sua visão:

Ao participar de uma reunião hoje se percebe que o Pibid não tem mais o mesmo
fôlego. É uma questão de recurso, de manutenção do Programa e dos projetos que o
viabiliza. O Pibid cresceu muito e há uma grande dificuldade de comunicação e
isso tem desalinhado a ação dos bolsistas causando um distanciamento nas ações.
Infelizmente houve um encolhimento da Capes. No entanto eu gostaria muito de
estar hoje com outro discurso e talvez se essa nossa conversa tivesse acontecido até
o final do ano de 2014. Para mim o Pibid não emplacou enquanto uma política,
pois para isso ele teria que estar se fortalecendo se consolidando; é inegável a sua
importância para solidificar o processo de teoria e prática, essa aproximação com a
educação básica isso sim é imprescindível, mas para permanência dessas ações
teria que haver uma sustentação, um cuidado e hoje é o que falta ao Programa.
(Papoula. Coord.).

Elementos importantes são interpretados nesta produção, o primeiro deles é o
enfraquecimento da Capes conforme afirma a aprendente, a Capes como espaço de fomentos
se encontra responsável por programas de formação de professores como o Parfor,
Prodocência e Pibid. A Capes se encontra em meio a uma crise estabelecida no país e esta por
sua vez, tem conseguido afetar o Pibid. A crise apontada aqui algo que se encontra instalado
em todo o sistema político brasileiro.
Outro elemento apontado pela aprendente. (Papoula. Coord.) foi o crescimento
ocasionado ao Pibid, é um elemento que precisa ser acompanhado de perto, pois do ano de
2009 a 2013, o Pibid deu um salto significativo conforme aponta a tabela na página 58 desta
pesquisa, que apresenta os dados do Relatório de Gestão da Capes onde em 2009 a concessão
de bolsas era de 3.544 chegando a 2013 com o total de 62.070 bolsas concedidas.
Frente à proporção que assumiu o Programa, é eminente a necessidade de
acompanhamento mais expressivo e quiçá, a ausência desse acompanhamento tenha
oportunizado o enfraquecimento do Pibid conforme apontado pela aprendente (Papoula,
Coord.) para, além disso, a aprendente mencionou que a expansão do Pibid deu margem a um
distanciamento e para a pesquisa deve-se considerar que uma dos pontos estruturantes do
Pibid é a interdisciplinidade; na percepção deste aprendente a interdisciplinaridade não
acontece por que não há uma relação entre os subprojetos e linhas de ação causando a
expansão do Programa.
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Segundo a aprendente Papoula (Coord.) “o Pibid não emplacou enquanto
política”, sua afirmação parte do pressuposto que a ausência de investimento,
acompanhamento e de uma regularização do sistema que gere as ações do Pibid, têm
oportunizando este “não emplacar como política”, pois política é um conjunto de ações que
viabilizam a regulação de um determinado problema social, neste caso, são os impasses em
torno dos cursos de Licenciatura e diante do “enfraquecimento” da Capes, as ações do
Programa no que tangem a repasse de verbas e ampliação de concessão de bolsas tem sido
analisados com maior relevância observando sempre a crise política econômica instaurada no
país.
Embora exista uma problemática conforme segue apontada pela aprendente, o
Programa tem de sobremaneira provocado uma melhoria na formação dos aprendentes, sendo
estes, discentes das licenciaturas, docentes da educação superior e professores da educação
básica; esses são fatos irrefutáveis. Sua ação pode ser aferida a partir de relatos de
experiências de todos os envolvidos no processo de formação do professor.
O trabalho apresentou um conjunto de informações acerca da política formativa
nacional, tendo como destaque a implementação do Pibid e as aprendizagens que foram
experienciadas nesses espaços e que são extremamente significativas não só para os
aprendentes, mas para todos os que se percebem envolvidos no processo formativo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo intitulado como O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência como uma política pública de formação de professores: aprendentes e
aprendizagens do processo formativo apresentou as políticas públicas de formação de
professores frente à implementação do Pibid apontando, contudo a importância do movimento
construído por seus aprendentes. Teve como caminho a Epistemologia Qualitativa, os
dispositivos fenomenológicos e como instrumento para produção do conhecimento as
conversas interativo-provocativas.
O caráter interpretativo permitiu a compreensão a que se chegou o trabalho sobre
a importância das aprendizagens que foram construídas no espaço formativo que é o Pibid.
As políticas que instituem os cursos de formação de professores foram elencadas
sob o campo da LDB 9.394/96, as Resoluções nº 01 e 02 de 2002 e a Resolução nº 02 de
2015, as Metas 15, 16,17 e 18 do Plano Nacional de Educação (PNE), além dos editais que
implementam o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID. Este
arcabouço político se constituiu como o pano de fundo da pesquisa para ressaltar, contudo a
importância do Pibid frente às aprendizagens dos aprendentes.
As vozes dos aprendentes permitiram evidenciar os saberes que foram se
solidificados ao longo do percurso ressignificando a teoria e prática, visto esta ser um dos
principais fundamentos do Pibid.
As práticas articuladas e consolidadas a partir das experiências formativas foram
apresentadas neste trabalho como elementos essenciais à formação dos futuros professores da
educação básica.
Diante de uma profissão marcada por dilemas, o espaço formação de professores
ao qual é de responsabilidade da Capes criou e implementou o Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, que tem oportunizado uma formação galgada na
prática, possibilitando aos seus bolsistas o tripé da universidade que é o ensino, pesquisa e
extensão.
O Trabalho investigativo conseguiu elucidar um trabalho na perspectiva de
analisar as experiências formativas do Pibid frente a um conjunto de políticas públicas de
formação que o pôs em prática, e por sua vez aproximou a educação superior da educação
básica.
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A pesquisa buscou a partir das vozes dos aprendentes apontar as aprendizagens
destes diante de um percurso de formação envolto por políticas formativas, contudo o eixo do
trabalho esteve ancorado em analisar como se deu a implementação do Pibid frente às
políticas de formação de professores tomando como referência as aprendizagens dos
aprendentes imersos no processo formativo.
As aprendizagens no contexto do Pibid por certo foi o eixo central desta pesquisa
e destas, pode-se chegar à compreensão do quanto são de fundamental importância para os
cursos de formação de professores.
As aprendizagens dos aprendentes foram ressignificadas por todo espaço da
produção das CIP, a partir de suas vozes, em especial no eixo que trata desta temática. Por
sua vez, as aprendizagens foram apontadas como o principal elemento que direciona a
reflexão sobre a prática e sendo este o elemento indispensável à formação dos aprendentes.
Na produção das CIP foram elencadas duas observações, estas contidas no estado
da arte, capítulo III deste trabalho que apresenta o levantamento sobre os trabalhos publicados
acerca do Pibid; os dois contra pontos podem ser versados como uma possível reflexão ao que
se tem até o momento neste âmbito sobre o Pibid.
A primeira observação encontra-se direcionada sobre a estrutura funcional do
Pibid, esse apontamento compõe o trabalho de (Montadom, 2012). A referida produção
assinalou existir um sistema de hierarquia estruturado pelo Pibid, e este se encontra
direcionado para os coordenadores do Programa (professores da educação superior) o trabalho
aponta para o porquê dos coordenadores do Pibid serem professores da educação superior e
não os professores da educação básica.
Na pesquisa em questão, o olhar dos aprendentes esteve direcionado sobre a
importância que as professoras das escolas parceiras (professores da educação básica)
atribuíram a ação das supervisoras. O questionamento se deu em torno da importância do
trabalho das supervisoras nas escolas parceiras e até que ponto essa ação influencia a
aprendizagem dos aprendentes na escola e a permanência do Pibid nesse espaço.
Sabe-se que o Pibid apresenta a dimensão de abarcar todos os sujeitos envoltos no
processo de formação de professores na perspectiva do Programa, embora o eixo de sua
atuação são os bolsistas de iniciação à docência, ou seja, alunos de licenciaturas que não
tiveram o contato com a educação básica. A partir de um olhar balizador da situação citada,
cabe aos coordenadores mediar essa relação entre escola e bolsista de iniciação à docência, e
supervisores e bolsistas de Id.
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O segundo ponto encontrado no estado da arte encontra-se no trabalho de (TINTI,
2012) este diz respeito à nomenclatura do Pibid, pois para essa pesquisa o Pibid não é um
Programa de iniciação à docência, segundo os seus dados, para ser de iniciação à docência os
seus participantes teriam que ser professores da educação básica. Para esta pesquisa, não ficou
interpretado desta maneira, visto que iniciação conforme elencado neste trabalho, se refere ao
conceito de ser o primeiro contato, algo que se inicia, e para tanto essa é a principal vertente
do Pibid o de poder proporcionar o início da docência a seus bolsistas.
O movimento realizado na produção das CIP se deu de forma heterogênia
conforme era o esperado, por tratarmos de uma relação humana de aprendizagem, o contexto
interpretativo em questão a metodologia proposta, solidificou as vozes dos aprendentes.
A análise da implementação do Pibid se deu ao apresentarmos os editais
pertinentes à criação e implementação do Programa e aos documentos oficiais como decretos
e portarias, esses apresentaram a composição política que estrutura que define o Pibid. Os
documentos que implementam e definem o processo de formação dos professores foram
expostos em sua sequência de criação e de hierarquia compondo um arcabouço político que
fundamenta o processo de formação de professores.
Os editais do Pibid na pesquisa foram apresentados de acordo sua criação, e estes
comprovam a responsabilidade da Capes a formação de professores. Ao que remete os editais,
o Pibid veio ganhando espaço de acordo sua ação frente aso cursos de licenciatura. A cada
edital publicado nasceu uma nova perspectiva para esses cursos e para tanto, o Programa
alcançou um nível de expansão que segue requerendo uma maior atenção e uma avaliação
sistemática ao que se tem produzido sobre o Programa.
No que tange as políticas públicas, o trabalho superficialmente e de forma segura
conceitua o que venha ser política pública buscando apresentar um histórico das políticas
públicas de formação de professores. É oportuno que seja reforçando que, a importância desta
investigação esteve em torno de colaborar com a linha investigativa políticas públicas e gestão
da educação do Programa de Pós-Graduação em Educação-PPGED aproximando a temática
ao cerne de sua criação.
A produção do conhecimento a partir da produção das CIP contribuiu fortemente
para as conclusões apresentadas na pesquisa; a primeira delas é que, as licenciaturas têm
tratado muito superficialmente sobre a importância das políticas públicas de formação de
professores. As políticas de formação configuram-se para os aprendentes como um fator que
tem fragilizado o processo de formação. Tal fato incidiu sobre a pesquisa, já que os
aprendentes em especial de iniciação à docência (Id) muito pouco puderam ou souberam
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formular determinado ponto de vista sobre a temática investigativa que apresenta a linha 09
da produção de conhecimento deste trabalho, e tal fato pode sim colaborar para um possível
enfraquecimento dessa oportunidade formativa, já que o Pibid é o Programa que se encontra
intimamente ligado a políticas públicas de formação de professores.
Ainda sobre a produção do conhecimento outro dado deve ser considerado como
importante onde a aprendente relata sobre a propagação e força do Pibid nas licenciaturas e
bem menos na educação básica, este sem dúvida é um fator essencial para análise reforçando
aqui a relevância social da pesquisa.
Diante da interpretação dada à voz da aprendente, o Pibid foi criado e
implementado para os cursos de licenciatura e o fato de sua ação causar um impacto melhor
evidenciado nestas, ao invés da educação básica, poderia acontecer mesmo, pois a
aproximação com as escolas parceiras e a todo movimento experienciado nessa proposta
puderam provocar nos aprendentes reflexões e estas retornaram a sua gênese com maior
veemência.
Os encontros dos grupos do Pibid foi o palco para configuração da troca de
experiências, momento impar para a formação dos aprendentes que puderam externalizar suas
percepções sobre a escola. Nesta perspectiva de troca de experiências formativas o Programa
se configurou como a principal oportunidade para os aprendentes enriquecer a sua formação
na perspectiva reflexão/ação/reflexão.
A implementação do Programa nas licenciaturas se deu de forma estruturada e
gradativa, conforme os editais de implementação estão apresentados neste trabalho
enfatizando o processo histórico do Pibid.
Com o nível de abrangência cada vez mais significante nas licenciaturas, os
respectivos discentes experienciaram a estrutura formativa do Pibid e a sua implementação
que ocasionou um conjunto de saberes oriundos da experiência prática, ou seja, foi se
aproximando das escolas parceiras, conhecendo o seu itinerário, elaborando projetos de
intervenção e compreendendo o currículo da escola de educação básica, que os aprendentes
puderam externalizar a satisfação em se ter podido compor o quadro de bolsistas do Pibid.
O ultimo eixo da pesquisa na perspectiva de evidenciar o que o aprendente pode
de fato concluir do Pibid tornar uma política pública de formação, foi surpreendente. A fala de
uma aprendente destacou elementos fortes no que diz respeito à estrutura do Programa.
Na concepção da aprendente (Papoula coord.) o Pibid cresceu em estrutura, pois
tem oportunizando cada vez mais a participação de licenciandos, professores da educação
básica e superior a compôr a sua estrutura formativa, embora essa expansão tenha ocasionado
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uma ausência de acompanhamento, avaliação das práticas desenvovlvidas e de investimentos
na área.
Outro elemento em destaque apontado pela mesma aprendente é o encolhimento
da Capes no sentido do suporte ao Pibid, contudo sabe-se que o país tem enfrentando uma
crise financeira e política que infelizmente tem fregilizado o Programa. A aprendente também
externaliza que em sua concepção e entendimento, o Pibid não emplacou enquanto política
pública, pois para torna-se uma política de formação, a Capes teria que fortalecer as principais
diretrizes do Pibid, como por exemplo, a interdisciplinariedade que segundo a aprendente é
algo que sutilmente acontece no Pibid.
Para a pesquisa foi sem dúvida importante e enriquecedor ter se debruçado sobre
este objeto e então ter analisado como se deu a implementação do Programa frente às políticas
de formação de professores tomando como referência as aprendizagens dos aprendentes
imersos no processo, pois diante de toda estrutura construída neste trabalho os dados
interpretados reforçaram a importância do Programa de iniciação à docência para as
licenciaturas e a Pedagogia e esta certeza da importância do mesmo veio a partir da
interpretação subjetiva compreendida frente à metodologia de trabalho que oportunizou a
aproximação do pesquisador aos aprendentes e as suas vivências externalizadas em suas vozes
diante de uma semiestrutura criada pelo documento formulado pelo Forpibid.
Para tanto as ações experienciadas poderam ser entendidas como uma forma de
distinguir o movimento construído do Pibid; todas as aprendizagens direcionaram os
aprendentes para o caminho da docência, ao qual se sabe é algo singular.
A estrutura deste trabalho e sua relevância serviram para fortalecer a importância
do Pibid enquanto Programa de iniciação à docência e trouxe questões que podem auxiliar
pesquisas sobre o Pibid e sobre as políticas públicas formativas.
Tomando como direcionamento a subjetividade nas vozes dos aprendentes
encontraram-se verdadeiros relatos de suas experiências constituídas no Programa e estes
tiveram a intenção de fortalecer a estrutura formativa do Pibid e com isso pôder contar com a
sua permanência nas licenciaturas proporcionando um impacto positivo na qualidade
formativa dos cursos de formação de professores.
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ANEXOS
Forpibid Fórum de Coordenadores Institucionais do Pibid
Sede 2015 - UFBA/PROGRAD/PIBID - Avenida Araújo Pinho, 265 - Canela - Canela 40.110-060 - Salvador - Bahia - Tel: (071)
3283-7156 - Fax: (071) 3283-7012
Ofício Circular Forpibid Nº 01/2014
Aos Coordenadores Institucionais do Pibid
Salvador, 18 de dezembro de 2014.
Senhores Coordenadores,
Em nome dos Coordenadores Institucionais do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência – Pibid e do Pibid Diversidade presentes ou representados no V Encontro Nacional
das Licenciaturas – ENALIC e IV Seminário Nacional do Pibid, de 8 a 12 de dezembro,
encaminhamos a Carta de Natal aprovada em Assembleia e lida publicamente na sessão de
encerramento do evento. O documento tem como objetivo demonstrar a relevância do Pibid,
enquanto política pública de formação de professores e será amplamente divulgado e
encaminhado ao MEC, a CAPES e demais agências, órgãos e instituições.
Em tempo, registramos o empenho do Diretório Nacional do Forpibid e do grupo de
Coordenadores Regionais, eleitos na Assembleia, em garantir uma intensa e permanente
interlocução entre Instituições de Ensino Superior, bem como representar os interesses dos
Projetos Pibid e Pibid Diversidade a fim de colaborarmos para a valorização e melhoria da
qualidade dos cursos de licenciatura no Brasil.

Atenciosamente,

132

ANEXO ÚNICO

CARTA DE NATAL

A presença, em Natal - RN, de mais de seis mil licenciandos, professores da
Educação Básica e do Ensino Superior, no V Encontro Nacional das Licenciaturas – ENALIC
e IV Seminário Nacional do Pibid, de 8 a 12 de dezembro, demonstra a relevância do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid Diversidade, equanto
Política pública na formaação de professores que marca de forma concreta a história das
licenciaturas no Brasil.
O crescimento do Pibid, desde sua criação em 2007, além do aumento
significativo do número de bolsas para as licenciaturas, tem provocado mudanças qualitativas
no âmbito da formação de professores com impacto na Educação Básica em todas as regiões
do Brasil.
O Programa envolve hoje 90.254 bolsistas de Iniciação à Docência, de
Supervisão e de Coordenação, em 284 Instituições de Educação Superior, com 313 projetos
em 5.898 escolas da Educação Básica, no campo, em terras indígenas, nos quilombos, nas
pequenas e grandes cidades.
Para além desses números, o Pibid tem demonstrado a importância de
fortalecer cada vez mais o diálogo entre as Instituições de Educação Superior (IES) e as
Instituições de Educação Básica. São projetos, ações, práticas pedagógicas inovadoras, feiras,
exposições, produção de materiais pedagógicos, ampliação de repertório cultural, pesquisas
com o cotidiano da escola e inúmeras publicações que têm criado um movimento inovador,
crítico e propositivo na formação inicial e continuada de professores.
O PIBID tem possibilitado:
1. a revitalização das Licenciaturas;
2. a permanência dos licenciandos nos cursos;
3. a vivência dos licenciandos com as comunidades escolares sob a supervisão de professores
que integram o Programa;
4. o reconhecimento do professor da Educação Básica como coformador;
5. o compartilhamento de práticas formativas entre as diversas áreas de conhecimento;
6. a melhoria da qualidade do ensino com práticas docentes diversificadas;
7. a interlocução das IES com as escolas e com a comunidade;
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8. a melhoria do desempenho dos estudantes da Educação Básica e a motivação para seguirem
seus estudos;
9. a ampliação dos espaços de discussão sobre as práticas docentes e sobre as Licenciaturas
nas IES;
10. o desenvolvimento de práticas educativas afirmativas pautadas na diversidade cultural;
11. a sinergia entre os demais programas da CAPES, a exemplo do PARFOR, LIFE,
PRODOCÊNCIA, NOVOS TALENTOS;
12. a apropriação criativa das tecnologias da informação e comunicação;
13. o desenvolvimento de projetos e práticas interdisciplinares.

Nesse contexto, os desafios postos pelo cotidiano das escolas deixam de ser
“problemas insolúveis” e tornamse objetos de investigação para a pesquisa e para a
construção de alternativas de intervenção. Isso se desdobra em experiências formativas
plenamente qualificadas, ampliando, intensificando e reforçando o diálogo das escolas com as
IES.
Assim, mais que um programa de bolsas, o Pibid constitui se em Política
Pública de Formação de Professores, construída coletivamente, posta como um compromisso
do Estado Brasileiro, assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) e
pelo disposto na Lei 12.796 de 04 de abril de 2013, em consonância com as metas do Plano
Nacional de Educação (Lei 13.005/14) para o decênio 2014-2024.
Ante o exposto, vimos defender a manutenção e ampliação do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, por meio do fortalecimento das ações
destinadas à consolidação do Programa, sendo essa uma condição fundamental para o
exercício do direito à Educação e à formação de professores.
Em Natal, no Nordeste, no Brasil de todos nós, queremos lembrar e reiterar
o que Paulo Freire escreveu em sua carta Do direito e do dever de mudar o mundo: “Se a
educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”.

Natal, 11 de dezembro de 2014.

