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RESUMO 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma ação indutora de 

política pública de estímulo e valorização da docência, sobretudo, da formação inicial. Esse 

programa envolve: bolsistas de iniciação à docência (licenciandos), supervisores (professores 

da educação Básica), coordenadores de área (professores do ensino superior), coordenador 

Institucional (professor da IES que coordena o projeto institucional) e coordenação de área de 

gestão de processos educacionais (professor da IES que auxilia na gestão do projeto 

institucional, devido a sua proporcionalidade). Os coordenadores de área são professores do 

ensino superior que fazem a gestão de um projeto, chamado subprojeto, de acordo com a sua 

respectiva área de formação na instituição de Ensino Superior inscrita no PIBID. Dessa 

maneira, estudos recentes apontam que os Professores do Ensino Superior (Coordenadores de 

área) têm despertado o interesse por parte dos pesquisadores do programa, a partir de seus 

desdobramentos. Pretendemos, então, discutir a contribuição do PIBID para os coordenadores 

de área. Essa pesquisa tem como objetivo principal identificar e analisar as contribuições do 

PIBID para a formação e a prática docente dos coordenadores de área da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP). Buscamos, assim, contribuir para responder à seguinte 

questão: Em que medida o PIBID/UFOP contribuiu para a formação e a prática docente dos 

coordenadores de área? Para atender a essa finalidade, utilizamos a abordagem qualitativa e 

para a construção dos dados, optamos pelos instrumentos de coleta: questionário e entrevista 

semiestruturada. Participaram da pesquisa treze professores coordenadores de área do 

PIBID/UFOP. Após levantamento e análise dos dados, foi possível constatar que o 

PIBID/UFOP contribuiu para a formação e a prática docente dos participantes à medida que: 

oportunizou vivenciar o contato com a escola pública; colaborou com a construção do 

repertório de conhecimento e escrita sobre suas ações; permitiu o desenvolvimento de 

materiais didáticos; proporcionou que o grupo de coordenadores de área trabalhasse em 

conjunto; assim como possibilitou colocar a licenciatura em destaque dentro da universidade. 

 

Palavras-chave: Coordenador de área. PIBID. Prática docente. Formação docente. UFOP. 

 



 

ABSTRACT 

 

The Institutional Teaching Initiation Scholarship Program (PIBID) is an action that induces 

public policy to stimulate and enhance teaching, above all, of initial training. This program 

involves: scholarships students in teaching initiation (undergraduate students), supervisors 

(basic education teachers), area coordinators (higher education teachers), Institutional 

coordinator (higher education institution professor who coordinates the institutional project) 

and management area coordination of educational processes (higher education institution 

professor who assists in the management of the institutional project, due to its 

proportionality). The area coordinators are higher education teachers who manage a project, 

called a subproject, according to their respective area of training at the Higher Education 

institution registered at PIBID. Thus, recent studies indicate that Higher Education Teachers 

(Area Coordinators) have aroused the interest of researchers in the program, based on their 

developments. We intend, therefore, to discuss the contribution of PIBID to area coordinators. 

The main objective of this research is to identify and analyze the contributions of PIBID to 

the training and teaching practice of area coordinators at the Federal University of Ouro Preto 

(UFOP). We therefore seek to contribute to answering the following question: To what extent 

has PIBID / UFOP contributed to the training and teaching practice of area coordinators? To 

serve that purpose, we used the qualitative approach and for the construction of the data, we 

opted for the collection instruments: questionnaire and semi-structured interview. Thirteen 

coordinating professors from PIBID / UFOP participated in the research. After collecting and 

analyzing the data, it was possible to verify that PIBID / UFOP contributed to the training and 

teaching practice of the participants as: it made it possible to experience contact with the 

public school; it collaborated with the construction of the repertoire of knowledge and writing 

about their actions, allowed the development of teaching materials, provided the group of area 

coordinators to work together, as well as making it possible to highlight the degree within the 

university. 

 

Keywords: Area coordinator. PIBID. Teaching practice. Teacher training. UFOP. 
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INTRODUÇÃO 

 

Meu interesse em estudar sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) ocorreu no período da graduação em Pedagogia, momento em que tive 

contato com o PIBID da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)1, após participar, 

como estagiária, da coordenação institucional do programa, em meados de 2013/2014, 

atuando na Pró-reitoria de Graduação da Universidade. 

O programa envolvia a participação de licenciandos, professores da Educação Básica e 

professores da Universidade, e contava também com a coordenação institucional (professor da 

IES que coordenava o projeto institucional na universidade), a coordenação de área de gestão 

de processos educacionais (devido a proporcionalidade do tamanho do programa, o 

PIBID/UEMG contou com dois professores da IES que auxiliaram na gestão do projeto 

institucional) e coordenação de área (professor da IES que coordenava um subprojeto2 por 

área, inscrito dentro do projeto institucional). 

Entre as atividades desenvolvidas, enquanto estagiária, estava o contato direto com os 

coordenadores de área, pois a coordenação institucional, em seu fluxo de trabalho, mediava as 

relações de trabalho com os professores dos subprojetos da instituição para dar apoio e 

suporte no desenvolvimento do trabalho. Percebi, então, uma oportunidade diferenciada de 

contato com o programa, mediante estágio remunerado, obtendo um espaço de diálogo e de 

preparação para o contato direto em sala de aula. 

Assim, graduada em Pedagogia, pensei em ingressar no mestrado e o PIBID foi um 

tema de interesse de pesquisa. Ao iniciar o mestrado em educação na Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), observei que o programa tinha grande valor para a instituição, o que 

gerava uma grande mobilização em seu entorno.3  

                                                           
1 O PIBID/UEMG1, à época, concentrava cerca de 17 escolas com trabalhos desenvolvidos distribuídos nos 

municípios de Minas Gerais, devido à universidade ser multicampi, atendiam 230 bolsistas licenciandos, 42 

professores supervisores, 21 coordenadores de área, 1 coordenador institucional e 2 coordenadores de área de 

gestão de processos educacionais nos anos de 2013 e 2014, a partir do edital 61/2013. Dados obtidos pelo Jornal 

da UEMG, página 9, de novembro de 2014, informados pela coordenação institucional. Disponível em: 

<http://intranet.uemg.br/comunicacao/arquivos/PubLocal21P20141117134620.pdf>. Acesso em: 13 de 

novembro de 2018. 
2 Subprojeto é uma subdivisão de um projeto institucional. A instituição de ensino superior cadastra um projeto 

institucional na CAPES e inscreve os subprojetos existentes na proposta institucional. Assim, o coordenador de 

área gerencia o subprojeto da área correspondente à sua formação. 
3 Observei que na UFOP, ocorreu um grande movimento de divulgação do “#ficapibid”. Além disso, foi 

perceptível em diferentes espaços da universidade a distribuição de cartazes, flyers, divulgação em redes sociais. 

Nesse sentido, percebemos que houve bastante diálogo sobre a importância do PIBID entre os pibidianos e 

professores engajados nesse projeto institucional, além de manifestações sobre incertezas ou sobre a 

continuidade do programa PIBID no modelo do Edital 061/2013. O PIBID/UFOP divulgou entrevistas e vídeos 

com depoimentos dos participantes e colaboradores em sua rede social “facebook”, disponível em: 

http://intranet.uemg.br/comunicacao/arquivos/PubLocal21P20141117134620.pdf
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Outro motivo que justifica a relevância deste estudo é o levantamento das pesquisas 

sobre o PIBID dentro da UFOP. Ao realizar um breve levantamento sobre o programa no 

repositório da UFOP, foram encontradas apenas duas dissertações sobre os sujeitos do 

programa, a saber: o trabalho de Martins (2017), que tratava a respeito do supervisor, com o 

título “Experiências formativas no âmbito do PIBID: um estudo sobre o desenvolvimento 

profissional de professores supervisores do programa”, e a outra dissertação sobre os egressos 

da licenciatura, de Oliveri (2014), intitulada “Políticas de formação de professores no Brasil: 

um estudo sobre o PIBID na região dos Inconfidentes-MG”. Tal fato instigou o 

desenvolvimento do presente trabalho que teve o intuito de investigar sobre os coordenadores 

de área, buscando ampliar o acervo sobre o tema. 

Pois bem, o PIBID era uma ação da Política Nacional de Formação de Professores e 

foi implementado a partir de 2007 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), uma fundação vinculada ao Ministério da Educação (MEC) atuante na 

expansão e na consolidação da pós-graduação stricto sensu em todos os estados brasileiros, 

que assumiu o papel de “implementadora e instrumentalizadora” de políticas públicas de 

formação inicial e continuada. (OLIVEIRA et al., 2018). 

O programa se constituiu como uma ação indutora de políticas públicas, a partir de um 

programa de formação de professores voltado para o fortalecimento dos cursos de licenciatura 

e valorização do magistério, tornando-se, desde sua implementação, tema de pesquisa dos 

estudos sobre a formação de professores no Brasil. Trouxe em seu bojo a discussão de novos 

modelos de formação de professores, como discutido por Nóvoa (1995; 2017), a respeito da 

necessidade de se produzir uma formação que perpasse as mudanças simultaneamente à 

transformação da escola. 

O PIBID tornou-se estratégico na Diretoria de Educação Básica (DEB)4 da CAPES, 

pois buscou potencializar os efeitos de “indução”5 na formação docente dos sujeitos 

participantes (bolsistas de iniciação à docência, professor supervisor e coordenador de área) e, 

                                                                                                                                                                                     
<https://www.facebook.com/pg/pibidufop/videos/?ref=page_internal> Acesso em outubro de 2019. A seguir, a 

CAPES divulgou, em 2018, um novo edital modificando a estruturação do programa para um novo modelo de 

funcionamento e organização. 
4 A Diretoria de Educação Básica, atua em dois direcionamentos: 1) induzindo a formação inicial de professores, 

como também organizando e apoiando o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR), e 2), articulando projetos de valorização do magistério. 
5 No Art. 2, § 2º da Lei nº 11.502, de 11 de Julho de 2007, modifica as competências da CAPES, mencionando 

que: “A Capes subsidiará o Ministério da Educação na formulação de políticas e no desenvolvimento de 

atividades de suporte à formação de profissionais de Magistério para a Educação Básica e Superior e para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do País.” 

https://www.facebook.com/pg/pibidufop/videos/?ref=page_internal
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desse modo, transformou a formação de professores, que passou a ser colocada como uma 

importante ação para a promoção da qualidade da educação no país.  

Com o edital publicado pela CAPES, a Instituição de Ensino Superior (IES) submete 

um projeto institucional para aprovação e, após essa etapa, a equipe gestora do programa, que 

é composta por um coordenador institucional e um coordenador de gestão de processos 

educacionais (cargo que vigorou a partir de 2011), seleciona professores do ensino superior 

das respectivas instituições de ensino, para atuarem como bolsistas do programa, 

denominados “coordenadores de área”.  

Os coordenadores devem submeter, à instituição de ensino em que trabalham, um 

subprojeto para aprovação, que consiste em uma proposta de trabalho que envolva a área de 

conhecimento onde atua, assim, estabelecendo uma relação entre as escolas de educação 

básica, e firmando uma parceria com uma escola definida de acordo com os critérios do 

PIBID, a partir do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), para estabelecer 

um campo de trabalho. Assim, selecionam-se também os bolsistas supervisores (professores 

da educação básica) que são atuantes na escola parceira onde orientam, in loco, os bolsistas de 

iniciação à docência (licenciandos) selecionados pelos coordenadores de área. 

Em virtude disso, o programa se constituiu como um “terceiro espaço”6 de formação, 

promovendo a transformação social e formativa dos sujeitos envolvidos. (OLIVEIRA et al., 

2018). Assim, segundo o relatório de avaliação7, o programa tem contribuído tanto para a 

formação, como para a prática docente8 dos participantes envolvidos, a saber, licenciandos 

(professores em formação), supervisores (professores da Educação Básica), coordenadores de 

área (professores do Ensino Superior), coordenador institucional (professor da IES que 

coordena o projeto institucional) e coordenação de área de gestão de processos educacionais 

(professor da IES que auxilia na gestão do projeto institucional) .  

Pelo fato de envolver professores das universidades (coordenadores de área)9, esses 

acabam por receber uma formação diferenciada dos demais professores do Ensino Superior, 

                                                           
6 Rodrigues (2016, p. 23) traz o conceito do PIBID como terceiro espaço a partir de Zeichner (2010), em que a 

definição “diz respeito à criação de espaços híbridos nos programas de formação inicial de professores que 

reúnem professores da Educação Básica e do Ensino Superior, e conhecimento prático profissional e acadêmico 

em novas formas para aprimorar a aprendizagem dos futuros professores”. 
7 Estudo avaliativo sobre o PIBID realizado pelos pesquisadores Gatti et al., através da Fundação Carlos Chagas 

de 2014, volume 41. Disponível em: <https://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/24112014-

pibid-arquivoAnexado.pdf>. Acesso em: 03/10/2018. 
8 Nesta pesquisa, o termo prática docente equivale ao termo prática pedagógica. 
9 Embora o programa tenha o foco na formação inicial dos licenciandos e repercuta na valorização do Magistério 

por meio dos bolsistas supervisores do programa, envolve também os professores do ensino superior 

(coordenador, coordenador de área de gestão de processos educacionais, coordenador de área) que articulam o 

subprojeto entre a universidade e a escola de educação básica. O estudo de Fernandes (2016) traz o impacto e o 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/24112014-pibid-arquivoAnexado.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/24112014-pibid-arquivoAnexado.pdf
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uma vez que têm contato com a escola, professores da educação básica e licenciandos em sala 

de aula. Nesse processo, os participantes trazem novos questionamentos sobre a relação entre 

a teoria e a prática, sendo mobilizados ao diálogo, bem como às reflexões do universo 

acadêmico de acordo com a realidade nas escolas públicas, as práticas docentes e as 

pesquisas. 

A Portaria 096, de 18 de julho de 2013, artigo 34, institui requisitos para a participação 

como bolsista de coordenação de área do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), a saber: 

 

III – ser docente e estar em efetivo exercício das atividades do magistério no Ensino 

Superior; 

IV – possuir experiência mínima de 3 (três) anos como docente do Ensino Superior; 

V – ministrar disciplina em curso de licenciatura da IES na área do subprojeto; 

VI – possuir experiência na formação de professores ou na execução de projetos de 

ensino, comprovada por pelo menos dois dos seguintes critérios: 

a) orientação de estágio em curso de licenciatura; 

b) curso de formação ministrado para professores da Educação Básica; 

c) coordenação de programas ou projetos de formação para o Magistério na 

Educação Básica; 

d) experiência como docente ou na gestão pedagógica da Educação Básica; 

e) produção na área. (BRASIL, 2013, p. 13) 

 

O documento mencionando nos leva a perceber que a formação do coordenador de 

área perpassa os conteúdos e o preparo didático e pedagógico. Além de ressaltar uma 

experiência prática que auxilie na reflexão de situações vivenciadas em sala de aula pelos 

bolsistas de iniciação à docência, bem como por si mesmo, enquanto professor formador. 

O coordenador de área deve trabalhar com diversos contextos formativos que 

implicam em subsidiar o desenvolvimento profissional para que as práticas sejam 

aperfeiçoadas continuamente. Para isso, a formação de professores deve promover diálogo 

com os conhecimentos aliado à prática pedagógica, algo que o PIBID se propõe a fazer e. por 

isso. se torna tão relevante. 

O programa foi implementado em todo o Brasil como uma política pública 

educacional de formação de professores que visava, conforme a Portaria nº 096 de 18 de 

Julho de 2013, artigo 4º, “contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 

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

licenciatura”, nos termos do inciso VI, da Seção II (BRASIL, 2013, p. 3); viabilizando uma 

                                                                                                                                                                                     
desdobramento do programa em relação aos coordenadores de área, incidindo em perspectivas não formuladas 

anteriormente pelo programa. 



17 

 

formação diferenciada e articulando os âmbitos tanto dentro da universidade, quanto fora 

dela. 

Estudos realizados sobre esse programa, tais como o relatório de avaliação elaborado 

por Gatti et al.  (2014), mostram que ele contribui para a qualidade da Educação Básica, já 

que consiste em um espaço de diálogo e de formação que incide em suas práticas docentes, 

além de contribuir para que o licenciando tenha uma experiência com a docência antes de sua 

atuação profissional, minimizando o choque de realidade10. 

Diante do exposto, da experiência da pesquisadora no programa e da relevância do 

PIBID nas relações entre a formação e a prática docente, propõe-se a seguinte questão de 

investigação: “Em que medida o PIBID contribuiu para a formação11 e a prática docente dos 

coordenadores de área?”  

Para respondê-la, estabelecemos o seguinte objetivo geral: Analisar as contribuições 

do PIBID para a formação e a prática docente dos coordenadores de área do PIBID/UFOP. 

Como objetivos específicos, estabelecemos: analisar o processo de implementação do 

PIBID/UFOP na Universidade; conhecer a trajetória de formação dos professores 

coordenadores de área e compreender a experiência de formação para os coordenadores de 

área em relação à participação no PIBID/UFOP; analisar a percepção dos coordenadores de 

área sobre em que medida o PIBID/UFOP contribuiu para a sua prática docente e formação. 

Assim, esta pesquisa se justifica na medida em que pode esclarecer as contribuições do 

PIBID/UFOP para a formação e a prática docente dos coordenadores de área dessa instituição, 

como dos demais professores e pesquisadores que passaram pelo programa. 

Tendo como base as considerações a respeito da importância de se pensar o programa 

para a formação dos professores, que são formadores, buscamos trazer as contribuições do 

PIBID a partir do olhar dos próprios coordenadores de área do programa que participaram do 

Edital 061/201312, em relação à sua formação e prática docente. 

Desse modo, o texto ora apresentado organiza-se da seguinte forma: o capítulo um 

abordará o processo de retomada histórica sobre a formação de professores no Brasil, 

contemplando o resgate histórico sobre os cursos de formação de professores no Brasil desde 

                                                           
10 Lima (2006, p. 93) discorre sobre o choque de realidade, quando menciona que nos primeiros anos da 

profissão docente o recém licenciado tem o estranhamento com a realidade, de fato, em relação ao conhecimento 

adquirido no curso e à realidade da profissão, dialogando com o que foi definido na DCN 2015, em relação à 

promoção dos espaços de reflexão crítica. 
11 Entendemos que a formação e a prática estão interligadas. No entanto, utilizaremos os dois termos para 

ressaltar a importância dos dois processos. 
12 O edital 061/2013 teve vigência de março de 2013 a janeiro de 2018, contemplando 72.000 bolsas, sendo 

distribuídas 10. 000 bolsas para os licenciandos do Programa Universidade para Todos (ProUni) e professores 

envolvidos na orientação e supervisão do projeto.  
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o Decreto Lei nº 1.190, de 1939, que institui o curso de Pedagogia no Brasil, até as Diretrizes 

Nacionais da Educação de 201513, legislação vigente, que regulamenta a formação de 

professores no âmbito nacional. 

Esse capítulo foi dividido com um subtópico que considerou os estudos sobre a prática 

docente, compreendendo os diferentes sentidos e significados, e abordando, assim, os 

conceitos sobre a prática docente/pedagógica e os espaços da prática. 

No capítulo dois, discutimos os processos de implementação e desenvolvimento do 

PIBID na UFOP, a partir do Edital nº 061/2013, bem como a Portaria 096/2013, que exige 

requisitos específicos para a seleção dos coordenadores de área para trabalhar com a formação 

de professores. Além disso, fizemos um breve levantamento sobre o que dizem as pesquisas 

sobre o ator coordenador de área em três fontes de pesquisa: dois periódicos14, a Plataforma 

de Catálogo de Teses e Dissertações da Capes e o Grupo de trabalho sobre formação de 

professores (GT8), da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED). 

O capítulo três aponta o percurso metodológico da pesquisa e seu desenvolvimento, 

desde os procedimentos para a coleta de dados, apontando a escolha dos instrumentos para 

sua realização, até os dados obtidos com os questionários e o perfil dos coordenadores de 

área. 

Apresentamos, ainda, a delimitação dos participantes, o detalhamento do grupo de 

sujeitos, a forma com que o processo prático da pesquisa ocorreu, bem como o motivo da 

escolha da interpretação, a partir da constituição dos dados, e o processo de elaboração das 

categorias.  

No quarto capítulo, apresentamos, discutimos e analisamos os dados coletados. Desse 

modo, o capítulo foi organizado a partir das categorias encontradas que emergiram da fala dos 

entrevistados. Durante a análise, procuramos evidenciar em que medida o PIBID contribuiu 

para a formação desses coordenadores de área (professores da universidade) no PIBID/UFOP. 

Buscando contribuir com este estudo, destacamos, ainda, alguns apontamentos importantes 

sobre o programa dentro da universidade e os impactos dele sobre esses sujeitos participantes, 

a partir da visão dos mesmos.  

Por fim, no último capítulo, apresentamos as considerações finais a respeito desta 

                                                           
13 A Resolução nª 02, de 1º de Julho de 2015, define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. 
14 Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores (RBPFP) e Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos (RBEP). 
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pesquisa. Para isso, retomamos alguns pontos importantes destacados durante a realização da 

mesma, que nos permitem levantar questões para as novas buscas em que esta pesquisa pode, 

ainda, contribuir e instigar. 
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1 UMA RETOMADA HISTÓRICA NO BRASIL SOBRE A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

A formação de professores tem sido uma temática importante no campo das pesquisas 

em Educação. Entre os vários aspectos relacionados a esse assunto, ao se pensar a relação 

entre a teoria e a prática, percebemos a ambiguidade, destacada por Saviani (2009), entre dois 

modelos de formação: o modelo de conteúdos culturais cognitivos e o modelo pedagógico 

didático. No entanto, conforme apontado por Cunha (2010), a partir de todas as mudanças 

ocorridas no contexto social, há uma multiplicidade de mudanças ligadas ao conhecimento e, 

consequentemente, à formação, abarcando as contradições do professor (CHARLOT, 2008).  

O modelo de conteúdos culturais cognitivos destaca-se pelos cursos de formação de 

especialistas em que são priorizados os conteúdos utilizados a partir da disciplina ministrada. 

Já o outro modelo diz respeito ao pedagógico didático presente nos cursos de formação de 

professores, onde defende-se a necessidade do preparo tanto pedagógico, quanto didático 

(SAVIANI, 2009; MAZOTTI, 1993). 

Diante disso, observa-se a presença desses dois modelos, ao longo do tempo, para a 

formação de professores. Porém, de acordo com Saviani (2009), eles não conseguem englobar 

todas as diversidades presentes dentro do contexto escolar, sendo insuficientes em um cenário 

de mudanças e transformações. 

Consideramos que a Educação é composta por dinâmicas diferentes, necessidades, 

espaços diversos e contextos múltiplos. Tedesco e Fanfani (2004) esclarecem que existe um 

novo espaço de diálogo e interação que perpassa a formação de sujeitos diversos, desde os 

professores até os alunos. Os autores ponderam que os novos docentes e os novos alunos 

estão presentes, coexistindo-se, e imersos em diversas culturas, crenças, realidades e novas 

demandas sociais, incorporadas pela escola. 

Nesse contexto de transformação dos aspectos relacionados à escola e aos sujeitos ao 

longo do tempo, o mesmo tem ocorrido no que diz respeito à formação de professores. Temos 

modelos diversos de formação, como orientações aos cursos, que tentam abarcar o contexto 

histórico presente à cada época. Desse modo, a seguir, se discute o processo de formação dos 

professores no Brasil, desde a Escola das Primeiras Letras até a legislação vigente Nacional 

de Formação de Professores. 
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1.1 Dos estudos sobre a formação docente 

 

Nesta secção, é abordada a formação de professores no Brasil, considerando sua 

retomada histórica. Dessa forma, é importante e essencial refletir sobre os princípios, 

orientações e modelos de formação que repercutem nos cursos de formação de professores, 

para que, como afirma Imbernón (2004), seja possível refletir sobre o processo de 

conhecimento e construção da formação docente. 

A formação, enquanto conhecimento profissional básico destacado por Imbernón 

(2004), contribui para uma reflexão sobre as estruturas, como um todo, que devem ser 

repensadas, tais como conteúdo, metodologia e modelo aplicado, incluindo, assim, tudo o que 

envolve a aplicação prática, bem como as ações do “currículo oculto”15. 

Entendemos que a formação de professores deve ser alinhada aos princípios de um 

processo continuum, durante toda sua atuação profissional e de formação, como também é de 

entendimento da Diretoria de Educação Básica (DEB/CAPES) (BRASIL, 2013, p. 6). A 

formação, como evidencia García (1999), começa na pré-formação e vai se aperfeiçoando de 

forma permanente16.  

É reconhecida como um processo e ocorre de maneiras diversas, inclusive como 

“autoformação”, na reflexão sobre as próprias práticas, saberes e metodologias, entre outros 

aspectos. Segundo García (1999, p. 19), pode ser entendida “como uma função social de 

transmissão de saberes, de saber-fazer ou do saber-ser que se exerce em benefício do sistema 

socioeconômico, ou da cultura dominante.” Assim, o autor reverbera que a formação caminha 

junto a algum projeto político, ou seja, para um determinado fim. 

Nesse sentido, a formação tem sido construída e influenciada por fatores apontados 

por García (1999, p. 13), como “o impacto da sociedade da informação, do mundo científico e 

tecnológico e a internacionalização da economia”. Dessa forma, a formação na sociedade tem 

sido afetada pelo contexto histórico, social, econômico e político que se desdobra, 

historicamente, na formação de professores. 

É preciso compreender, historicamente, a formação de professores através das 

licenciaturas específicas e do curso de Pedagogia. Os cursos de formação de professores 

iniciaram sua proposta com a criação dos cursos de Primeiras Letras, no final do século XIX, 

                                                           
15 Como Silva (1999) salienta, existem influências na formação que afetam a aprendizagem dos alunos e a 

formação dos professores no contexto formativo, através de práticas, valores e ações que não foram planejados, 

mas que envolvem o espaço político que é a escola. 
16 Imbernón (2009, p. 26-30) pondera um conjunto de características à formação permanente a partir da 

colaboração, organização estável, respeito, liderança democrática, participação coletiva, interferência interna e 

externa, diversidade de agir e de pensar, participação em planejamento, execução e avaliação, apoio e feedbacks. 
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como afirma Gatti (2010, p. 1356). Segundo a autora, assim permaneceu, provisoriamente, à 

exceção da formação de nível médio para a atuação na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental.  

A preocupação com a elevação da escolaridade do professor também ocorreu em 

relação aos professores dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, os 

chamados “professores secundários” pois, até então, eram reservados a profissionais “liberais 

e autodidatas” (GATTI, 2010, p. 1356). 

No Brasil havia poucos professores formados, como também poucas escolas de nível 

secundário. Sendo assim, os bacharéis, à época, cursavam um ano com disciplinas da área 

educacional e poderiam exercer a licenciatura. 

Desde a criação do curso de formação de professores no Brasil, instituído em 1939 

pelo curso de pedagogia, ligado à Faculdade Nacional de Filosofia, na Universidade do Brasil, 

percebe-se o desenrolar de sua construção (BRZEZINKSI, 1996). Inicialmente, sua 

regulamentação detinha-se ao Decreto 1.190, de 4 de abril de 1939, em que a formação do 

bacharel estava associada aos cargos de técnicos da Educação e, os licenciados, à docência.  

A pedagogia, pensada por Anísio Teixeira e Fernando Azevedo17, existia na esfera 

universitária com os Institutos de Educação do Distrito Federal e de São Paulo. Conforme 

Silva (2006) destaca, existiam três seções nos cursos que envolviam Ciências, Letras e 

Didática. O bacharelado ocorria em três anos e, com mais um ano voltado para a didática, 

formava-se os licenciados. Esse modelo ficou conhecido como “esquema 3+1” e acentuou 

ainda mais a divisão entre bacharelado e licenciatura, reduzindo a didática à forma de ensinar.  

Para Brzezinski (1996), a complementação de estudos gerava, de certo modo, 

redundância em relação ao conteúdo da pedagogia e da didática (SILVA, 2006, p. 13). Pois, a 

Didática apresentava-se como repetição do que ora havia sido contemplado no curso de 

bacharelado, trazendo para si o aspecto de “excesso”. A redundância, destacada por Silva 

(2006) e Brzezinski (1996), potencializava a dicotomia entre conteúdo específico e método de 

ensino em relação ao conhecimento.  

Assim, Silva (2006) salienta que, posteriormente, houve uma revisão do curso que 

excluiu a didática geral e especial da formação no bacharelado, o que tornou, segundo a 

autora, a formação e a identidade profissional do pedagogo ainda mais obscura.  

                                                           
17 Esses intelectuais participaram da elaboração do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932, o qual 

corroborava com a reformulação educacional que foi bastante defendida, mesmo em posições destoantes em 

relação à concepção de formação pensada por ambos. 
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Saviani (2006) esclarece que a formação pelo “esquema 3+1” ocorria da seguinte 

forma: 

 

Os primeiros formavam os professores para ministrar as várias disciplinas que 

compunham os currículos das escolas secundárias; os segundos formavam os 

professores para exercer a docência nas Escolas Normais. Em ambos os casos 

vigorava o mesmo esquema: três anos para o estudo das disciplinas específicas, vale 

dizer, os conteúdos cognitivos ou “os cursos de matérias”, na expressão de Anísio 

Teixeira, e um ano para a formação didática (SAVIANI, 2006, p. 146). 

 

Cabe ressaltar a incoerência oriunda desse tipo de formação, uma vez que os cursos de 

“formadores”, ou seja, o curso de Pedagogia, preparava para atuarem como professores da 

Escola Normal. No entanto, não contemplavam o currículo do curso de que estavam 

formando.  

Nesse sentido, Brzezinski (1996) explicita que, ao ser formado em Pedagogia, no rol 

de disciplinas do bacharelado e do curso de didática, os egressos desse curso não 

necessitavam cursar as disciplinas em que os futuros professores iriam atuar no “curso 

primário”. Nesse viés, Brzezinski (1996, p. 45) ressalta que a estruturação “facilitou a adoção 

da premissa ‘quem pode o mais, pode o menos’”. Esse entendimento se encontrava no 

Decreto-Lei nº 1.190/1939. 

Considerando a formação e a identidade do curso de Pedagogia ainda indefinida, 

Brzezinski (1996, p. 44) alerta para o caráter de “ruptura entre os conteúdos dos 

conhecimentos específicos e o método de ensinar esse conteúdo”, presente, especificamente, 

quando “o bacharel em Pedagogia fazia o curso de Didática18” pois, remetia-se à dualidade no 

processo de formação. 

Ainda assim, como aponta Saviani (2009, p. 146), a mesma orientação se ateve ao 

ensino normal, através do Decreto-Lei nº 8.53019, de 2 de janeiro de 1946. Nessa proposta do 

curso20, era dividido em dois ciclos: no primeiro, formava-se professores regentes para o 

então denominado “Ensino Primário”, com duração de quatro anos; e, no segundo, os do dito 

“Ensino Secundário”, com total de três anos.  

Percebe-se que quando os cursos foram implementados, concebendo o caráter 

“profissional”, segundo Saviani (2009), a estrutura de disciplinas não contemplava a prática 

                                                           
18 Brzezinski (1996, p. 45) ressalta que as disciplinas dos dois cursos estavam disponíveis no artigo 58, do 

Decreto-lei nº1.190/1939, nas disposições transitórias. 
19 Saviani (2009, p. 146) destaca que o Decreto-lei foi repercutido como “Lei orgânica do Ensino Normal” 

(Brasil, 1946). 
20 Saviani (2009, p. 147) salienta que os cursos normais faziam a divisão de maneira que os cursos para o 

primeiro ciclo “tinham um currículo centrado nas disciplinas de cultura geral” e os para o segundo ciclo, estavam 

imbricados os ideais das reformas que ocorreram na década de 30, com os fundamentos da Educação.  
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nas escolas, observando-se uma perspectiva dualista desses dois modelos nos cursos de 

licenciatura e de Pedagogia. 

Em virtude disso, um recorria aos conteúdos culturais-cognitivos21 e o outro colocava 

a didática como um fator de menor importância, resumindo-a à “interpretação de um conteúdo 

a ser transmitido”. Dessa maneira, Saviani (2009) ressalta que: “consequentemente, o aspecto 

pedagógico-didático, em lugar de se constituir em um novo modelo a impregnar todo o 

processo da formação docente, foi incorporado sob a égide do modelo dos conteúdos 

culturais-cognitivos” (SAVIANI, 2009, p. 147). 

Para a formação de professores, o “aspecto pedagógico-didático”22 apresentava-se com 

veemência nesse modelo, como uma mera exigência para a atuação profissional, o que Silva 

(2006) ressalta “não parecer definir a especificidade do curso”. 

A dualidade de modelos de formação resultou no impacto na formação dos professores 

secundários, pois esses foram formados a partir de universidades e instituições de Ensino 

Superior e, o outro modelo, incorporado pelas escolas normais na formação dos professores 

primários (SAVIANI, 2006, p. 2). 

Nesse sentido, Saviani (2006, p. 2) salienta que “o que está em causa aí não é 

propriamente uma omissão da universidade em relação ao problema da formação dos 

professores, mas a luta entre dois modelos diferentes de formação”. Continuando, aponta 

como a universidade esteve empenhada na formação dos conteúdos, sua maior preocupação, 

colocando o aspecto didático-pedagógico em segundo plano, de forma que acreditava-se que a 

formação, nesse outro aspecto, se daria em decorrência da prática (SAVIANI, 2006). 

Nesse segundo modelo de formação didático-pedagógico para os professores 

primários, era o contrário. A formação prática estava em relevância, assumindo uma maior 

preocupação quanto à formação. 

O percurso de formação de professores no Brasil, como explicitado por Saviani 

(2006); Brzezinski (1996) e Silva (2006), foi um longo processo dificultoso para formar 

professores, devido ao que Chagas (1984, p. 23) estabelece como “interminável sucessão de 

avanços e recuos” relacionados às escolas normais, em caráter de provisoriedade da medida 

de formação.  

                                                           
21 Para Saviani (2006), esse modelo retrata que “a formação dos professores se esgota na cultura geral e no 

domínio específico dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que o professor irá 

lecionar”. 
22 O modelo pedagógico-didático, segundo Saviani (2006), entendia que a formação dos professores só consegue 

ser efetiva se contemplar esse aspecto. 
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Sendo assim, o curso de Pedagogia passava por uma indefinição em relação à sua 

identidade e pensou-se, então, na reformulação de disciplinas e estrutura curricular, baseando-

se em sua relação direta23 com as atividades da profissão. 

Silva (2006, p. 23) menciona que realizar escolhas dentro das opções do curso 

recorrendo às atividades que buscava desempenhar, demonstrava-se “tendência que era 

bastante visível no contexto pós-golpe militar de 1964”, pois visava os mesmos objetivos do 

projeto de desenvolvimento da nação, do governo e, sendo assim, a administração escolar era 

submetida às mesmas orientações, assemelhando-se às tarefas e ao currículo, que foram 

característicos desse contexto. 

É importante destacar que a formação do magistério para os ensinos primário e médio 

foi estabelecida pelos currículos mínimos, com a duração dos cursos regulamentada pelo 

Parecer 262, de 1962, que também fixava as disciplinas e conteúdos para o bacharelado e 

incluía estudos sobre ensino-aprendizagem, tentando sanar a dimensão didática e pedagógica. 

Ocorreram, assim, encontros de estudantes e educadores para tratarem da 

reformulação do curso de pedagogia. Silva (2006) esclarece que o Estado preocupava-se com 

a produtividade e a economia de recursos, sendo assim, a reforma do Ensino Superior24, 

aprovada em 1968, atendia a essa agenda governamental. 

O Parecer 252/69, incorporado à Resolução 2/69 do Conselho Federal de Educação 

(CFE), fixou a parte comum para todos e uma parte diversificada para a formação de 

professores para o ensino normal e especialistas de educação básica (supervisores, inspetores, 

administradores e orientadores escolares). 

Esse parecer adverte que o diploma do curso de pedagogia deveria ser um único 

documento com a inscrição de bacharelado, uma vez que se entendia que a licenciatura era 

dispensável, pois “o pedagógico já constitui o próprio conteúdo do curso” (SILVA, 2006, p. 

31). No entanto, a aprovação pelo plenário foi pela inscrição de licenciado25. Como já 

mencionado, o parecer procurou esclarecer “o direito ao magistério primário (BRASIL, CFE, 

Documenta, n. 100, p. 110 apud SILVA, 2006, p. 31). 

                                                           
23 Silva (2006, p. 23) esclarece que “o que se defendia, então, era que, num determinado momento do curso, os 

alunos passassem a fazer suas opções curriculares em função das tarefas que pretendessem desempenhar dentre 

as que se esboçavam e as que já encontravam definidas para o pedagogo”. 
24 A Reforma Universitária, através da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, se norteava pelos princípios da 

agenda governamental que eram “eficiência e produtividade” nos moldes do tecnicismo. (SILVA, 2006, p. 25) 
25 À época, a ementa apresentada pelo Conselheiro D. Luciano Duarte, defendia, segundo Silva (2006, p. 31) 

esclarece, que poderiam ser “baixados, a licença para os cursos de licenciatura plena”, para atuar nos cursos 

Normal, a partir de seu registro profissional, caso “faltassem professores”, poderiam lecionar tanto a parte 

comum, como as habilitações específicas. 
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Quanto ao estágio supervisionado nas áreas, tornou-se obrigatório através da 

Resolução 2/69, pois entendia-se que o parecer estabeleceria correlação entre a vivência 

prática como fundamental na especialidade escolhida e, dessa forma, segundo Silva (2006), 

estabeleceu-se 5% do percentual da duração do curso para o estágio (BRASIL, CFE, 

Documenta, n. 100, p. 115) 

A partir de 1964, com o golpe militar, aconteceram transformações oriundas das 

adequações e exigências das legislações de ensino. A Lei nº 5.540/1968 e a Lei n 5.692/71, 

foram alteradas de maneira que a denominação do Ensino Primário mudou para Primeiro 

Grau e do Ensino Médio para Segundo Grau. Saviani (1982) criticou essa lei pois, na visão do 

autor, equiparava os leigos aos diplomados, afetando a qualidade da formação de professores 

e da Educação. Incorporou-se, de forma adaptada, algumas reivindicações como a autonomia 

universitária para ampliação dos cursos26, mobilizadas pelos professores e pelo movimento 

estudantil. 

Como ressalta Cunha (2000), foi nesse controverso contexto da ditadura militar (1964-

82) que a universidade brasileira teve “um impulso”, mesmo com as consequências que 

acarretaram sua história. 

Segundo Cunha (2000, p. 178-179), nesse período houve um compromisso importante 

entre os professores e pesquisadores, onde foram mobilizados importantes recursos à pós-

graduação: 

 

De outro lado, no entanto, uma aliança tácita entre docentes e pesquisadores 

experientes fez com que as agências de fomento ampliassem em muito os recursos 

destinados à pós-graduação; novos prédios foram construídos nos campi e 

laboratórios foram equipados; a profissão docente foi institucionalizada mediante o 

regime de tempo integral e de dedicação exclusiva; as instituições públicas de ensino 

superior ampliaram expressivamente o número de estudantes nelas matriculadas. 

(CUNHA, 2000, p. 179). 

 

A lei da reforma universitária impactou de forma significativa os cursos de formação 

de professores, sobretudo a Faculdade de Educação, pois, como salientou Brzezinski (1996, p. 

67), o impacto se iniciou já com a votação no CFE, sobre o currículo mínimo do curso de 

Pedagogia, onde a Conselheira Nair Fortes Abu-Merhy argumentou, chamando atenção para o 

termo empregado aos “técnicos da educação” como supervisores, orientadores e diretores, os 

                                                           
26 Segundo o Art. 18 da Lei 5.540/1968 “Além dos cursos correspondentes a profissões reguladas em lei, as 

universidades e os estabelecimentos isolados poderiam organizar outros para atender às exigências de sua 

programação, específica, e, fazer face a peculiaridades do mercado de trabalho regional. ” Posteriormente, o 

artigo foi revogado pela Lei 9.394/96 . 
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chamados “especialistas” em educação, uma vez que, segundo a mesma, no futuro esse termo 

empregaria problemas quanto a sua concepção27. 

Na nova organização, as escolas normais foram substituídas pelas habilitações 

específicas28. Além disso, aos cursos de Pedagogia foi conferida a formação de especialistas 

em educação29 e, segundo Saviani (2009), o antigo curso normal foi substituído por uma 

habilitação de 2º grau.  

Essa reforma ainda inspirou os debates para a criação das Faculdades de Educação30, 

algo amplamente discutido nas comissões do Conselho Federal de Educação (CFE). Entre as 

razões debatidas para a criação específica do lugar da Faculdade de Educação, estava a 

segregação da Educação na Faculdade de Filosofia (BREZINSKI, 1996, p. 69). 

Através do Parecer 252/69 e da Resolução 2/69, criou-se uma nova estrutura para a 

Faculdade de Educação, contemplando conteúdos mínimos e a duração do curso de 

Pedagogia, além de disciplinas obrigatórias da parte comum e da diversificada. Definiu-se o 

mínimo de conteúdo e a duração da formação pedagógica associada às Faculdades de 

Educação, para as licenciaturas, através do Parecer 627/69 e da Resolução 9/69. 

O Parecer 252/69 discorre sobre a concepção da nova regulamentação e indica as 

disciplinas das partes comum e diversificada. Organiza ainda como será a estruturação da 

Faculdade de Educação, remanejando todos os aspectos que não são pedagógicos para outras 

unidades, tratando de organizar o universo próprio dessa Faculdade (BREZINSKI, 1996, p. 

71). 

Brzezinski (1996) critica a transferência das disciplinas empregadas pela reforma 

universitária, uma vez que, para a autora, essa medida não resultou na raiz dos problemas da 

formação do professor, o problema ainda persistia na indefinição do conteúdo específico da 

Pedagogia, negada como ciência (BREZINSKI, 1996). 

                                                           
27 Brzezinski (1996, p. 67) ressalta que a Conselheira Nair Fortes Abu-Merhy previu os problemas que 

acarretariam o termo “especialista”. Segundo a autora “foram chamados assim de forma inadequada, pois não 

tinham sequer uma especialização” ao desempenharem estas funções, no entanto, julgavam-se superiores ao 

professor”. 
28 O Parecer nº 349/72 (BRASIL-MEC-CFE, 1972) foi aprovado em 6 de abril de 1972 e organizava, assim, um 

currículo comum para todos os cursos no Brasil e uma parte diversificada da formação especial. Esse parecer 

também possibilitou a divisão da habilitação para lecionar até a 4ª série a partir de curso de duração de três anos 

e para lecionar até a 6ª série através do curso de quatro anos (SAVIANI, 2006, p. 5). 
29 Os especialistas em Educação, formados no curso de Pedagogia, eram os diretores, orientadores, supervisores 

e inspetores de ensino. 
30 Brzezinski (1996, p. 67) afirma que antes da reforma universitária já existiam algumas experiências com a 

Faculdade de Educação no Brasil, como na Universidade de Brasília (UnB, 1961), na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ, 1967) e no Instituto Estadual de Santa Catarina (1963). 
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Desse modo, Silva (2006, p. 56) argumenta que o Parecer 252/69 “ao mesmo tempo 

que influenciou na definição do mercado de trabalho para o pedagogo, conturbou sua 

ocupação”, pois trouxe mais discussões sobre sua função e identidade profissional. 

A “identidade projetada” do curso de Pedagogia foi “quase” resultante de algumas 

previsões que o Conselheiro Valnir Chagas havia feito em 1962. Segundo Silva (2006, p. 59), 

algumas indicações aprovadas pelo CFE “foram sustadas e devolvidas ao conselho”.  

Silva (2006) diz que uma das dificuldades que o conselheiro enfrentou foi transportar 

a “formação do especialista para a pós-graduação”. Dessa forma, Chagas (1976) imprimia a 

ideia de formação do “especialista no professor”. Assim, o conselheiro toma outro rumo em 

relação a 1962, sobre formação nos cursos de Pedagogia, desdobrando as tarefas do curso em 

outros cursos e habilitações das chamadas “licenciaturas das áreas pedagógicas” (SILVA, 

2006, p. 60). 

O conselheiro Valnir Chagas mudou sua posição diante das propostas para o curso de 

Pedagogia, gerando um impasse entre o curso e a identidade do pedagogo. Silva (2006, p. 61) 

ressalta a contraditoriedade de suas ideias e a repercussão na universidade, onde se 

constituiria “a identidade do pedagogo a partir da extinção do curso de Pedagogia”.  

Posteriormente, foi definida a ideia de “formar todo professor como educador”31, 

partindo da posição contra o tecnicismo. No entanto, não se ativeram ao pedagogo. Assim, 

conforme Silva (2006), o documento final da Comissão Nacional de Reformulação dos 

Cursos de Formação do Educador (1986) foi eleito como orientador da formação, 

“recuperando a ideia do curso de Pedagogia”, priorizando a formação do professor e 

facultando as “áreas de concentração”. No entanto, o documento não esclarece, segundo Silva 

(2006), onde seria formado o professor das séries iniciais. 

Diante de todos os impasses, o documento final de 1983 não se consolidou e então 

começaram debates que discorriam sobre as tendências em andamento nas instituições. 

Segundo Libâneo (1996), houve uma tentativa de atenuar o caráter tecnicista, desdobrado pelo 

Parecer CFE 252/69. Decidiu-se, então, que o grupo passaria a encaminhar as discussões à 

Comissão Nacional dos Profissionais da Educação32. 

Libâneo e Pimenta (1999) argumentam que: 

 

                                                           
31 Ideal expresso pelo Comitê Pró-participação na reformulação dos cursos de Pedagogia e Licenciatura – de São 

Paulo (1981, p. 11).  
32 A comissão passou a ser chamada de Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do 

Educador (CONARCFE) em substituição à Comissão Pró-Participação na Reformulação dos Cursos de 

Pedagogia e Licenciaturas. 



29 

 

A nosso ver, a abordagem sociologizada da formação do educador, assumida pelo 

movimento pela formação de educadores, gerou uma visão “militante” do 

profissional da educação. De acordo com essa abordagem, bastaria ao professor ter 

uma visão política, globalizante, das relações entre educação e sociedade, 

compromisso político etc., que o resto viria por acréscimo (LIBÂNEO; PIMENTA, 

1999, p. 251). 

 

Libâneo e Pimenta (1999) eram contra a base do curso de Pedagogia ser a docência. É 

possível isso perceber no posicionamento defendido: “não faz sentido, pois, o reducionismo 

da ação pedagógica à docência, ainda que esta seja também uma genuína prática pedagógica”. 

(LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 255). Sendo assim, os autores se colocam em oposição ao 

discurso do movimento da base da formação ser a docência, por entenderem ser insuficiente 

para designar a identidade desses profissionais. 

A partir da abertura política através da democratização da Educação, houve o 

fortalecimento da formação em nível superior, a fim de valorizar o Magistério, bem como a 

normatização da exigência da formação em nível superior. Para assim: 

 

Especificamente na universidade, com o objetivo de garantir aos professores uma 

formação teórica sólida, vinculada à pesquisa e articulada com o cotidiano 

educacional, e também por significar uma possibilidade de valorização da carreira 

(FREITAS, 2017, p. 42-43). 

 

Após 1990, as discussões do movimento passaram a explorar a Base Comum Nacional 

da formação dos educadores em geral. Silva (2006) destaca que foi considerado que as 

divergências quanto ao curso de Pedagogia “estavam superadas”. 

Assim, através das discussões, a Associação Nacional pela Formação de Profissionais 

da Educação (ANFOPE) sistematizou uma proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para os cursos de profissionais da Educação encaminhada ao Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). 

É importante destacar que a Constituição Federal de 1988 foi a primeira Constituição 

que trouxe um capítulo dedicado à Educação. Desse modo, a educação é vista e entendida 

como um direito social, ou seja, de participação na riqueza coletiva (CARVALHO, 2004). 

A constituição de 1988 é garantidora do Estado democrático de direito, para que os 

cidadãos brasileiros possuam direitos civis, políticos e sociais. O direito civil rege as relações 

entre a civilidade, as pessoas e organiza a sociedade como um todo. Na democracia, os 

direitos políticos possibilitam ao cidadão participar do governo, por exemplo, através da 
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eleição de dirigentes. Já os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva do país 

(CARVALHO, 2004, p. 10). 

Conforme disposto no artigo 6º do Capítulo II dos Direitos Sociais: “São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção a 

maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição” 

(BRASIL, 1988, p. 6). 

Desse modo, o capítulo da Educação na Constituição Federal trata dos princípios do 

ensino, sobre a categoria de trabalho e o dever do Estado com a educação, mediante as 

garantias de direitos, entre outros aspectos. É importante perceber como foi fundamental que a 

Constituição tivesse um espaço direcionado para a educação, uma vez que garante um diálogo 

democrático com o Poder público.  

Antes do processo da Constituição, o Estado não tinha o compromisso formal de 

promover e garantir que a educação fosse de qualidade, gratuita, pública e para todos. A 

educação era oferecida para uma pequena parcela da população. Com esse avanço na 

legislação, a educação começou a ser percebida como um direito fundamental humano.  

Em virtude disso, a educação é considerada como um direito fundamental, uma vez 

que inclui o desenvolvimento individual próprio à condição humana, mas também se 

relaciona com um direito coletivo onde é constitucionalmente assegurada pelo Estado a todos 

(CARVALHO, 2004). 

Cunha (2000, p. 189) destaca as intenções do governo Federal sobre o campo 

educacional, pois, segundo o autor, “foi emendada à Constituição, uma nova Base da 

Educação Nacional” e, concomitantemente, novos decretos e leis em diferentes aspectos. 

Assim, a Constituição definiu que ensino, pesquisa e extensão não poderiam ser 

dissociadas nos modelos universitários e caracterizou-se a partir dos impactos da Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/1996. 

A partir da referida LDB 9.394/96, buscou-se a formação à nível superior, 

compreendendo que haveria dez anos para a implementação dessa exigência de formação. 

Como previsto no art. 62: 

 

[...] a formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível 

superior , em cursos de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício 

do Magistério na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino 

Fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (LDB 9.394/96). 
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A LDB 9.394/96 retomou as discussões sobre a manutenção do curso de Pedagogia e 

das licenciaturas. Para tentar responder às solicitações de propostas para as IES pois, segundo 

Silva (2006, p. 77), o MEC publicou o Edital 4/97 da Secretaria de Educação Superior (SeSu), 

solicitando novas propostas para as instituições de ensino e, após o Ofício 014/98, que as 

universidades começaram a participar desse processo33. 

Nesse sentido, a ANFOPE desenvolveu discussões acerca da estruturação global dos 

cursos de formação de professores, com “a concepção de escola única” tratando os temas da 

formação inicial, condições de trabalho, salário, carreira e formação continuada (SILVA, 

2006, p. 78). 

Silva (2006) destaca que a ANFOPE sistematizou as discussões sobre a duração do 

curso, competências, atuação profissional, princípios, organização curricular e eixos 

norteadores. No entanto: 

 

[...] ao mesmo tempo em que a ANFOPE sintetiza suas principais reformulações, 

construídas e aperfeiçoadas ao longo dos anos, reafirma a manutenção do curso de 

pedagogia no conjunto dos cursos de formação de educadores, deixando, porém, em 

aberto, a estruturação a ser dada a eles, bem como as funções a serem preenchidas 

pelo curso de pedagogia (SILVA, 2006, p. 80). 

 

Dessa forma, não houve uma definição clara. Posicionando-se sobre a proposta 

solicitada pela SeSu/MEC, o grupo de trabalho “GT3” sobre Pedagogia, sistematizou as 

discussões ocorridas na ANFOPE, o que foi bem aceito pela comunidade acadêmica, 

abrangendo também funções voltadas ao trabalho não escolar, e trazendo uma proposta de 

flexibilização e diversificação de formas didáticas para organização de conteúdo 

(BRZEZINSKI, 1996). 

O Decreto Presidencial 3.276, de 6 de dezembro de 1999, determina, mesmo que 

indiretamente, a função do curso de Pedagogia, tratando da formação, com o termo 

“exclusivamente pelos cursos normais superiores”. No entanto, em agosto de 200034 outro 

decreto presidencial substituiu o termo por “preferencialmente”, o que retoma o caráter 

provisório. 

Segundo Saviani (2009, p. 148), a nova LDB 9.394, promulgada em 1996, retratava 

um “nivelamento por baixo”, pois não atendia às expectativas em relação aos cursos de 

                                                           
33 Silva (2006, p. 78) ressalta que resultaram mais de quinhentas propostas das instituições, analisadas pela 

comissão. 
34 O Decreto nº 3.554 de 7 de agosto de 2000, traz uma alteração no texto do Artigo 1º: "§ 2o A formação em 

nível superior de professores para a atuação multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á, preferencialmente, em cursos normais superiores."  
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Pedagogia e Licenciatura e os Institutos Superiores de Educação, e essas características foram 

pertinentes até às diretrizes curriculares do curso de Pedagogia, em 2006. 

Saviani (2009) pondera que embora estivesse em um cenário de descontinuidade, não 

houveram rupturas e ressalta que, não se instituíram políticas formativas para mudar e 

preparar para a formação dos professores. 

As mudanças na concepção e em relação à formação de professores são notórias. 

André (2010a) destaca que a formação de professores passou por transformações quanto à 

concepções e formações, implicadas nas implementações dos cursos de formação de 

professores. Ou seja, os professores passaram, da formação técnica, na década de 70, para a 

base da formação na docência, a partir das mobilizações dos educadores na década de 80, e, 

em 1990 passou a se pensar no professor pesquisador (LUDKE, 2001). 

Com a promulgação da LDB 9.394/96, o professor passou a ser visto como um 

profissional que precisava ser formado com base nas competências, o que foi perceptível 

através dos direcionamentos que seguiram-se a partir dessa ótica. 

Cunha (2013) destaca os embates oriundos da democratização do ensino em relação à 

produtividade do mercado de trabalho: 

 

Novas configurações se apresentaram como inevitáveis e com facilidade se produziu 

um neotecnicismo pedagógico para responder às exigências do mercado, 

principalmente por meio dos parâmetros da qualidade total e da pedagogia das 

competências. O discurso das competências foi institucionalizado através da nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 1996, e 

pelos consequentes Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) dos diversos níveis 

de ensino e carreiras profissionais (CUNHA, 2013, p. 8). 

 

Sendo assim, as ideias difundidas pela concepção de competências, influenciaram não 

só as Diretrizes Curriculares e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), como também a 

formação de professores, que passou a ser pensada a partir da perspectiva das competências 

das multitarefas. 

Ainda nesse sentido, Lüdke (2001, p. 81) explicita que o autor Schön (1991) colaborou 

com a perspectiva da reflexão sobre a racionalidade técnica, dimensionando “o papel da 

reflexão atuando em sentido oposto e suprindo as carências deixadas por uma perspectiva de 

predominância técnica”. Embora tenha sido interpretado, em relação à formação de 

professores, como componente imprescindível para o profissional considerado ideal. 
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Em 2001 surgiu uma nova proposta de documento norteador para comissões de 

autorização e reconhecimento do curso de Pedagogia35 e, então, através do Parecer 133/2001, 

esclareceu-se, segundo Silva (2006, p. 87), a formação de professores de Educação Infantil e 

anos iniciais do Ensino Fundamental, priorizando a formação nos cursos Normal Superior, 

ressaltando que o mais importante é atender às diretrizes curriculares, aprovando o Parecer 

09/200136. 

É fundamental apontar, como Almeida (2015) ressalta, que as políticas públicas no 

Brasil, após a década de 90, abriram um espaço maior para a discussão e a compreensão sobre 

a formação de professores e sobre o sujeito professor (ANDRÉ, 2010a). 

Da mesma forma, o Ensino Superior foi mudando consequentemente com as reformas. 

Conforme aponta Cunha (2000), com a Lei 5.540/ 68 que modificou o entendimento do 

professor associando ao papel de pesquisador para colaborar com o viés da indissociação 

entre o ensino das atividades de pesquisa, o que acarretou um novo desenho baseado na 

dedicação exclusiva e em tempo integral para atender a essa determinação legal (CUNHA, 

2000, p. 188). 

Após a LDB 9.394/96, as universidades tornaram-se caracterizadas por sua produção e 

por seu corpo docente, podendo especializar-se por campo do saber. Assim, os docentes 

devem proceder com os estudos pós graduandos e, desse modo, essa estrutura corrobora com 

uma movimentação da formação continuada no âmbito universitário (CUNHA, 2000). 

Nesse contexto, em 2002, foram publicadas inicialmente as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para a formação de professores, e, posteriormente, as diretrizes específicas 

para as licenciaturas, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).  

Além disso, alguns elementos, então presentes no que Brzezinski (2007, p. 234) chama 

de “tripartite professor-pesquisador-gestor”, foram recomendados nas diretrizes para a 

formação de professores da Educação Básica, em licenciatura, no Parecer CNE/CP nº 9, de 08 

de maio de 2001 e Resolução CNE/CP nº 1/2002. 

Sendo assim, as DCN orientam que os currículos dos cursos de formação de 

professores devem possibilitar experiências com a prática desde o início do curso, a fim de 

atrelar a formação aos eixos norteadores indicados pela própria diretriz. O documento oficial, 

instituído em 2002, defende uma formação baseada nas competências, como por exemplo, as 

                                                           
35 Segundo Silva (2006, p. 86), em 2 de Fevereiro de 2001, o documento foi elaborado pelas comissões de 

especialistas do ensino de Pedagogia e pela comissão de especialistas de formação de professores, essa primeira 

comissão foi responsável pelo outro documento proposto para 1998 a 2000, levando a amplitude da formação do 

pedagogo, com base na docência. 
36 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf>. Acesso em 28 de Março de 2019. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf
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competências sociais, profissionais e pessoais, articuladas à ação-reflexão-ação, defendidas 

por Schön (1997).  

Após debates em torno da formação, o Conselho Nacional de Educação (CNE), 

aprovou a Resolução 1, de 15 de maio de 2006, estabelecendo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de Pedagogia, que tratam sobre a identidade da licenciatura expressa 

no curso, destinada a atender a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental e o 

ensino médio, na modalidade normal (GATTI, 2010, p. 1357). 

Com a Resolução CNE 1/200637 atribuiu-se o caráter generalista, ou como coloca 

Gatti et al. (2019, p.28) “um curso integrado de licenciatura”, à formação nos cursos de 

Pedagogia, colocando o profissional com a formação na centralidade da docência. Entretanto, 

como um ator do campo educacional que poderia atuar além da docência na gestão e até em 

ambientes não escolares. O que ao ver de Gatti et al. (2019): 

 

Trata-se de ter a formação para a docência como eixo desse curso, mas deve-se 

considerar que é bem diferente formar-se um educador infantil e um professor 

alfabetizador e formar para outras especialidades ou níveis mais avançados de 

ensino ou outras funções correlatas especializadas. Há peculiaridades que devem ser 

consideradas e estas não estiveram nas cogitações dos legisladores e nem presente 

nas propostas discutidas (GATTI et al. 2019, p. 28) 

 

Reforçando, assim, a continuidade do questionamento sobre a identidade do curso de 

Pedagogia. Assim, após 2006 foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Licenciatura em Pedagogia, e, nessas diretrizes, a base de formação constitui a 

docência, como o artigo 4º descreve: 

 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores 

para exercer funções de Magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

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

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas 

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (Resolução CNE nº 1 de 15 de 

maio de 2006, p. 2). 

 

No entanto, o artigo 4º, parágrafo único, da mesma resolução, engloba outras 

atividades em que o Pedagogo pode atuar. Dessa forma, percebe-se que, mesmo que a base de 

formação de pedagogos seja a docência, ainda há a possibilidade de exercer atividades de 

gestão pedagógica, atribuindo multitarefas a esse profissional. 

                                                           
37 A conferência de Jomtien (1999) trouxe à discussão as menores taxas de escolarização e veio denunciar que o 

Brasil compunha o grupo dos três países com menor índice. Nesse sentido, essa “provocação” possibilitou que a 

Educação Infantil fosse pauta de discussão, trazendo-a para o Ensino Superior a partir de 2006 e, assim, 

potencializou a criação dos termos da Resolução CNE 01/2006. 



35 

 

Gatti et al. (2019) ressalta que, embora seja interessante e relevante a preocupação 

dessas diretrizes 1/2006 em abarcar de forma ampla as funções do pedagogo, esse mesmo 

aspecto gera “um certo grau de inoperância e ambiguidade nas formações de professores para 

a educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental” (GATTI et al., 2019, p. 29). 

Em relação às políticas públicas para a formação de professores, Gatti (2013) contribui 

na temática, esclarecendo algumas ações importantes, entre elas o Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR)38, que, segundo a autora, colabora 

com Estados e Munícipios, ministrando cursos de nível superior, para quem não tem a 

formação.  

Gatti (2013, p.61) explica que os cursos “podem ser uma primeira licenciatura, para os 

que não possuem graduação, ou segunda licenciatura, para os licenciados atuando fora da área 

de formação, e também cursos de Formação Pedagógica para bacharéis sem licenciatura”. 

Dessa maneira, o programa instituiu-se como um importante meio para promover a formação 

de professores. Além disso, a autora aponta ainda a necessidade de revisão de pontos ligados à 

implementação dessa política para o cumprimento da LDB 9394/96, sendo necessário: 

 

[...] rever aspectos da organização curricular adotada, uma vez que esta é baseada 

em disciplinas tradicionais, sem inovação, com estrutura e conteúdos que não se 

adequam aos propósitos do programa, especialmente sendo dirigido a estudantes que 

já são professores em exercício. Constatam que os currículos adotados não 

favorecem a prática reflexiva e não propiciam integração teoria-prática, não 

consideram as experiências de trabalho dos estudantes, não se observou um caráter 

formador em novas atitudes didáticas, notando-se ausência de um plano de estágio 

que explicite como os professores-estudantes iriam articular teorias e práticas 

(GATTI, 2013, p. 61). 

 

Como explicitado acima, o trabalho ligado à teoria, à prática, à inovação pedagógica e 

ao curso de formação de professores, é voltado às necessidades reais dos “estudantes-

professores”, como salienta Gatti et al. (2019) “o trabalho pedagógico é a essência das 

atividades escolares e, portanto, a essência do trabalho dos professores” (GATTI et al., 2019, 

p.19). Desse modo, é importantíssimo que a política dialogue com a realidade vivenciada 

pelos docentes em sala de aula.  

Essa interação precisa ser potencializadora e inovadora para que os conhecimentos 

ligados à ação docente possam ser promovidos e efetivos, contribuindo para a articulação e 

                                                           
38 Brasil, 2009; Portaria Normativa n. 9. 
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para a formação do professor e não apenas cumprindo um requisito de caráter aplicacional39 

da lei.  

Todavia, Barretto (2015) sinaliza, em relação à implementação da política, “uma 

disparidade entre os ingressantes e concluintes dos cursos de Biológicas, Matemática, 

Química, Física e de Geografia”, relacionada à escolha da docência, ligadas à baixa 

atratividade profissional do mercado de trabalho. (BARRETTO, 2015). E mais, a autora 

Barreto (2015, p. 687) afirma que “não basta atrair os melhores estudantes para os cursos de 

professores, é preciso mantê-los na profissão”. Nesse sentido, esclarece Barreto (2015, p. 688) 

que “há um problema na formação dos estudantes de Magistério” pois, percebe-se que o 

mesmo discurso pedagógico tem sido reformulado, mas ainda permanece o cerne dos 

problemas relacionados à formação (BARRETTO, 2015). 

Contribuindo para o esclarecimento de possíveis soluções em relação à formação, 

existe a efetiva necessidade de “integração entre os conteúdos acadêmicos, práticos, teóricos e 

pedagógicos. Além dos saberes construídos no exercício da profissão a despeito da ênfase que 

lhe tem sido conferida nos documentos normativos dos currículos e nas políticas oficiais” 

(BARRETTO, 2015, p. 688). 

Da mesma forma, Nóvoa (2017) enfatiza que, ao pensar a formação, deve se 

considerar as instituições formadoras, pois elas refletem os profissionais que formam. Nesse 

sentido, este autor defende a construção de uma nova forma, um novo lugar institucional que 

possa estar apoiado também em uma formação externa (NÓVOA, 2017, p.1114). 

Outra política mencionada por Gatti (2013) é a UAB (Universidade Aberta do Brasil), 

que foi criada para atender à necessidade de formação de professores, através da modalidade 

de Educação a distância (EaD). Gatti (2013) explica que:  

 

É um sistema integrado por instituições públicas de Ensino Superior, que oferece 

cursos que deveriam ser dirigidos preferencialmente a segmentos da população que 

têm dificuldade de acesso à formação superior. A prioridade é de atendimento aos 

professores que atuam na Educação Básica, seguidos de dirigentes, gestores e 

trabalhadores da Educação Básica dos estados, Distrito Federal e municípios 

(GATTI, 2013, p. 61). 

 

Dessa maneira, a UAB também é uma proposta de contribuir para a formação de 

professores através das universidades públicas, mediante a Educação a distância. Essa 

                                                           
39 É importante esclarecer que não basta cumprir a exigência de formação no Ensino Superior, conforme exposto 

na LDB, é necessário que as políticas de formação, ao serem implementadas, tenham um caráter inovador, de 

mudança e de transformação social. 
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proposta faz frente ao crescimento acelerado de matrículas de estudantes das licenciaturas, 

sobretudo, da Pedagogia, em cursos à distância (GATTI, 2013, p. 62). 

De acordo com Gatti (2013), a procura por cursos de EaD tem crescido em relação ao 

aumento da oferta e da procura. Enfatiza também um “crescimento desordenado dessa 

modalidade formativa” alertando para a preocupação quanto à formação de professores, nos 

cursos à distância, mediados pelas instituições privadas. 

Barretto (2015, p. 679) esclarece sobre o beneficiamento das licenciaturas por meio 

dessa política. Ressalta o movimento de flexibilização com a “equiparação dos diplomas de 

Ensino Superior presenciais e à Distância”: 

 

A intenção, com a UAB, era ampliar as oportunidades de educação no setor público 

e estendê-las às populações mais distantes dos grandes centros em que estão 

concentradas as IES. Além da UAB, o MEC institui, em 2007, o Programa de Apoio 

aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), cujo 

propósito mais geral era também ampliar o acesso aos cursos de graduação e a 

permanência neles, reforçando o intento de democratização do Ensino Superior 

público. O programa beneficiou igualmente a expansão das licenciaturas (idem, 

2007; lei n. 6.096) (BARRETTO, 2015, p. 685). 

 

Dessa maneira, a autora pondera que essa ação de equiparação dos diplomas resultou 

em um amplo benefício para as licenciaturas, quando o objetivo era atingir as instituições 

públicas. Entretanto, criou mercado para as empresas de educação privada, em específico, de 

Educação a distância. 

Em conformidade com essa política, percebe-se que existem iniciativas que legitimam 

o repensar as lacunas historicamente construídas na formação. A medida de equiparação dos 

diplomas trouxe a possibilidade de repensar o que outrora fora dispensável na formação de 

professores, embora se tenha criado uma “lacuna” para a atuação do mercado na área 

educacional. Contudo, compreende-se que essa formação ocorre, sobretudo, no campo da 

prática. 

Por conseguinte, Nóvoa (1995) defende o processo de formação no contexto da 

profissão40, visto que a formação e a prática devem estar alinhadas e indissociáveis. A saber, a 

partir do ano de 2007, no Brasil, ocorreu a experiência de formação com imersão na prática, 

através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que busca 

contribuir para a formação inicial e a valorização do magistério. 

                                                           
40 Destaco que, a partir dos preceitos de Nóvoa (1995), o Programa Residência Pedagógica foi instituído no 

Brasil em 28 de fevereiro de 2018. 
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O PIBID apresenta-se como uma experiência formativa, em consonância com a escola 

e os processos de formação dentro da profissão. Visto que o bolsista de iniciação à docência 

(licenciando) estará imerso no contexto formativo de sua profissão, ou seja, no ambiente da 

escola, sendo orientado por um professor experiente, um da Escola básica e um do Ensino 

Superior.  

O Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) foi formulado em 2007 e 

começou a funcionar nas instituições de ensino em 2009, sendo que nas universidades 

federais atendia os cursos de licenciatura em química, física, matemática e biologia. Em 2010 

houve uma expansão para as demais licenciaturas, abrangendo as universidades estaduais, 

municipais e comunitárias e, posteriormente, as privadas sem fins lucrativos. Em 2013, a 

CAPES lançou o Edital 061/2013 41que incluiu o PIBID chamado “diversidade”. Esse edital 

teve vigência de março de 2013 a fevereiro de 2018, quando finalizou suas atividades, 

anteriormente formuladas com o objetivo de valorização do magistério e com a preconização 

de uma agenda governamental que buscava investir, de forma mais pontual, para a melhoria 

da qualidade da Educação. 

Ainda em relação à formação, a Resolução do CNE 2/2015 estabeleceu novas 

diretrizes para os cursos de formação de professores, definindo as orientações para aqueles de 

formação inicial, em nível superior e continuada. 

Nas diretrizes de 2015, o artigo 12 da Resolução nº 2/2015, estabeleceu a divisão da 

formação inicial em núcleos, compreendendo “núcleo de estudos de formação geral, das áreas 

específicas e interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e 

das diversas realidades educacionais” (BRASIL, 2015, p. 9). 

As diretrizes buscam aprimorar a qualidade da formação inicial e continuada, 

deixando, explicitamente, prerrogativas para a condução de melhorias dentro da Educação 

Básica e das políticas de formação de professores. Entre elas se destacam: 

 

Os princípios que norteiam a Base Comum Nacional para a formação inicial e 

continuada, tais como: a) sólida formação teórica e interdisciplinar; b) unidade 

teoria-prática; c) trabalho coletivo e interdisciplinar; d) compromisso social e 

valorização do profissional da educação; e) gestão democrática; f) avaliação e 

regulação dos cursos de formação;  

7. A articulação entre graduação e pós-graduação e entre pesquisa e extensão como 

princípio pedagógico essencial ao exercício e aprimoramento do profissional do 

Magistério e da prática educativa; (BRASIL, 2015, p. 2). 

 

                                                           
41 Em 2015, houve uma ação com a intenção de interromper o programa PIBID nas instituições, devido aos 

problemas relacionados às contas públicas que posteriormente preconizariam justificativas para o impeachment 

da Presidente Dilma Roussef. 
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Assim, a DCN (2015) define, através do Parecer CNE/CP nº 2/2015 e Resolução CNE 

nº 2/2015, as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, além 

de contemplar a formação continuada.  

Além da “sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais” que devem ser 

contempladas na formação inicial e continuada, as DCN, preveem a inserção dos estudantes 

de licenciatura nas escolas da Rede Pública, conferindo o espaço da prática docente. 

As 3.200 horas referentes aos quatro anos de curso de licenciatura são distribuídas de 

maneira que 400 horas são de prática ao longo do curso, 400 de estágio, conforme o projeto 

da Instituição de Ensino Superior (IES), com mínimo de 2.200 horas de atividades formativas, 

previstas nos núcleos I e II, de acordo com o projeto da IES e 200 horas de atividades teórico-

práticas de aprofundamento, de acordo com o interesse do estudante. As atividades de 

aprofundamento contemplam a iniciação científica e a docência, extensão, monitoria, dentre 

outras. Para os graduados não licenciados, em caráter provisório e de acordo com a 

emergência, prevê-se carga horária mínima de 1.000 a 1.400 horas de trabalho acadêmico, de 

acordo com o curso de origem e a formação pretendida. As diretrizes também apontam 

direcionamentos para a formação da segunda licenciatura e para a formação continuada. Tal 

formação envolve: 

 

I - atividades formativas organizadas pelos sistemas, redes e instituições de 

Educação Básica incluindo desenvolvimento de projetos, inovações pedagógicas, 

entre outros; II - atividades e/ou cursos de atualização; III - atividades e/ou cursos de 

extensão IV - cursos de aperfeiçoamento V - cursos de especialização lato sensu VI - 

cursos ou programas de mestrado acadêmico ou profissional VII - cursos ou 

programas de doutorado (BRASIL, 2015, p. 14 ). 

 

 

Assim, o principal desafio é articular a Educação Básica e o Ensino Superior. Como 

aponta Dourado (2015): 

  

Na direção de políticas mais orgânicas, as novas diretrizes curriculares ratificam 

princípios e buscam contribuir para a melhoria da formação inicial e continuada os 

profissionais do Magistério ao definir a Base Comum Nacional, demanda histórica 

de entidades do campo educacional, como referência para a valorização dos 

profissionais da Educação no bojo da instituição de um subsistema de valorização 

dos profissionais da Educação envolvendo, de modo articulado, questões e políticas 

atinentes a formação inicial e continuada, carreira, salários e condições de trabalho 

(DOURADO, 2015, p. 316). 
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Dessa forma, a intenção é realizar a articulação que antes, na trajetória de formação de 

professores, não ocorreu, envolvendo a ampla articulação dos sistemas de ensino e 

instituições, nas figuras dos entes federados. 

As transformações das políticas também ocorreram mediante a inclusão do inciso III, 

da Residência Pedagógica42, que vem como uma ação que integra a Política Nacional de 

Formação de Professores, explícito no site do programa43 com o objetivo de “induzir o 

aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do 

licenciando na escola de Educação Básica, a partir da segunda metade do curso.” Este 

programa propõe “dividir” com o PIBID o processo de formação, tentando ampliar seu 

impacto nos cursos de formação de professores, possibilitando a participação a partir do 5º 

período do curso. Além disso, no novo programa, as redes de ensino fazem o 

encaminhamento para as escolas. 

Em relação ao PIBID, é interessante perceber, através do estudo avaliativo 

encomendado aos pesquisadores Gatti et al. (2014), como o PIBID teve um impacto na 

formação dos professores que participaram dele. No entanto, o programa teve uma 

interrupção, com a transição do governo Dilma Vana Rousseff para Michel Temer, mesmo 

antes de ser consolidado. Dessa maneira, o PIBID foi “ajustado”, dividindo as bolsas com o 

Programa Residência Pedagógica, nos moldes da agenda do governo Temer. 

Em 9 de agosto de 2017, o MEC divulga a Resolução CNE/CP nº 1, de 9 de agosto de 

2017, alterando o Art. 22, da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de 2015, que define “as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação 

continuada”. 

Na Resolução de 2015, o prazo para a adequação dos cursos era de dois anos, a contar 

da data de publicação. Na Resolução de 2017, passa a ser de três anos, e, através da Resolução 

3, de 3 de outubro de 2018, quatro anos. 

                                                           
42 Sobre o programa de Residência Pedagógica, no site da CAPES contém maiores informações. Disponível em: 

<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica>. Acesso em março de 2019. 

Instituído pela Portaria GAB Nº 38, de 28 de fevereiro de 2018. Disponível em: 

<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/28022018-Portaria_n_38-Institui_RP.pdf>. 

Acesso em Fevereiro de 2019. O programa Residência Pedagógica, segundo o ex-coordenador institucional do 

PIBID/UFOP Gilmar Pereira de Souza e o coordenador de área Jonatas (Letras), não teve adesão, inicialmente, 

pelo grupo do PIBID/UFOP, devido às tensões das discussões nas subcâmaras de licenciatura, a equipe 

acreditou, naquele momento, que a participação não seria viável.  
43 Texto publicado em 01 março 2018, disponível em: <http://www.capes.gov.br/pt/educacao-basica/programa-

residencia-pedagogica>. Acesso em março de 2019. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=70141-rcp001-17-pdf&category_slug=agosto-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=70141-rcp001-17-pdf&category_slug=agosto-2017-pdf&Itemid=30192
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/28022018-Portaria_n_38-Institui_RP.pdf
http://www.capes.gov.br/pt/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica
http://www.capes.gov.br/pt/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica
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Dessa forma, percebe-se que em pouco tempo a mesma Resolução foi revisada três 

vezes, demonstrando uma preocupação em relação ao planejamento das ações e cumprimento 

dos prazos relacionados às políticas de educação.  

Essa etapa do capítulo apresentou um breve relato da história dos cursos de formação 

de professores, com o objetivo de esclarecer o trajeto percorrido ao longo do processo de 

consolidação dos cursos de formação de professores, abrangendo desde a Escola das 

Primeiras Letras e as políticas de formação até as diretrizes atuais. Buscou também esclarecer 

que a formação dos professores, frente às mudanças e continuidades, enfrentou barreiras e 

dificuldades, de acordo com a concepção histórica e social oriunda do período vivenciado.  

O trajeto percorrido foi importante no sentido de trazer esclarecimento sobre a 

dicotomia entre a teoria e a prática e ampliar o debate sobre o processo entre universidade e 

instituições de ensino, como locus formativo, alinhados à escola como ambiente do fazer 

profissional. 

Neste percurso, foi possível compreender como os cursos de formação de professores 

foram afetados pelos decretos, resoluções, artigos, leis e pelo movimento dos educadores. 

Além do que ocorreu no processo de constituição do modelo formativo didático-pedagógico e 

dos conteúdos cognitivos que retratam o processo de formação dos cursos de licenciatura e 

pedagogia e que, muitas vezes, são retomados em vários momentos da trajetória formativa. 

Assim, reitera-se a importância do elo entre a formação sólida, o conhecimento do 

conteúdo, o conhecimento didático-pedagógico e as estratégias para ensinar, entre os 

professores e as instituições formadoras, seja na escola pública ou na universidade. Então, 

Nóvoa (2009) pontua que a formação de professores é um transformar contínuo e cabe a ele, 

fazê-lo, mostrando claramente a necessidade de que a formação de professores se transforme 

de acordo com os novos contextos. 

Em virtude disso, corrobora-se com a afirmação de Imbernón (2009, p. 9), quando 

esclarece que “para a formação permanente do professorado será fundamental que o método 

faça parte do conteúdo, ou seja, será tão importante o que se pretende ensinar quanto a forma 

de ensinar.” A formação, então, deve ser intrínseca, alinhada à teoria, prática, vivência, 

profissão e formação de modo, que estas dimensões sejam inseparáveis. 

As etapas de formação dos professores devem estar interligadas para que aconteça o 

processo de compartilhamento, apoio e colaboração entre as partes. Assim, a formação inicial 

deve estar relacionada a aprender uma profissão e mais além do que ao fazer, como colabora 

Imbernón (2004). A formação deve ser, como reforça Almeida (2015), uma “iniciação 

sociológica à profissão”. 
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A formação inicial, entretanto, é vista por Cunha (2014) como um passo para a busca 

da completude, pois:  

 

[...] tem sido enfática a compreensão de que a formação inicial representa uma etapa 

na trajetória formativa e, mesmo sendo importante, não é mais suficiente para que o 

desempenho que o campo profissional exige. Esse sentimento se acirrou na dita 

sociedade do conhecimento, quando a celeridade da sua produção e das formas de 

sua distribuição aumentou significativamente. Ao mesmo tempo a flexibilização do 

emprego, relacionada à volatibilidade do mercado, criou a sensação de incompletude 

permanente e o imperativo da constante formação (CUNHA, 2014, p. 793). 

 

Dessa forma, percebe-se a compreensão sobre como a formação inicial tem sido 

questionada de forma veemente pelos próprios formados, ao se deparar com a realidade 

concreta, onde o professor em início de carreira passa por diversas etapas e inseguranças, 

além do choque de realidade (MARCELO, 2009). 

A “incompletude” está presente já no início do processo de formação. Conscientes 

disso, os professores recorrem à formação continuada, que deve contribuir de forma a 

acrescentar em seu processo de formação e de prática, novas questões que envolvem o 

contexto singular de cada trajetória formativa. 

Cunha (2013) define:  

 

Já a formação continuada refere-se a iniciativas instituídas no período que 

acompanha o tempo profissional dos professores. Pode ter formatos e duração 

diferenciados, assumindo a perspectiva da formação como processo. Tanto pode ter 

origem na iniciativa dos interessados como pode inserir-se em programas 

institucionais. Nesse caso, os sistemas de ensino, as universidades e as escolas são as 

principais agências mobilizadoras dessa formação (CUNHA, 2013, p. 612) 

 

Assim, percebe-se diversas maneiras e perspectivas da formação continuada, que 

podem ser exploradas, tendo objetivos claros e definidos para que a formação subsidie as 

lacunas da formação inicial, bem como, venha contribuir para o seu processo formativo, de 

maneira a somar novas experiências, perpassando o desenvolvimento e sua atuação 

profissional. 

Entende-se, então, que a formação continuada vai além da complementação da 

formação inicial (CUNHA, 2013; 2014). Ela precisa estar ligada à prática e ter relevância ante 

ao contexto vivenciado pelo professor. Observa-se ainda que os professores no Ensino 

Superior valorizam as atividades de pesquisa, uma vez que existem relações estabelecidas 

com seu campo de atuação dentro da Universidade. 
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A valorização da pesquisa está ligada à forma com que a Universidade é organizada e 

pensada, bem como sua produção científica. Dessa forma, as atividades relacionadas à 

docência tomam uma perspectiva secundária, pois esta formação para a sala de aula, 

aparentemente, toma um caráter da experiência prática, aprendida no desenvolvimento da 

profissão no Ensino Superior. 

Em diversas instituições de ensino superior, as atividades de pesquisa devem estar 

relacionadas à docência, uma vez que muitos pesquisadores são aprovados em concursos 

públicos para docentes do ensino superior, devido ao seu potencial para o desenvolvimento de 

pesquisas. Similarmente, o perfil do professor pesquisador, que reflete e pesquisa a sua 

prática, está relacionado aos ideais da educação, competências e habilidades do professor, 

disseminadas na década de 1990 (LÜDKE, 2010). 

Sendo assim, pode ocorrer no ambiente do ensino superior uma “sobreposição” da 

pesquisa em relação à docência, devido aos interesses da produtividade acadêmica. Cunha 

(2014) ressalta que: 

 

No caso da Educação Superior o fenômeno é mais evidente, pois, ainda que o 

percurso formativo dos docentes se alicerce nos saberes da pesquisa, não há 

iniciativas que assumam a docência como portadora de saberes profissionais. Ao 

contrário, se naturaliza que, para ensinar, basta o domínio do conhecimento 

específico das matérias acadêmicas e que a pesquisa sobre esse fazer tem quase nulo 

valor na arena acadêmica (CUNHA, 2014, p. 797). 

 

Além disso, observam-se fatores de valorização da produtividade acadêmica em torno 

da pesquisa, pois, há uma lógica da produtividade e da eficiência ligadas aos processos de 

controle e monitoramento por parte da CAPES. Em virtude disso, no decorrer do tempo, a 

lógica de formação de professores, a partir da concepção dos “conteúdos-cognitivos”, parece 

operar na universidade. 

André et al. (2001) chama a atenção para os propósitos da formação de professores 

para atuarem na educação básica e, reiteramos, assim, a reflexão para os formadores de 

professores dentro da universidade: 

 

Se estamos nos referindo ao professor que atua ou que está sendo formado para atuar 

nos ensinos fundamental e médio, temos que considerar quais são as suas reais 

possibilidades de desenvolver pesquisa e ao mesmo tempo atender aos inúmeros 

desafios do seu trabalho cotidiano. (ANDRÉ et al., 2001, p. 58). 

 

O isolamento da Universidade em relação às práticas docentes cotidianas da escola 

básica é perceptível em relação à dicotomia dos dois lócus de formação. A universidade como 
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formadora de professores se distancia da escola e da vivência profissional dos docentes, pois 

não estabelece a interlocução entre a educação continuada, o fazer com a escola e a vivência 

prática e contextualizada da docência na Educação Básica. 

Assim, a formação de professores necessita ser um contínuum para que possa dialogar 

com as vivências e para que o processo de formação seja permanente, de forma que se 

estabeleça um diálogo entre os lugares de formação, os professores em geral e o contexto 

social que estão vivenciando, além de ligar à pesquisa, o ensino e a extensão, importantes para 

ambos os processos formativos. 

Cunha (2014) alerta para “o conceito da indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão”, ainda pouco compreendido diante da instituição aprendente44, no que tange ao 

ensino e à formação de professores. Para a autora, essa superação da indissociabilidade pode 

ser uma solução para o fim da precarização da formação de professores na Universidade. 

A relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão deve acontecer, sobretudo, 

assumindo as reais possibilidades de prática. Assumindo, segundo André et al. (2001), as 

diferenças nessas articulações para que “não se gerem expectativas nem propósitos irreais ou 

até equivocados” (ANDRÉ et al., 2001, p. 58), e como pondera a referida autora, o ensino e a 

pesquisa têm dimensões diferentes. 

Nesse sentido, ressalta-se a importância do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), em virtude do diálogo com esses princípios da 

indissociabilidade nos pilares: pesquisa, ensino e extensão, além da importância enquanto 

ação que pode potencializar a instituição aprendente, bem como possibilitar uma nova 

formação que ocorra no contexto da profissionalização. 

 

1.2 Da formação à prática docente  

 

A formação é intrínseca ao processo da constituição profissional no que diz respeito à 

atuação docente. Compreendemos, assim, que a prática docente configura-se no 

desdobramento de sua formação, pois estão interligadas. 

Caldeira e Zaidan (2010) conceituam a prática pedagógica sob várias perspectivas. 

Dentre estas, a perspectiva positivista, interpretativa, histórico-crítica ou dialética. 

                                                           
44 Cunha (2010, p. 799) esclarece que “uma instituição aprendente teria de manter em pauta a constante reflexão 

sobre seu papel e suas práticas e como significa o conceito de indissociabilidade que, no caso do Brasil, é 

preceito constitucional. Portanto anuncia inexoravelmente para um patamar de qualidade, baseado nesse 

pressuposto”. 
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A perspectiva positivista é permeada pelo método científico e pressupõe a existência 

de uma única realidade que pode ser fragmentada e manipulada. A prática educativa se orienta 

nessa perspectiva, pelas técnicas de ensino, como também quaisquer outros assuntos em que a 

teoria educativa possa ser aplicada de forma técnica e científica. 

Já a perspectiva interpretativa trata que, a medida em que o sujeito vivencia a 

realidade, ocorre uma transformação do pensamento e da compreensão sobre ela. Assim, a 

prática educativa inicia-se na experiência que se transforma, é interpretativa e se correlaciona 

na teoria e na vivência dos sujeitos. 

A presente pesquisa optou pelo conceito de prática pedagógica na perspectiva 

histórico-crítica pois, a entendemos que essa abordagem envolve várias facetas, englobando, 

inclusive a complexidade imbricada no cotidiano da escola, bem como no fazer dos 

professores.  

Esta perspectiva acontece de forma dialética e simultânea com relação aos elementos 

singulares e macro, bem como em tempos e espaços diferentes, pois, envolve as 

especificidades presentes na profissão docente, como o de serem influenciados pelo contexto 

que vivem, consideramos as dimensões de contexto histórico social e político. 

Nesse sentido, o diálogo entre o contexto da profissão e seus aspectos ligados ao 

contexto social, político e histórico não podem ser analisados desconsiderando-o em sua 

integralidade.  

As contribuições do contexto social perpassam a prática, que aqui é entendida como 

estágio, no contexto de formação das licenciaturas. Silva (2015, p. 22) trata o estágio como 

um importante aliado à formação, no entanto, pondera que a falta de clareza em relação às 

propostas de estágio expõe um contexto de dualidade em seus objetivos. 

Desta maneira, Gatti e Nunes (2009) pontuam que “poucas instituições especificam 

em que consistem os estágios e sob que orientação são realizados; a maioria dos cursos apenas 

determina a quantidade de horas necessárias para a realização desses estágios” (GATTI e 

NUNES, 2009, p. 75). 

Nesta perspectiva, Silva (2015) afirma que há uma variedade de modelos, como as 

autoras Gatti e Nunes (2009) mostram, dificultando o esclarecimento quanto aos seus 

objetivos. Em vista disso, Silva (2015, p. 22) aponta a importância de os estágios na formação 

inicial trazerem à reflexão as dificuldades que perpassam o campo do diálogo, concretizando-

se na dicotomia que perpetuam, não só nos modelos de estágio, mas também entre “escola e 

universidade”, “teoria e prática” ligadas à visão positivista, dualista e fragmentária das 

relações.  
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A partir do contato direto do licenciando com o campo de atuação profissional, existe 

contato com a profissão na formação. Consequentemente, essa imersão possibilita, segundo 

Nóvoa (2009, p. 37), “devolver a formação para os professores”.  

Em perspectiva, Silva (2015, p 25) expõe os modelos de estágio com várias 

configurações, a saber, para elaboração dos saberes experienciais (TARDIF, 2002) a partir de 

um modelo de estágio reflexivo, baseado no modelo aplicacionista45 e aquele como atividade 

de pesquisa. Essa falta de clareza das propostas de estágio configura-se em propostas 

diferentes, refletindo na formação de professores como um cenário ambíguo e preocupante. 

Segundo Silva (2015), a perspectiva dicotômica da formação ocorre por que a escola 

fica empenhada na aplicação da prática que a universidade ofereceu, distinguindo-se dois 

momentos formativos, caracterizando-os isolada e fragmentadamente.  

Segundo Jardilino (2014), há “tensões e contradições” entre os objetivos formativos do 

PIBID e do estágio supervisionado como, por exemplo, o termo “estágio” ser, por várias 

vezes, utilizado incorretamente, levando ao entendimento que o PIBID e o estágio curricular 

sejam atividades idênticas, bem como verbas destinadas às atividades pedagógicas para os 

bolsistas do PIBID não serem oferecidas a todos os licenciandos. Dessa forma, percebe-se, a 

partir dos estudos realizados, compreensão mais aprofundada sobre os impactos do programa 

e a influência do PIBID como contribuição para se repensar e modificar os estágios. 

Desse modo, Cunha (2010) ressalta a importância de a escola ser um espaço de 

formação, tão importante quanto a universidade, para haver a integralidade da teoria e da 

prática, em uma relação de unidade. 

Schön (1997) salienta a prática, nessa relação de diálogo com a teoria, enfatizando que 

deve ser vista de forma importante, tanto quanto a teoria, uma vez que a prática sem reflexão 

permite que os indivíduos tenham um discurso baseado no senso comum, contribuindo para a 

perpetuação do distanciamento entre os momentos de formação. A reflexão sobre a prática46 é 

fundamental, pois o contato mais próximo com a realidade escolar coloca os professores na 

situação de construtores de um saber que ora foi praticado, pensado e a partir da realidade 

concreta, avaliado com criticidade sobre sua atuação, para promover transformações. 

Considera-se pois, que a prática pedagógica, a partir da concepção histórica dialética, 

proporciona aos sujeitos do processo de aprendizagem, uma construção e transformação 

                                                           
45 Neste modelo, baseado nas contribuições de Tardif (2002), Silva (2015, p. 24) esclarece que o licenciando irá 

aplicar o que foi aprendido teoricamente na Universidade. 
46 Caldeira e Zaidan (2010) recorrem à Carvalho e Netto (1994) para explicar que a prática pedagógica é uma 

prática social que implica na consciência dos seus atores, na exposição às diversas influências, incluindo onde 

ocorre a sua prática profissional, suas necessidades e possibilidades diante da realidade que vivem.  
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simultâneas, dentro do próprio processo de formação. Diante do “contexto histórico, político e 

sócio-econômico-político podem refletir indiretamente ou diretamente na prática pedagógica” 

como salienta Caldeira e Zaidan (2010, p. 2), gerando novas práticas e reflexões. Além da 

prática pedagógica ser um importante elo de constituição entre a formação e o cotidiano da 

ação, para o processo de formação de professores, pois é no “cotidiano” que se constrói a 

prática pedagógica.  

Dessa maneira, é através de suas experiências do cotidiano, concomitantemente com a 

prática pedagógica/docente que os professores constroem saberes diversos. Como Tardif 

(2014) esclarece, as práticas docentes movimentam esses saberes. Em suas palavras: 

 

[...] a prática docente não é apenas um objeto de saber das ciências da educação, ela 

é também uma atividade que mobiliza diversos saberes que podem ser chamados de 

pedagógicos. Os saberes pedagógicos apresentam-se como doutrinas ou concepções 

provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, 

reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes 

de representação e de orientação da atividade educativa (TARDIF, 2014, p. 37). 

 

De acordo com esse pensamento, os professores, na visão de Tardif (2014), “ideais”, 

são aqueles que conseguem articular todos os saberes curriculares, disciplinares, pedagógicos, 

experienciais e das ciências da educação: 

 

Em suma, o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e 

seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da 

educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência 

cotidiana com os alunos (TARDIF, 2014, p. 39). 

 

Nesse sentido, entende-se que a articulação destes elementos, possibilitam o diálogo 

com toda a formação do docente e com a constituição de sua prática. E o PIBID traz a 

possibilidade de unir esses objetivos relativos à teoria e prática. 

Como expõe Almeida (2015), através do PIBID é possível articular-se 

“comportamentos de observação, reflexão crítica, reorganização das ações”. Em virtude disso, 

acredita-se que o PIBID contribui para a formação inicial dos licenciandos e para a formação 

continuada dos supervisores, pois permite essa integralização da formação docente e do 

cotidiano da profissão.  

Para o coordenador de área, conforme os estudos de Almeida (2015), Fernandes 

(2016), Silva (2015) e o documento oficial da DEB/CAPES, acreditamos que o PIBID 

oportuniza uma formação continuada, como a mediação pedagógica, o contato com outras 

práticas, troca de experiências em formações, saberes, inovações e ainda, articula a formação 
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dentro das instituições formadoras contribuindo assim, para a ação-transformação da sua 

própria prática. 

Como Perrenoud (1993, p. 7) afirma, “a aprendizagem é interceptada pela prática e por 

necessidades reais” e, sendo assim, é preciso que a formação de professores esteja no âmbito 

de seu exercício profissional, ou seja, no âmbito da escola. Entretanto, como a formação 

precisa ser articulada por meio das necessidades reais, se faz necessário que a formação se dê 

mediante a prática concreta e, esta articulação é de suma importância no processo formativo. 

Essa articulação possui relevância à medida que possibilita um diálogo que contribua 

para o rompimento da dicotomia entre a formação inicial e a formação continuada, 

estabelecendo um vínculo horizontal, do ponto de vista das relações, entre os professores do 

Ensino Superior e os professores da Educação Básica. 

Desta maneira, os formadores, tanto os professores do ensino superior (coordenadores 

de área) quanto os da educação básica (supervisores) são responsáveis pela articulação e 

formação de futuros professores. E, diante disso, precisam estabelecer relações reais com a 

formação.  

A aproximação entre a teoria e a prática, ora evidenciado mediante a contratação dos 

coordenadores de área para o PIBID, ocorreu conforme o artigo 41, da Portaria da CAPES, Nº 

9647, de 18 de julho de 2013, pois, são atribuídas algumas exigências para assumir o cargo de 

coordenador de área do PIBID, deixando claro sua experiência com a formação e atuação 

profissional docentes, trazendo uma perspectiva de maior aproximação entre o professor 

formador e o licenciando. 

Na descrição das exigências, o documento aponta a necessidade de o coordenador de 

área ser graduado ou pós-graduado na área que atuará desenvolvendo o subprojeto. Ainda é 

necessário que seja efetivo na Instituição e que possua experiência mínima de três anos como 

docente, sobretudo, ministrar disciplina em cursos de licenciatura, possuir experiência 

comprovada na formação de professores, além de ter produção teórica na área. 

Sendo assim, percebe-se no documento da CAPES, um perfil de coordenador de área 

bastante detalhado exigido no Edital, vinculado ao ensino e à pesquisa, estabelecendo um 

diálogo entre os princípios do programa e um processo de seleção de profissionais para atuar 

na formação dos licenciandos que entram no PIBID. 

                                                           
47 Mais informações sobre a Portaria nº 96/2013 podem ser encontradas em: 

<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_096_18jul13_AprovaRegulamentoPIBI

D.pdf>  

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_096_18jul13_AprovaRegulamentoPIBID.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_096_18jul13_AprovaRegulamentoPIBID.pdf
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Segundo Marcelo (2009), é importante o alinhamento entre a formação e a prática 

profissional, pois possibilita além de experiências formativas, atribui qualidade para o 

processo de formação dos futuros professores de Educação Básica, além de ambientá-los nas 

escolas, minimizando o choque de realidade, que são característicos dos primeiros anos de 

atuação como professores (MARCELO, 2009). 

Dessa maneira, no documento exige-se formação e conhecimentos ligados à docência 

do coordenador de área, bem como a avaliação de aprendizagem, saberes técnicos, 

pedagógicos, saberes do conteúdo, ou seja, destaca-se a relevância do docente ter 

características de um professor polivalente48, para contribuir para a formação dos bolsistas de 

iniciação à docência, a fim de melhor acompanhar e orientar suas ações pedagógicas. 

Diante das atividades atribuídas aos coordenadores de área, o PIBID/UFOP49, que foi 

discutido no próximo capítulo, organizou um manual, para orientação em todos os âmbitos da 

sua gestão no subprojeto. Neste manual constam orientações sobre a elaboração do 

planejamento semestral das atividades. O planejamento possibilita a articulação com as 

demandas curriculares, as expectativas e a troca de experiências com a escola parceira. O 

manual apresenta também dados e informações para recursos disponibilizados pelo PIBID que 

são geridos pelo coordenador de área, juntamente com o coordenador institucional.  

Diante disso, é possível perceber que, além das atividades que perpassam o campo da 

formação e da prática docente, existem variadas atividades em que o coordenador de área 

participa, que podem favorecer novas experiências formativas, como a gestão de recursos de 

um subprojeto, a articulação com a escola parceira e com outros profissionais da Educação. 

Portanto, como apontam Caldeira e Zaidan (2010, p. 2) “a prática e a reflexão sobre a 

prática se colocam como parte da própria prática” e, diante disso, o coordenador de área tem a 

possibilidade de construir e reconstruir continuamente seu processo de formação e sua prática 

pedagógica, repensando e avaliando, a partir das experiências adquiridas, a fim de transformar 

a realidade presente no cotidiano. 

A transformação da realidade, dentro da dimensão de atuação do coordenador de área 

repercute em desdobramentos. A partir da sua prática docente e do seu processo de 

reavaliação constante, ele é capaz de mobilizar saberes dos licenciandos, facilitar reflexões, 

sobre o cotidiano da escola, sobre a prática docente e sobre o processo de formação dos 

                                                           
48 Tedesco e Fanfani (2004) trazem o professor polivante, como um professor multitarefa. 
49 O PIBID/UFOP funciona desde 2009, com 13 subprojetos, 13 coordenadores de área, 21 professores 

supervisores e 112 bolsistas de iniciação à docência. Dados obtidos a partir do Relatório Anual de Atividades 

final do PIBID/PED/UFOP finalizado em dezembro de 2013. (O relatório compreende o período de 01/07/2011 

a 31/12/2013). 
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alunos da Educação Básica. A partir disso, esse ator pode articular as experiências vividas, em 

consonância com o supervisor do subprojeto (professor da Educação Básica) e os 

licenciandos. Para, assim, repensar as atuações na escola, a fim de mediar as relações de 

aprendizagem e possíveis reflexões sobre novas práticas, contribuindo, para ressignificações 

dentro das instituições. 

Entretanto, as relações de aprendizagem e de ensino não são concomitantes. Pois não é 

possível afirmar que, à medida que o professor ensina, o aluno aprende. Assim, entende-se 

que na relação de ensino e aprendizagem existem fatores singulares e diversos. Perrenoud 

(1993) cita duas razões e discorre sobre as diversas formas de aprendizagem pelos sujeitos e a 

relação entre eles: 

 

Não existe aluno no singular, por duas razões: 

- há uma grande diversidade nas disposições, nas maneiras de aprender, no 

funcionamento intelectual e relacional, etc.; 

- o professor está sempre diante de um grupo heterogéneo, mesmo no caso da 

seleção prévia ser forte (PERRENOUD, 1993, p. 11). 

 

Em virtude disso, compreendemos que os desafios do ensinar e do aprender estão 

postos e, nesse sentido, o coordenador de área precisa articular a formação dos licenciandos, 

no âmbito do PIBID a partir de experiências reais, da prática, que possibilitem que esses 

futuros professores consigam apreender a complexidade do aprender e do ensinar, mediante 

suas respectivas práticas docentes, favorecendo um contato real entre essa articulação. 
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2 O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PIBID/UFOP 

 

Os estudos sobre a formação docente, a partir dessa investigação, levam em 

consideração a relação da teoria e da prática docente coerentemente, alinhados aos estudos 

sobre a contribuição do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

através do PIBID/PED-UFOP50, que representa o lócus de investigação em que os sujeitos 

coordenadores de área possuem uma atuação diferenciada dos demais professores da 

universidade. 

A reflexão sobre a teoria e a prática fazem com que o profissional seja crítico em sua 

própria prática, transformando o sujeito passivo, em sujeito pensante e consciente da sua 

relação com a sua formação, prática e sobre os desdobramentos da profissão. 

As práticas pedagógicas e docente estão permeadas pelos processos de construção 

social e intimamente ligadas, pois a prática e o ensino são como Zeichner (1995) aponta, a 

“experimentação dos professores da própria prática”. 

A prática docente acontece no meio formal, dentro do ambiente escolar e, nesse 

sentido, Nóvoa (2009) defende que a formação de professores deve ser uma formação imersa 

dentro da profissão, ou seja, a formação deveria ser realizada pelos professores mais 

experientes para que a prática docente ocorresse, mediatizada pelos professores que já 

passaram por essa fase de experiência, do início da profissão. 

Com a proposta de Nóvoa (1992) sobre a formação ser in loco como nos cursos de 

formação de médicos e em outras profissões, é possível refletir sobre a construção da 

formação docente dentro do universo da profissão como parte inerente de seu campo de 

formação. 

Entendemos, assim, que a formação acontece também no campo da prática, a partir do 

contato com o contexto educativo nas escolas. Como diz Nóvoa (1992), a teoria e a prática 

são inerentes um ao outro. Nesse sentido, destacamos que recentemente, no Brasil, ocorreu 

através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) a experiência de 

formação com imersão na prática. 

O PIBID se mostra como uma experiência formativa que está em consonância com a 

escola e com os processos de formação que ocorrem dentro da profissão, pois, nessa proposta, 

o bolsista de iniciação à docência é formado em exercício, no ambiente da escola, mediado 

                                                           
50 Matos e Rosa (2015) explicam que, o PIBID era reconhecido, por vezes na UFOP, por “PED” que significa 

“Projeto de Estímulo à Docência” porque foi nomeado no primeiro projeto de trabalho encaminhado à CAPES. 
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pelo professor supervisor, ou seja, um professor experiente que já vivencia a profissão bem 

como pelo professor do ensino superior. 

 

2.1 A implementação do programa em âmbito nacional 

 

Como já exposto, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é uma 

ação indutora de políticas de formação de professores e atende, principalmente, à formação 

inicial. 

A CAPES, através da DEB51, criou o PIBID como uma ação, para induzir as políticas 

públicas de formação inicial de professores, promovendo um diálogo e interação entre a 

universidade e a escola para a formação de novos professores. 

Originalmente, a proposta foi pensada52 para suprir a falta de profissionais das 

licenciaturas em Química, Física, Matemática e Biologia, evidenciadas por meio do relatório53 

encaminhado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)54 alertando sobre o “apagão das 

licenciaturas”. 

Como apresentado no relatório do CNE “Escassez de professores no Ensino Médio: 

propostas estruturais e emergenciais”, uma das medidas emergenciais para sanar o déficit de 

professores nessas áreas era: 

 

Aproveitar a participação de alunos de graduação para ensinar nas escolas públicas, 

nas disciplinas com déficit docente. Isto representaria um pacto Escassez de 

professores no Ensino Médio provisório entre o Executivo estadual e os órgãos de 

controle para a superação de um déficit que é real e tende a agravar-se, pois não é 

possível formar professores de uma hora para outra (BRASIL, 2007, p. 23-24). 

 

Contudo, esse não é o objetivo do PIBID, os pibidianos participam de momentos de 

regência, mas não substituem os professores em suas atividades docentes. 

                                                           
51 A CAPES sofreu uma reformulação, em caráter de lei, conferindo-lhe a responsabilidade de indução e 

fomento à formação inicial e continuada de profissionais da Educação Básica, além de estimular a valorização do 

Magistério em todos os níveis e modalidades de ensino. ” (FCC, 2014, p. 4). Deste modo, criou duas diretorias 

para cumprir suas atribuições, sendo a Diretoria de Educação a distância (DED) e a Diretoria de Educação 

Básica Presencial (DEB), através da Lei 11.502, de 11 de julho de 2007, para atender as atribuições designadas à 

CAPES, em relação a indução e fomento da formação inicial e continuada e estímulo à valorização do 

Magistério.  
52 No relatório de gestão da DEB (2009-2014), expressa-se o atendimento à essas áreas em que haviam défitcs de 

professores no Ensino Médio.  
53 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf> 
54 O Conselho Nacional de Educação (CNE) divulgou um relatório alertando sobre o “apagão das licenciaturas”, 

onde aponta a necessidade de 235 mil professores. Considera a necessidade de professores de Química, Física, 

Matemática e Biologia, e destaca a falta de 55 mil professores de Física e ainda chama a atenção sobre a 

formação de apenas 7.216 professores nas licenciaturas da área entre 1990 e 2001. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf


53 

 

Em virtude disso, criou-se o PIBID como uma ação para colaborar com as metas do 

PNE (15 e 16), que preconizam a garantia de formação de professores a nível superior, nos 

cursos de licenciatura da área de atuação, para todos os professores/as da educação básica. 

Além disso, trata de formar 50% dos professores da educação básica, através de pós-

graduações, para garantir a formação continuada em sua área de atuação. Também versa sobre 

as recomendações elaboradas no capítulo do PNPG (Plano Nacional de Pós-graduação) de 

2011 a 2020, à própria DEB, onde se sugere a “ampliação dos editais destinados à valorização 

e à formação dos profissionais do Magistério da Educação Básica, como PIBID, PARFOR, 

Prodocência, Novos Talentos, entre outros.” (DEB, 2014, p. 18).  

Dessa maneira, em 2014, segundo o Sistema de Disseminação de Informação (SID), o 

PIBID se mostrou como o maior programa de bolsas oferecidas pela CAPES, segundo a 

tabela no relatório de gestão dos principais programas da CAPES e da DEB em 2014, 

concentrou cerca de 155.642 de bolsistas por CPF/ano, assumindo a posição de maior 

programa de bolsas. 

Assim, compreende-se o investimento no programa como uma importante iniciativa de 

valorização do magistério, bem como de indução e fomento à formação inicial e continuada. 

O PIBID lançou sete editais entre 2007 e 2013. O primeiro Edital do 

MEC/CAPES/FNDE PIBID/2007, então, lançado em 200755, foi formulado para as 

instituições de ensino federais (Institutos e Universidades) a fim de atender aos licenciandos 

das áreas específicas; e, posteriormente, foi ampliando-se para as demais licenciaturas e 

abrangendo instituições estaduais, comunitárias, privadas com e sem fins lucrativos e 

compreendendo demais áreas e temáticas. 

O PIBID foi implementado com a premissa de atender às licenciaturas, ora escassas, 

do mercado de trabalho educacional, apresentadas pelos membros da Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação através do relatório sobre a Escassez de 

Professores no Ensino Médio. Em virtude disso, através de uma proposta de trabalho, foi 

criado o Edital em 2007 para garantir uma formação aos licenciandos e, consequentemente, a 

valorização do magistério. 

Em 2009, já apareciam os primeiros sinais positivos em atendimento a toda a 

Educação Básica, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), indígenas, educação do 

campo e quilombolas (DEB, 2014, p. 64). 

                                                           
55 O programa foi formulado e implementado no Governo Lula (2º mandato; 2006-2010), a partir do PDE (Plano 

de Desenvolvimento da Escola) e tornou-se política pública de Estado, regulamentado pela Lei Complementar nº 

130 de 14 de Julho de 2010. O primeiro Edital de 2007 está disponível em: 

<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_PIBID.pdf>. Acesso em março de 2019. 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_PIBID.pdf
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Para a participação da instituição no programa, é necessário inscrever-se com um 

projeto institucional, que descreva as atividades e os subprojetos a serem desenvolvidos. Para 

que este projeto ocorra de forma sistematizada, a instituição se inscreve com um coordenador 

institucional56, que é um professor da instituição indicado pelo reitor, e um coordenador de 

gestão e processos educacionais57, que é um professor da instituição, indicado pelo 

coordenador institucional para auxiliar em parceria na gestão (MANUAL PED, 2012). 

Os subprojetos pertencem às áreas, dentro do projeto institucional, que são 

coordenadas por um professor da instituição de ensino superior, denominado coordenador de 

área58. Este coordenador faz a gestão do subprojeto contendo um determinado número de 

bolsistas de iniciação à docência e supervisores (professores da educação básica). 

Através de editais, divulgados nas instituições, os coordenadores de área de cada 

subprojeto realizam a seleção dos licenciandos e supervisores. Os supervisores que participam 

do subprojeto são os professores da Educação Básica de uma escola parceira atendida pelo 

PIBID. 

A escola parceira, por sua vez, é considerada levando em conta o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Segundo o critério estabelecido pela CAPES, 

o PIBID recomendava atender às escolas com baixos índices no IDEB e, também segundo a 

Portaria nº 096, de 18 de julho de 2013, aquelas que tinham experiências bem sucedidas de 

ensino e aprendizagem, visando contribuir para a melhoria deste nível de ensino além de 

possibilitar vivências diversificadas. 

A estrutura do PIBID é composta pela a articulação entre a coordenação institucional, 

através da Instituição formadora, a Instituição de Ensino Superior (IES) e a Escola de 

Educação Básica (Escola Pública), Professor do Ensino Superior (Coordenador de área), 

Professor da Educação Básica (Supervisor) e Licenciando (Bolsista de Iniciação à Docência) 

através das escolas parceiras de Educação Básica (Públicas). 

Segundo a DEB (2014), a estrutura do PIBID foi pensada e proposta pelo então 

Presidente da CAPES, Prof. Dr. Jorge Almeida Guimarães e aceita pelo Ministro da 

                                                           
56 Segundo Oliveri (2017, p. 236), “dentre suas atribuições, estão: representar a coordenação geral do PIBID 

perante a Universidade, a Secretaria de Educação e a Capes, acompanhar o planejamento, organização e 

execução das atividades do Programa, gerenciar os recursos recebidos para este, dentre outras atividades.” 
57 Oliveri (2007, p. 89) ressalta que este participante” é indicado pelo coordenador de área, diante de consultas 

realizadas aos participantes docentes do PIBID/PED-UFOP” e esse ator deve auxiliar o coordenador institucional 

nas suas demandas. 
58 A pesquisa de Oliveri (2007), ainda, esclarece que este ator é indicado através de consultas que podem ser 

feitas aos colegiados. Contudo, o coordenador institucional à época, salienta que na UFOP o colegiado informa e 

motiva os professores para se inscreverem e, estes são selecionados segundo os critérios do edital e não por 

indicação. 
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Educação, à época, Prof. Dr. Fernando Haddad. A inspiração pela criação do PIBID foi o 

Programa Institucional de Iniciação à Ciência (PIBIC) lançado na década de 1990 (DEB, 

2014, p. 63). 

Para participar do subprojeto como bolsista de iniciação à docência, os licenciandos, 

devidamente matriculados nas IES, concorrem às vagas de acordo com a demanda explicitada 

pelo edital a ser lançado pelo coordenador de área do subprojeto, obedecendo à quantidade de 

bolsas pretendidas, observando-se a orientação59 de, no mínimo, 5, e, no máximo, 10 alunos, 

para cada supervisor, e o limite de 20 alunos por coordenador de área. A dedicação às 

atividades do subprojeto na UFOP deve abranger, no mínimo, 16 horas semanais. (MANUAL 

PED, 2012). 

O PIBID, entretanto, atende à formação inicial, a partir da inserção do licenciando na 

escola de Educação Básica. No entanto, não se configura em estágio curricular, estabelecendo 

diferenças bastante explícitas, como argumenta a DEB (2014):  

 

O Pibid se diferencia do estágio supervisionado por ser uma proposta 

extracurricular, com carga horária maior que a estabelecida pelo Conselho Nacional 

de Educação - CNE para o estágio e por acolher bolsistas desde o primeiro semestre 

letivo, se assim definirem as IES em seu projeto. A inserção no cotidiano das escolas 

deve ser orgânica e não de caráter de observação, como muitas vezes acontece no 

estágio. A vivência de múltiplos aspectos pedagógicos das escolas é essencial ao 

bolsista. (DEB, 2014, p. 64)  

 

Segundo a DEB (2014), em 2013 construiu-se uma proposta, em conjunto com os 

coordenadores do PIBID, apresentando uma nova formulação através da Portaria 096/2013: 

 

Essa portaria dá ênfase à perspectiva pedagógica da formação, convidando as 

instituições a elaborarem seus projetos primando pela excelência pedagógica e pela 

diversificação das práticas formativas para a profissionalização dos futuros 

professores. Também, no mesmo ano, foi lançado o Edital do Pibid 2013, que se 

alinhou à nova Portaria de Regulamentação e selecionou projetos de IES pública e 

privadas sem fins lucrativos de todo país. Outra novidade do edital foi a abrangência 

do programa que passou a atender, também, licenciandos do Programa Universidade 

para Todos (ProUni), do Ministério da Educação, e que estudam em IES privadas 

(DEB, 2014, p. 64). 

 

Através do anexo I do Edital 061/2013, lançado pela Capes, organizam-se cerca de 29 

áreas de licenciatura apoiadas pelo PIBID, após retificação passaram a ser 28 áreas60. Em 

virtude do Edital, incluíram-se instituições públicas e privadas, bem como, a partir da Lei 12. 

                                                           
59 Orientações pela Portaria Capes nº 96/2013. 
60 Informações retiradas do próprio Edital 061/2013, no anexo I, onde elenca-se o número de áreas de 

licenciatura apoiadas pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).  
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796 de 4 de Abril de 2013, alterou-se a LDB 9394/96, passando, então, a incluir o PIBID 

como programa de formação inicial nos cursos das licenciaturas. 

Assim, o PIBID ganhou maior visibilidade enquanto política de Estado. Ao longo de 

sua trajetória, percebe-se um descontínuo, decorrente das mudanças e transformações 

políticas ao longo do tempo no Brasil.  

O Edital 061/2013, previa que a proposta vigente seria de março de 2014 a fevereiro 

de 201861, sendo ofertadas 72.000 bolsas a alunos dos cursos de licenciatura, a professores das 

Instituições de Ensino Superior e das escolas da Rede Pública de ensino. No entanto, em 2015 

o programa começou a passar por problemas financeiros, o que acarretou redução no recurso 

de custeio, derivadas de instabilidade financeira e política. 

A nova agenda62 implementada pelo governo Temer (2016) permeava mudanças 

estruturais que começaram a retratar uma “crise” por meio de cortes na área educacional63. 

Desse modo, o PIBID se mobilizou, em âmbito nacional, por sua permanência, em 

contraposição, à divulgação de um novo regulamento através da Portaria 046, de 15 de abril 

de 2016. Entretanto, essas mobilizações contribuíram para que a CAPES revogasse a Portaria 

046 e a publicação da Portaria 086/2016, no dia 15 de junho de 2016, pelo Diário Oficial da 

União (DOU).  

As mobilizações, em nível nacional64, foram realizadas no dia 24 de fevereiro de 2016, 

no Senado, contando com atos públicos promovidos por várias localidades. Devido à pressão 

realizada pelo movimento65, suspendeu-se o ofício circular nº 02/216 CGV/DEB/CAPES, que 

excluíam 45.000 licenciandos do programa. 

Então, o PIBID foi estendido por mais dois anos, cumprindo o prazo inicialmente 

previsto para execução dos projetos, ora estabelecido pelo Edital 061/2013, em 48 meses. 

Deste modo, as atividades do programa foram finalizadas em fevereiro de 2018 em relação a 

este Edital. 

                                                           
61 O item “11.03” prevê que as atividades do PIBID, deveriam iniciar até o dia 14 de março de 2014 e poderia 

ser prorrogado uma única vez, o Edital, por até 48 meses. 
62 Como aponta Bastos (2017), o país sofreu um “ataque judicial e político golpista”, resultando no impeachment 

da presidente Dilma Rousseff (PT), ora eleita democraticamente. Assumiu, então, a Presidência da República, o 

vice-presidente Michel Temer (PMDB), que trouxe consigo uma outra agenda governamental para o país, 

implicando, assim, no desenvolvimento do PIBID. 
63 Mesmo após a impugnação da PEC nº 241, de 2016, objetivaram-se, novamente, a aprovação da nova PEC nº 

55, de 2016, no Senado Federal, esta admitia o congelamento, do “teto” de gastos em Educação e saúde por 20 

anos. 
64 Informações obtidas no Adunesp via net nº 78, publicado em 03/03/2016. Disponível em: 

<http://www.adunesp.org.br/atx/arquivos/arqAdunesp--04-03-2016--56d9b58585c70.pdf> Acesso em 12 de 

Abril de 2019. 
65 Segundo o jornal online Adunesp, no dia seguinte à audiência no Senado, mobilizaram-se mais de 100.000 

pessoas e através de cartas de apoio em defesa do Programa, encaminhadas ao MEC. 

http://www.adunesp.org.br/atx/arquivos/arqAdunesp--04-03-2016--56d9b58585c70.pdf
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A seguir, é apresentado o detalhamento da implementação do Programa Institucional 

de Iniciação à Docência (PIBID) no âmbito da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

espaço de investigação desta pesquisa. 

 

2.2 O desenvolvimento do Projeto Institucional PIBID/UFOP 

 

Apresenta-se, a seguir, uma contextualização, “do lugar” do PIBID dentro da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Como Oliveira (2017) e Conceição (2014) 

apresentam, em 1969, a UFOP foi criada durante o período militar, através do Decreto Lei nº 

778, de 21 de agosto de 1969, instituindo assim, as escolas de Farmácia e de Minas e Dessa 

forma, a instituição foi ampliando-se ao longo dos anos. 

Assim, a UFOP conta com 38 cursos de graduação presencial e 11 licenciaturas, em 

três campi, a saber, Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. Possui 4 cursos na modalidade de 

Educação a distância (EaD), situada no Centro de Educação Aberta e à Distância (CEAD) 

compreendendo os cursos de: Administração, Geografia, Pedagogia e Matemática, além dos 

cursos de aperfeiçoamento. 

Em 2014, segundo Oliveri (2017), a UFOP contava com cerca de 800 professores, 800 

técnicos administrativos e 15.000 alunos. Dispondo de três pró-reitorias, sendo Pró-reitoria de 

Graduação (PROGRAD), de Extensão (PROEX) e de Pesquisa e Pós-graduação (PROPD). 

Oliveri (2017) destaca que, a partir das Diretrizes Curriculares para a formação de 

professores em 2002, as licenciaturas começaram a “relacionarem-se” através da “Câmara de 

licenciatura com as Escolas Públicas, “UFOP com a escola” (estágios) e “Projeto de Estímulo 

à Docência na UFOP” em 2008. (OLIVERI, 2017, p. 85). 

Conceição (2014) esclarece que as atividades desenvolvidas no âmbito da extensão 

pela PROEX são “estruturadas em programas, projetos, cursos e eventos” (CONCEIÇÃO, 

2014, p. 30) e, assim, aponta o programa “UFOP com a escola” criado em 2009, e o projeto 

“Novos Talentos" (oficinas, atividades, cursos extracurriculares), como atividades que 

favorecem o diálogo com a educação básica. 

Atualmente66 a UFOP conta com 51 cursos de Graduação, compreendendo 47 

presenciais e 4 à distância. Além de 24 cursos de Mestrado Acadêmico e 8 Profissionais , 15 

Doutorados em áreas diversas e 10 especializações. No corpo docente, concentram-se 

aproximadamente 900 profissionais, entre professores efetivos e substitutos.  

                                                           
66 Informações retiradas da própria página da Universidade. Disponível em: < https://ufop.br/historia-da-ufop>, 

acesso em julho de 2019.  

https://ufop.br/historia-da-ufop
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A partir da adesão da Universidade à Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI)67, a UFOP pôde, através do Edital 2007 do PIBID/CAPES, concorrer com 

a proposta de trabalho no final de 2008, tendo o projeto aprovado neste mesmo ano e, 

iniciando as atividades em 2009 (OLIVERI, 2017). 

O PIBID na UFOP, quando pensado, foi denominado como PED-UFOP68. Segundo o 

anexo XI, do Relatório de Cumprimento do Objeto (relatório de atividades do PIBID/UFOP) 

com período de vigência de 01/04/2010 a 31/12/2010, o Projeto de Estímulo à Docência 

(PED) I (como era denominado à época) contava com as licenciaturas de Ciências Biológicas, 

Matemática, Artes Cênicas e História e, a partir do PED II, outras licenciaturas manifestaram 

interesse em participar do Edital PIBID do ano de 2009, que incluiu as áreas de Educação 

Física, Filosofia, Letras, Música, Pedagogia e Química no Projeto de Estímulo à Docência II 

(PED-UFOP II). 

O relatório final de atividades do PIBID/UFOP, referente a 01/01/2011 a 31/12/2011, 

demonstra, por meio de quadros, que constituiu-se por: 1 coordenador institucional, 10 

coordenadores de área, 24 supervisores, 165 licenciandos e, ainda, outros 14 colaboradores 

em funções diferentes.  

Segundo Rosa e Matos (2015), o PIBID/UFOP, em dezembro de 2013, possuía um 

total de 16 subprojetos, sendo 2 coordenadores institucionais e 2 coordenadores de área de 

gestão de processos educacionais, 16 coordenadores de área, 219 bolsistas de iniciação à 

docência e 41 supervisores, resultando em um montante de 280 bolsistas, distribuídos em 9 

escolas de Ouro Preto e 10 de Mariana, totalizando 19 escolas parceiras. 

Os bolsistas de iniciação à docência vivenciavam, segundo Oliveri (2007, p. 90), uma 

série de atividades no âmbito do programa, dentro do PIBID/UFOP, listadas no Manual 

PIBID/PED-UFOP (2012), quais sejam: 

 

a) acompanhar e desenvolver atividades docentes como a participação nas 

atividades dos professores na sala de aula e outros ambientes e também no 

desenvolvimento de trabalhos específicos com os estudantes de baixo 

desempenho; b) acompanhar e desenvolver atividades de planejamento 

pedagógico na Universidade e na escola; c) acompanhar e desenvolver 

atividades de avaliação do ensino e da aprendizagem também na escola e na 

Universidade; d) desenvolver projetos educativos nas escola conforme as 

demandas de cada uma; e) participar das atividades de formação docente na 

UFOP e nas escolas, como ciclos de palestras, oficinas pedagógicas e o evento 

                                                           
67 Informações sobre a expansão das Universidades Federais a partir do REUNI, disponível em: 

<http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=81>. 
68 O primeiro edital que a UFOP concorreu com um projeto institucional foi criado a nomenclatura “PED” que 

significa “Projeto de Estímulo à Docência” para concorrer. No entanto, após as críticas à pouca identidade do 

PIBID, feita pelo professor Helder (coordenador geral), foi substituído por PIBID/UFOP. 

http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=81
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PIBID/PED-UFOP (BRASIL/MEC/UFOP). Manual PIBID/PED-UFOP, 2012) 

(OLIVERI, 2017, p. 90). 

 

Na Figura 1, é possível visualizar como eram estruturadas as atividades do programa 

na Instituição de Ensino: 

 

Figura 1: Atividades dos bolsistas de iniciação à docência no PIBID-PED-UFOP 

 
Fonte: Manual PIBID/PED-UFOP, 2012, p. 10 

 

Assim, como descreve Oliveri (2017), a partir do Manual PIBID/PED-UFOP (2012), 

esse acompanhamento e formação é de responsabilidade do coordenador de área e do 

supervisor. Para o delineamento, planejamento e avaliação, são realizadas reuniões de acordo 

com a demanda de cada subprojeto. 

Os subprojetos, por meio dos seus participantes, elaboram um relatório de atividades 

semestral e anual para o acompanhamento do seu desenvolvimento. O relatório envolve desde 

reuniões periódicas entre os bolsistas até as atividades desempenhadas na escola. O 

coordenador institucional e a coordenação de gestão de processos educacionais analisam os 

relatórios enviados pelos coordenadores de área e sistematizam as informações gerais em um 

relatório final (por ano) enviado à CAPES.  
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Destaca-se que a UFOP havia participado, até então, de três projetos institucionais69 

que se diferem à medida que incluem novas licenciaturas ou solicitam permanência de outras. 

Segundo a proposta do Projeto PED-UFOP III, destacou-se, explicitamente: 

 

[...] a sua preocupação com os coordenadores e os professores supervisores, pelo 

fato de serem eles participantes do processo de formação dos futuros professores e, 

dessa forma, propõe um curso para tratar dos seguintes temas: formação de 

professores, planejamento, metodologias, currículo e avaliação (MANUAL 

PIBID/PED-UFOP, 2012). 

 

Sendo assim, como salienta Olivieri (2017), a meta é estimular a docência e o 

programa dentro da UFOP, a fim de “sensibilizar os demais alunos para a temática da 

docência, visam a propagação dos trabalhos por meio de divulgação em eventos científicos e 

elaboração de textos pelos participantes. ” (OLIVERI, 2017, p. 92) 

Oliveri (2017, p. 93) verificou que nos três editais em que a UFOP participou, a 

proposta que os subprojetos traziam retratavam diretrizes, de acordo com cada área, dentro de 

suas singularidades, considerando “as proposições dos projetos institucionais”. A 

pesquisadora ressalta ainda que os relatórios de atividades que analisou referiam-se ao final de 

2011 e 2012. 

A análise da pesquisadora perpassou os relatórios de atividades e destaca que as ações 

dos subprojetos caminharam, como resultados para:  

 

[...] o engajamento dos bolsistas no projeto e nas escolas, a participação em eventos, 

a vivência das experiências no campo da formação e do trabalho docente, a 

possibilidade de discussão de temas relacionados à educação nas licenciaturas 

(OLIVERI, 2017, p. 93) 

 

Entretanto, Oliveri (2017) sugere maior interlocução entre os coordenadores de área e 

os colegiados dos cursos de licenciatura. De modo que contribuam ainda mais para as 

demandas dos alunos, interagindo as duas instâncias na formação dos licenciados.  

Buscando melhor entendimento da implementação do programa na UFOP, Oliveri 

(2017, p. 98-99) organizou um quadro de documentos sobre o PIBID, que foram analisados 

em sua pesquisa e, neste quadro, a autora mostra que a UFOP participou dos projetos, 

considerando os institucionais dos anos 2008, 2009 2013 e 2018 que foram projetos 

institucionais, concomitantemente, foram-se agregando novas áreas aos editais já vigentes. 

                                                           
69 Oliveri (2017) cita que foram enviados três projetos sendo: Projeto de Estímulo à Docência na UFOP, o PED-

UFOP; PED-UFOP II e PED-UFOP III, através dos Editais MEC/CAPES/FNDE, CAPES/DEB nº 02/2009, nº 

001/2011 CAPES e nº 2012 CAPES. Posteriormente, encaminhou-se a proposta para o Edital 061/2013 de nº 

128329. 
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É importante ressaltar que esta pesquisa busca trabalhar com o Edital 061/2013, 

lançado após os documentos de análise de Oliveri (2017). Nos relatórios finais de atividades, 

de 2014 a fevereiro de 2018, fornecidos pela Secretaria e a Coordenação Institucional do 

PIBID da UFOP70, foi identificada a participação de 3 coordenadores de gestão de processos 

educacionais e 17 coordenadores de área. 

Segundo o relatório anual final de atividades de 2014: 

 

O projeto conta com 13 subprojetos nas áreas de Música, Teatro, Pedagogia, 

Educação Física, Filosofia, História, Matemática, Letras – Língua inglesa, Letras – 

língua portuguesa, Ciências Biológicas, Interdisciplinar (Letras -Português, História, 

Pedagogia, Música) e interdisciplinar – Ciências (Química, Física e Biologia), 

atendendo o número de 257 estudantes bolsistas distribuídos em 24 escolas 

parceiras, 17 coordenadores de área e 46 professores supervisores. (Relatório Anual 

Final de Atividades PIBID/UFOP de 2014, 2015, p. 5). 

 

Dessa maneira, é interessante destacar a concessão de novas bolsas no programa 

dentro da UFOP. De acordo com a relação de instituições de Educação Superior participantes 

do PIBID até fevereiro de 2014, publicado pela CAPES em 05/10/2012, foram concedidas 

300 bolsas em 2012 à UFOP, no entanto, no site da CAPES não constam os dados gerais de 

bolsas concedidas para a execução do Edital 061/2013. 

A CAPES divulgou uma planilha com a relação de bolsas aprovadas para o Edital 

061/2013, em cada instituição, e consta, assim, a concessão de 312 bolsas ao programa na 

UFOP, distribuídas entre os bolsistas de: coordenação institucional, coordenação de gestão de 

processos educacionais, coordenação de área, supervisão e iniciação à docência. 

O PIBID/UFOP, então, desenvolveu seu projeto institucional como proposto nas 

apresentações gerais do relatório71 do programa visando “contribuir com o fortalecimento do 

estímulo à docência junto aos alunos da UFOP”.  

Nesse sentido, a universidade conta com investigações sobre o programa, dentre estas, 

a pesquisa de Oliveri (2015), sobre seus egressos que atuam como professores, e a de Martins 

(2017), que buscou investigar seus supervisores (professores da Educação Básica). 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar “em que medida o PIBID contribuiu para a 

formação e prática docente dos coordenadores de área da UFOP”. Em virtude disso, acredita-

se haver um panorama bastante interessante envolvendo os aspectos do programa 

implementado na UFOP, diante da perspectiva desses três atores. 

                                                           
70 Os documentos do Programa foram encaminhados via e-mail institucional, pela Secretaria da Coordenação 

Institucional do PIBID/UFOP, localizada no prédio do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS). 
71 Informação retirada do relatório de atividades anuais final do projeto institucional executado em 2014. 
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2.3 Considerações sobre as possibilidades de formação do coordenador de área no PIBID 

 

O PIBID tem se configurado como um importante lugar de formação de professores. 

No espaço em que ocorrem as atividades do programa, o diálogo e a constante reflexão sobre 

a formação e a profissão docente, são vivenciados pelos atores envolvidos.  

Além da experiência de troca de conhecimentos e de formação, o licenciando tem a 

possibilidade de acompanhamento e de formação com o professor do Ensino Superior e, em 

contato com a escola, vivenciar aspectos da profissão que podem colaborar para a sua 

formação. 

Nesse sentido, a relação entre a experiência de formação do licenciando, em 

conformidade com sua atuação como coordenador de área, pode contribuir para sua própria 

formação e sua prática docente. Uma vez que o coordenador de área está presente no 

ambiente escolar, o mesmo pode vivenciar, observar e refletir sobre a imersão, dentro do 

contexto profissional, dos sujeitos que ele prepara e forma na instituição de ensino superior. 

Como ressalta Fernandes (2016), essa dimensão da profissão: “[...] repercute em sua 

ação docente nas diferentes componentes curriculares em que atua, na relação com os colegas 

de trabalho, com as pesquisas que desenvolve e no âmbito do subprojeto do PIBID, sob sua 

coordenação” (FERNANDES, 2016, p. 62). 

Nesse sentido, o PIBID favorece o contato e a experiência da prática e com a prática, 

não só do licenciando, mas do professor do ensino superior, estreitando os laços de 

pertencimento com a Educação Básica, através da sua atuação no programa. Igualmente, 

diante do contato com a experiência prática, o coordenador de área tem a possibilidade de 

reflexão sobre a sua condição de “incabamento e inconclusão” (FREIRE, 1996), que perpassa 

os sujeitos pensantes e, sobretudo, os professores. 

Em vista disso, “a inconclusão que se reconhece a si mesma implica necessariamente a 

inserção do sujeito inacabado num permanente processo social de busca” (FREIRE, 1996, p. 

55). O processo de busca permanente do professor decorre da reflexão sobre sua condição de 

aprendiz e de sujeito que está em formação, diante das mudanças sociais, históricas e 

culturais. Em consonância com este entendimento, o professor passa pelo processo de 

autoformação e de busca contínua por melhorias para o seu processo pessoal e profissional. 

Consciente dessa “inconclusão”, o presente trabalho buscou o conhecimento e a 

formação permanente, assim como o professor do ensino superior é envolvido pela 

experiência da formação continuada e de aprimoramento no decorrer do exercício de sua 

profissão.  
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Em contato com diferentes práticas docentes, em diferentes níveis de formação, dentro 

do PIBID, o coordenador de área, tem a oportunidade do aperfeiçoamento e busca contínuos e 

de melhoria para sua atuação em sala de aula como formador. O PIBID pode, nesse sentido, 

auxiliar com a promoção e o envolvimento da articulação de diferentes contextos de 

formação, podendo assim, contribuir para a reflexão sobre a sua própria prática docente, no 

nível da educação superior. 

Em virtude disso, o programa pode potencializar e promover a formação inicial dos 

licenciandos, a formação continuada dos professores supervisores e dos coordenadores de 

área, de modo a contribuir para as suas práticas docentes, isto é, podem provocar ações de 

inovação pedagógica 72, assim como de reflexão contínua entre a prática e a formação, para a 

mudança da prática mediante a reflexão. 

A mudança de práticas e concepções, sobre a formação de professores, como 

componente da relação de reflexão, pode beneficiar, igualmente, o coordenador de área.  

Visto que existem reuniões para as orientações e organização do trabalho dentro de 

cada subprojeto e através desse espaço com o grupo de bolsistas, constrói-se o trabalho de 

observação, planejamento, avaliação das ações do subprojeto, que podem potencializar a 

reflexão sobre as práticas no programa de todos os bolsistas, incluindo o coordenador de área. 

Como destaca Fernandes (2016), esse processo inclui reconhecer a sua condição de 

“inacabamento” e de formação: “O reconhecimento de que o formador também está em 

processo formativo, merece destaque, pois auxilia a compreender a complexidade da 

formação de professores.” (FERNANDES, 2016, p. 145) 

O reconhecimento da complexidade da formação de professores, envolve um novo 

lugar de reflexão, sobre o que é ser professor e sobre os inacabamentos presentes em todas as 

formações, tanto a inicial, quanto a continuada. 

Como Paulo Freire (1996) ressalta, ensinar exige consciência do inacabamento, nas 

palavras desse renomado autor, o mesmo adverte sobre a “possibilidade de reconhecimento 

das possibilidades e não de determinismos”. 

 

Gosto de ser gente porque a História em que me faço com os outros e de cuja feitura 

tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismos. Daí que insista 

tanto na problematização do futuro e recuse a inexorabilidade. (FREIRE, 1996, p. 

53) 

 

                                                           
72 Entende-se por inovação o conceito trazido por Silveira (2014, p. 9) como olhar de uma nova forma para o que 

vem sido “posto” na Educação Básica, para que possa ser transformado do ponto de vista das metodologias, das 

tecnologias ou do ponto de vista dos problemas que estão presentes neste contexto. 
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 Dessa maneira, é necessário, como ainda ressalta Freire (1996) além da consciência do 

que significa ser inacabado, é importante que compreenda e problematize-se sobre o 

condicionamento. Ou seja, ensinar para Freire (1996, p. 53) exige o reconhecimento de ser 

condicionado. Nos dizeres do autor, quando nos reconhecemos como um ser inacabado, 

percebe-se que somos seres condicionados mas, consciente do inacabamento, sabemos que 

podemos ir além dele. (FREIRE, 1996, p. 53). 

Deste mesmo modo, ao considerarmos que o professor do ensino superior, é 

sobretudo, um professor, pode-se pensar na possibilidade de contribuição do PIBID para este 

sujeito em relação aos seus desdobramentos. Nesse sentido de “se perceber no mundo, com o 

mundo e com os outros” (FREIRE, 1996) através das relações entre os sujeitos no programa. 

Dentro desse viés, acreditamos que presença desse professor no mundo, a partir da visão de 

Paulo Freire (1996) é “a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também 

da história”.  

O sujeito está inserido no mundo e não apenas adaptado a ele, que é o caso dos 

coordenadores de área. Quando ocorre o reconhecimento da inconclusão e inacabamento, o 

sujeito está “implicado em um processo social permanente de busca” (FREIRE, 1996, p. 55). 

A partir da possibilidade de contribuição do PIBID para a formação e a prática docente 

dos coordenadores de área, pode-se repensar, ou até contribuir para o rompimento do ideal 

hierárquico do conhecimento, ou da sobreposição dos conhecimentos. Visto que possibilita a 

potencialização da discussão sobre os “inacabamentos” e a “complexidade” de ser professor, 

além de discutir as necessidades de complementação da sua formação, no âmbito da docência. 

O inacabamento ou inconclusão, nos termos colocados por Freire (1996), faz cada um 

refletir sobre o processo de aprendizagem, constante e permanente, que os sujeitos passam. 

Sejam eles, alunos ou professores, professores da Educação Básica, ou do Ensino Superior ou 

futuros professores em formação, os sujeitos buscam o conhecimento e o aperfeiçoamento 

para melhoria de suas práticas, a fim de alcançar melhores resultados em suas ações. 

A partir do contexto de formação in loco na escola, o coordenador de área pode 

vivenciar situações ora não conhecidas, ou pouco vivenciadas, além de experienciar uma 

leitura sensível, presente nas situações de aprendizagem que se perpetuam em sua prática 

docente, contribuindo com sua própria formação no contexto de formador em sala de aula. 

As situações que podem contribuir para sua formação e sua prática podem estar 

presentes desde a experiência de um trabalho coletivo a um estudo de caso. 
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E ainda, pode contribuir, como expressa a DEB (2014), no processo de “modificação e 

(re)construção de uma nova cultura educacional”, articulando-se para enriquecer o processo 

formativo da docência, bem como para a identidade do professor do Ensino Superior. 

Nesse sentido, entende-se que, como Zabalza (2004) explica, a questão da identidade 

do professor no ensino superior73, frequentemente é um ponto de interrogação, pois este 

sujeito está imerso no contexto da sua área específica, de modo que se identificam no âmbito 

científico, de acordo com a área, o que pode trazer a ideia da docência como uma “não-

profissão”: 

 

Isso quer dizer que o lugar onde se deposita nossa identidade é no conhecimento 

sobre a especialidade (o que nos identifica com os outros colegas da especialidade, 

sejam ou não sejam professores) e não no conhecimento sobre a docência (o que nos 

identificaria com os outros colegas da universidade, sejam ou não de nossa 

especialidade). (ZABALZA, 2004, p. 107). 

 

Desse modo, o contato com o PIBID no âmbito da Universidade, pode possibilitar um 

investimento na docência para que, segundo Zabalza (2004), ocorra a recuperação desse 

profissional caracterizado como “professor”, que vivencia desafios e exigências no âmbito do 

ensino superior. Sobre esse aspecto, Zabalza (2004) esclarece que: 

 

A recuperação, ainda incerta, da natureza profissional da atividade docente exigiu, 

como condição prévia, separá-la das outras dimensões que caracterizam e 

completam a identidade da ocupação de professor universitário; isto é, separar a 

atividade docente da atividade de pesquisa e de administração que também 

caminham juntas ao papel de professores. Ser docente ou ser um bom docente é 

diferente (porque requer diferentes conhecimentos e habilidades) de ser um bom 

pesquisador ou um bom administrador (ZABALZA, 2004, p. 8). 

 

Entende-se que a partir da visão da docência como profissão, é possível dialogar 

diretamente sobre a formação de professores, pois, o entendimento desse sujeito como um 

formador é de que se pode investir nos aspectos que desencadeiam a profissão, seu fazer, seu 

ofício, suas atividades e todos os aspectos que se entende serem necessários desenvolver a 

partir da formação para a atuação profissional. 

                                                           
73 Não pretende-se abranger à docência universitária, uma vez que envolve variados aspectos que não são 

objetivos dessa pesquisa. No entanto, busca-se apresentar as particularidades do professor do Ensino Superior 

que, muitas vezes, envolvido pela complexidade entre a sua identidade profissional e a de seu campo científico 

(como: biólogo, matemático, historiador, engenheiro, médico, etc.) pode não investir na sua formação como 

docente, nos aspectos ligados à profissão docente. Desta forma, o PIBID se mostra como uma possibilidade de 

investimento na docência, para esses docentes que estão ligados a variadas funções dentro do Ensino Superior.  
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Em virtude disso, a recuperação da natureza profissional docente pode possibilitar o 

investimento na formação de professores. Nesse sentido, o PIBID para os professores do 

Ensino Superior, apresenta-se como uma alternativa. 

Neste viés é que Zabalza (2004, p. 113) expressa que os professores estão vivenciando 

um momento, que ele denomina de “reprofissionalização”, pois o problema da 

“reprofissionalização” inicia quando é dito que é preciso ensinar a sujeitos com determinadas 

características e com determinados propósitos. Dessa maneira, esse processo perpassa a sua 

própria formação enquanto professor, pois, no momento que se exige desse profissional outras 

características para formar outros profissionais, esse docente passará por um processo de 

“modificação das concepções” (DEB, 2014) e, diante disso, precisará investir na docência 

para conseguir obter um processo de formação para si e para os que estão sobre o seu aspecto 

de atuação profissional. Desta maneira, a DEB (2014) enfatiza a relação entre o desenho 

estratégico do programa, propiciando uma interação dos seus atores: 

 

O Pibid, nessa vertente, tem como princípio a modificação das concepções dos 

sujeitos que estão implicados no processo: licenciandos, professores da Educação 

Básica e professores das IES. Para tanto, as atividades são organizadas de modo a 

valorizar a participação desses sujeitos como protagonistas de sua própria formação, 

tanto na escolha das estratégias e planos de ação, como, também, na definição e na 

busca dos referenciais teórico-metodológicos que possam dar suporte à constituição 

de uma rede formativa de alto padrão (DEB, 2014, p. 66). 

 

Em virtude disso, como Zabalza (2004) argumenta, não basta apenas ter domínio do 

conhecimento da área, é necessário abranger as dimensões formadoras: 

 

Essa dimensão formadora resulta de dois caminhos de atuação: um diretamente 

voltado para a formação em seu sentido individual, e outro, indireto, voltado para a 

formação por meio dos conteúdos selecionados e, principalmente, da abordagem e 

das metodologias empregadas (ZABALZA, 2004, p. 115). 

 

Consequentemente, para que essa atuação esteja voltada para as duas dimensões 

formadoras ora explicitadas, entende-se que seja necessário o rompimento de alguns 

paradigmas, a fim de ressignificar sua formação e, consequentemente, sua prática docente. 

Em consonância com isso, a DEB (2014) apresenta essa possibilidade do PIBID: 

 

Além do mais, a rede de colaboradores que se forma a partir do PIBID possibilita 

que não apenas as concepções dos alunos das licenciaturas sejam afetadas, mas, 

igualmente sejam tensionados os paradigmas dos formadores (professores da 

Educação Básica e das IES). O intuito, neste caso, é que se estabeleça um 

movimento e uma “crise” nesses paradigmas, de modo a fazer com que sua própria 
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prática seja questionada, ressignificada e compreendida em um novo cenário que 

valoriza elementos da rotina escolar, da ação possível e transgressora dos discursos 

que desmantelam a escola e geram imobilismos nas práticas didático-pedagógicas 

dos professores (DEB, 2014, p. 66). 

 

A ressignificação do entendimento da prática docente e das potencialidades de atuação 

do professor, estão impressas também nos momentos que possibilitam sua formação, como 

Fernandes (2016, p. 157) retrata, o “potencial da autoria de materiais didáticos” que são 

elaborados em parceria entre os professores atuantes no PIBID.  

A elaboração destes materiais pode proporcionar uma articulação entre os saberes e 

atores do programa e podem provocar reflexões sobre sua formulação, elaboração, avaliação e 

ainda, traduzir a parceria entre a universidade e a escola, rompendo com a dualidade desses 

espaços de formação. 

Além disso, o PIBID e essa interatividade no desenho organizacional, pode contribuir 

para o professor do Ensino Superior, de forma a minimizar os aspectos de “isolamento 

profissional”, e como Zabalza (2004) discorre, dos problemas evidenciados por Mintzberg74 

(1983) em relação ao surgimento decorrente da situação de isolamento e autonomia 

profissional. 

O desenho organizacional do PIBID possibilita a articulação do coordenador de área 

com demais profissionais da área educacional, vinculados à educação básica, como também a 

outros profissionais da sua própria instituição, a medida em que os subprojetos se comunicam.  

As contribuições do programa, para os coordenadores de área, nem sempre foram 

previstas pela formulação da sua proposta em virtude dele focar na formação inicial docente. 

Entretanto, pode-se visualizar a partir da Tabela 1, alguns importantes apontamentos dos 

coordenadores de área, sobre a contribuição do programa, a partir da análise do relato dos 

coordenadores de área no estudo avaliativo desenvolvido pela Fundação Carlos Chagas (FCC, 

2014). 

 

 

 

 

                                                           
74 Mintzberg (1983) aponta, segundo Zabalza (2004, p. 114), os aspectos de “Coordenação” – envolvendo a 

fragmentação dos sujeitos dentro da instituição, evidenciando sua união para fins de utilização de um serviço. 

Outro aspecto que é a “discrepância” – que possibilita “ignorar” as necessidades dos sujeitos e/ou clientes para 

executarem as suas atividades profissionais e a “inovação” que rompe com condições pré-existentes que causam 

um “deslocamento” e um rompimento da comodidade antes existente. 
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Tabela 1: Resultado da análise das respostas dadas pelos coordenadores de área no 

estudo avaliativo 

 
Fonte: DEB/CAPES (2014, p. 92-93) 

 

É possível perceber as contribuições para o coordenador de área, expressas na 

pesquisa de Fernandes (2016), onde a pesquisadora destaca o reconhecimento por parte do ex-

coordenador geral dos Programas de Valorização do Magistério da CAPES e dos efeitos do 

desdobramento das ações sobre os coordenadores de área. 

Para descobrir o impacto do programa sobre esses atores, como Fernandes (2016) 

insiste, é necessário que seja elaborado “um documento registrando esses ganhos”, elaborado 

em parceria com os coordenadores de área do PIBID e com pesquisadores sobre esta temática, 

pois, no momento em que esses objetivos indiretos aparecem materializados em objetivos do 

programa, podem facilitar mais ações que visem contribuir para a formação dos professores 

coordenadores de área, repercutindo em “ganhos”, não só para os participantes dentro do 

PIBID, mas assumindo a responsabilidade sobre os desdobramentos da política na formação 

docente no ensino superior.  

Os desdobramentos dessa ação indutora, de política de formação de professores, 

contribuirá para a melhoria de suas práticas em sala de aula com os licenciandos, bem como 

com o processo de formação, por experienciar um momento prático da reflexão sobre a 

educação básica, a partir do contexto real, de latência e urgência. 

Como aponta o professor Helder Eterno da Silveira, em entrevista com Fernandes 

(2016), o PIBID poderia ser mais extenso, incluindo os outros professores do ensino superior 

a fim de estabelecer maior proximidade deste seguimento, com a educação básica. 
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Assim, como na pesquisa de Fernandes (2016), as desigualdades educacionais dentro 

da ação do PIBID, promovidas pela CAPES, geram impactos sobre a política e sobre a 

formação de professores, uma vez que nem todos têm condição de participar do programa, 

devido ao número restrito de bolsas de coordenação de área e dos demais atores. 

Diante disso, é necessário se ater às ações desenvolvidas como política de Estado, 

como corroborado na pesquisa de Fernandes (2016), a fim de ampliar a igualdade das 

condições e de trabalho que impactam diretamente a formação de professores. 

O PIBID apenas como uma ação isolada, possivelmente, não possui uma abrangência 

transformadora e, em virtude disso, foi incorporado na Lei 12.796 de 4 de Abril de 2013 

alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDEN 9.394/96), através do 

inciso 5º no artigo 62: 

 

§ 5o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a 

formação de profissionais do Magistério para atuar na Educação Básica pública 

mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de 

Educação Superior (BRASIL, 2013, p. 36). 

 

No entanto, o inciso não menciona os coordenadores de área e nem trata dos 

professores da educação básica. Assim, a formação em grande impacto sobre esses 

professores tem uma descontinuidade, não garantida por força de lei. 

Uma vez que o inciso sobre o programa, menciona apenas a formação inicial, abriu-se 

o questionamento sobre a importância desta em contato com a educação básica, o lugar da 

profissão, desconexo do lugar da formação, a universidade. 

É notório a importância da formação inicial ser concomitantemente ligada ao lugar de 

sua atuação profissional, como Nóvoa (2009) defende: 

 

No essencial, advogo uma formação de professores construída dentro da profissão, 

isto é, baseada numa combinação complexa de contributos científicos, pedagógicos 

e técnicos, mas que tem como âncora os próprios professores, sobretudo os 

professores mais experientes e reconhecidos (NÓVOA, 2009, p. 9). 

 

Dentro da formação na universidade também é importante o processo de 

conhecimento da realidade concreta que o licenciando vive, experimenta e atua, uma vez que 

possibilita ao professor do ensino superior, trazer reflexões sobre a prática na educação 

básica, mais contextualizada com o que a realidade apresenta. 
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Assim, a formação do professor do ensino superior nesse sentido, implica na formação 

do estudante de licenciatura, mas também na sua própria, que ressignifica seus conhecimentos 

teóricos e traz para a reflexão da prática. 

Esse contato imediato com as possibilidades de ressignificação dos conhecimentos, 

conteúdos, saberes e até da sua prática, possibilitam uma mudança na concepção verticalizada 

e dicotômica entre o professor que atua no ensino superior, e o que atua na educação básica. 

Para o rompimento dessa visão ambígua e dicotômica entre as hierarquias de saberes, 

é necessário ultrapassar a perspectiva do professor como detentor de saber. Pois, como 

salienta Ludke e Cruz (2005) a universidade ainda possui privilégios em relação a educação 

básica. Considerando assim, que na educação básica, procura-se romper com o viés do 

professor como detentor do saber, de forma a considerar o professor como um mediador do 

ensino e da aprendizagem. No entanto, ainda na universidade, muitas vezes essa divisão 

hierárquica entre quem possui o saber e quem não possui ainda opera. 

Assim, tanto os licenciandos, os supervisores e os coordenadores de área estão em 

formação, ou seja não são uma “tábula rasa” mas são sujeitos em formação que trazem 

saberes, conhecimentos e práticas que podem ser refletidas conjuntamente pela universidade e 

pela escola. 

 

2.4 O que dizem as pesquisas sobre os coordenadores de área do PIBID?  

 

O levantamento de pesquisas é uma sistematização de dados científicos de produções 

acadêmicas sobre uma área de conhecimento, para trazer esclarecimento sobre o que foi 

descoberto sobre o assunto pesquisado, evitando desgaste e retrabalhos em relação a 

investigações já realizadas. 

Dessa maneira, foi realizado um levantamento das produções científicas que 

discorressem sobre o ator “coordenador de área” do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à docência (PIBID), sua formação e prática docente.  

Para esclarecer sobre o porquê discorrer sobre esse ator é importante compreender que 

o PIBID75 é uma ação indutora de política de formação de professores que visa incentivar e 

valorizar o magistério, além de aprimorar o processo de formação de docentes para a 

Educação Básica.  

                                                           
75 Para conhecer mais sobre o programa PIBID e sua proposta, ver em: <http://www.capes.gov.br/educacao-

basica/capespibid/pibid> . 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
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Assim, o coordenador de área do PIBID é um professor do ensino superior que faz a 

gestão de um subprojeto do programa em uma instituição de ensino na qual trabalha.  

Utilizou-se no levantamento de pesquisas, os termos: “PIBID” e “coordenador de área 

PIBID”. A pretensão da pesquisadora ao estudar sobre o assunto é conhecer o que dizem as 

pesquisas sobre este ator dentro do programa e identificar quais pesquisas tratam sobre esse 

sujeito, sua formação e práticas docentes. 

Para a realização do levantamento das pesquisas, utilizamos a metodologia do Estado 

de Conhecimento, considerando a importância da identificação de pesquisas para facilitar a 

compreensão de um determinado assunto. Sendo assim, foi identificado o que tem sido 

pesquisado sobre os coordenadores de área do PIBID. 

Romanowski e Ens (2006) ressaltam a importância das pesquisas de estado da arte 

para a Educação. Esses estudos são justificados, segundo as autoras, como possibilidade de 

avanço sobre a compreensão do levantamento de pesquisas, mesmo com uma abordagem de 

menor proporção e menos detalhada em alguns “setores de publicações”, no entanto, situam o 

leitor a respeito do assunto dentro do tema. (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 40). 

As pesquisas do tipo “estado da arte” são mais minuciosas e constroem uma noção 

melhor a respeito da temática, envolvendo todos os âmbitos relacionados à pesquisa, como 

um: 

 

[...] balanço das respectivas áreas de conhecimento, com a finalidade de diagnosticar 

temas relevantes, emergentes e recorrentes, indicar os tipos de pesquisa, organizar as 

informações existentes bem como localizar as lacunas existentes ( ROMANOWSKI; 

ENS, 2006, p. 41). 

 

Entretanto, Romanowski e Ens (2006) ressaltam as limitações das pesquisas de estado 

da arte, uma vez que as mesmas demandam mais tempo de trabalho para a realização das 

leituras. 

Diante disso, buscou-se realizar um breve levantamento para conhecer o que as 

pesquisas dizem sobre o coordenador de área no campo da formação docente e, então, 

apresentar os dados sobre as produções e/ou investigações deste sujeito. As fontes 

pesquisadas foram: a Plataforma de Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, o Grupo de 

trabalho sobre formação docente (GT8) da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPED)76, e as Revistas periódicas: Brasileira de Estudos Pedagógicos77 

                                                           
76 A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) é uma organização científica, 

sem fins lucrativos, que reúne programas de pós-graduação stricto sensu em Educação, professores e estudantes 



72 

 

(RBEP), a “Formação Docente”78 da Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de 

Professores (RBPFP). 

 

2.4.1 A constituição do campo de formação docente e as pesquisas 

 

A formação docente tem sido bastante pensada e discutida ao longo do tempo, 

apontado por Saviani (2009) desde Comenius, no século XVII e a constituição do campo de 

formação de professores, como mencionado por Marcelo (1999), vem se construindo no 

decorrer dos anos.  

O campo de formação docente tem se desenvolvido abrangendo “os processos de 

preparação, profissionalização e socialização dos professores.” André (2010) ressalta que tem 

sido recorrente a utilização de metodologias próprias e, sendo assim, identifica que as 

metodologias mais usadas por este campo de estudo, tem sido adotadas nas pesquisas dos 

tipos pesquisa-ação e história de vida (ANDRÉ, 2010, p. 2). Além disso, considera que o 

campo vem se consolidando quando utiliza um código de comunicação própria, como por 

exemplo, o grupo de trabalho (GT8) de formação de professores conexo à Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), bem como o Encontro de 

Grupos de Pesquisa sobre a formação de professores do país e o periódico científico na 

Revista Brasileira de Pesquisas sobre Formação de Professores. 

Todos estes indicadores, além do envolvimento ativo dos professores no próprio 

protagonismo, revelam a importância da formação destes e a atenção dos formuladores de 

políticas, governantes, entre outros, para consolidarem melhorias na qualidade da Educação 

no Brasil. 

Pesquisas no campo da formação docente são importantes para compreender quais os 

caminhos são efetivamente viáveis para se alcançar qualidade em educação, além de colaborar 

com a reflexão sobre os limites e possibilidades da formação de professores. 

Nesse sentido, percebe-se uma mudança nas ênfases estudadas no decorrer do tempo. 

Na década de 1990, o enfoque estava relacionado às pesquisas sobre a formação inicial, 

                                                                                                                                                                                     
vinculados aos programas e demais pesquisadores da área. Os grupos de trabalho (GT), são grupos de 

competência, para socialização do conhecimento, produzidos dentro de cada área. Organizados em 23 GT’s que 

debatem e sistematizam as atividades acadêmicas das reuniões científicas nacionais da ANPEd. 
77 A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicas (RBEP) é editada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) organizado como um periódico, que publica artigos inéditos, relatos de 

experiências e resenhas quadrimestralmente. 
78 A Revista Formação Docente, Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores (RBPFP) – é uma 

publicação semestral do Grupo de Trabalho Formação de Professores (GT8), da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) publicada em parceria da Autêntica Editora. 
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entretanto, após os anos 2000 se iniciaram questionamentos a respeito de outros aspectos da 

formação docente. 

As mudanças nos focos de investigação ocorrem devido a aspectos pouco ou quase 

não explorados pelos pesquisadores e, Dessa forma, André (2010) destaca a atual necessidade 

de pesquisas que gerem conhecimento mais aprofundado sobre determinado tema, pois 

permitem compreender, com mais efetividade, os desdobramentos para o caminho da 

qualidade educacional.  

A autora aponta também a necessidade de rompimento com a dicotomia entre a 

formação inicial e continuada, para então buscar a compreensão das pesquisas atuais 

brasileiras que direcionam suas investigações para as subjetividades desses dois momentos da 

formação, vinculando a formação, as experiências e as práticas do professor. Essa associação 

entre estes três aspectos perpassam a concepção da formação docente como um continuum, 

pois tenta estabelecer uma correlação entre essas áreas. (ANDRÉ, 2010, p. 7). 

Nesse sentido, a Diretoria de Educação Básica (DEB) que foi direcionada pela CAPES 

para desenvolver ações para a formação de professores, busca responder à necessidade 

contemporânea, de pensar a formação como continuum, levando em consideração os aspectos 

relacionados ao desenvolvimento profissional do professor. 

A DEB, então, desenvolveu programas e ações diferenciadas nesse viés da formação, 

como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID79) estruturado como 

uma destas ações. 

O PIBID, portanto, veio como uma proposta para fortalecer a formação de professores, 

proporcionando experiências e práticas pedagógicas que estão em consonância com o 

contexto escolar. O objetivo desse programa, está associado à importância crescente de 

políticas de indução, de valor e mudanças em posturas formativas, de docentes para a 

educação básica, no âmbito das instituições de ensino superior (IES). (GATTI et.al., 2014). 

Destinado à formação de professores, o PIBID, tem sido pesquisado e avaliado desde a 

sua implementação pela DEB através da CAPES. Consideramos, ainda, para este estudo, o 

coordenador de área (professor do ensino superior) dentro do PIBID como um importante ator 

a ser investigado. 

                                                           
79 O PIBID lançou, segundo a DEB (2009), oito editais em meados de 2007 e 2013, sendo que as atividades do 

primeiro edital iniciaram somente em 2009. Ao longo dos anos foram lançados novos editais com a incorporação 

de instituições privadas com e sem fins lucrativos e aprimoramento dos editais. 
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Embora o programa não seja uma política que envolva a formação docente em nível 

superior, considera-se que estes atores também são afetados positivamente pelos impactos do 

PIBID. 

Os impactos positivos foram perceptíveis por meio dos resultados apresentados pelo 

estudo avaliativo, realizado por Gatti et al., através da Fundação Carlos Chagas em 2014, que, 

com uma larga amostragem de questionários, apresentou os significados do PIBID para os 

participantes, a fim de compreender seu papel indutor e avaliá-los. 

Como afirma André (2010), é necessário aprofundar as análises e interpretações para 

construção de um conhecimento mais consistente. Dessa forma, o presente estudo da FCC 

pode evidenciar o PIBID, como um programa valorizado, em todos os âmbitos, tanto na 

formação inicial, quanto na continuada, apresentando sua grande efetividade em termos de 

formação para a docência. 

Nos resultados da pesquisa, Gatti et.al (2014) chamam a atenção para a necessidade de 

melhorar a metodologia do programa, quanto à ampliação do mesmo para diminuir 

divergências nas práticas institucionais. Além disso, mostraram sua contribuição para a 

formação profissional do coordenador de área e a compreensão dos seus efeitos para os 

sujeitos, para a política e para os cursos. A seguir, se revela o que foi encontrado sobre este 

sujeito mediante o levantamento de pesquisas. 

 

2.4.2 Detalhamento do percurso do estudo: os achados do levantamento 

 

Este levantamento, caracteriza-se como de natureza metodológica pelo caráter 

bibliográfico e tem sua abordagem a partir da metodologia qualitativa. 

As fontes utilizadas para este estudo foram o grupo de trabalho de formação de 

professores (GT8) da plataforma online da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPEd)80, em que foram analisadas as reuniões nacionais, buscando pelo 

descritor “PIBID” e após o levantamento dos trabalhos, filtrados para “Coordenadores de área 

PIBID”.  

Após busca no Catálogo de Teses e dissertações da CAPES81, encontramos 704 

resultados para “PIBID”, o que depois foi especificado, com filtro, para “Coordenadores de 

área PIBID”. 

                                                           
80 Investigação realizada e organizada pela própria pesquisadora em outubro de 2018, no grupo de trabalho 

“GT8” de formação docente da ANPED. 
81 O levantamento realizado nesta pesquisa ocorreu de outubro de 2018 a janeiro de 2019. 
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Ainda no Catálogo da CAPES, buscamos pelo descritor "PIBID UFOP" apareceram 

apenas dois resultados iniciais “Letramento e tempo presente” no jornal discente “A 

revolução começa aqui!” (PIBID/UFOP-História, 2013-2015)” e “Atuação do PIBID Ciências 

em uma sequência didática investigativa sobre Alquimia”. A partir desse levantamento, não 

encontramos pesquisas a respeito do coordenador de área usando o descritor “PIBID UFOP” e 

consideramos importante que, nessa experiência da UFOP, se possa investigar e dar voz aos 

sujeitos da ação, ou seja, os coordenadores de área, sobretudo, que passaram pelo programa 

mediante a proposta do Edital 061/201382, através da Portaria 096, de 18 de julho de 2013.  

Procedemos no mesmo Catálogo da CAPES uma nova busca, com outro descritor, 

“PIBID PED UFOP”. Identificamos que em 2014 foi publicada pesquisa importante sobre o 

PIBID/UFOP, intitulada “Políticas de formação de professores no Brasil: um estudo sobre o 

PIBID na região dos Inconfidentes – MG”, com um recorte de professores iniciantes, egressos 

do programa. Essa pesquisa utilizou, como metodologia, a coleta de dados do grupo focal para 

responder à questão: “O PIBID tem promovido ações para a melhoria da formação inicial?”.  

Foram realizados levantamentos nas revistas periódicas: Brasileira de Pesquisa sobre 

Formação de professores (RBPFP) com descritor “PIBID” e na Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos (RBEP) com descritor “PIBID”.  

O levantamento nas reuniões nacionais do GT8 da ANPEd se concentrou no recorte 

temporal de 2007 a 2018, buscando identificar trabalhos sobre este ator, desde a formulação 

do programa em 2007 até o último Edital83, que encerrou suas atividades em fevereiro de 

2018. No entanto, na plataforma online estavam disponíveis as publicações nos anais até ano 

de 2017, a 38ª reunião científica nacional da ANPEd em São Luís do Maranhão.  

Ao todo foram selecionados 9084 trabalhos nas plataformas, com os descritores 

“PIBID” e “coordenador de área PIBID”, apresentados a seguir, a partir de dois critérios: o 

primeiro relacionado ao título e, o segundo, por meio da leitura dos resumos e palavras-chave.  

Procedeu-se à leitura dos resumos, verificando, diante dos resultados encontrados, 

quais pesquisas e/ou artigos tratavam sobre o PIBID, posteriormente, após a seleção e 

                                                           
82 Segundo o relatório de Gestão da Diretoria de Educação Básica (DEB, 2014, p. 70), este edital “foi universal 

para convocar as instituições a apresentarem suas propostas. Esse edital diferenciou-se dos demais por sua 

abrangência e alcance das instituições de Ensino Superior: públicas e privadas sem fins lucrativos e, ainda, 

alunos ProUni das instituições privadas.”  
83 O edital 061/2013 referido para a discussão desta pesquisa, teve seu período de vigência de março de 2014 a 

fevereiro de 2018. 
84 Foram considerados deste total: os 67 resultados “brutos” da pesquisa com descritor “coordenador de área 

PIBID” da Plataforma Catálogo de teses e dissertações da CAPES, somados aos 9 trabalhos do 

GT8/ANPEd/Reuniões nacionais compreendendo 2007 a 2018, acrescidos à esse número, 8 trabalhos da Revista 

Formação Docente e 6 da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. 
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organização das investigações, filtrados para “coordenador de área PIBID” a fim de delimitar 

os achados nas plataformas.  

Posteriormente, foram identificados resultados segundo as temáticas discutidas nas 

pesquisas e assim, identificados a abordagem teórica, as universidades (segundo as regiões 

pesquisadas), os objetos de estudo, as temáticas abordadas, o percurso metodológico, 

instrumentos e as fontes de coleta de dados. 

Inicialmente foram encontrados, com o descritor “PIBID”, na plataforma catálogo de 

teses e dissertações da CAPES, 704 trabalhos, dentre os quais, 458 dissertações e 145 teses, 

porém com decorrências extensas, o que não objetivaria o foco desta investigação. 

Em virtude disso, tratamos de encontrar os sujeitos coordenadores de área nas 

pesquisas selecionadas e buscamos com o descritor “coordenador de área PIBID”, para filtrar 

os resultados. 

Identificamos 67 resultados, sendo 31 dissertações e 23 teses. Após a leitura dos 

resumos, percebeu-se que alguns deles não tratavam do assunto pesquisado, Dessa forma, 

estas pesquisas foram descartadas do levantamento, restando 35 trabalhos que tratavam do 

PIBID. 

Das 35 pesquisas encontradas na plataforma Catálogo de Teses e Dissertações da 

CAPES, 16 delas referiam-se à formação inicial, abarcando os bolsistas de iniciação à 

docência e/ou egressos, 3 sobre o supervisor e as outras tratavam sobre a relação entre 

universidade e escola, docência universidade, atividades práticas, disciplinas e o PIBID, 

discursos sobre a interpretação das orientações do PIBID, o PIBID como terceiro espaço de 

formação, atividades refletivas e sistemas eletrônicos de processo seletivo do PIBID.  

Das pesquisas apuradas, identificamos que apenas 5 trabalhos versaram sobre o 

coordenador de área, no entanto, as abordagens nos trabalhos precedem percepções diversas 

sobre esse ator e não necessariamente tratam de uma investigação sobre a formação do 

mesmo.  

Dessa forma, o coordenador de área é citado, seja no desenvolvimento da pesquisa, 

como parte dos entrevistados, para trazerem sua avaliação e percepção sobre a formação 

inicial, seja em relação às contribuições do PIBID como política, ou ainda no envolvimento 

dos supervisores, e a relação entre a escola e a universidade. 

Ao realizar a busca pelo coordenador de área, a fim de descobrir trabalhos 

desenvolvidos sobre a contribuição do PIBID para a formação, prática docente e atuação deste 

profissional no programa, identificou-se que os trabalhos encontrados no catálogo da CAPES 
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são de abordagem qualitativa, referindo-se à possibilidade de abarcar subjetividades e 

diferenças em torno de cada contexto, objeto ou questão problema. 

Assim como Minayo (2016) esclarece, a pesquisa dentro das ciências sociais se refere 

a diversos significados, símbolos e subjetividades, portanto, o objeto é qualitativo, pois: 

 

A realidade social é a cena e o seio do dinamismo da vida individual e coletiva com 

toda a riqueza de significados dela transbordante. Essa mesma realidade é mais rica 

que qualquer teoria, qualquer pensamento e qualquer discurso que possamos 

elaborar sobre ela. Portanto, os códigos das ciências que por sua natureza são 

sempre referidos e recortados são incapazes de conter a totalidade da vida social. As 

Ciências Sociais, no entanto, possuem instrumentos e teorias capazes de fazer uma 

aproximação da suntuosidade da existência dos seres humanos em sociedade, ainda 

que de forma incompleta, imperfeita e insatisfatória (MINAYO, 2016, p. 14). 

 

Desse modo, compreendemos que este tipo de pesquisa trabalha com questões de 

ordem particular e singular, e necessita, como a pesquisadora salienta, utilizar diversas 

técnicas como estratégia para coletar os dados e assim construir seu objeto85 (MINAYO, 2016, 

p. 30). 

A partir desse entendimento, compreendemos as escolhas dos pesquisadores no 

levantamento, que utilizaram questionários, fizeram análises textuais e discursivas de 

trabalhos veiculados em revistas, narrativas escritas e estudos de caso do tipo pesquisa-

formação. 

Percebeu-se que, nos trabalhos identificados, como salienta André (2010), há uma 

multiplicidade de instrumentos e técnicas de pesquisa para as investigações do campo 

docente, o que demonstra uma preferência dos pesquisadores em relação à utilização destas 

ferramentas em pesquisas no campo docente. 

A utilização de uma ou mais técnicas ou instrumentos para a coleta de dados, 

possibilita aos pesquisadores, buscar cercar aspectos diversos que surgem mediante o 

processo de pesquisa. Para André (2010), existe um processo de constituição do campo de 

formação docente, característico, mencionado por García (1999), que faz “uso de mais 

técnicas em processos de pesquisa”, sejam uma ou mais, para facilitar o processo de 

“aprofundamento em questões mais complexas” (ANDRÉ, 2010, p. 6). 

Dois desses trabalhos identificados no levantamento, tratavam de analisar as 

contribuições e os limites do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) dentro da formação e atuação profissional, não somente dos bolsistas de iniciação à 

                                                           
85 Minayo (2016, p. 30) esclarece que objeto construído é uma” tradução do real, a partir de leituras orientadas 

por conceitos operadores”. Desse modo, a autora afirma que a pesquisa não é neutra e o pesquisador faz escolhas 

metodológicas, teóricas, para traduzir a versão do real. 
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docência, mas também dos supervisores, professores colaboradores, coordenadores 

institucionais, de gestão de processos educacionais e de área. O outro tratava sobre uma 

análise dos limites e das potencialidades das sinalizações feitas na literatura de formação 

docente ao desenvolvimento profissional dos professores da educação superior e o papel das 

políticas públicas de formação de professores. 

Selecionamos, então, 3 trabalhos que encontramos com o objetivo de investigar sobre 

e, unicamente, o coordenador de área do PIBID. Os trabalhos envolvem uma tese abordando o 

desenvolvimento profissional na interação entre universidade e escola, uma dissertação 

tratando sobre o desenvolvimento profissional de coordenadores de área do curso de 

licenciatura em Física e, por último, e não menos importante, uma dissertação sobre os 

percursos formativos, profissionais e práticas docentes de coordenadores de área. Essas 

pesquisas endossaram a preocupação a respeito do desenvolvimento profissional docente, um 

tema ainda silenciado, apontado por Massena (2013).  

As pesquisas sobre o coordenador de área do PIBID envolveram a abordagem 

qualitativa e o instrumento mais utilizado para a coleta de dados foi a entrevista 

semiestruturada, aliada a outros instrumentais como análises narrativas, documental, 

bibliográfica e questionários. 

Nos trabalhos, ora citados anteriormente, de Almeida (2015), Fernandes (2016) e Silva 

(2015) foi utilizada a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados, a fim 

de oportunizar narrativas dos coordenadores de área para a concretização dos objetivos de 

suas pesquisas.  

A opção por este instrumento, considerando a relevância do questionário, vem sendo 

frequentemente usado no campo de formação de professores. Como também a utilização de 

mais de um instrumento para a coleta de dados em pesquisas, o que André (2010) avalia como 

uma progressão positiva: 

 

Quanto às técnicas de coleta de dados, observa-se uma evolução positiva nos 

últimos anos: pesquisadores passam a utilizar o questionário, que havia sido banido 

das pesquisas nos anos 1990, o que mostra uma diminuição do preconceito sobre 

dados quantitativos. Além disso, outro aspecto positivo nas pesquisas recentes é a de 

que questões tão complexas como as que envolvem a formação docente precisam ser 

investigadas sob múltiplos ângulos (ANDRÉ, 2010, p. 6). 

 

Encontramos, nas pesquisas sobre o coordenador de área do PIBID, a utilização da 

junção de outros instrumentos que podem enriquecer a construção dos dados, como a análise 
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bibliográfica e documental, questionários, histórias de vida, entrevistas abertas e análise de 

narrativas, como mencionamos anteriormente.  

É importante ressaltar que os estudos vinculando o PIBID e o coordenador de área, 

tiveram uma maior concentração nas regiões Sudeste e Sul. Portanto, infere-se que essa 

predominância pode ser resultado, como apontado por André (2011), de “uma maior 

concentração de programas de pós-graduação nestas regiões” (ANDRÉ, 2011, p. 85). 

Fernandes (2016) ressalta a importância do PIBID para a formação de professores, 

sobretudo, como uma ação de fortalecimento. E ainda afirma que, embora o programa seja 

voltado para a formação inicial, tem um importante aspecto que precisa ser considerado em 

relação ao desenvolvimento profissional dos formadores (FERNANDES, 2016, p. 29). 

Considerando abranger essa busca, devido a quantidade pequena de trabalhos 

encontrados e, visando identificar os coordenadores de área do PIBID, procuramos, por meio 

da plataforma da ANPEd, as reuniões nacionais ocorridas entre os anos de 200786 e 2017, no 

grupo de formação de professores “GT887”, com os mesmos descritores.  

Para compreender o percurso da busca pelos trabalhos do PIBID, apresenta-se, a 

seguir, o trajeto percorrido, a fim de verificar a existência de investigações sobre os 

coordenadores de área. 

Inicialmente, foram visitadas as programações de todas as reuniões do período de 

recorte. A partir das buscas na 31ª reunião ocorrida em 2008, e nas de 2009 e 2010, todas 

concentradas em Caxambu, não foi encontrado nenhum trabalho sobre o PIBID ou sobre o 

coordenador de área. Então, na 34ª reunião anual em Natal, em 2011, localizamos o primeiro 

trabalho no formato de pôster, porém, não aborda sobre o coordenador de área. Na 35ª reunião 

que ocorreu em 2012, em Porto de Galinhas, Pernambuco, não encontramos trabalhos sobre 

investigações vinculados ao PIBID, no entanto, percebemos que a abordagem predominante 

das pesquisas se tratava da docência universitária. 

Na busca no GT8, encontramos 9 trabalhos sobre o PIBID, publicados nas reuniões 

nacionais da ANPEd, entretanto, não identificamos trabalhos a respeito do coordenador de 

área, somente sobre a iniciação à docência, relação universidade e escola sob a mediação dos 

                                                           
86 A opção por esse recorte visava contemplar o início do PIBID, no ano de 2007 em que foi publicada pelo 

Diário Oficial da União (DOU) a Portaria Normativa nº 38, DE 12 de Dezembro de 2007, que dispõe sobre o 

Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID no âmbito do MEC e da CAPES. 

Pretendíamos compreender a busca até o ano de 2018, pois era ano em que este levantamento foi realizado, no 

entanto, verificamos que a última reunião nacional da ANPEd, a 38ª reunião, ocorreu em outubro de 2017 em 

São Luís do Maranhão, devido a isso as pesquisas verificadas compreenderam o que foi alimentado na 

plataforma até o momento do levantamento. 
87 As reuniões nacionais da ANPEd aconteciam anualmente, porém, a partir de 2013 passaram a ocorrer 

bianualmente. 
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supervisores e formação de professores da educação básica. Sendo assim, procedemos outras 

buscas em outra fonte, a Revista periódica: Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de 

professores (RBPFP), para abranger os resultados. 

A revista RBPFP é acadêmica científica, conhecida como “Formação Docente”, 

buscamos trabalhos com o período de recorte temporal de 2007 a 2018 (momento dessa 

investigação) sem demais filtragens, obtivemos 8 resultados, entre 2014 e 2018, com o 

descritor “PIBID” e, em seguida, partimos para identificar, dentro desse levantamento, o 

“coordenador de área”, contudo, não houve nenhum trabalho resultante da busca. 

Dos resultados com o descritor “PIBID”, a busca revelou um trabalho sobre a pesquisa 

e formação inicial em 2014, dois nos anos de 2015, em que um mesmo trabalho foi lançado 

nos anos 2014 (volume 7 nº 13) e 2015 (volume 6 nº 10), com o foco na formação que une o 

ensino e a pesquisa.  

Em 2015, encontramos um artigo sobre a formação inicial e a parceria entre 

universidade e escola, um artigo abordando a parceria universidade para a formação inicial de 

pedagogos docentes no PIBID e um último artigo, apresentando parte de uma investigação de 

mestrado, que analisou as contribuições da utilização do instrumento pedagógico, diário de 

aula, para a reflexão da prática no ensino de Biologia. 

Em 2017, encontramos apenas um resultado sobre o desenvolvimento profissional 

docente e a inovação pedagógica, relacionada ao professor supervisor do PIBID, abordando 

sua prática pedagógica, reflexões e transformações sobre o fazer profissional e a carreira 

docente.  

Em 2018, verificamos a publicação de dois artigos com o tema PIBID, sendo um sobre 

Política Nacional de Formação de Professores, com ênfase na promoção e valorização da 

formação docente e o outro sobre a formação de professores, no Estado do Paraná, que atuam 

no Ensino Fundamental e Médio, na perspectiva das políticas públicas voltadas para sua 

formação. Porém, nenhum sobre o foco de investigação no coordenador de área do PIBID. 

Procedemos o levantamento de trabalhos na Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos (RBEP), com o descritor “PIBID”, sem demais filtros, onde encontramos seis 

resultados, considerando o período de busca de 2007 a 2018. A partir da leitura dos artigos, 

verificamos que a maior parte dos textos tratam da formação inicial do docente e um trabalho 

não se relacionava com o PIBID, abordando as cotas raciais.  

Os temas mais abordados nos artigos foram em relação à formação inicial, as práticas 

de leitura e à metodologia utilizada, sendo predominante a de abordagem qualitativa. As 

pesquisas utilizaram os instrumentos para coleta de dados como portfólios, rodas de conversa, 
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fichas de avaliação e relatórios de bolsistas. No entanto, como na revista Formação Docente, 

não encontramos resultados de pesquisas sobre o coordenador de área do PIBID. 

 

2.4.3 Considerações sobre as pesquisas a respeito do Coordenador de área do PIBID 

 

No levantamento geral das três fontes de pesquisa, percebemos que o coordenador de 

área do programa ainda não tem sido foco de investigação em pesquisas, artigos, pôsteres, 

teses e dissertações com recorrência.  

Salientamos a dificuldade nesse levantamento, como apontado por André (2010) em 

pesquisas desse tipo, em relação à busca do tema, pois, muitas vezes, os filtros selecionam 

trabalhos fora do tema pesquisado ou não buscam trabalhos que seriam interessantes para a 

temática investigada. 

A pesquisa em relação à contribuição do programa para a formação docente está 

ligada às perspectivas da formação inicial. Percebemos que são poucas as investigações em 

relação à formação continuada, abordando os outros sujeitos que se envolvem no PIBID, 

como os supervisores. 

Identificamos que os trabalhos mencionam em seus resumos, o elo entre teoria e 

prática, que é um dos propósitos do programa. Além disso, evidenciam a relação entre a 

universidade e a educação básica, como uma importante parceria como lócus de formação.  

Nóvoa (2017) afirma a importância de se construir um lugar de formação que 

possibilite uma fronteira entre o campo da universidade e da escola, para construir a formação 

de professores pautada na profissionalização. Tendo em vista, como afirma o autor, “é na 

escola e no diálogo com os outros professores que se aprende a profissão”, desse modo, a 

formação deve estar ligada à profissão docente, para que a mesma aconteça em seu exercício 

(NÓVOA, 2017, p. 1115).  

Observamos, durante o levantamento, pesquisas que analisam as contribuições do 

programa para a formação de professores e seu impacto no Brasil para a formação inicial dos 

licenciandos, mostrando um crescimento gradual, sobre o olhar para a formação continuada 

do professor da educação básica, todavia, o coordenador de área tem sido pouco visado no 

âmbito da formação docente como foco dos impactos do programa. 

O PIBID, proposto em 2007, após uma década de implementação, mostra sua 

repercussão e expansão, abrangendo aspectos para além dos propósitos iniciais. Sobretudo, o 

interesse pela abordagem de outros sujeitos do programa, tem crescido de forma significativa. 
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Assim, esse levantamento de pesquisas sobre o coordenador de área do PIBID auxiliou 

a pesquisadora a situá-lo em seu contexto e importância. Compreender o lugar desse ator 

dentro do programa, e nos trabalhos sobre a formação docente, ultrapassa a mera organização 

dos dados. Representa, assim, o entendimento do que foi pesquisado até o presente momento 

do levantamento nas fontes consultadas e, a urgência de outros estudos sobre o tema. 

O coordenador de área do PIBID ainda tem sido pouco investigado, no entanto, a 

partir de 2015, percebemos um direcionamento para este ator. Embora as ações da política 

não tenham sido formuladas para o coordenador de área, percebemos que o mesmo é afetado 

pelo programa quando aprimora suas práticas na docência, além disso, contribuindo, assim, 

para sua formação como formador de professores, seu trabalho e prática. 

Além de gerir as situações de aprendizagem vinculadas ao subprojeto que coordena no 

PIBID, o coordenador de área tem vivenciado experiências diferentes com licenciandos e 

professores da educação básica, como o processo de transposição didática, de orientação e de 

reflexão em conjunto com o grupo, sobre a temática em desenvolvimento no subprojeto. 

Essas atividades do programa podem refletir diretamente sobre sua formação e 

trabalho, influenciando a prática docente, transformando e criando novas formas de orientação 

e de práticas de ensino no exercício da docência. 

A partir do levantamento, percebemos que os objetivos do programa estão sendo 

alcançados com o decorrer do tempo, possibilitando as avaliações sobre seu impacto na 

formação dos professores, reafirmando o que foi evidenciado por Fernandes (2016) sobre os 

efeitos positivos do PIBID que extrapolam os objetivos planejados. 

O programa incide sobre a formação continuada e permanente do professorado88, uma 

vez que ocorre a interação entre os professores, em diferentes tipos de formação. Assim, 

organiza-se um novo processo de aprendizagem, simultaneamente, através de trocas de 

experiência, que pode contribuir de forma efetiva para todos os envolvidos no PIBID. 

Observamos, ainda, que as pesquisas têm revelado um novo tema, o “desenvolvimento 

profissional”, que o programa pode proporcionar diretamente para os atores (FERNANDES, 

2016). 

A potência do PIBID surge à medida em que é descoberto, através de veiculação de 

pesquisas, conduzindo novos olhares sobre diferentes aspectos que o mesmo incide. Contudo, 

mesmo as pesquisas guiando o entendimento sobre a potência do programa para a formação 

de professores e embora tenha sido assegurado pela Lei de nº 12.796 de 4 de Abril de 2013, 

                                                           
88 Termo utilizado por Imbernón (2009). 
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que alterou a LDB 9394/96, existem lacunas na legislação, uma vez que não se menciona no 

texto da lei os outros atores do programa, como os coordenadores de área ou a formação 

continuada. 

O PIBID, como uma ação indutora de política de formação de professores, além de 

avaliado e ampliado, tem mostrado que urge, neste momento, novas adequações, 

contemplando todos os níveis de formação para a articulação efetiva entre os professores da 

educação básica e do ensino superior, como também para assegurar a junção entre a pesquisa, 

o ensino e a extensão.  

Além disso, o envolvimento de todos os docentes, repercutiria na diminuição das 

desigualdades, criadas pelo próprio programa, (FERNANDES, 2016, p. 4) possibilitando o 

acesso às oportunidades de forma unânime. Devido ao número destinado às bolsas de auxílio, 

nem todos têm a oportunidade de vivenciar o PIBID, aumentando as desigualdades, em níveis 

diferentes, tanto na formação inicial, quanto na continuada. 

Esperamos assim que, embora as pesquisas atuais não tenham discutido fortemente 

sobre o coordenador de área, tenhamos esclarecido a necessidade de explorar sua atuação, 

possibilidades e potencialidades no programa, além de compreender a contribuição do PIBID 

para sua formação e prática docente. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo foi apresentado o percurso metodológico da presente pesquisa. Em 

virtude das escolhas realizadas para esta investigação, buscou-se considerar o objetivo da 

pesquisa que é analisar as contribuições do PIBID para a formação e a prática docente dos 

coordenadores de área e, a partir desse objetivo, delineamos o percurso e os procedimentos 

metodológicos. 

Desenvolvemos uma abordagem qualitativa e utilizamos questionário e entrevista 

semiestruturada, além de consultas aos documentos disponíveis na CAPES e na Secretaria do 

PIBID/UFOP para o levantamento dos dados.  

A pesquisa é compreendida como uma forma de alinhar o que é pensado e o que é 

questionado pelo pesquisador, com uma ação em relação a esse questionamento, unindo esses 

dois momentos. Como destaca Minayo (2001, p. 17) “embora seja uma prática teórica, a 

pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se 

não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática”. 

Diante disso, compreende-se que a pesquisa tem relevância no espaço do 

questionamento e do diálogo, pois é uma maneira de agir sobre determinada questão que 

ainda não se compreende. Portanto, a pesquisa, como afirma Minayo (2016) é “atividade 

básica da ciência na sua indagação e construção da realidade” (MINAYO, 2016, p. 16). 

Dessa forma, compreendemos, assim como Minayo (2016) pondera, que a pesquisa 

como investigação da realidade, pretende, sobretudo, apresentar uma leitura da realidade 

através de dados científicos que, no entanto, não abarcam a realidade em si, quando 

vivenciada. Desse modo, a autora ainda salienta que: 

 

Nenhuma teoria, por mais bem-elaborada que seja, dá conta de explicar ou 

interpretar todos os fenômenos e processos sociais ou de qualquer outro campo 

científico por vários motivos. Primeiro porque a realidade não é transparente e é 

sempre mais rica e mais complexa do que nosso limitado olhar e nosso restrito 

saber. Segundo, porque a eficácia da prática científica se estabelece, não por 

perguntar sobre tudo, e, sim, quando compreende e, a partir dele, busca suas 

interconexões sistemáticas com o contexto (MINAYO, 2016, p. 17). 

 

 Assim, o desafio da pesquisa é reconhecer a característica da “consciência histórica” 

da investigação, compreendendo, assim, o nível de consciência histórica da sociedade desse 

tempo, estabelecendo, a relação entre a identidade do sujeito e do objeto (MINAYO, 2016, p. 

13). Após esse entendimento, é possível esclarecer que a pesquisa, sobretudo, se configura em 

um estudo das Ciências Sociais, pois passa por “interesses e visões de mundo historicamente 
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criadas”, concomitantemente, entendendo que o objeto das Ciências sociais é histórico e 

qualitativo (MINAYO, 2016, p. 13-14). 

Em virtude disso, como escolha dos conceitos valorativo, pragmático e 

comunicativos89, explicitados por Minayo (2016), optou-se pelos referenciais teóricos 

explicitados ao longo dos capítulos, buscando autores para intermediar o diálogo com a 

formação de professores, com a prática docente/pedagógica e ainda, autores que facilitariam a 

discussão sobre o PIBID. 

Os autores mais recorrentes que nos auxiliaram nessa discussão foram André (2010), 

Caldeira e  Zaidan (2010), Cunha (2010), Freire (1998), García (1999, 2009), Gatti et al. 

(2014, 2019), Gatti e Nunes (2009), Gatti (2010; 2013; 2014), Gatti e Barreto (2009) 

Imbérnon (2009), Lüdke (2001), Mizukami (2006), Nóvoa (1992; 2011; 2008; 2017), Saviani 

(2001; 2009), Silva (2006); utilizados para buscar compreender a realidade investigada, 

colaborando com o processo de pesquisa e organização dos dados. 

A abordagem do tipo qualitativa foi escolhida para o desenvolvimento de nossa 

pesquisa pois, a partir dela foi possível analisar e esclarecer questões particulares e singulares, 

como menciona Minayo (2001), explorando a subjetividade das questões e do contexto que é 

particular em cada pesquisa e em cada objeto, relacionando a questão e o objetivo da 

investigação. 

Como Minayo (2001) ainda esclarece: 

 

A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas sociais 

que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região "visível, 

ecológica, morfológica e concreta", a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo 

dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 

captável em equações, médias e estatísticas (MINAYO, 2001, p. 22). 

 

Dessa maneira, buscou-se, através da pesquisa qualitativa, apreender os significados 

de cada contexto dos entrevistados com sua experiência de participação no PIBID. A 

abordagem qualitativa da pesquisa tem permitido a compreensão do espaço desse programa 

na formação e na prática docente desses coordenadores de área, o que possivelmente não 

traria90 a mesma riqueza de detalhes e significados, se esta pesquisa fosse apenas de natureza 

quantitativa. Além disso, o objetivo também foi compreender as relações humanas e a 

                                                           
89 Minayo (2016, p. 19-20) explica que o conceito é valorativo pois, indica a corrente teórica dos conceitos da 

pesquisa, pragmáticos porque existe a capacidade de operarem para descrever e interpretar a realidade e 

comunicativos porque ao mesmo tempo que são abrangentes, são específicos, em relação aos interlocutores. 
90 Como Minayo (2001, p. 22) esclarece, uma abordagem não é oposta a outra. Ressalta-se que a abordagem de 

cunho quantitativo, nesta pesquisa, não traria as singularidades que objetiva-se compreender. 
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especificidade dessa experiência de formação no contexto do PIBID, sendo que essa escolha 

possibilita trabalhar e contribuir para a tradução de um conjunto de processos subjetivos e 

diferentes que não podem ser quantificados e que partem da ordem da particularidade: 

 
[...] ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis (MINAYO, 2002, p. 21 e 22). 

 

André e Ludke (1986) enfatizam a importância da abordagem qualitativa e ressaltam 

que, além de tornar possível o contato com diferentes meios científicos que tratam do tema 

em estudo, possibilita agrupar as informações colhidas durante a pesquisa em categorias de 

acordo com suas aparições no processo para, posteriormente, interpretá-las mediante análise. 

Outro motivo foi que a pesquisa qualitativa oferece, de uma forma mais ampliada, dados 

descritivos para a análise, uma vez que não se tem a pretensão de alcançar dados 

quantitativos, cumprindo o objetivo de compreender a perspectiva do coordenador de área e a 

contribuição do PIBID para sua formação e prática docente.  

O processo investigativo envolveu questões de natureza teórica e prática, com estudos 

voltados à compreensão do tema, por meio da revisão bibliográfica e o desenvolvimento da 

formação de professores, abordando seu processo histórico no Brasil. Foi discutido também a 

percepção dos coordenadores de área no processo prático da pesquisa, além da medida de 

contribuição desse programa na universidade para sua formação e prática pedagógica. 

Com o objetivo de conhecer sobre o ator do programa, foi realizado um breve 

levantamento de pesquisas que identificassem e analisassem o que tem sido pesquisado sobre 

o coordenador de área do PIBID. Esse levantamento abrangeu trabalhos apresentados entre 

2007 e 2018 na plataforma Catálogo de Teses e dissertações da CAPES, no GT8 ANPEd e em 

duas revistas periódicas sobre formação de professores: a Revista Brasileira de Pesquisa sobre 

Formação de Professores e a Revista Formação Docente (Revista Brasileira de Pesquisa sobre 

Formação de Professores). 

O levantamento mostrou a necessidade de se pesquisar mais sobre esse ator dentro da 

política de formação de professores, por meio do PIBID, uma vez que das muitas temáticas 

exploradas, extremamente relevantes, poucas buscaram compreender a contribuição efetiva 

desses coordenadores de área. 

Dessa forma, pretendeu-se compreender mais sobre o PIBID dentro da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP). Para tanto, foi realizado, posteriormente, um levantamento 
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das pesquisas existentes na UFOP sobre o PIBID, em relação aos sujeitos participantes do 

programa. 

A UFOP possui um Repositório Institucional (RIUFOP), sendo assim, buscamos em 

março de 2019 pelo o descritor “PIBID” na barra de ferramenta geral do site, sem uso de 

outros filtros, e encontramos entre os anos 2010 e 2018, 18 resultados, sendo 12 artigos, 5 

dissertações e 1 publicação de livro. 

Dentre os resultados obtidos no repositório, verificou-se a predominância de 5 

trabalhos em cada ano de 2014 a 2017, 3 trabalhos em 2016, 2 trabalhos em cada ano de 2013 

e 2015 e, recentemente, 1 trabalho publicado em 2018. Desses trabalhos científicos, os 

artigos, em suma, traziam as temáticas da formação inicial, além de investigações sobre 

professores iniciantes, egressos do programa, desenvolvimento profissional docente, políticas 

de formação de professores, estágio supervisionado e temáticas específicas das licenciaturas, 

pesquisa em rede etc.  

A única publicação de livro, com o descritor “PIBID”, foi sobre as “Políticas de 

formação de professores no Brasil: um estudo sobre o PIBID na região dos Inconfidentes-

MG.”  

Encontramos apenas uma dissertação que investigava o supervisor do PIBID. A 

pesquisa de Martins (2017) tratava sobre “Experiências formativas no âmbito do PIBID: um 

estudo sobre o desenvolvimento profissional de professores supervisores do programa”. Os 

participantes da pesquisa foram os professores supervisores da Educação Básica, que 

respondiam à seguinte questão: A participação dos professores supervisores no PIBID tem 

favorecido o seu processo de desenvolvimento profissional?. Como metodologia foram 

utilizadas sessões reflexivas91 e questões orientadoras, para a coleta de dados e, para a análise 

dos resultados, recorreu-se à análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Os outros temas de 

dissertação, encontrados no repositório da UFOP, envolviam sequência didática, ações de 

subprojetos e atividades de formação inicial.  

Nesse sentido, identificamos trabalhos elaborados dentro da UFOP que envolviam os 

atores do programa. Em virtude disso, propôs-se a investigação sobre os coordenadores de 

área, participantes do Edital 061/2013 do PIBID/UFOP. Para tal, foram apontados sujeitos 

                                                           
91 Segundo Martins (2007, p. 22), as sessões reflexivas, para a pesquisa da autora, têm “o propósito de 

estabelecer uma relação dialógica com os sujeitos da pesquisa”. Para que os sujeitos consigam estabelecer esta 

relação dialógica é preciso “relatar suas experiências, compreensões, concordâncias e discordâncias, por meio de 

questionamentos que incentivassem a reflexão” de uma forma mais horizontal entre pesquisador e entrevistados. 
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coordenadores de área que atuaram por maior tempo no PIBID/UFOP a partir do Edital 

061/201392, pela Portaria 096, de 18 de julho de 2013. 

Esse foi um importante quesito para a decisão da escolha dos participantes, os 

coordenadores de área, que também era exigência da Portaria 096/2013, uma vez que era 

necessário ter experiência com as práticas docentes. Dessa forma, os sujeitos participantes da 

pesquisa estariam dentro do perfil mencionado. Também foi considerado, na seleção, o maior 

tempo de atuação dentro do programa.  

Identificamos, através do site da CAPES, na barra de seleção “relatórios e dados”, uma 

planilha de Excel, publicada em 05 de Outubro de 2012, que dispunha de uma relação de 

Instituições de Educação Superior participantes do Edital anterior do PIBID até fevereiro de 

2014 e os projetos do PIBID a partir do Edital de 2013, com atividades iniciadas em 2014. 

Nessa planilha, buscamos por “projetos PIBID 2013”, filtramos em Instituições de Ensino 

Superior, por “Universidade Federal de Ouro Preto”, foi identificado o número do projeto 

inscrito “128329”, através do Edital PIBID 61/2013, com o código no INEP de nº 6 e dentre 

as informações filtradas, a definição da proposta de 16 escolas previstas, em 2 campus, com 

13 subprojetos aprovados, concentrando assim, 246 bolsas de iniciação à docência. 

Dentre as bolsas aprovadas estavam 46 bolsas de supervisão, 17 bolsas de 

coordenação de área, 2 bolsas de gestão de processos educacionais e 1 bolsa de coordenação 

institucional, totalizando 312 bolsas para a instituição de ensino desenvolver o projeto 

institucional, conforme os dados atualizados em 15 de maio de 2014. 

Aprovada a proposta na ordem de nº 74, através do documento disponibilizado no 

portal da CAPES/PIBID, denominado “resultado final Edital 061/2013, cujo extrato foi 

publicado no Diário Oficial da União de 02 de agosto de 2013, seção 3, p. 39. Assim, o Ofício 

Circular 02/2014, na aba de plataforma CAPES “editais e seleções”, autoriza os projetos 

aprovados a iniciarem suas atividades entre os dias 1º e 14 de março. 

No documento, ainda, há uma orientação clara sobre a permanência de coordenadores 

de área: 

 

As instituições que solicitaram substituição ou permanência de coordenador de área 

poderão realizar a inclusão dos coordenadores no SAC independente da anuência 

imediata desta coordenação e sob responsabilidade do coordenador institucional. 

Esclarecemos que não serão procedidas análises dos Currículos Lattes dos 

coordenadores de área, neste momento, nem dos que foram substituídos nem dos 

                                                           
92 A escolha pelos participantes do Edital 061/2013 ocorreu devido à exigência da Portaria 096/2013 e do Edital, 

pois os professores que atuariam como coordenadores de área do PIBID, segundo as orientações, deveriam ter 

ministrado disciplinas nos cursos de licenciatura e possuir experiência na formação de professores além de ter 

sido o último edital finalizado. 
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que permanecerão na função, independentemente da justificativa. Esta 

documentação será analisada ao longo da execução do projeto e a critério da Capes, 

que acompanhará e verificará o cumprimento dos requisitos do art. 34 da Portaria 

capes 96/2013 (Ofício Circular nº 02/2014-CVD/CGV/DEB/CAPES, Brasília, 24 de 

fevereiro de 2014). 

 

Sendo assim, todos os coordenadores que permaneceriam no programa após a 

Portaria da CAPES de 096/2013, seriam professores das licenciaturas que estariam em 

consonância com as exigências da referida da mesma, no que diz respeito ao inciso VI, que 

trata das seguintes exigências: 

 

Possuir experiência na formação de professores ou na execução de projetos de 

ensino, comprovada por pelo menos dois dos seguintes critérios: 

a) orientação de estágio em curso de licenciatura;  

b) curso de formação ministrado para professores da Educação Básica; 

 c) coordenação de programas ou projetos de formação para o Magistério na 

Educação Básica;  

d) experiência como docente ou na gestão pedagógica da Educação Básica;  

e) produção na área (Inciso VI, do artigo 34 da Portaria capes 96/2013). 

 

Diante disso, buscamos os relatórios finais de atividades do PIBID da Universidade 

Federal de Ouro Preto, a fim de identificar os professores coordenadores de área que 

participaram da proposta de trabalho segundo essas exigências. 

As informações93 sistematizadas sobre o PIBID/UFOP não foram encontradas em 

nenhum site ou destinando a outros portais, blogs, entre outros meios de vinculação, devido 

ao hackeamento do site e nem com notícias sobre os projetos institucionais desenvolvidos 

pelas instituições de ensino, vinculados ao site oficial da CAPES. 

Na navegação pelo site da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) encontramos 

uma nota sobre o PIBID-PED-UFOP94, explicando seu início e os objetivos do programa; e 

direcionando a certificação para solicitação por meio do e-mail institucional.  

No entanto, não houve nenhum direcionamento para um site específico sobre o PIBID, 

desenvolvido pela UFOP95. 

                                                           
93 Segundo o ex-coordenador institucional à época, em conversa realizada em 02 de Outubro de 2018, a 

pesquisadora informou que o site do PIBID foi hackeado em 2015, 2016 e 2017. Ocorreram tentativas para 

recuperação do site e viabilização do mesmo para as atividades, no entanto, foi novamente hackeado. Outro 

problema relatado pela coordenação institucional foi em relação à falta de comunicação do Núcleo de 

Tecnologia da Informação (NTI) sobre desativação de sites que não fossem recadastrados. Assim, inseriram a 

notícia no site da UFOP, mas a coordenação institucional não visualizou, o que acarretou na desativação do site. 

Deste modo, informaram que não era mais possível reaver o site. Onde ainda buscaram reverter essa situação. 

Disponível em: <https://ufop.br/noticias/institucional/nti-divulga-mudancas-no-servico-de-hospedagem-de-

sites> acesso em abril de 2020. 
94 Site da UFOP com nota sobre o PIBID-PED-UFOP, disponível em: <https://www.prograd.ufop.br/nap/ped> 

Acesso em 14 de março de 2019. 

https://www.prograd.ufop.br/nap/ped
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Nesse sentido, houve dificuldade em localizar as informações sobre os coordenadores 

de área participantes do programa sob o Edital 061/2013. Diante disso, solicitamos, via e-

mail, os relatórios finais de atividades do projeto institucional e os documentos foram 

disponibilizados pelo ex-coordenador institucional e pelo secretário da coordenação 

institucional do PIBID/UFOP. 

Conforme o Edital 061/2013, as atividades foram iniciadas em março de 2014. Sendo 

assim, considerou-se, para o levantamento dos sujeitos participantes da pesquisa, essa data 

estabelecida como início das atividades. 

De acordo com o referido edital: 

 

11.6 O projeto poderá ser prorrogado uma única vez por até 48 (quarenta e oito) 

meses, a critério da Capes e condicionado ao atendimento, no mínimo, dos seguintes 

requisitos: 

a) aprovação dos relatórios de atividades e das prestações de contas parciais do 

período já cumprido; 

b) envio de manifestação formal da IES proponente apresentando a justificativa para 

a renovação do projeto. (EDITAL 061/2013). 

 

As atividades do Edital 061, finalizaram em fevereiro de 2018. A estrutura desse edital 

não continuou e passou por mudanças no desenho organizacional de funcionamento a partir 

do próximo edital, publicado em agosto de 2018, embora tenha sido discutido e defendido 

pelos participantes do programa96.  

A coordenação institucional PIBID/UFOP disponibilizou à pesquisadora a proposta de 

trabalho do PIBID/UFOP submetida ao Edital 061/2013 e os relatórios finais anuais de 

atividades de 2013 a 201797 e, a secretaria da coordenação institucional do programa 

esclareceu, mediante contato telefônico, que como o Edital foi extinto em 2018, tiveram um 

momento de silenciamento até o mês de outubro, em que foi lançado o novo edital atendendo 

à nova reformulação do programa. 

                                                                                                                                                                                     
95 Tivemos dificuldade em relação aos dados institucionais do PIBID/UFOP como editais, relatórios e 

desenvolvimento de atividades e outros documentos devido à falta de um site específico “alimentado” com estas 

informações. 
96 Percebemos as mobilizações do “#ficapibid” em páginas das redes sociais do PIBID/UFOP, onde encontramos 

informações mais específicas dos subprojetos, em 3 de Agosto de 2018, a divulgação de um informe, elaborado 

pelo Fórum Nacional de Coordenadores Institucionais do PIBID (ForPIBID), em 02 de agosto de 2018, a 

respeito das mudanças e impactos das medidas implementadas no governo Temer (2016-2018). Segundo o 

informe nº 12 de 2018, com a Emenda Constitucional nº 95 “seus resultados implicaram na frágil manutenção de 

algumas conquistas como o PIBID e mais recentemente o Residência Pedagógica, além, é claro, de outras 

iniciativas na formação de professores, como o PARFOR.” Sendo assim, o Programa passou por uma nova 

reformulação que mudou sua organização, interrompeu suas atividades e reformulou, sua proposta, que passou a 

dividir o cenário de formação com outro Programa denominado “residência pedagógica”.  
97 O relatório anual de atividades do ano de 2017 foi enviado, no entanto, alguns subprojetos que não entregaram 

o seu relatório específico, não tiveram suas atividades incluídas no relatório geral da instituição. 
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Por meio dos relatórios anuais de atividades do PIBID/UFOP, no período de vigência 

do Edital 061/2013 foi possível identificar que 26 professores do Ensino Superior, foram 

bolsistas de coordenação de área na UFOP, participantes do respectivo Edital. 

No entanto, as informações não deixaram claro quanto tempo em relação aos meses de 

permanência dos mesmos durante o período do relatório anual, apenas apresenta dados mais 

gerais em relação ao ano. Dessa maneira, para um delineamento mais específico, consultamos 

os dados fornecidos pela coordenação institucional por e-mail, em março de 2019, do 

“relatório de bolsistas com bolsa cancelada98”, onde foi realmente possível verificar a 

permanência e/ou cancelamento de participantes do PIBID/UFOP, com a informação 

específica do mês de início e término nos subprojetos. 

Assim, observamos que a tramitação de professores do Ensino Superior foi dinâmica e 

bastante diversa. Dos dezesseis coordenadores de área que faziam a gestão dos treze 

subprojetos, apenas oito (os subprojetos de História, Interdisciplinar de Ciências, 2 de 

Letras/Português, Matemática, 2 de Pedagogia - Inclusão e Letramento - e Teatro) 

continuaram no PIBID/UFOP desde o início do Edital, em março de 2014, até a sua 

finalização, em fevereiro de 2018, por motivos diversos. 

A proposta do Edital 61/2013, encerrou-se em fevereiro de 2018, sendo assim, 

optamos, como primeiro critério, pela participação integral nesse edital, e encontramos oito 

sujeitos. Para aumentar a abrangência de sujeitos a fim de contribuir com a pesquisa, optamos 

por substituir por um segundo critério, ou seja, filtramos os coordenadores de área do Edital 

061/2013 que tiveram atuação de, no mínimo, três anos. 

Abrangendo esse critério de sujeitos, complementamos aos 8 coordenadores de área 

inicialmente escolhidos, mais 5 coordenadores de área dos respectivos subprojetos de Música, 

Educação física, Química, outro coordenador de área de Pedagogia e o interdisciplinar 

(Letras/Português/História/Pedagogia/Música), que tiveram a participação de no mínimo três 

anos. Nesse sentido, delimitamos um total de treze sujeitos99 para a entrevista. 

Procuramos inteirá-los a respeito da pesquisa e convidá-los para contribuir com esta 

pesquisa e, anexo ao e-mail, foi encaminhada uma carta de apresentação aos participantes, 

esclarecendo sobre os aspectos da pesquisa. Estabelecemos um prazo para responder, sobre 

                                                           
98 Esse relatório é emitido pelo Sistema de Acompanhamento de Concessões de Bolsas (SAC), onde as 

coordenações institucionais do programa em cada unidade têm acesso aos dados de sua instituição em relação ao 

cadastramento e cancelamento de bolsas. 
99 O projeto desta pesquisa foi apresentado e aprovado pelo comitê de ética mediante o Parecer Consubstanciado 

do CEP, submetido ao CAAE de nº 04277118.0.0000.5150 e o nº do Parecer: 3.088.596, devidamente aprovado.  
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seu interesse em participar, para que, caso não ocorresse o contato, a pesquisadora pudesse 

tentar novamente. 

Logo no primeiro dia, três coordenadores se voluntariaram para a pesquisa. Os demais 

retornos foram acontecendo ao longo dos dias. Porém, alguns dos que haviam sido 

convidados não se manifestaram. Assim, foi necessário encaminhar outros e-mails ou mesmo 

telefonemas. 

Assim, alguns coordenadores de área se prontificaram em colaborar com a pesquisa, 

comprometendo-se a marcar uma data, a posteriori, para a entrevista. O grupo de sujeitos100 

pesquisados foi desafiador no sentido de conseguir um agendamento em relação ao horário e 

local, uma vez que desempenham muitas atividades, em horários diversos e participam de 

eventos, podendo estar em viagens à congressos fora da instituição ou no caso de residirem 

em cidades diversas do local em que trabalham. 

Desse modo, buscamos fornecer aos participantes uma possibilidade maior de 

participação na pesquisa101, abrangendo as sugestões para realização das entrevistas em: Belo 

Horizonte, Mariana e Ouro Preto. Em virtude disso, os participantes, caso tivessem interesse 

em colaborar, poderiam ter mais opções de locais para a realização da mesma. 

Para obter os dados para a análise, optamos por utilizar as entrevistas semiestruturadas 

(Apêndice D), uma vez que esse instrumento possibilita trabalhar com perguntas formuladas 

previamente, através de um roteiro, para organizar e sistematizar a intencionalidade da 

pesquisa, sem restringi-la ou engessá-la. 

É importante ressaltar que a opção pela entrevista semiestruturada para a presente 

pesquisa foi de suma importância, pois, além de ser despretensiosa, como afirma Neto (2011), 

a entrevista semiestruturada “tem como característica questionamentos básicos que são 

apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa” Triviños (1987, p. 

146). Assim, novos questionamentos possibilitariam gerar outras novas hipóteses que 

emergem das respostas dos pesquisados. 

                                                           
100 Ressaltamos que, foi adotada nesta pesquisa a substituição dos nomes dos sujeitos pesquisados por nomes 

fictícios. A escolha pelos nomes fictícios se deu, mediante a opção da pesquisadora, por nomes de pessoas que 

foram importantes durante sua trajetória de vida, assim, foram escolhidos os nomes: Audineta, Deise, Dorcelina, 

Flávia, Helton, Jonatas, Lucio, Maria, Miguel, Natercio, Oleir, Renata e Wilson. Por solicitação dos 

participantes, informações específicas sobre os mesmos, foram substituídas por nomes aleatórios e/ou letras 

iniciais. Além disso, em alguns momentos, os participantes relataram situações, e, em seguida, pediram omissão 

do trecho, que nesses casos, foram pedidos atendidos expressamente no texto da transcrição. 
101 O fato de a pesquisadora residir na cidade de Belo Horizonte, facilitava o processo de deslocamento, caso os 

sujeitos optassem por fazê-la na cidade. Sendo assim, oito entrevistas ocorreram em Belo Horizonte, Mariana e 

Ouro Preto, e cinco online de acordo com a disponibilidade do (a) coordenador (a) de área, via Skype (3) , 

Hangout (1) do Gmail e Videoconferência pelo Whatsapp (1). 

https://www.google.com/search?rlz=1C1DVJR_pt-BRBR766BR766&q=Whatsapp&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjfzrmxwL3jAhUWGLkGHYifBpwQkeECCEkoAA
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Como apresentado por Minayo (2016, p. 60) “uma entrevista, como forma privilegiada 

de interação social, está sujeita à mesma dinâmica das relações existentes na própria 

sociedade”. Sendo assim, compreendemos que a relação de comunicação estabelecida entre a 

pesquisadora e o entrevistado, por muitas vezes, tende a um conflito de interesses, ora por 

apresentar as suas percepções sobre determinada pergunta, ora pelo tempo, pela dinâmica e 

roteiros das temáticas da conversa, mas, sobretudo, pelo interesse do pesquisador em 

perseguir e responder seu problema de pesquisa. 

Em virtude disso, buscamos trabalhar com a entrevista semiestruturada para 

flexibilizar os interesses, além de trazer mais autonomia para o pesquisador reelaborar 

perguntas e para o participante discorrer mais espontaneamente sobre os temas abordados. 

A entrevista semiestruturada disposta no apêndice D, possibilitou o conhecimento dos 

participantes da pesquisa, identificando seu percurso de formação a partir da influência do seu 

trajeto desde a formação inicial e a decisão de ser professor, até sua opção por ser formador 

de professores, suas práticas pedagógicas, seu percurso profissional docente, incluindo as 

grandes influências na sua constituição enquanto formador de professores e suas concepções 

sobre a docência e ser o formador de professores.  

Além disso, buscamos trazer a contribuição da experiência no PIBID/UFOP, 

percebendo como estes professores, enquanto coordenadores de área de subprojetos dentro do 

projeto institucional visualizavam o programa, suas motivações e desafios, as práticas 

formativas que desenvolveram e o impacto do programa na percepção desses coordenadores 

de área, além das reais contribuições que eles percebem para a própria formação. 

Nas entrevistas, nos apoiamos a um roteiro como norteador para o cumprimento do 

nosso objetivo de pesquisa, porém, não interferimos na autonomia e liberdade dos 

participantes, buscando, assim, minimizar da maior forma possível nossa interferência durante 

a construção dos argumentos dos coordenadores de área.  

O principal ponto desse tipo de entrevista é o papel de investigador-entrevistador, 

além de possibilitar que o pesquisador consiga fazer reflexões durante o processo de coleta de 

informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

Para que a entrevista ocorresse de forma eficaz e atendesse aos objetivos da pesquisa, 

o roteiro serviu para nortear e sistematizar as perguntas rumo aos objetivos previamente 

traçados. As perguntas incluídas no roteiro foram uma adaptação do roteiro da Pesquisa de 

Almeida (2015), escolhidas para atender aos objetivos desta investigação102.  

                                                           
102 Realizamos um teste piloto com uma das coordenadoras de área do PIBID/UFOP que não pertencia ao 

universo de participantes da pesquisa, a entrevista teve duração de 1:32:46’’, que resultou em 28 páginas de 
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Além das entrevistas semiestruturadas, foi aplicado um questionário103 (Apêndice C) 

para conhecermos o perfil dos sujeitos da pesquisa e dados sobre o subprojeto que esses 

sujeitos coordenavam no PIBID, a fim de enriquecer o processo de compreensão sobre o que 

o coordenador de área acrescentou à entrevista semiestruturada. O questionário revelou a 

caracterização dos coordenadores de área, buscando dados sobre os seguintes eixos: 

identificação, formação acadêmica e profissional. Recorremos às informações contidas no 

currículo lattes quando as informações do questionário estavam incompletas ou de difícil 

compreensão.  

 

3.1 O tratamento e análise dos dados 

 

A transcrição dos dados levantados, por meio de questionários e entrevista 

semiestruturada, foi realizada e analisada cuidadosamente, considerando sempre o rigor 

científico e a teoria indicada na bibliografia. Após a transcrição a pesquisadora realizou a 

leitura do texto final e a comparação com o áudio das entrevistas para atestar a fidedignidade 

dos dados coletados que são muito importantes no processo de pesquisa, como salienta Duarte 

(2004). 

Como afirma Minayo (2016), o registro oral preservando a fala integral dos 

participantes como foram ditas é fundamental. No entanto, é necessário que compreendamos 

o contexto em que ela se faz presente. Dessa maneira, faremos com todo cuidado e rigor 

metodológico, buscando sempre situar o leitor na discussão ora iniciada entre a pesquisadora 

e os participantes. 

Após a leitura e a releitura das entrevistas transcritas, realizamos a análise de conteúdo 

proposta por Bardin (2011). A pesquisadora esclarece que: “É um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a 

‘discursos’ (conteúdos e continentes) extremamente diversificados” (BARDIN, 2011, p. 15). 

Dessa maneira, a análise de conteúdo se tornou importante para direcionar os dados e 

organizá-los a fim de promover a categorização dos mesmos, como Silva (2005) afirma, “a 

aplicação da técnica de análise de conteúdo é importante para compreender as percepções dos 

atores sociais”, que possibilitou compreender a relação entre a formação e a prática docente 

na perspectiva dos coordenadores de área do PIBID/UFOP. 

                                                                                                                                                                                     
transcrição da entrevista em arquivo Word, onde verificamos e avaliamos os instrumentos de coletas de dados e 

reformulamos de acordo com os objetivos e necessidades da pesquisa. 
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A análise de conteúdo proposta por Bardin (2011, p. 37) traz em seu campo um 

“conjunto de técnicas de análise das comunicações” que aparece como inúmeras 

possibilidades de aplicação. As possibilidades podem ter diferentes formas de proceder com a 

análise, evidentemente, de acordo com os objetivos dos pesquisadores ou com os documentos 

investigados. 

Compreendemos a análise de dados como uma interpretação, como esclarece 

(MINAYO, 2001, p. 68) “a análise e a interpretação estão contidas no mesmo movimento: o 

de olhar atentamente para os dados da pesquisa.” Dessa forma, a análise dos dados partiu 

desse viés de interpretação. 

A partir do que Bardin (2014) delineia como “descrição analítica” segundo os 

“procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens”, 

buscamos tratar as informações contidas nas mensagens das entrevistas semiestruturadas. 

Optamos, assim, que fosse uma análise temática. Construímos, então, uma aproximação para 

a interpretação dos dados que emergiram das falas dos entrevistados. 

Bardin (2001, p. 44) esclarece que a inferência no processo de análise de conteúdo é 

importante, pois, a partir da descrição (resumo após o tratamento), a significação é concedida 

à essas características, a inferência segue o percurso da análise, sendo o procedimento 

“intermediário”, que possibilita um diálogo entre a mensagem que a autora coloca como 

“explícita e controlada” de ambas. 

Dessa forma, trata-se de uma difícil tarefa colocada por Bardin (2011), como 

compreender o sentido da comunicação e, ainda, olhar profundamente para se atentar aos 

detalhes de significados da outra mensagem por meio ou ao lado da primeira mensagem 

indicada na entrevista.  

Com o objetivo de atingir, através de significantes ou de significados que ora foram 

manipulados, buscamos compreender o ambiente e os participantes com a contribuição das 

partes observáveis diante dos elementos apresentados e analisados. 

Para a pesquisa, escolhemos esse método de análise, pois consideramos que as pessoas 

se expressam a partir de suas percepções do mundo e suas construções, ideais, sentimentos, e 

todo esse aspecto que envolve a percepção do sujeito influencia, assim, em como esse sujeito 

se porta no mundo, agindo sobre a realidade concreta em que vive.  

Assim, na entrevista é possível perceber a individualidade do sujeito e como cada um 

explora suas percepções, pois como pontua Bardin (2011, p. 94) “cada pessoa serve-se de seus 

próprios meios de expressão para descrever acontecimentos, práticas, crenças, episódios 

passados, juízos [...]”. 
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Buscamos, então, o olhar atento para a interpretação dos dados da pesquisa, sem a 

“ilusão” (MINAYO, 1992) de concluir precipitadamente o conteúdo das mensagens e do 

contexto. Para isso, colocamos um “distanciamento” característico da postura de pesquisador, 

sem estabelecer, como alerta Minayo (2001, p. 69) “o distanciamento entre a fundamentação 

teórica e a prática da pesquisa.” 

Após a leitura e releitura das entrevistas elaboramos categorias que foram trabalhadas 

a partir de “um conceito que abrange elementos ou aspectos com características comuns ou 

que se relacionam entre si” (MINAYO, 2001, p. 70). A partir desse entendimento, abordamos 

na presente pesquisa as categorias que emergiram das falas dos entrevistados. 

Em virtude disso, realizamos a análise de conteúdo, em articulação com os contextos 

das mensagens veiculadas, a partir de uma pré-análise inicial, onde sistematizamos as ideias, 

através da leitura flutuante destacada por Bardin (2011, p. 68), realizamos a exploração do 

material (aplicação sistemática das decisões tomadas), e, posteriormente, tratamos os 

resultados por meio de inferências e interpretação (significativos) como recomendado por 

Bardin (2011). 

A leitura flutuante, segundo a autora, possibilita o “surgimento de intuições que 

convém formular em hipóteses” (BARDIN, 2011, p. 68). Além disso, essa prática corrobora 

para a categorização de elementos gerais para os específicos ou de elementos específicos a 

fim de descobrir categorias gerais.  

Buscamos nos orientar através da proposta do tipo temático, na qual fizemos uma 

sistematização das falas dos entrevistados de acordo com os temas que apareciam mais 

evidentes nas entrevistas.  

Como Bardin (2011, p. 44) aponta, a análise de conteúdo possibilita “a utilização de 

técnicas para sistematização e descrição dos conteúdos das mensagens”, no entanto, a 

intenção da análise de conteúdo se faz presente na “inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção”, apontando, assim, para os indicadores. 

Então, na primeira etapa dessa análise dos dados buscamos enumerar as características 

a partir dos textos que produzimos em cada entrevista baseado nos participantes da pesquisa. 

Ou seja, após a transcrição das entrevistas construímos os textos, de forma resumida, 

buscando enumerar algumas características comuns e outras destoantes entre os participantes. 

Em seguida, trouxemos a interpretação dos dados para, como enumera Bardin (2011, 

p. 45), “conceder a significação para as características”. Por último, inferimos sobre essas 

buscando a análise a partir das deduções lógicas que a verbalização dos sujeitos nos 

permitiram realizar. 
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A análise temática, segundo Bardin (2011, p. 77), procede da “contagem de um ou 

vários temas ou itens de significação, numa unidade de codificação” a partir da entrevista que 

o participante concedeu.  

Paralelamente, construímos um quadro categorial, aliado aos objetivos da pesquisa, 

buscando “imergir no mundo subjetivo do outro” sem perder a empatia (BARDIN, 2011, p. 

96). Após abstrair o que foi compreendido da fala, em segundo momento, buscamos a 

“transversalidade temática”, dialogando as temáticas que nos chamaram a atenção meio às 

entrevistas traçando a discussão e a análise dos dados. 

Ao organizar o material para sistematizar as categorias, dividimos as perguntas e as 

respostas dos participantes e exploramos o material, buscando frases-chave e sentidos 

produzidos. Segundo Bardin (2011, p. 97) “as primeiras frases de uma entrevista não diretiva 

têm geralmente uma importância fundamental” para buscar “o que esta pessoa realmente está 

dizendo?” e gerar a comparação com as outras entrevistas, realizando assim a “leitura 

sintagmática104” (BARDIN, 2011). 

É importante ressaltar que a apresentação da proposta de análise não tem a pretensão 

de definir ou dizer de forma acabada e arbitrária sobre a realidade vivenciada pelos atores que 

participaram do PIBID como coordenadores de área. Isso porque reconhecemos “a 

provisoriedade, o dinamismo e a especificidade são características de qualquer questão social” 

(MINAYO, 2016, p. 13). Portanto, é uma proposta de interpretação, restringindo-se às 

considerações sobre o que foi possível interpretar mediante a construção dos dados. 

Dessa forma, a pesquisa e a interpretação das falas dos entrevistados foi uma leitura da 

realidade concreta e não podem ser consideradas como acabadas e definitivas. Tanto a análise, 

como a interpretação, são de ordem aproximativa e podem levar a novas indagações e 

conclusões futuras, flexibilizando, assim, o processo de interpretação da realidade concreta. 

Buscamos percorrer, nesta pesquisa, as etapas de análise de conteúdo como a pré-

análise, exploração do material, tratamento dos resultados, inferências para a discussão, 

interpretação e análise. Desse modo, procuramos os temas eixo a partir da transitoriedade em 

torno do discurso dos participantes, bem como compreender os participantes a partir do seu 

papel na pesquisa e a situação analisada como professor em formação no programa PIBID.  

Após a finalização de todas as entrevistas, transcrevemos em formato de texto os 

áudios gravados da forma fiel à gravação, preservando todas as singularidades e 

individualidades presentes em cada momento de entrevista com cada participante. 

                                                           
104 Segundo Bardin (2011, p. 98), é uma leitura que gera uma sucessão de palavras, frases, sequências a partir de 

uma entrevista. 



98 

 

O material coletado e transcrito foi lido para que fossem percebidas, inicialmente, as 

temáticas emergentes nas falas dos participantes e fossem organizadas para compreender o 

percurso de formação desses coordenadores de área, suas influências no que diz respeito às 

suas concepções do que é ser professor, saberes, conhecimentos, o ensinar e aprender, e a 

relação prática dentro desse fazer profissional.  

Buscamos construir um breve texto com as entrevistas dos coordenadores de área 

sobre o seu percurso formativo e profissional além de apresentar os participantes de forma 

individual, o qual está inserido na seção sobre o perfil dos participantes. No processo de 

análise das falas dos participantes, ressaltamos as perspectivas, reflexões dos coordenadores 

de área em relação às suas experiências de formação.  

Apresentaremos, a seguir, os textos construídos pela própria pesquisadora como uma 

síntese das entrevistas desta pesquisa. O objetivo desses textos é situar o leitor sobre quem são 

esses participantes, o que dizem sobre suas concepções do que é ser professor e ser formador 

de professores, seu percurso formativo desde a formação inicial até o desempenho 

profissional na atualidade, além das contribuições do PIBID/UFOP ao longo da coordenação 

no subprojeto em que coordena. Isso tudo para que possamos refletir e compreender o 

processo de constituição desse formador e sua própria reflexão sobre as contribuições do 

PIBID para a formação e a prática docente. 

 

3.2 O perfil e percurso formativo dos coordenadores de área do PIBID/UFOP 

 

Neste capitulo apresentamos os nossos participantes a partir dos dados coletados nos 

currículos Lattes, questionários e entrevistas semiestruturadas realizadas com treze 

coordenadores de área do PIBID/UFOP.  

Do total de participantes dessa pesquisa, seis são do sexo feminino e sete do sexo 

masculino. Desses participantes, cerca de onze possuem doutorado e dois mestrado, no 

entanto, os dois coordenadores de área, atualmente, estão em processo de doutoramento. 

 Observamos que as formações desses sujeitos foram em áreas distintas. Sendo que três 

são graduados em letras. Um coordenador de área é graduado em educação física, três 

coordenadores de área são graduados em Pedagogia, e um em cada área compreendendo: 

Química, Matemática, Música, Artes Visuais, História e Ciências Biológicas. 

 É interessante notar que as formações de mestrado ocorreram, em sua maioria, na área 

da Educação, sendo sete coordenadores (dois em doutoramento). Três coordenadores de área 
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são mestres em linguística e outros três nas áreas específicas, sendo um em ciências 

biológicas, um em história e um em matemática. 

Do total de treze coordenadores de área, sete deles fizeram especialização Lato sensu. 

Percebemos que os precursores desse grupo em relação à especialização foram os 

coordenadores Jonatas (Letras), que ingressou em 1994 estudando sobre a sua área de 

conhecimento específica, língua portuguesa, e, Maria (Pedagogia), que em 1999 buscou se 

especializar em metodologia do ensino superior na pós-graduação, tendo ambos concluído a 

graduação em 1988. A partir dos anos 2000, cresceu o número de professores que recorreram 

às especializações. 

 Destacamos que os coordenadores de área possuem formação diferenciada entre si. As 

graduações mais diferenciadas em relação as outras foram dos coordenadores Helton (Teatro) 

que cursou Artes Visuais e, posteriormente, foi adentrando mais as temáticas da área de 

educação embora envolva artes nas escolas, e a da coordenadora Audineta (Música), que se 

especializou em Flauta Doce e, posteriormente, delimitou seus estudos para a área da 

Educação. 

É interessante perceber como todos os coordenadores de área tiveram um percurso de 

formação que parece estar bem claro para os mesmos, tanto os que encaminharam seu olhar 

para o aprofundamento específico das suas áreas de atuação, disciplinas, etc., quanto os que 

buscaram a mudança do percurso que favorecessem o olhar, especificamente, para a docência. 

Sendo assim, após a verificação dos currículos Lattes dos coordenadores, organizamos 

as seguintes informações para que pudéssemos identificar se os professores investiram em sua 

formação continuada e seus interesses de estudo. 
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Tabela 2: Detalhamento da área de formação dos participantes 

Coordenador 

de área 

Subprojeto Graduação  Mestrado Doutorado Especialização 

Lato Sensu 

Pós- Doutorado 

 

Audineta Música Bacharelado em 

Música 

Educação Educação - Programa de Pos-Graduação em Educação: 

Conhecimento e Inclusão Social (UFMG) 

2017 

Deise Química Licenciatura em 

Química 

Educação Conhecimento e 

Inclusão Social em 

Educação 

(Em andamento) 

Ensino de Ciências por 

Investigação (UFMG) 

2008 

- 

Dorcelina Pedagogia/EJA Pedagogia Educação Educação Psicologia da Educação. 

(PUCMG) 2001 

Faculdade de Educação - USP (SP), FEUSP. 

2019 

Flávia Letras Lic. Letras e 

Secretariado  

Estudos 

Linguisticos 

Estudos Linguísticos - - 

Helton Teatro Bacharelado 

Artes Visuais 

Educação Letras 

(Em andamento) 

- - 

Jonatas Letras Lic. Letras Estudos 

Linguísticos 

Letras Língua Portuguesa 

(FAFIBH) 1994 

- 

Lúcio Educação  

Física 

Bacharelado e 

Licenciatura em 

Educação Física 

Ciências 

Biológicas 

Ciências Biológicas - - 

Maria Pedagogia/ 

Inclusão 

Lic. Pedagogia Educação Educação Metodologia do Ensino 

Superior (CEPEMG) 1990 

- 

Miguel Pedagogia/ 

Alfabetização 

Licenciatura 

Pedagogia 

Educação Ciências da Saúde Neurociências (UFMG) 

2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

UFRJ. Universidad Católica del Maule, 

UCM, Chile. 2019 

Natércio Matemática Lic. Matemática Matemática Matemática Matemática (UFMG) 2000 - 

Oleir História Licenciatura e 

Bacharelado 

Em História 

História História Social - - 

Renata Interdisciplinar: 

História, 

Cultura e 

Literatura 

Afrobrasileira  

Licenciatura 

plena em Letras 

Linguísticas, 

Letras e 

Artes 

Linguística - Linguística Aplicada à Educação pela UNB 

2018 

Wilson Interdisciplinar 

Ciências 

Lic. Ciências 

Biológicas 

Educação Educação Ensino de Ciências. 

(UFMG) 2003 

- 

Fonte: Organizado pela própria autora 
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Em relação à faixa etária, cinco possuem entre 41 e 45 anos, três estão entre 51 e 55 

anos de idade, dois entre 46 e 50 anos, um entre 36 e 40 anos, um entre 56 e 60 anos e um 

acima de 60 anos. O Gráfico 1 demonstra claramente essa diversificação da faixa etária e a 

Tabela 3 detalha os dados pessoais dos coordenadores de área: 

 

Gráfico 1: Faixa Etária dos Coordenadores de área participantes da pesquisa 

 
Fonte: dados elaborados pela pesquisadora a partir dos questionários aplicados. Julho de 2019. 

 

Tabela 3: Dados Pessoais dos Coordenadores de área 

Coordenador de área Subprojeto Faixa Etária Estado Civil Quantos 

Filhos 

Audineta Música Acima dos 60 

anos 

Divorciada 2 

Deise Química 46/50 anos União 

Estável 

2 

Dorcelina Pedagogia/ 

EJA 

56/60 anos Casada 8 

Flávia Letras 46/50 anos Casada 0 

Helton Teatro 51/55 anos Casado 0 

Jonatas Letras 56/60 anos Solteiro 0 

Lúcio  Educação 

Física 

36/40 anos Casado 1 

Maria Pedagogia 51/55 anos Casado 2 
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Miguel Pedagogia/ 

Alfabetização 

51/55 anos Solteiro 0 

Natércio Matemática 41/45 anos União 

Estável 

0 

Oleir História 41/45 anos Casado 1 

Renata Interdisciplinar 

Lit.Afro 

41/45 anos Divorciada 1 

Wilson Interdisciplinar 

Ciências 

41/45 anos Divorciado 1 

Fonte: Organizado pela própria autora 

 

Baseado nas informações coletadas dos questionários dos coordenadores de área, seis 

deles se declararam casados no estado civil, dois em união estável, três eram divorciados e 

dois estão solteiros. Cinco informaram não possuir filhos, apesar disso, um desses informou 

possuir um enteado. No entanto, oito dos coordenadores de área possuem filhos, sendo que 

quatro têm apenas um filho, três possuem dois filhos e uma possui oito filhos.  

A seguir, no Gráfico 2, é possível observar a predominância da formação inicial dos 

coordenadores de área, participantes desta pesquisa, nas Universidades Federais. Como 

aponta Cunha (1997), as instituições federais têm um longo percurso de formação, se 

constituindo ao longo do tempo pela pós-graduação, evidenciando a sua qualidade técnica de 

produções acadêmicas. 

 

Gráfico 2: Predominância de Instituição Formadora 

 
Fonte: dados elaborados pela pesquisadora a partir dos currículos lattes consultados e questionários aplicados. 

Julho de 2019. 
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Sobre a formação acadêmica, conforme os dados obtidos nos questionários, como 

também nos currículos lattes, onze coordenadores de área possuem sua formação inicial na 

graduação em Universidades federais.  

No Gráfico 3, mostramos mais características das instituições formadoras: 

 

Gráfico 3: Instituição de Formação (Graduação) 

 

Fonte: dados elaborados pela pesquisadora a partir dos currículos lattes consultados e questionários aplicados. 

Julho de 2019. 

 

Sendo assim, a predominância da instituição formadora é a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), formando seis desses coordenadores de área na graduação. Assim, nas 

outras instituições temos: um na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), um na 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), um na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), um 

na Universidade Federal Fluminense (UFF), um na Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), um na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e um na Faculdade de 

Filosofia e Letras de Macaé/Rio de Janeiro. 

No Gráfico 4, apresentamos os anos de conclusão de curso de graduação dos 

coordenadores de área participantes dessa pesquisa. Assim, percebemos um número bastante 

crescente ao decorrer do tempo, porém, uma diminuição de dois para um entre 1988 e 1993, e 

um crescente aumento de 1998 para 1999. 
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Gráfico 4: Ano de conclusão da graduação dos Coordenadores de Área 

 
Fonte: dados elaborados pela pesquisadora a partir dos currículos lattes consultados e questionários aplicados. 

Julho de 2019. 

 

Observamos que dois desses coordenadores de área concluíram sua graduação no ano 

de 1988, uma em 1993, um em 1995, um em 1997, um em 1998. O maior número de 

conclusões desse grupo, considerando três coordenadores de área, ocorreu em 1999, em 

seguida, um no ano de 2000, um em 2001, um em 2002 e um em 2004. 

No Gráfico 05, observamos que em relação ao mestrado, nove dos coordenadores de 

área cursaram na UFMG, um na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), um na 

UFF, um na UFPEL, um na UFOP.  

 

Gráfico 5: Instituição de Formação (Mestrado) 

 
Fonte: dados elaborados pela pesquisadora a partir dos currículos lattes consultados e questionários aplicados. 

Julho de 2019. 
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Considerando a conclusão, um no ano de 1997, um em 1998, um em 1999, um em 

2000, um 2002, dois no ano de 2003, um em 2004, um em 2005, um em 2006, um em 2007, 

um em 2008, um em 2010. Como mostra o Gráfico 06: 

 

Gráfico 6: Ano de conclusão do Mestrado dos Coordenadores de área 

 
Fonte: dados elaborados pela pesquisadora a partir dos currículos lattes consultados e questionários aplicados. 

Julho de 2019. 

 

Onze coordenadores de área possuem doutorado, sendo sete desses na UFMG, um na 

UFF, um na UFOP, um na UNICAMP e um na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). No entanto, os dois coordenadores de área não mencionados estão com o doutorado 

em andamento, embora apenas um desses possua o cadastro da informação sobre o processo 

de doutoramento na plataforma de currículo lattes, como se mostra no Gráfico 07: 

 

Gráfico 7: Instituição de formação (Doutorado) 

 
Fonte: dados elaborados pela pesquisadora a partir dos currículos lattes consultados e questionários aplicados. 

Julho de 2019. 
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Já o Gráfico 08 mostra os anos de conclusão do doutorado dos coordenadores de área. 

Um total de três no grupo de treze participantes, concluíram o doutorado no ano de 2009. 

Observamos, assim, que a finalização do doutoramento dos coordenadores de área 

participantes desta pesquisa começou a ocorrer a partir do ano de 2007. 

 

Gráfico 8: Ano de conclusão do doutorado dos Coordenadores de Área 

 
Fonte: dados elaborados pela pesquisadora a partir dos currículos lattes consultados e questionários aplicados. 

Julho de 2019. 

 

Considerando a conclusão do doutorado, os coordenadores de área finalizaram: um em 

2007, um em 2008, três em 2009, dois em 2010, dois em 2011, um em 2012, um em 2013 e, 

conforme informações no lattes e na entrevista, dois com previsão de conclusão, sendo um em 

2020 e outro em 2022.  

No que se refere ao tempo de experiência na docência, a partir dos questionários 

respondidos, obtivemos os seguintes resultados: cinco coordenadores possuem experiência na 

educação infantil, sendo que dois por dois anos, um por três anos, um por quatro anos e outra 

especificou dezessete anos, mas em seguida reformulou sua resposta para “pouco”.  

No Ensino Fundamental, quase todos os professores possuem experiência, com 

exceção de dois deles. Em relação ao tempo, a experiência varia de três anos a vinte e seis 

anos. No Ensino Médio, nove coordenadores de área possuem experiência entre um ano a 

treze anos.  
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Já na graduação todos possuem experiência que varia entre cinco anos a vinte e dois 

anos. Na pós-graduação nove dos participantes assinalaram que possuem experiência entre 

um ano a oito anos.  

Como é possível perceber, no Gráfico 09, os coordenadores de área possuem sua 

experiência predominante na graduação, seguida da experiência no ensino fundamental. 

 

Gráfico 9: Tempo de experiência dos coordenadores de área por nível de ensino 

 
Fonte: dados elaborados pela pesquisadora a partir dos questionários aplicados. Julho de 2019. 

 

Os coordenadores de área participantes, que responderam ao questionário, informaram 

que possuem experiência na docência conforme requisito previsto no Edital e na Portaria 096. 

Conforme apresentamos na Tabela 4 a seguir. 

 

Tabela 4: Tempo de Atuação nas Etapas de Ensino dos Coordenadores de área 
Coord. 

 de área 

Subprojeto Educação 

Infantil 

Ensino 

Fund. 

Ensino  

Médio 

Graduação Pós-

Graduação 

 Total 

Audineta Música Pouco 17 - 22 1 40 

Deise Química - - 13 5 - 18 

Dorcelina Pedagogia/ 

EJA 

2 8 4 12 - 26 

Flávia Letras - - 2 19 3 24 

Helton Teatro 3 3 3 11 - 20 

Jonatas Letras 0 26 3 8 4 41 

Lúcio  Educação 

Física 

2 3 - 12 - 17 

Maria Pedagogia 4 23 - 7 2 

Lato sensu 

36 

Miguel Pedagogia/ 

Alfabetizaçã

o 

0 5 1 19 8 33 
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Natércio Matemática - 4 2 17 2 25 

Oleir História - 10 4 17 5 36 

Renata Interdisciplin

ar Lit. Afro 

2 5 5 12 6 30 

Wilson Interd. 

Ciências 

- 3 5 13 7 28 

Fonte: Organizado pela própria autora 

 

Dez deles possuem experiência na educação básica, considerando ensino fundamental. 

É interessante perceber que os professores das áreas específicas (PIBID’s: Interdisciplinar Lit. 

Afro, Química, Letras, Biologia, Matemática e História) possuem experiência no ensino 

médio e os professores das áreas de Pedagogia, Educação Física, Teatro e Música têm 

experiência na educação infantil.  

Destacamos que os coordenadores de área Audineta (Música), Dorcelina (Pedagogia), 

Helton (Teatro), Lúcio (Educação Física), Maria (Pedagogia) e Renata (Interdisciplinar Lit. 

Afro) são coordenadores que possuem experiência na educação infantil. No entanto, 

percebemos que a experiência dos mesmos não ultrapassa quatro anos, sendo que três deles 

assinalaram que trabalharam cerca de dois anos, um trabalhou por três anos e uma por quatro 

anos.  

A professora Audineta (Música) informou que atuou na educação infantil, mas não se 

lembra por quanto tempo, desse modo considerou que foi pouco tempo. A professora Renata 

(Interdisciplinar Lit. Afro) informou que trabalhou nessa etapa quando era adolescente por 

uns dois anos, mas à época não tinha carteira assinada. Já os professores Helton (Teatro) e 

Lúcio (Educação Física) trabalharam em dimensões um pouco diferentes, sendo que Helton 

trabalhou com artes e Lúcio com aulas de educação física. As professoras Dorcelina e Maria, 

formadas em Pedagogia, trabalharam nessa etapa, mas não foi o maior tempo de sua atuação 

profissional.  

No Ensino Fundamental já percebemos um aumento para onze coordenadores que 

atuaram nessa etapa de ensino, e dez atuaram no ensino médio. Todos os participantes 

atuaram no ensino superior ministrando aulas na graduação, sendo que o coordenador que tem 

menor tempo de atuação, é a coordenadora Deise, que possui cinco anos, e a coordenadora de 

área Audineta (Música), é uma das participantes que possuem um tempo total maior como 

professora na graduação.  

Na pós-graduação nove participantes tiveram experiência em sala de aula. 

Considerando Maria (Pedagogia) que atuou na pós-graduação mas, no nível de lato sensu. 

Assim, percebemos que a atuação desses coordenadores de área provavelmente tem se 
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iniciado há pouco tempo, considerando que estes atuam/atuaram chegando ao máximo por 

oito anos e no mínimo por um.  

Destacamos que a coordenadora de área Maria (Pedagogia) é uma das participantes 

com o total de trinta e seis meses de atuação nas etapas de ensino, considerando desde a 

educação infantil à pós-graduação. Sendo que sua maior experiência está concentrada nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

O coordenador de área Jonatas (Letras) é o participante que tem maior tempo de 

experiência na educação, sendo que é também o que possui maior tempo na educação básica, 

totalizando vinte e nove anos. No ensino superior ministra aulas na graduação por doze anos.  

Consideramos que este grupo possui uma experiência consistente na educação, 

sobretudo, os coordenadores de área Maria (Pedagogia), Deise (Química), Dorcelina 

(Pedagogia), Jonatas (Letras). Contudo, mesmo quando a experiência na educação básica 

ocorreu em menor tempo do que a experiência no ensino superior, ainda assim, é um grupo 

com sólida experiência na educação básica.  

Entretanto, é interessante perceber que alguns professores tiveram sua vida 

profissional centrada na pesquisa, saindo da graduação e ingressando rapidamente no 

mestrado e doutorado, como é o caso dos professores Oleir, Helton, Renata, Lucio, Flávia e 

Natércio. Percebemos que muitos desses profissionais atuaram pouco tempo na educação 

básica, como ilustrado no Gráfico 10: 

 

Gráfico 10: Tempo de atuação na Educação básica dos Coordenadores de área do 

PIBID/UFOP 

 
Fonte: Organizado pela própria autora 
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Ao analisar o Gráfico 11, resultante do tempo de atuação dos participantes junto ao 

Ensino superior, os números se mostram diferentes. Considerando a atuação maior em relação 

à educação básica, no somatório total dos participantes. 

 

Gráfico 11: Tempo de atuação no Ensino Superior dos Coordenadores de área do 

PIBID/UFOP 

 
Fonte: Organizado pela própria autora 

 

 Analisando os Gráficos 10 e 11, percebemos que embora vários coordenadores 

possuam sólida experiência no ensino superior, outros são recém-ingressos no ensino 

superior, como é o caso da coordenadora Deise, que é a docente com menor tempo de 

atuação. A experiência desse grupo no ensino superior é crescente, uma vez que todos ainda 

atuam em sala de aula.  

Analisando os dados referentes ao perfil dos participantes da pesquisa, percebemos 

que é composto por um grupo equilibrado em relação à homens e mulheres. O grupo de 

participantes concentra-se em professores com idade acima de 36 anos, sendo idades 

próximas, onde o mais novo respondeu estar na faixa etária entre 36 a 40 anos e a 

coordenadora de área de maior idade possui mais de 60 anos. A maioria desses participantes 

teve sua formação integral, incluindo a graduação, mestrado e doutorado, nas universidades 

federais, e grande parte desenvolveu-se academicamente na área da Educação.  

São professores experientes em sua atuação profissional no ensino superior, sobretudo, 

na graduação. Como também possuem atuação na educação básica, conforme exigido na 

Resolução 096, para a participação como coordenador de área no PIBID. Ressaltamos que é 
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um grupo que teve uma grande mobilização em relação ao envolvimento com a proposta na 

instituição.  

 Dessa maneira, mesmo que a experiência no ensino superior seja maior em relação à 

experiência na educação básica, evidentemente todos os coordenadores passaram pela 

experiência da docência na educação básica, mesmo por pouco tempo, como é o caso de 

alguns, mas vivenciaram a profissão nessas etapas de ensino que fazem, de certa forma, 

“sentir” concretamente como é ser professor, como os seus alunos da licenciatura são e, de 

alguma forma, acreditamos que isso pode contribuir para sua visão sobre a sala de aula. 

Entretanto, a experiência de desenvolver um subprojeto dentro do PIBID nas escolas traz uma 

dimensão diferenciada nessa formação, o que discutiremos a seguir nas categorias de análise. 

A fim de contribuir com essa apresentação dos participantes da pesquisa, construímos 

uma síntese de seus percursos, evidenciando o interesse pela área de atuação e como o PIBID 

contribuiu para cada um deles. Procuramos recontar sucintamente o que cada um narrou e, 

quando necessário, utilizamos as falas dos sujeitos. Trata-se, portanto, de uma textualização 

das narrativas as quais apresentaremos a seguir. 

 

3.3 Conhecendo cada participante 

 

A seguir, apresentamos a caracterização do perfil de cada participante desta pesquisa. 

Buscamos alinhar as informações coletadas no currículo lattes, no questionário e na entrevista 

semiestruturada. Assim, construímos um texto de apresentação para cada um dos 

coordenadores de área. 

 

3.3.1 Audineta: “O amor que me guiou... pela interação entre a música e a docência” 

 

Audineta está na faixa etária acima de 60 anos, é divorciada e tem dois filhos. É 

bacharel em música pelo Conservatório Brasileiro da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Optou por cursar mestrado e doutorado na área de Educação. Durante todo o seu 

percurso formativo, esteve matriculada em instituições públicas desde o ensino fundamental 

até o doutorado. Está na área da educação por mais de 35 anos, sendo 17 anos de experiência 

na educação básica e 23 anos no ensino superior, atuou como coordenadora de área do 

subprojeto de Música no PIBID/UFOP, no Edital 061/2013, desde março de 2014 a agosto de 

2017. 
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Inicia seu relato contando que o seu interesse pela área da docência perpetua desde os 

16 anos em meados de 1970, pois gostava muito de criança e tinha conhecimento sobre 

música, especificamente, sobre a flauta doce. A docente relata que começou a trabalhar como 

professora de uma maneira bem despretensiosa e instintiva, argumentando que “comecei a 

trabalhar... meio às cegas... tocava flauta e gostava de criança... foi o que guiou”. 

Aprendeu com o PIBID a ouvir mais e esperar algumas situações serem resolvidas 

com autonomia por sua equipe, aprendeu a gerir um grupo de trabalho. O PIBID também 

possibilitou uma aproximação dos professores da universidade, das escolas de educação 

básica, permitindo parcerias que repercutiram em seu trabalho dentro da licenciatura, como 

quando é responsável por disciplinas de estágio. Favoreceu a percepção da dimensão da 

valorização da docência através do PIBID e, desta proposta de iniciar a docência mais rápido 

possível, para aproximar-se de situações da realidade concreta, de modo a distanciar-se do 

plano idealizado, construindo, assim, uma segurança maior do que na relação com o estágio 

supervisionado. Além disso, o PIBID contribuiu para que esta formadora acompanhe mais de 

perto seus alunos, com uma imersão maior e contínua.  

 

3.3.2 Deise: “de supervisora do PIBID à coordenadora de área do PIBID” 

 

Deise é licenciada em Química, possui especialização lato sensu em ensino de 

Ciências por investigação, mestrado em educação, doutoranda do Programa de Pós-

Graduação Conhecimento Social em Educação na UFMG. Está na faixa etária de 46 a 50 

anos, declara ter união estável e possuir 2 filhos. Sua atuação na educação está distribuída em 

13 anos de experiência no ensino médio e 12 anos na graduação. Participou do PIBID como 

supervisora do programa, quando professora na educação básica. Após ingressar na UFOP, 

atuou como coordenadora de área do subprojeto de Química no Edital 061/2013 do 

PIBID/UFOP de fevereiro de 2015 à fevereiro de 2018. 

A formadora conta que antes de ser professora na UFOP, participou do PIBID, como 

supervisora, ligado à outra instituição de ensino, ela acompanhava mais cotidianamente a 

formação de professores e, dessa maneira, se sentia coformadora daquele espaço. Sua 

experiência no PIBID como supervisora, além da experiência como professora na educação 

básica, como aluna e observando os modelos dos professores que a formaram, possibilitou 

que ela colocasse a formação de professores como perspectiva para atuação. 

Como formadora, ela avalia que é fundamental que o futuro professor compreenda a 

dinâmica da educação como um todo, as políticas públicas, fundamentos da educação, além 
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do objeto que vai ensinar e a realidade da educação pública, pois esses elementos propiciam 

ao professor que tenha sucesso em sala de aula, compreendendo as dimensões macro da 

educação, e que possa discutir no coletivo esses aspectos para que não esteja alienado ao seu 

trabalho. 

Deise pondera que um dos problemas na universidade é não colocar a sala de aula e a 

formação de professores como foco e objetivo nas licenciaturas, ressaltando que devido à 

pressão pela produtividade de artigos científicos, em muitos casos, os formadores/professores 

acabam usando a sala de aula como “um pretexto para arranjar algum artigo para produzir”. 

Embora considere que a formação de pesquisadores é importante, acredita ser fundamental 

que nos cursos de licenciatura seja problematizado a educação pública no país e trabalhar o 

objetivo de formar professores. 

A coordenadora de área Deise salienta que, a partir da experiência no PIBID, aprendeu 

que não se deve perder a perspectiva da sala de aula, além de estar sempre pensando, 

modificando e conhecendo as escolas do lugar que trabalha, que professores atuam nesse 

contexto, que escolas são essas e qual é a realidade das escolas. Afirma que “não dá para 

trabalhar com licenciatura ficando só dentro da universidade”. Além disso, afirma que a 

possibilidade de estabelecer uma relação com o mundo real, de escuta, de troca com os 

professores é importante para ela.  

 

3.3.3 Dorcelina: postura professoral: “aprendi estar disponível para a formação” 

 

Sobre sua trajetória acadêmica, Dorcelina conta que iniciou o curso de graduação em 

Geografia, no entanto, interrompeu o curso. Posteriormente, se graduou em Pedagogia, 

especializou-se em Psicologia da Educação, se tornou mestre e doutora em Educação e 

realizou o pós-doutoramento, também, em Educação. Possui experiência de 26 anos na área 

da educação, onde atuou por dois anos na educação infantil, 8 anos no anos do ensino 

fundamental, 4 anos no ensino médio e 12 anos na graduação. É casada, possui 8 filhos, está 

na faixa etária de 56 a 60 anos. Participou como coordenadora de área do subprojeto de 

Pedagogia com ênfase na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Edital 061/2013 de agosto 

de 2014 a fevereiro de 2018.  

A coordenadora de área considera que o processo de ensinar possui dois vieses: buscar 

conhecimento da área que gostaria de trocar com os sujeitos; e perceber como os mesmos 

interagem, aprendem, apropriam do trabalho. A troca da “ensinança”, como mencionado pela 

mesma, necessita que o formador conheça os sujeitos com quem vai dialogar, para se 
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estabelecer uma interlocução. Assim, afirma que, a partir da troca, é possível mediar o 

conhecimento e, assim, chegar a algum lugar de forma dialógica sem unilateralidade. 

Assim, é necessário para a coordenadora de área que o professor assuma uma postura 

diante do conhecimento, de resgatar onde os sujeitos estão e como aprendem. É necessário 

romper com essa postura rotulada de formador, que “possui algo a mais”, e estabelecer uma 

postura professoral diante do outro e do saber do outro e ter a consciência da sua própria 

inconclusão. 

Dorcelina salienta que aprendeu muito com o PIBID. Reforçou o seu carinho pela 

educação básica e conseguiu realizar uma leitura dos professores no seu tempo e lugar, além 

de compreender melhor suas obrigações e respeitar mais esses docentes. Segundo a 

coordenadora, aprendeu a solidarizar mais com o professor e ter cuidado com o professor 

iniciante na formação e na EJA. Aprendeu a desenvolver materiais de práticas pedagógicas. 

Desenvolveu sua autoria escrita sobre a elaboração desses recursos didáticos. Aprendeu que 

começar do social do aluno pode ser, por exemplo, com uma atividade que utilize embalagens 

do uso cotidiano para aproximar-se do aluno.  

A coordenadora de área afirma que aprendeu a avaliar melhor, a situar o professor 

iniciante, acolhê-lo e elaborar planejamentos, aprendeu a historicizar o trabalho de pesquisa 

no PIBID, além de se preparar emocionalmente e fisicamente para realizar o atendimento aos 

licenciandos, ler muito, ter disponibilidade para os alunos, repetir trabalhos para a EJA - que 

se estrutura diferentemente do Ensino Superior - aprendeu a estar aberta ao diálogo à qualquer 

hora e a trabalhar em redes sociais. 

 

3.3.4 Flávia: O compromisso com a educação pública e o aprender a pensar 

 

Flávia é formada em Secretariado em sua primeira graduação e posteriormente, em 

Letras, mestre e doutora em Estudos Linguísticos. Possui pouca experiência na educação 

básica, sendo 2 anos no ensino médio. No entanto, no ensino superior, já está há 19 anos 

atuando na graduação e há 3 na pós-graduação. Está na faixa etária de 46 a 50 anos, é casada e 

não possui filhos. Participou como coordenadora de área do Subprojeto de Letras - Português 

no Edital 061/2013 de março de 2014 a fevereiro de 2018. 

A coordenadora conta que não tinha interesse pela área da educação e que, inclusive, o 

magistério era uma área que ela não queria atuar. Graduou-se em secretariado executivo 

bilíngue e trabalhou nessa área por dez anos. Ingressou na área de Letras para melhorar na sua 

profissão e quando começou a cursar disciplinas na Faculdade de Educação, despertou nela o 
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interesse por causa de exemplos de professores. No estágio, ela confirmou sua opção pela 

docência. Quando estava no mestrado, atuou por pouco tempo no ensino médio, quando 

finalizou o mestrado se casou e mudou para São Paulo onde atuou como professora na 

educação superior.  

A professora conta que na sua formação, esteve bastante preparada para atuar com o 

conteúdo específico da sua área. No entanto, o seu curso de graduação não lhe preparou para 

ser professora. Acredita que as pessoas aprendem a ensinar na prática, conhecendo bastante o 

seu objeto de ensino e elaborando estratégias para que o aluno compreenda, além de estar 

associado aprender, a pensar e utilizar situações e/ou recursos da realidade concreta para 

relacionar com o seu conteúdo específico, a fim que os alunos aprendam.   

Ensinar a pensar, para Flávia, é ser responsável com a educação brasileira. Pois, é 

necessário ter o cuidado de formar professores que possam lidar com outras pessoas, 

compreendendo os diferentes extratos sociais, além das condições de acesso. O formador, 

como o professor, precisa ser conscientes dos seus direitos e deveres, ter responsabilidade 

com a escola pública e com a formação pública, pois estão usando dinheiro público.  

Flávia acrescenta que aprendeu com o PIBID que ainda precisa aprender muito, 

principalmente a lidar com a sala de aula na escola, com a relação professor/aluno, além das 

questões sociais que são desafiadoras. Afirma que começouu a enxergar o real no real, escutar 

aquilo do senso coletivo e perceber que é muito mais real.  

 

3.3.5 Helton: “Jornada nas estrelas... só que pedagógica” 

 

Helton é bacharel em Artes Visuais, possui mestrado em educação e está em 

doutoramento em Letras, pesquisando a dramaturgia negra no Mercosul. É casado, não possui 

filhos. Tem experiência na educação de cerca de 20 anos, sendo 3 anos em cada etapa - 

educação infantil, nos anos fundamentais e no ensino médio e 11 anos na graduação. 

Participou como coordenador de área do subprojeto teatro no Edital 061/2013 de março o de 

2014 a fevereiro de 2018. 

Helton relata que o seu interesse pelo teatro persiste desde a sétima série do ensino 

fundamental. Formou-se em Artes Visuais e se envolveu em pesquisa teatral e atividades 

circenses. No entanto, durante sua trajetória profissional, questionou-se sobre as pesquisas 

teatrais dentro da legitimidade oferecida fora universidade. Deste modo, iniciou um trabalho 

de pesquisa com projetos sociais e vinculou-se à academia, cursando uma disciplina no 

mestrado de educação para discutir a formação de professores no teatro. 
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Afirma, em seu relato, que o seu curso não preparou para a docência por ser 

bacharelado e ressalta o conflito entre o bacharelado e a licenciatura à época. Salienta que o 

curso o preparou para discutir pesquisa e a docência veio através da prática, através da 

experiência com cursos que ministrou, oficinas, e, posteriormente, com o mestrado. 

O formador considera que estamos aprendendo a construir conhecimento a partir da 

formação da cidadania, através da criticidade e do questionamento da própria realidade. 

Ensinar, para ele, é um compromisso, um comprometimento com o outro de traçar uma 

relação de descoberta, com e a partir do outro. Ensinar é um processo vivo, que pressupõe 

respeito ao outro, conhecimento do outro, a partir daquela realidade e daquele contexto. 

Ensinar é se encontrar em uma relação de igual, desconstruindo a relação de imposição 

que muitas vezes se tem na universidade. É um processo coletivo, produzindo outros saberes 

de forma “amplacional”. Ser formador de professores, para o mesmo, é estar comprometido 

com a própria formação, se entendendo num processo de formação contínua, estar aberto à 

demandas, estar em processo, incompleto, construindo-se a cada experiência. 

No mestrado, ele vivenciou um processo que gerou o prazer por ser educador, 

descobrindo assim aportes teóricos para que fossem seus interlocutores, abordagens práticas e 

se preparou para ser professor como uma “jornada nas estrelas mais ou menos... só que 

pedagógica”. 

O coordenador de área comenta que passou no concurso da UFOP em 2010, e já no 

segundo semestre de 2010 foi convidado para participar do PIBID. O PIBID contribuiu para 

ele na medida que lhe acrescentou, como o mesmo ressalta, em todos esses aspectos da 

“produção de sentido”, de conhecer e ouvir o outro, de repensar práticas, de pensar em 

processos não discutidos dentro do seu próprio departamento na UFOP, o que lhe fez buscar o 

doutoramento para aperfeiçoar nesta área. 

Helton avalia que sua formação enquanto pessoa e profissional foi atravessada pelo 

PIBID. Como ele mesmo denomina, “isso é vida”, é o “outro salário que se ganha”, pois, essa 

experiência com o PIBID impactou tão fortemente que o fez ter um ganho maior do que ele 

considera ser valorável em termos financeiros, ganhou experiências e o formou quando 

produziu sentido em sua própria vida. 

 

3.3.6 Jônatas: “trazer um frescor para o fazer didático” 

 

Jonatas é graduado em Português - Inglês, possui Especialização em Língua 

Portuguesa, mestrado em Estudos Linguísticos e doutorado em Letras. É solteiro e não possui 
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filhos. Está na faixa etária entre 56 a 60 anos. Possui experiência de 26 anos no ensino 

fundamental, 3 anos no ensino médio, 8 na graduação e 4 na pós-graduação, totalizando 41 

anos de experiência. Atuou como coordenador de área do subprojeto de Letras no Edital 

061/2013 do PIBID/UFOP desde março de 2014 à fevereiro de 2018. 

O coordenador de área comenta que entre o bacharelado em tradução e a licenciatura 

em Letras, optou pela licenciatura, pois, era uma forma de começar a trabalhar mais rápido. 

Acredita que a preparação para a docência ocorreu por meio da prática, com o tempo e, 

ressalta que sente que até hoje as universidades não querem se envolver com o ensino na 

Educação Básica, pois preferem a pesquisa e não estão preocupados com a formação de 

professores. 

Segundo o mesmo, a opção por ser formador de professores foi devido à grande 

experiência na educação básica que já tinha e quis mudar “radicalmente na carreira”, pois, 

além do cansaço decorrente das condições de trabalho como professor na educação básica, ele 

acredita que ser formador possibilitaria uma contribuição maior e melhor sobre a sua área de 

atuação que é o ensino da língua portuguesa na escola. 

Jonatas comenta que reaprendeu com o PIBID o que é uma escola pública sem 

recurso, diferente da experiência que teve como professor na educação básica. Aprendeu 

coisas, que na sua avaliação, não eram muito boas, como a atuação de direções, que 

diferentemente da sua experiência, não eram abertos a trabalhos mais autônomos. Além disso, 

afirma que é necessário que continuem reafirmando as mudanças na prática dos professores, 

para que não sejam reprodutoras das práticas que foram utilizadas com os mesmos, quando 

eram alunos.  

 

3.3.7 Maria: “Ser formador é estar em busca de ser a melhor professora possível” 

 

Maria é graduada em Pedagogia, especialista em Metodologia do Ensino Superior, 

mestre e doutora em Educação. É casada, possui 2 filhos e está na faixa etária entre 51 a 55 

anos. Tem experiência de 4 anos na educação infantil, 23 anos no ensino fundamental, 7 anos 

na graduação e 2 anos na pós-graduação lato sensu. Atuou como Coordenadora de área do 

subprojeto de Pedagogia com ênfase em inclusão no Edital 061/2013 do PIBID/UFOP desde 

março de 2014 à fevereiro de 2018. 

A coordenadora ressalta que quando fez pedagogia, teve o interesse em permanecer e 

investir na docência na pós-graduação devido à sua primeira experiência quando ministrou 
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aula, pois iniciou em uma comunidade muito estigmatizada e bastante carente, o que serviu 

para instigar seu interesse pelo mestrado.  

No curso de graduação considera que teve uma formação bastante crítica sobre a 

escola, mas também muito técnica do ponto de vista das metodologias de ensino, assim 

acredita que essa formação crítica e teórica possibilitou que tivesse ferramentas necessárias 

para entrar na sala de aula com mais segurança para sua descoberta na docência. 

Trabalhou na secretaria de educação, com políticas de formação de professores e após 

a conclusão do doutorado, ingressou no ensino superior para trabalhar com a pós-graduação, 

atuando com educação e relações étnico raciais e disciplinas relacionadas à alfabetização. Em 

seguida, após o concurso na UFOP, trabalhou com a graduação em Pedagogia. 

Maria acrescenta que o formador de professores aprende com os modelos de 

formação, relacionados à admiração e à modelos a não serem seguidos, assim, foi construindo 

metodologias a partir dos caminhos que fazem as pessoas aprenderem, criando e 

reinventando. Contudo, acredita ainda estar aprendendo. 

Um bom formador, para essa coordenadora de área, é aquele que consegue mostrar ao 

licenciando a docência real e aquilo que ele tem de melhor para atuar como professor, 

vinculando o futuro professor à docência, construindo a segurança e a profissão. 

Maria reforça que aprendeu muita coisa com o PIBID sobre formar professores. Além 

da possibilidade de proximidade com o professor em formação, acompanhando a constituição 

desse novo professor e orientando-o. Aprendeu a se relacionar de forma mais respeitosa com a 

educação básica, ver os entraves na formação do novo professor. Rever práticas suas na forma 

de conduzir o estágio. O PIBID possibilitou o fortalecimento de um grupo de formadores de 

professores dentro da UFOP que interferiu na reforma das licenciaturas pois, a UFOP discutiu 

e protagonizou essa discussão dentro da universidade.  

Considera, assim, que se tornou uma professora melhor porque ficou mais próxima 

dos seus alunos e isso alimentou a sua prática, pois pôde acompanhar e vê-los “brilhando no 

PIBID”, então essa experiência qualificou muito a atuação da mesma.  

 

3.3.8 Miguel: “A prática pedagógica é uma prática social... eu preciso ter...a capacidade 

de refletir sobre o que eu estou fazendo” 

 

Miguel é formado em Pedagogia, Especialista em Neurociências, mestre em 

Educação, Doutor em Ciências da Saúde e tem pós-doutoramento na área da educação. Está 

na faixa etária entre 51 a 55 anos, solteiro e não possui filhos. Tem experiência de 6 anos na 
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educação básica e 27 anos na educação superior. Atuou como coordenador de área do 

subprojeto de Pedagogia com ênfase em Alfabetização no Edital 061/2013 do PIBID/UFOP 

desde março de 2014 à fevereiro de 2018. 

O coordenador conta que trabalhava como assessor parlamentar atuando junto à 

comunidades de base. Quando optou por cursar pedagogia, se interessou pela alfabetização, 

trabalhando assim como professor hospitalar e professor universitário. Na sua formação 

inicial, percebeu que o curso tinha o foco de formação voltado à pesquisa e assim, acredita 

que a formação inicial prepara uma base para o aluno, mas o investimento na formação ocorre 

pelo próprio sujeito no seu percurso docente e profissional. 

Como formador, têm críticas à formação de professores que tende a trabalhar na 

perspectiva do ensino, e não da aprendizagem. Em suas palavras “essa questão de ensinar... 

acho que nós temos um problema seríssimo na universidade...porque a gente ensina a ensinar, 

mas a gente não ensina como as pessoas aprendem... então isso para mim é extremamente é 

difícil... difícil nesse sentido...eu acho que a gente tem um equívoco enorme na formação 

quando a gente entra nas técnicas de ensino né...” 

Desse modo, acredita que pensar em um bom professor ou formador é trazer uma 

dualidade muito grande, assim, se sente mais confortável ao pensar que o professor ou 

formador tem algumas “qualidades” que os qualificam para estar neste lugar. Pensando em 

alguns elementos, o mesmo cita estar atualizado às discussões teóricas e práticas, estabelecer 

articulação entre teoria e prática com propriedade maior, conhecer a escola real. 

Ressalta que já tinha uma relação muito próxima com a educação básica, no entanto, o 

PIBID o possibilitou ver mais coisas dentro da escola, já que pôde acompanhar ainda mais de 

perto. Ressalta que acredita que esse seja um diferencial que aproxima a universidade e os 

alunos da educação básica. Assim, menciona que quanto mais observa a escola e entende o 

cotidiano, consegue estabelecer uma dimensão com os trabalhos da sala de aula para a 

formação dos professores, permitindo dialogar de forma mais clara a relação entre teoria e 

prática de maneira mais palpável.  

 

3.3.9 Natércio: “Dominar o conteúdo e agir sobre ele...” 

 

Natércio é graduado em matemática, possui especialização, mestrado e doutorado na 

área da matemática. Está na faixa etária de 41 a 45 anos, declara ter união estável e não possui 

filhos. Atuou como professor na educação básica por 6 anos e no ensino superior atua há 19 
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anos. Participou do Edital 061/2013 do PIBID/UFOP desde março de 2014 à fevereiro de 

2018, como coordenador de área do subprojeto de Matemática. 

O coordenador de área relata que se descobriu professor na graduação, quando 

ensinava os colegas da turma, então acreditava que era sua vocação. Como professor, era 

bastante confiante pois, tinha domínio do conteúdo, mas hoje acredita que é indispensável a 

formação do professor em outras perspectivas mais pedagógicas e que auxilie o docente a 

refletir e lidar com situações de sala de aula além de questões sociais da realidade da escola. 

Natércio afirma que os cursos de pós-graduação, principalmente na matemática pura, 

estão voltados para a formação do pesquisador. Quando prestou concurso para a UFOP, o seu 

foco de atuação era com os alunos, pois se preocupava com a matemática que seria ensinada 

nas escolas de educação básica e assim, refletia sobre o seu papel enquanto formador a fim de 

contribuir para a superação e o enfrentamento de obstáculos de forma real, reforçando e 

demonstrando para os licenciandos sua realização em ser professor, mas, sem omitir a 

realidade. 

Acredita que o professor quanto formador aprende ensinando, assim, na visão dele, 

somente dominar o conteúdo não é suficiente, pois “você tem que se colocar na posição do 

aluno” e tentar perceber o que está sendo incompreensível para ele, se está coerente com a 

realidade de cada um. Portanto, o formador aprende com o que os alunos trazem, compreende 

como os alunos aprendem e compreendem o conteúdo e como eles agem sobre ele. 

Relata que aprendeu muito com o PIBID e constatou distanciamento entre o que a 

universidade ensina e a prática nas escolas. Aprendeu a valorizar mais a formação de 

professores, dedicando atenção à formação inicial, no início do curso. Aprendeu que precisa 

estar sempre melhorando, estudando e aprendendo novas alternativas de ministrar os 

conteúdos nas salas de aula na universidade, preocupando com as situações da sala de aula na 

educação básica. Além disso, percebeu que é importante que os alunos vivenciem o conteúdo 

da ementa que estão trabalhando, aprendeu a trabalhar na graduação de forma próxima aos 

alunos, como “passar de carteira em carteira”, a utilizar exercícios e dialogar em grupo. 

 

3.3.10 Renata: “A gente tem que estar sempre com disposição de aprender também” 

 

A professora Renata é graduada em Letras, mestre, doutora em Linguística e Pós-

doutora em Linguística Aplicada à Educação. Participou como coordenadora de área do 

Subprojeto Interdisciplinar História, Cultura e Literatura Africana e Afro-Brasileira 
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(Interdisciplinar Lit. Afro), Edital 061/2013 do PIBID/UFOP desde março de 2014 à agosto 

de 2017. 

Renata (Interdisciplinar Lit. Afro) inicia seu relato contando que seu interesse pela 

docência vem desde suas memórias afetivas quando criança e da profissão que gostaria de ser 

quando adulta. Quando fez vestibular, tentou os cursos de Letras e Pedagogia e optou pela 

Letras pois, sempre teve claro que gostaria de ser professora e sempre achou que era a forma 

de retribuir “as coisas que estava tendo acesso” na universidade pública, para outras pessoas. 

Deste modo, afirma ser uma opção política e ligada à memória de infância e adolescência.  

Acredita que o curso de graduação a preparou, pois, o professor precisa ter uma sólida 

formação teórica e a dimensão do pesquisador, mas, o aspecto prático “deixou a desejar”. Na 

pós-graduação, acredita que esse distanciamento ainda é maior. Desse modo, considera que as 

relações entre prática e teoria estão aquém tanto nos cursos de graduação quanto de pós-

graduação. 

Ressalta que em sua prática em sala de aula, leva em consideração o que os 

licenciandos são, imaginando que isso ajude quando eles forem professores, que façam isso 

também com seus futuros estudantes para não homogeneizar o que considera não poder ser 

homogeneizado. Afirma que não dá para ser um formador sem repensar sempre a sua prática 

pedagógica, se questionar, se abrir ao retorno dos alunos, para se atualizar, se reformar, se 

reciclar, e continuar aprendendo. 

Em suas palavras, enfatiza que deve “estar aberta aos deslocamentos... que as coisas 

naturalmente e historicamente vão acontecendo, estar aberta e eu me mostrar aberta a isso, 

mostrando que como formador e como professor, tem que estar sempre com disposição de 

aprender.”  

Afirma que aprendeu a ser uma professora melhor com o PIBID, porque possibilitou o 

diálogo com os profissionais, com os professores da educação básica, além do contato com as 

escolas. Assim, repensa os planejamentos, textos que vai enfatizar nas disciplinas e faz isso a 

partir da propriedade que o PIBID a deu ao longo dos anos, de conhecer a realidade da região, 

escolas e dos estudantes, entendendo suas complexidades. O PIBID possibilitou conhecer 

mais da região e as pessoas, e isso agregou coisas, que foram positivas nas suas práticas 

tornando-a menos “exógena” do que tem de educação básica ao redor, trazendo o diálogo para 

a universidade do que acontece na sala de aula. Assim, considera ter se tornado uma 

professora melhor dentro da universidade. 
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3.3.11 Wilson: “Ser professor é um processo construído com intencionalidade” 

 

Wilson é licenciado em Ciências Biológicas, especialista em ensino de ciências, 

mestre e doutor em educação. Está na faixa etária de 41 a 45 anos, é divorciado e possui 1 

filho. Tem experiência na educação básica de 8 anos e no ensino superior por 20 anos. 

Participou como coordenador de área do subprojeto Interdisciplinar em Ciências, Edital 

061/2013 do PIBID/UFOP de março de 2014 à fevereiro de 2018. 

O seu interesse pela docência surgiu quando iniciou o curso e optou pela licenciatura, 

tendo clareza que queria ser professor. No entanto, a ideia inicial era ser professor de curso 

preparatório para vestibular, assim ao longo do tempo foi assumindo outras modalidades e, 

segundo ele, esse processo foi construído com intencionalidade. 

Quando questionado sobre o curso de graduação tê-lo preparado para atuar como 

professor, esclarece que o curso em si não prepara, mas há uma projeção para que isso ocorra 

nos cursos de licenciatura. No entanto, como esses cursos sofrem com a dualidade entre o 

bacharelado e a licenciatura, esse processo, na concepção da estruturação dos cursos, 

contribui para a falta de clareza dos cursos, da formação dos professores e até dos formadores 

que atuam. Assim, quando graduando, buscou construir um percurso formativo que poderia 

contribuir com a sua formação, buscando disciplinas, trabalhos, elementos que o fizessem 

refletir sobre a sala de aula. 

Já na pós-graduação, a formação era focada na pesquisa e buscou disciplinas que 

contribuiriam com a sua atuação. Wilson enfatiza que o formador deve criar oportunidades de 

aprendizagem a partir dos recursos disponíveis e afirma que sua experiência como formador e 

professor, contribuiu para ter clareza da formação necessária aos profissionais da educação, 

como também, os preparou para as demandas que a profissão exige. Ressaltando, ainda, a 

importância e a necessidade de indissociar a prática da teoria.  

Wilson (Interdisciplinar em Ciências) afirma que aprendeu, no PIBID, a ouvir mais e 

esperar as coisas serem resolvidas no subprojeto que não necessariamente precisavam de sua 

intervenção. Aprendeu a gerir pessoas, grupo de trabalho, escutar e fazer intervenções 

pontuais que ajudam a pessoa a resolver algum problema. O PIBID permitiu uma ponte entre 

a universidade e a escola, permitiu que estivesse mais próximo da escola, da região, 

aproximando-o dos professores que se tornaram parceiros na condução dos estágios. 
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3.3. 12 Oleir: “Para mim o professor de história também é um pesquisador”  

 

Oleir é graduado e mestre em história, doutor em história social. Tem experiência 

como professor da educação básica por 14 anos e há 22 anos atua no ensino superior. Está na 

faixa etária de 41 a 45 anos, casado e possui 1 filho. Participou do Edital 061/2013 do 

PIBID/UFOP de março de 2014 à fevereiro de 2018, como coordenador de área do subprojeto 

de História. 

O formador narra que desde 2003 atua profissionalmente na área de formação de 

professores. Conta que mudou um pouco o foco de suas pesquisas para se dedicar mais ao 

ensino da história, onde buscou escrever mais sobre essa temática, após ter prestado concurso 

na UFOP. 

Afirma que a graduação lhe preparou para ser professor porque forneceu bases 

essenciais do que é fazer pesquisa histórica, já que acredita que ser professor de história 

também é ser um pesquisador, além de disciplinas que fez na educação que possibilitou a 

reflexão sobre o que é ser professor.  

Afirma ter visto dificuldade em algumas universidades em relação ao menor interesse 

de professores do ensino superior em assumirem disciplinas de formação de professores, 

enfatiza que muitos são comprometidos com a ideia de formar professores, mas poucos 

realmente o fazem.  

Acredita que, ao ensinar, aprendemos. Ensinar é uma atividade programada de 

aprendizado, estrutura maneiras pelas quais os sujeitos vão aprender. Na universidade, 

amplia-se as possibilidades de ensino e aprendizagem, universos, os mundos possíveis aos 

quais temos acesso. Formar professores também é aprender ser professor ao longo da sua 

trajetória profissional, como a escola.  

Para ele, na universidade nos tornamos professores e vamos nos tornando a medida em 

que exercitamos a profissão, na nossa própria experiência escolar. No PIBID aprendeu a 

organizar equipes, pensar como as equipes trabalham, refletir sobre a formação docente com 

mais intensidade, além de dialogar com professores supervisores, entender os modos de 

funcionamento das pessoas da educação básica, aprendeu sobre as condições atuais que as 

pessoas têm produzidos e têm se tornado bons professores apesar de tudo.  

Dessa maneira, afirma que modificou a maneira como organiza suas aulas. Através da 

observação de seus alunos no PIBID, ao ministrarem aulas juntos, foi estimulado a realizar o 

mesmo com os seus colegas da universidade e, atualmente, trabalham coletivamente. Além do 

mais, o PIBID produziu muito do conhecimento que ele utiliza nas aulas, sobre os repertórios 
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de experiência da educação básica que foram enriquecidos pelo o que ele observava, lia e 

experimentava no PIBID.  

 

3.3.13 Lúcio: “Sentir de novo a escola... ver aquele barulho que a escola tem...aquele 

cheiro que tem na escola... é aquilo que eu gosto”. 

 

O coordenador de área Lúcio é bacharel e licenciado em Educação física, mestre em 

Ciências Biológicas e Doutor em Ciências Biológicas. Possui 17 anos como professor, sendo 

2 anos na educação infantil, três no ensino fundamental e 12 na graduação. Está na faixa 

etária de 36 a 40 anos, é casado e possui 1 filho. Atuou como coordenador de área do 

subprojeto de Educação Física no Edital 061/2013 do PIBID/UFOP de novembro de 2014 à 

fevereiro de 2018. 

Lúcio conta que sempre se interessou por crianças da educação infantil e pela 

docência. Para o coordenador de área, o curso de Licenciatura em educação física além de ser 

uma possibilidade mais ampla em relação às ofertas de trabalho, poderia trabalhar com a 

educação infantil. O formador conta que seu interesse era permanecer na educação infantil, no 

entanto, percebeu que o desenvolvimento profissional era limitado em relação às condições 

profissionais de salários e por isso, buscou a formação continuada no mestrado e doutorado. 

Reforçou, ainda, que mesmo sem ter feito o mestrado e o doutorado em educação 

infantil, sempre buscou disciplinas pedagógicas que faziam referência com a escola e, durante 

sua prática, buscou estar em contato novamente com a escola, que tem esse nível de ensino.  

Considera que o formador precisa ter humildade e saber que não sabe tudo, que 

precisa estudar, abrir a mente e compreender que ao dialogar com o outro, somamos 

conhecimento. Ressaltou o papel imprescindível do aluno em ajudar o formador a se tornar 

um bom formador, para que não fique acomodado, reproduzindo práticas. Alerta que os 

contextos mudam, como também os alunos e as percepções.  

Nas palavras de Lúcio: 

 

Então eu acho que para ser um formador é preciso... Abrir mão daquela... Velha 

mania que os professores universitários tinham (...) Eu sou o dono do saber... Você 

que como aluno de graduação de mestrado ou de doutorado... Só tem o que 

aprender comigo (...) Então eu acho que isso não faz o menor sentido... Porque eu 

acho que para ser o melhor formador a gente tem que estar... O tempo inteiro a 

todo o momento... Atento o que está acontecendo... E essa atenção do que está 

acontecendo... E essa atenção que vai permitir que a gente sente... Pare e estude… 

Analise… Ouça… Para quê aí sim a gente se modifique... A gente modifique a 

maneira de ver o mundo... a nossa própria atuação... Para aí sim... continuar nesse 

caminho de tentar algum dia ser um bom formador... Lúcio (Educação Física) 
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No PIBID, viu a possibilidade de colaborar com o programa, além da oportunidade de 

estar no ambiente escolar para “sentir de novo a escola... ver aquele barulho que a escola 

tem... aquele cheiro que tem na escola...”. Ressaltou que aprendeu a partir da experiência com 

o PIBID, com os colegas coordenadores de área dos outros subprojetos, que abriram sua 

percepção para possibilidades diversas. Aprendeu com os supervisores das escolas sobre as 

mudanças dos saberes, dos conhecimentos e sobre a percepção dos mesmos sobre a escola e a 

prática docente. 

Aprendeu com os alunos a perceber coisas diferentes das quais pensava, pois, muitas 

vezes, os licenciandos mencionavam “o óbvio” que não foi considerado por ele, pelo fato de 

terem zelo e cautela sobre questões decorrentes de sua inexperiência. Aprendeu com os 

licenciandos coisas angustiantes sobre suas vidas, desse modo, trabalhou mais a escuta. Além 

disso, comenta que aprendeu a ter mais segurança e a acreditar em si mesmo para realizar seus 

projetos e todas as atividades em que está envolvido. Aliás, aprendeu que a solução às vezes 

não é tão simples, mas é um aprendizado contínuo. 

 



126 

 

4 O QUE DIZEM OS COORDENADORES DE ÁREA DO PIBID/UFOP?  

 

Nesta seção apresentamos os dados coletados em relação à percepção dos 

coordenadores de área junto ao PIBID/UFOP. Buscamos, assim, entender o processo de 

implementação do PIBID/UFOP e a contribuição do mesmo para os coordenadores. 

Analisamos os dados em três categorias que foram organizadas e elaboradas a partir da leitura 

flutuante e do corpus de análise: 

 

 Do que é ser professor e formador: nosso principal objetivo foi mostrar a 

aprendizagem da docência e identificar percursos, escolhas e contextos que influenciaram os 

participantes à elegerem a docência e/ou a área de atuação, além das concepções sobre a 

docência que fundamentam sua própria constituição enquanto formador de professores. 

 

 Do PIBID como lócus de formação: Nosso principal objetivo foi compreender o 

processo de implementação do PIBID/UFOP e analisar a percepção desses atores sobre a 

medida de contribuição do programa. Nesse sentido, trouxemos a discussão sobre: o PIBID e 

a aproximação entre a educação básica e a universidade; os desafios e motivações dos 

coordenadores de área em relação ao PIBID; a compreensão dos participantes sobre a 

incompletude da formação de professores e a necessidade de continuar a formação 

permanente; a força do grupo de professores do PIBID/UFOP no processo de luta e tensões 

diante das ameaças ao programa. 

 

 Das Práticas Docentes na formação de professores: nosso principal objetivo foi 

compreender a experiência de formação e prática docente para os coordenadores de área do 

PIBID/UFOP. Assim, identificamos a criação de repertórios profissionais, a partir de 

experiências práticas de formação de professores, que possibilitaram aos coordenadores de 

área repensar situações de aprendizagem do ser professor, em sua sala de aula, no ensino 

superior. Como elementos da docência, através de seu exemplo profissional, ainda 

identificamos práticas de autoria de escrita sobre a própria atuação, incentivadas no 

PIBID/UFOP. 

Dessa maneira no Quadro 1, sistematizamos as categorias com os seguintes assuntos 

mencionados nas entrevistas:  
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Quadro 1: Organização dos dados 
CATEGORIAS  ASSUNTOS ABORDADOS: 

DO QUE É SER PROFESSOR E SER 

FORMADOR 

- O QUE É SER PROFESSOR. 

- O QUE É SER FORMADOR. 

- TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO 

- PREPARAÇÃO PARA A DOCÊNCIA 

- MODELOS DE FORMAÇÃO 

- FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

- RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA 

- ENSINO E APRENDIZAGEM. 

- BACHARELADO E LICENCIATURA. 

- INTERESSES E ESCOLHAS PELA ÁREA.  

- IDENTIDADE. 

- REFLEXÃO SOBRE A FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE. 

- SABERES DOCENTES. 

- ESTÁGIOS CURRICULARES. 

- PROFESSOR COMO PESSOA E PROFISSIONAL. 

 

DO PIBID COMO LÓCUS DE 

FORMAÇÃO 

- TERCEIRO LUGAR DE FORMAÇÃO. 

- FORMAÇÃO E TRABALHO COLETIVO. 

- GERIR PESSOAS. 

- ASPECTO GERACIONAL. 

- INACABAMENTO. 

- SABER OUVIR E DIALOGAR. 

- ESPAÇO DEMOCRÁTICO/DIALÓGICO. 

- HUMILDADE E ORGULHO. 

- INTERDISCIPLINARIDADE. 

- APROXIMAÇÃO DAS ESCOLAS E PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA. 

- DESAFIOS E MOTIVAÇÕES DO PIBID. 

- MOVIMENTO FICA PIBID.  

- ENGAJAMENTO DO GRUPO DE COORDENADORES DE 

ÁREA 

DAS PRÁTICAS DOCENTES NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

- SABER FAZER E OFÍCIO DO PROFESSOR E FORMADOR. 

- REFLETIR SOBRE SUA ATUAÇÃO. 

- POSSIBILIDADE DE ORIENTAÇÃO in loco NAS ESCOLAS. 

- O PIBID INCIDINDO SOBRE AS DISCIPLINAS QUE 

MINISTRAVAM. 

- ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO FORMATIVO DOS 

LICENCIANDOS. 

- VIVÊNCIA COM A REALIDADE CONCRETA. 

- UTILIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAIS. 

- CONTATO MAIOR COM INSTRUMENTO TECNOLÓGICO. 

- INCENTIVO A PESQUISA. 

- DESENVOLVER A AUTORIA/ESCRITA. 

- DEVOLUTIVAS DO TRABALHO COMO COORDENADOR. 

- TRABALHO COLETIVO DE PROFESSORES. 

- CONSTRUÇÃO DE REPERTÓRIOS. 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

4.1 Do que é ser professor e ser formador 

 

[...] um bom formador de professores ele precisa entender... que ele está preparando 

profissionais... né... e quando ele prepara profissionais... ele precisa capacitar esses 

profissionais para as demandas que a profissão exige... então nesse sentido... que eu 

considero que... para ser um bom formador... a gente tem que ter clareza de alguns 

princípios. Wilson (Interdisciplinar em Ciências) 
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Essa categoria tem como principal objetivo analisar e discutir como o coordenador de 

área do PIBID/UFOP chegou à docência e/ou na sua área de atuação até a formação de 

professores nas licenciaturas e no programa.  

Assim, buscamos por meio da própria reflexão destes, identificar a sua trajetória de 

formação a partir do seu interesse pela área, bem como o que pensam sobre os cursos de 

formação que eles cursaram.  

Posteriormente, discutimos suas concepções sobre ensinar e como e onde esse 

formador aprende a ensinar. Se os cursos de pós-graduação, ajudaram para que eles se 

constituíssem formadores de professores, como foi a entrada no magistério superior e como se 

deu a sua aproximação nas disciplinas de licenciatura, formando professores. 

Qual é a percepção desse formador sobre ser “um bom formador de professores” e o 

que eles consideram importante nesta formação, no que diz respeito aos saberes e ao fazer 

desses docentes. 

Buscamos então, dialogar com a literatura e com alguns excertos das entrevistas 

alinhando o que foi considerado fundamental para a constituição do ser professor e do ser 

formador. 

Como já discutido nesse trabalho destacamos que no Brasil, a literatura a respeito da 

formação de professores traz que ao longo do tempo, os professores foram formados a partir 

de concepções diferentes e passaram por transformações e mudanças na concepção de sua 

identidade, formação e profissão (DINIZ-PEREIRA, 2007). Dessa forma, compreendemos 

então, como o professor foi formado através de concepções oriundas do seu tempo histórico e 

social, alinhados às discussões à sua época.  

Garcia (2019, p. 13) argumenta que “ser um bom professor pressupõe um longo pro-

cesso. Os candidatos que chegam às instituições de formação inicial de professores não são 

recipientes vazios”. Desta maneira, percebemos que a formação além de ser construída é 

contínua através das agências formadoras (escola e universidade).  

Portanto, a formação não está desalinhada do contexto do sujeito, pois, como García 

(2009) esclarece, a transformação de um passado como aluno e do futuro como professor, 

ocorre de maneiras diversas que, muitas vezes, influenciam na sua atuação profissional, a 

partir da concepção de docência que se tem, desdobrando-se em suas práticas cotidianas em 

sala de aula.  

 Como apresenta a coordenadora de área Dorcelina (Pedagogia), o norteamento da 

formação ocorre a partir do foco que a própria instituição de ensino oferece, nesse sentido, 

analisando a sua graduação, esta foi permeada pelo direcionamento para a prática: 
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Ali na UFBA é que começaram a vir os direcionamentos da... Da formação do 

professor, então era Geografia, mas tinha disciplinas básicas, disciplinas enormes 

da didática, um monte de disciplina né... Depois eu não consegui terminar...” 

“Ai eu fiz, Pedagogia já morando em Macaé e... Terminei a pedagogia ali mesmo... 

Então a pedagogia ali da Faculdade de Ciências e letras de Macaé... Filosofia, 

ciências e letras... é... E ela tinha um foco a mais na didática, tinha um foco maior 

na... Sala de aula” Dorcelina (Pedagogia) 

 

No excerto, a participante esclarece que, na sua trajetória formativa, teve contato com 

outras instituições de ensino e conseguiu avaliar o direcionamento do curso para a docência, 

devido a presença da didática. 

Segundo Dorcelina a carga horária estava pautada mais em disciplinas de enfoque 

técnico e, ao optar pela pedagogia em outra instituição, verificou que a IES organizava o 

curso com o foco na sala de aula, direcionando a formação dos licenciandos para a docência.  

Na análise dos dados foi possível perceber que quando os formadores têm consciência 

de sua própria atuação profissional como docente e, sobretudo, como formador de professores 

eles podem buscar a superação destes modelos de formação que estão presentes ainda hoje na 

universidade. 

 

[...] eu acho que o curso...em si...ele não prepara... nunca não né...tem sempre uma 

questão de intencionalidade...os cursos...o curso de licenciatura em ciências 

biológicas como... como muito dos cursos de ciências naturais... ele trabalha com 

meio que... uma esquizofrenia... né...meio que uma dualidade...né... tem o curso de 

bacharelado...com um apêndice de umas disciplinas da educação... então né 

...tem...esse problema né...no... no sentido da concepção da estruturação... 

“eu acho que o curso em si...sozinho não... né... mas muito em cima do que eu 

é...como já pensando em atuar como professor...procurei nas disciplinas que eu 

achava mais interessantes...na dedicação aos trabalhos que eu... imaginava que eu 

teria condições de replicar nas escolas... então nesse sentido, que eu fui construindo 

a minha formação... docente... Wilson (Interdisciplinar Ciências) 

 

Como analisa o Wilson (Interdisciplinar em Ciências) o curso de graduação 

isoladamente não prepara para a docência pois segundo ele é necessário, “construir sua 

própria formação”. Percebemos que Wilson analisa a sua formação inicial e continuada, 

atribuindo a intencionalidade no percurso de formação. Da mesma forma, Dorcelina 

(Pedagogia) atribui às universidades o direcionamento, ressaltando que algumas instituições 

tem um foco na docência maior e outras, menor. 

Wilson (Interdisciplinar em Ciências) nos traz a dimensão da incompletude dos cursos 

de graduação. Segundo ele por mais que o curso de licenciatura, como no caso o que ele se 

graduou, tenha foco na docência, a formação inicial em si, não garante a formação necessária 

e completa para se exercer o magistério. Ele ainda ressalta que o aspecto da “esquizofrenia” 

do bacharelado e da licenciatura, ou seja, a dualidade na formação é um aspecto que prejudica 
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essa formação mais alinhada à docência. Assim, há uma disputa no campo da formação de 

modelos diferentes (SAVIANI, 2010). 

Nesse sentido, Mizukami (2005, p. 27) aborda que é um paradoxo o modelo de 

formação de professores. Pois, há a compreensão da necessidade de superar o modelo da 

racionalidade técnica no qual os formadores de professores passaram e foram formados e, ao 

mesmo tempo, há certo “conforto” que este modelo de formação propicia, uma vez que 

transmite aos docentes, a “segurança” em relação às suas atividades profissionais. 

Como percebemos no excerto do professor Natércio (Matemática), a segurança 

relacionada ao conteúdo é um ponto importante: 

 

olha...veja bem... fundamental na minha concepção... primeiramente você tem que 

saber aquilo que você vai ensinar... você tem que ter domínio... você tem que se 

apropriar daquilo que você vai ensinar... então você tem que ter domínio de 

conteúdo... primeira coisa... é... uma outra coisa que você precisa saber...se você... 

quando eu falo que tem que ter domínio do conteúdo eu... no meu entendimento é 

que você se apropriou daquele conhecimento então você pode agir sobre ele... então 

você pode... se eu vou ensinar aqui... e dessa forma não flui nesta turma eu tenho 

que ter caminhos alternativos para fazer com que aquilo aconteça... por estes outros 

caminhos... então você tem que ser capaz de agir sobre isso... então ele tem que ser 

uma pessoa articulada... uma pessoa que tem uma desenvoltura bacana... e uma 

pessoa que não tenha... não tenha medo de experimentar... o professor não pode ser 

medroso... ele tem que ser audacioso... “não, vou experimentar isso”... é claro que 

você esbarra em várias coisas... questões da escola... questões de cumprir ementa... 

então... vários tipos... enfim... ele tem que ser... versátil suficiente para poder... é... 

ajeitar essas coisas de maneira a conseguir conduzir o seu trabalho... então eu vejo 

que essa é uma coisa que precisa muito né... Natércio (Matemática) 

 

Dessa maneira, o coordenador de área Natércio salienta a importância de possuir 

domínio sobre seu objeto de ensino, a fim de trazer uma segurança maior para o professor 

diante do ser professor. Para o mesmo, o professor, possuindo essa segurança, consegue 

desenvolver ações, experimentar e articular os saberes e as experiências. 

Em virtude disso, estabelecer uma formação interligada aos “saberes disciplinares e 

curriculares”, ligada ao conteúdo, pode ser uma forma mais “segura” de exercer a docência 

para os formadores que estiveram nesse ambiente ambivalente de modelos de formação 

(TARDIF, 2014); (MIZUKAMI, 2005). 

No caso dos professores do Ensino Superior, encontramos “modelos” de professores 

que podem ter inspirado a sua própria formação e além disso, reforçar a sua opção pela 

docência, no caso da professora Deise (Química): 

 

[...] alguns sim... outros não... né... eu acho que tem... muitos professores que vem... 

que querem na verdade... formar alunos... para serem alunos dele no mestrado... 

não...né... então não a opção pela docência... inclusive olhando de uma maneira 
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muito pejorativa para quem escolhe a docência... mas por outro lado...eu tive 

professores que... ao problematizar o pesquisar na escola mesmo... eles reforçam... 

forçaram sim... essa vontade de ir para escola... de pensar a sala de aula... de 

pensar em como trabalhar... de mudanças... então está muito ligado a esses 

professores... mas eu acho que teve as duas perspectivas... tanto a boa quanto ruim 

né... Deise (Química) 

 

Grande parte dos participantes indicou modelos pontuais que os inspiraram a ser 

professores. Nesse sentido, alguns pontuaram que os professores da graduação, do mestrado e 

do doutorado reforçaram a opção pela docência ou contribuíram de maneiras distintas, seja 

como exemplo de professor, postura ética e crítica, seja com boas aulas. Como observamos no 

relato de Jonatas (Letras): 

 

Bom... eu tive aulas que serviram de exemplo... tanto na graduação como na pós-

graduação...de exemplo e de contraexemplo de como dá aula...então eu acho que 

serve...que a gente aprendi também com o erro do outro e com o acerto do outro...e 

eles me ensinaram saber que... as pessoas que planejavam muito bem uma aula... a 

gente via isso muito claramente... as pessoas que davam aula de improviso e não 

era bom no improviso a gente me percebia sabe... Jonatas (letras) 

 

Alguns coordenadores de área como Jonatas (Letras) e Deise (Química)  ressaltaram 

que existiram no seu percurso formativo, modelos de professores que os influenciaram, 

ajudando-os a se constituírem como professores e formadores de professores. 

 

[...] reforçaram sim... né... não foram todos não, claro... a gente sempre tem um 

outro que são referências mais fortes né... mas eu tive professores na graduação 

foram bem importantes...é... para eu me manter né na profissão... para eu me 

certificar dessa escolha... e na pós-graduação sobretudo no mestrado e doutorado... 

também... né... encontrei professores que reforçaram isso... Maria (Pedagogia) 

 

Bom... eu tive essa felicidade de conviver com alguns profissionais... assim que 

realmente... a alguns eram... porque já se foram... e são fantásticos assim... e mesmo 

que talvez ali eu não conseguisse enxergar... é uma dimensão... uma relação mais 

pratica daquelas teorias... mas a paixão que eles demostravam... por esse 

conhecimento que eles estavam ali trocando com a gente... isso me fazia também eu 

me apaixonar por essa... essa possiblidade de fazer isso com outras pessoas 

entendeu? então... eu tive a felicidade de realmente conviver com professores que 

eram bons no que faziam... do ponto de vista acadêmico... eles gostavam do que 

faziam e isso... quando eu via, quando eu crescia academicamente... 

subjetivamente... né... por conviver com aqueles profissionais isso me fez ter 

vontade de também atuar nesse campo da educação... isso fortaleceu a minha 

vontade de atuar no campo da educação... Renata (Interdisciplinar Lit. Afro) 

 

Ainda, muitos tiveram oportunidades de identificar modelos de professores nos quais 

não queriam se espelhar. Dessa maneira, refletir sobre a docência, o papel do formador de 

professores e modelos de professores é fundamental: 
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Tanto na graduação quanto na pós-graduação… De maneira... De maneiras 

diretamente opostas... Na graduação eu aprendi tudo que eu não quero ser como 

professor... E na pós-graduação... Eu aprendi tudo que eu queria ser como 

professor… Helton (Teatro) 

 

Nesse sentido, podemos inferir que as experiências “com modelos de professores” e 

“como professores” ocorreram em variados momentos da vida pessoal e profissional, e 

continuam sendo reavaliados pelos coordenadores de área, pois, como Dorcelina afirma, são 

elementos transitórios durante a vida pessoal e profissional dos professores: 

 

[...] a gente transita nesses elementos... Eles são da gente porque a... A educação e 

a formação na escola é a única profissão que você está nela desde os 6 anos de 

idade... Você esta vendo dar aula, você está escutando a aula desde muito cedo... 

Muito tempo... Então ela marca gente, positivamente e negativamente... E disso a 

gente vai fazer escolhas dentro dela... Claro que a gente repete alguns modelos sem 

querer né... “Eu não quero... eu estou falando com você... aí eu não quero ser 

professora, senta todo mundo puxa uma folha que agora é prova” né... Mas a gente 

acaba passando por elementos que constituem a docência no ensino superior que a 

gente vai rastreando... vai acumulando na gente... Vai pegando né... Então acho que 

a graduação é um momento muito importante... Muito... Muito... Muito... Dessa 

formação do desejo e do interesse da possibilidade até o tipo né... O perfil do 

formador que a gente quer ter... Ali residem muitas coisas importantes esses 

elementos...Dorcelina (Pedagogia) 

 

Quando passamos pelo processo de formação inicial, compreendemos à docência de 

maneiras diferentes. A docência que vivenciamos, seja como alunos, professores ou 

professores formadores de professores, ocorre em determinado tempo histórico e está 

implicada em diversos âmbitos que envolvem o tempo de carreira, a idade cronológica da 

pessoa professor, o contexto social e profissional. 

Para Jonatas (Letras), o PIBID possibilitou reforçar a visão de rompimento com 

modelos de reprodução de práticas quando alunos na educação. Acrescentando a essa 

sinalização, a coordenadora de área Deise afirma ser complexo o movimento de rompimento 

com as práticas vivenciadas quando aluno para se constituir como professor. 

 

Para a minha prática docente? Ela traz o retorno para mim do seguinte... a gente 

precisa... continuar é...falando com o professor que ele tem que fazer diferente... 

porque eles acabam de formar no Instituto...onde eu dou aula... e eles vão para sala 

de aula e o fazer didático deles ainda reflete muito... o que eles...quando eles 

estudaram na Educação Básica... que foi mais de cinco anos pelo menos... Jonatas 

(Letras) 

 

por isso que eu acho complexo... porque você pega alunos que tiveram 

experiências... as pesquisas em educação mostram que o professor... por mais que 

você tente ensinar... né...esta questão da... do fazer de ser professor... ainda é muito 

arraigado as experiências que os professores tiveram... né...de como eles veem a 

sala de aula... não só essa formação teórica que eles tiveram... mas de sua 
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experiência enquanto estudantes... desde a Educação Básica... e isso são coisas 

difíceis...você não consegue ensinar... desensinar isso aí...vamos dizer assim né... 

porque quando o professor é colocado em uma sala de aula... eles voltam muito 

para o que ele viveu... e pode ter sido experiências boas ou ruins... como no meu 

caso... como acabei te falando... com experimentos do professor...mas eu me 

espelhei nas experiências... experiências boas... pelo menos tentei me espelhar nas 

experiências boas...então eu acho que é bastante complexo...Deise (Química) 

 

Então a todo momento, em todo lugar, é... nós exercitamos esse processo formativo 

seja... do que tornar-se formador né?! é mas, é... eu diria que isso se organiza 

inicialmente né?! no...quando nós nos engajamos né?! no processo formativo formal 

né?! Na universidade e continua no momento em que nós nos tornamos professores 

e...ou vamos nos tornando professores a medida em que exercitamos a profissão, 

mas eu diria também concordando com boa parte da literatura sobre formação de 

professores que a nossa própria experiência escolar né?! mas seu tempo como 

aluno também é o tempo de, como aluno da escola também é um tempo formativo. 

Você sabe que isso é uma coisa que a gente discute muito, discutia muito no PIBID, 

eu discuto muito nos estágios aqui. Nossa tendência é emular, tentar copiar certos 

modelos de professor que nós tivemos na escola né?! Oleir (História) 

 

O coordenador de área Oleir ressalta ainda que, embora exercitar a profissão 

possibilite tornar-se professor, não podemos desconsiderar o grande período de experiências 

formativas que os professores tiveram ao longo da sua trajetória escolar na educação básica. 

Desse modo, os professores, ao exercitarem a profissão, atravessam ciclos, conforme 

explica Huberman (1992) no livro “Vida de professores”, passam por ciclo de vida 

profissional. Esses ciclos não ocorrem de forma específica e idêntico para todos. O autor 

pontua as etapas de entrada na carreira como: o “estádio de sobrevivência ou de descoberta”, 

a fase da estabilização que designa “o comprometimento definitivo, estabilização e tomada de 

responsabilidades”, a fase da diversificação buscando novos estímulos e desafios, “pôr-se em 

questão” tratando da rotina e desencanto com a profissão. (HUBERMAN, 1992, p. 39-40). 

A fase do distanciamento afetivo e serenidade tendo plena consciência do “eu ideal e o 

eu real”, conseguindo avaliar e prever situações em sala de aula, como também criando um 

distanciamento. Na fase do conservantismo e lamentações, geralmente vividos pelos 

professores conservadores. Por fim, o desinvestimento, que se materializa através do “recuo e 

de interiorização do final da carreira profissional”, caracterizando no desprendimento. 

(HUBERMAN, 1992, p. 41-46). 

Desse modo, a experiência que os coordenadores de área do PIBID/UFOP 

vivenciaram a partir dos modelos de docência que se desdobraram por todo o seu percurso 

formativo desde a infância até o momento atual que estão vivendo, atravessa ciclos de vida 

profissional de outros professores, formadores e pesquisadores.  

Os ciclos de vida profissional estão relacionados às condições da profissão e do 

desenvolvimento profissional e pessoal, destacados por Huberman (1992). O autor pontua 
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considerações sobre a vida profissional dos professores ao longo do tempo de carreira. Dessa 

forma, acreditamos que as fases, e como são experimentadas, impactam na constituição do ser 

professor, na forma como os professores lidam com a sala de aula e na própria profissão 

docente. 

Nóvoa (2009) pondera que ser professor é: 

 

[...] compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa profissão, 

aprender com os colegas mais experientes. É na escola e no diálogo com os outros 

professores que se aprende a profissão. O registo das práticas, a reflexão sobre o 

trabalho e o exercício da avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoamento e 

a inovação. São estas rotinas que fazem avançar a profissão. (NÓVOA, 2009, p. 30). 

 

Assim, compreendendo as singularidades da docência e da profissão, pode-se buscar 

outras possibilidades e experiências na educação básica e superior, para a constituição do ser 

professor, e nas práticas diversificadas trazida por muitos professores iniciantes.  

Como salienta Martins (2017), até hoje o Brasil vivencia consequências da 

consolidação da pedagogia tecnicista, através dos impactos na educação básica e no ensino 

superior decorrentes do período da ditadura militar. Assim, os conteúdos são fragmentados, 

rígidos, homogêneos, padronizados, repetitivos e memorizados.  

Como evidencia Kuenzer (1992), a pedagógica das licenciaturas na universidade ainda 

é desarticulada em relação aos conteúdos: 

 

A Universidade Brasileira ainda organiza sua proposta pedagógica a partir do 

princípio educativo humanista clássico, alicerçado na divisão rigorosa entre o 

exercício das funções intelectuais e instrumentais. (....) Há uma parte de educação 

básica, na qual conteúdos raramente se relacionam à área específica do processo 

produtivo para o qual o curso se destina. Em seguida sobrepõe a essa formação 

genérica e desarticulada um conjunto de conteúdos específicos que não 

necessariamente integram-se à ela e entre si. Ao final, quase como um acessório, o 

estágio, onde milagrosamente deverá ocorrer a articulação entre os diversos 

conteúdos trabalhados de forma segmentada. (1992, p. 52-53) 

 

Nesse sentido, Kuenzer (1992) traz a crítica à organização da universidade e, 

percebemos no seu posicionamento, que o desdobramento consequentemente impacta a 

formação de professores quando, os cursos de licenciatura evidenciam a fragmentação da 

formação de professores na relação entre a teoria e a prática. 

A desarticulação nos cursos de formação de professores no que corresponde à base de 

formação teórica e prática, é evidenciada por muitos autores, como Diniz-Pereira (2000); 

Lüdke (1994); Imbernón (2001); Gatti (2010). Percebemos, então, na fala do coordenador de 
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área Miguel (Pedagogia) a dimensão da racionalidade técnica que fragmenta as relações. Para 

ele, é bastante problemático:  

 

Essa é uma discussão difícil e complexa... porque eu tenho mais uma relação difícil 

com essa lógica racionalidade técnica né... essa questão de ensinar... acho que nós 

temos um problema seríssimo na universidade...porque a gente ensina a ensinar, 

mas a gente não ensina como as pessoas aprendem... então isso para mim é 

extremamente é difícil... difícil nesse sentido...eu acho que a gente tem um equívoco 

enorme na formação quando a gente entra nas técnicas de ensino né... mas se 

pegarmos os currículos, por exemplo, de várias universidades a gente sempre vai 

ver lá assim...é... conhecimentos e técnicas de português...de geografia... de 

matemática...ou conteúdos e técnicas... conteúdos e métodos... métodos e 

conteúdos... de alguma disciplina... e eu acho isso problemático...porque a gente 

precisa sim na formação... ensinar as pessoas perspectivas de ensino... algumas 

técnicas... mas, essas técnicas não garantem a aprendizagem... Então eu acho que 

há um hiato aí nessa relação entre ensino-aprendizagem e quando a gente foca no 

ensino a gente perde a dimensão da aprendizagem... então isso para mim é um 

desafio... e é um problema... Miguel (Pedagogia) 

 

Miguel argumenta ser uma discussão complexa a da relação entre ensino e 

aprendizagem, tornando-se inviável na perspectiva da racionalidade técnica, pois, para o 

mesmo, ensinar a partir de métodos e conteúdos desconsidera o sujeito como agente central 

do processo de formação e traz uma dimensão isolada desse processo e da educação. 

Dessa forma, um dos pontos da racionalidade técnica era colocar a centralidade da 

formação de professores na abordagem apenas do ensino, o que traz uma limitação formadora, 

repercutindo, assim, na formação de professores “conteudistas” que pouco compreendem o 

processo de aprendizagem, ou seja, os professores focam em ensinar conteúdos específicos e 

perdem a dimensão de como pessoas aprendem, quando isso ocorre, os docentes se 

transformando em “repetidores de práticas” que não mobilizam e geram aprendizagem. 

Nesse sentido, quando o professor está direcionado apenas a aprender técnicas, 

modelos prontos e “fórmulas” ou “receitas” acabadas, ao ir para a sala de aula, reforça-se a 

desatenção para a aprendizagem. 

Entendemos que se o olhar do professor se ater apenas ao conteúdo estará pouco 

atento às especificidades da aprendizagem, pois a padronização de suas técnicas, a repetição 

dos conteúdos, práticas e modelos estarão mais evidenciados na sua ação do que o olhar para 

o sujeito “aprendente”.  

Os coordenadores de área participantes desta pesquisa trouxeram a importância de 

aprender relacionado ao sujeito. Todos evidenciam de alguma forma, a centralidade da 

aprendizagem no sujeito aprendente e assim, podemos perceber que o foco de ensinar a ser 

professor, para estes coordenadores, está ligado ao outro na relação de formação. 
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Flávia (Letras), pontua que ensinar para ela, está correlacionado a conhecer o objeto e 

ensinar a pensar: 

 

eu tenho que conhecer bem nosso objeto de trabalho que no meu caso é língua, se 

eu conheço bem... o que é aquilo, como foi constituído, como aquilo se dá, eu... na 

minha visão é essa... consigo elaborar estratégias de fazer com que eu aluno 

compreenda o esse objeto... 

eu quero transformar, quero fazer com que meu aluno seja uma pessoa autônoma... 

e quero fazer ele pensar... Ensinar pra mim é aprender a pensar. Traduzindo mesmo 

é aprender a pensar! Flávia (Letras) 

 

Segundo Flávia (Letras), o formador de professores deve ter uma sólida formação na 

sua área de atuação, uma vez que ao conhecer sobre o que se ensina, pode elaborar estratégias 

diferentes para que o aluno acesse esse conhecimento. Ademais, enfatiza que ensinar é 

aprender a pensar. Desta maneira, ela considera que o sujeito aprendente é importante no 

processo dessa relação de troca, assim como o formador. 

 

[...] os professores saem da formação da graduação sem saber o que é 

aprendizagem sabe o que ensinar... sabe que o conteúdo tem que ser ensinado e 

sabe algumas técnicas de ensinar... mas não sabem o que é aprender... e depois a 

gente discute... porque há tanto problema na... no processo ensino-aprendizagem ou 

Por que que os professores são tão conteudistas.... eu acredito que a formação peca 

muito nesse sentido... Miguel (Pedagogia) 

 

Como Miguel (Pedagogia) enfatiza a relação com o outro é fundamental no processo 

de aprendizagem. Ao mesmo tempo que ensinar é essencial, entender como o outro aprende é 

crucial. Assim, ele critica a formação baseada em conteudismos distantes da relação com o 

outro, de entender como ocorre a aprendizagem. 

Da mesma maneira, isso pode ocorrer na prática do formador de professores. Quando 

o mesmo está empenhado em apresentar o conteúdo, potencializa a perspectiva do ensino, 

cerceando as possibilidades de aprendizagem da docência. 

Em virtude dessa limitação do enfoque direcionado ao conteúdo, e a disputa dos dois 

modelos de formação que a universidade vivenciou, Saviani (2009) e Mizukami (2005) 

apontam que o formador de professores contribui para esse paradoxo quando reforça a 

perpetuação do professor como detentor do saber e com os paradigmas da racionalidade 

técnica, desconsiderando a aprendizagem e os sujeitos que fazem parte desse processo que se 

desdobra até a educação básica.  

Percebemos que Maria (Pedagogia) considera que ensinar é tornar o conhecimento 

acessível ao outro: 
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Por que ensinar a ensinar é... falar não saber que é técnico né... é uma técnica como 

é que eu ensino... como é que eu torno o conhecimento acessível para alguém... 

como é que eu faço alguém aprender alguma coisa que ainda é desconhecido para 

ele né.. Maria (Pedagogia) 

 

 Quando ela foi questionada se a formação inicial lhe preparou para atuar como 

professora, comenta que sim, embora o seu curso tenha sido fortemente criticado por colegas 

de outras instituições como a UFMG, por ser considerado bastante técnico, que apesar disso 

trouxe uma formação para a mesma bastante crítica: 

 

a gente sempre acha que não preparou... mas preparou sim... primeiro eu acho que 

preparou sim porque... eu me formei em uma época em que a gente tinha uma 

formação muito... muito crítica... e as vezes muito cruel com a escola não é? a gente 

criticava muito a questão do tecnicismo da escola... uma postura muito técnica... 

muito... vamos dizer... até mesmo positivista... e... mas ao mesmo tempo... eu me 

formei... eu estudei na UEMG... na época não se chamava UEMG né... chamava 

Instituto de Educação... curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Minas 

Gerais... não tinha sido encampado pela UEMG... e a gente tinha esse viés muito 

crítico na formação da gente...e ao mesmo tempo... a gente tinha também uma 

formação muito técnica... tanto que na época os nossos colegas de curso de 

Pedagogia que cursavam na UFMG criticava muito o nosso curso... falavam muito 

que a gente era muito tecnicista... porque o nosso curso tinha uma preocupação 

muito grande com as metodologias né... com as práticas e eu acho ele preparou 

porque... primeiro esse lado crítico...esse lado que fazia a gente chegar na escola 

que não estava atendendo a clientela né...não estava atendendo os alunos da forma 

como deveria... uma escola idealizada para um aluno que não existia... toda essa 

crítica me fez querer fazer querer diferente... né... Maria (Pedagogia) 

 

A partir desse excerto percebemos que quando Maria (Pedagogia) considera que seu 

curso era bastante crítico, ela estava se referindo à crítica ao ensino fragmentado, ao ensino 

que perpetuava a repetição de práticas nos moldes tecnicistas da educação. Assim, quando foi 

formada na graduação ela já trazia essa visão “crítica” a respeito dos desdobramentos da ação 

prática dos professores na educação básica.  

No entanto, Maria também argumenta, que ao mesmo tempo, o curso de formação 

inicial pelo qual ela passou também era criticado por outras instituições, com o mesmo 

fundamento, de ser muito “tecnicista”, preocupado com as “metodologias”. É interessante 

perceber que a crítica à alienação do trabalho pedagógico na educação básica feito pelas 

universidades era um ponto que também foi discutido no seu interior. Desse modo, para Maria 

(Pedagogia), tornar o conhecimento acessível para o outro relacionou-se à dimensão que foi 

formada, porque o curso trouxe uma segurança sobre sua atuação, fornecendo os 

instrumentais mínimos para que ela conseguisse ser professora.  
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Então, Maria (Pedagogia), ao se formar, atuou na escola de uma comunidade que tinha 

traços estigmatizados de pobreza e violência e, devido à formação crítica e técnica, que 

considera ter tido, contribuiu para que fosse bem sucedida em sua atuação profissional, 

possibilitando segurança na sua entrada no magistério:  

 

então quando eu consegui a minha primeira oportunidade como professora... eu 

consegui uma escola onde havia vaga... porque ninguém queria ir para lá... a escola 

em uma comunidade muito pobre... muito estigmatizada... um lugar muito violento... 

e eu fui e fiz a escolha... em função da formação crítica e teórica que eu tive no 

curso e por outro lado... eu acho que eu fui uma professora bem sucedida porque eu 

tive bons professores de metodologia que era referência na época... na época eu fiz 

metodologia do ensino de matemática com a Sônia Fiuza... que era na época... uma 

das... referência na área né... é... eu fiz também outras cadeiras com pessoas que 

eram muito reconhecidas é... como na área de didática... né... na área que 

lecionavam... então eu tive um bom suporte... e tive um suporte nessa área de como 

fazer né... nesta área é... desta competência técnica mesmo... que o professor 

precisa ter... como eu tinha feito magistério... e como o magistério foi muito bom 

Nesse sentido... eu me senti com o mínimo de instrumental necessário para entrar 

na sala de aula...né... não que eu tivesse tudo mas eu não fui assim... dizendo... 

“meu deus o que eu estou fazendo aqui não”... eu fui porque era necessário para eu 

desbravar né...aquele mundo novo... eu fui com o que era necessário para os 

primeiros tempos... Maria (Pedagogia) 

 

  Assim, os formadores precisam estar atentos, muitas vezes, a trabalhar as contradições 

de sua própria formação, para desenvolver as habilidades como professores, que acreditam ser 

essenciais e que desejariam para os seus alunos. Como acrescenta Oleir (História): 

 

a forma das minhas aulas por exemplo... não é?! As minhas são práticas... de como 

eu estruturo é...as minhas aulas é um elemento decisivo... De um certo 

conhecimento sobre a pratica é...que... cuja partilha é essencial para que os 

estudantes percebam... como dar aula, por exemplo né?! ou qual o valor é... desse 

espaço que é a sala de aula... É...então já a algum tempo eu e meus colegas, a gente 

costuma dar aula juntos, não todas as aulas... mas algumas das aulas de estagio 

elas são é... coletivas. A gente junta as turmas e nós, dois ou três, damos aulas 

juntos... Oleir (História) 

 Oleir (História) relata que compartilha com os seus alunos alguns elementos que 

considera serem “decisivos” na formação, como suas práticas como professor. Nesse sentido, 

registra que construiu com os colegas do curso, uma parceria para ministrar aulas, que 

possibilita os alunos perceberem como ser professor, como ministrar aulas através da própria 

prática. E ainda complementa: 

 

 É... então tem certos elementos da minha pratica, eu diria, do meu fazer como 

professor que são decisivos para formação dos meus estudantes, por que é... há 

coisas que eu faço, que eu pratico, que eu considero importantes de serem 

aprendidas né?! Por que assim, obviamente eu não dou... não dou uma aula de 

métodos assim, ah vamos usar o quadro assim assim... assado, como se fazia 

antigamente né?! Com um certo viés mais tecnicista da formação de professores que 

vigorou por um tempo na década de 70, início da década de 80. É obvio que eu dou 
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dicas né?! Assim, como organizar um trabalho escolar, de como pensar o ensino da 

disciplina de história e como é que faz planejamento e como é que faz plano de aula 

etc. etc. Acho que o momento mesmo da aula é o momento que me preocupa... e a 

forma que ela ganha é um momento que me preocupa bastante é... preocupa no bom 

sentido né?! Da palavra, assim, me ocupa, é...por exemplo essa aula precisa ser 

assim e assado por que a forma dessa aula também é elemento de aprendizagem dos 

estudantes, então é um elemento pra formação eles, então é... esse ponto de vista, 

é... esse elemento da prática eu acho essencial assim... e é uma preocupação que é 

mais ou menos constante. Oleir (História) 

 

Este coordenador traz um ponto importante à nossa discussão. A estruturalização da 

sua aula perpassa elementos da formação como da prática, pois ao mesmo tempo que está 

ministrando sua disciplina está atento aos elementos de aprendizagem da docência. Considera 

que ensinar “é uma atividade programada” na relação com o sujeito de aprendizagem. 

 

é uma atividade programada né?! Assim programar uma atividade de aprendizado, 

é...estruturar as maneira pelas quais os sujeitos, seja na escola seja na 

universidade, os estudantes né?! Vão aprender alguma coisa. Oleir (História) 

 

Assim, consideramos que Oleir (História), aparentemente, busca romper com a visão 

técnica e conteudista na sua atuação como formador de professores. Dentre esses pontos 

percebemos que o “olhar” do mesmo está atento à oferecer elementos da experiência, da 

prática para contribuir com a aprendizagem da docência e ampliar o olhar dos sujeitos dentro 

da formação. 

Assim, como Mizukami (2005) apresenta, há um paradoxo bastante latente na 

formação de professores, uma vez que estes foram formados a partir desse modelo: 

 

Os formadores de professores, com formação e atuação próprias da concepção de 

processos formativos orientados pelo paradigma da racionalidade técnica, são os 

mesmos que irão oportunizar processos formativos sob uma nova visão. 

(MIZUKAMI, 2005, p. 7) 

 

No entanto, como formador de professores, Oleir (História) se “ocupa” com elementos 

da aprendizagem dos alunos e, ao mesmo tempo que repensa a sua formação como formador, 

utiliza práticas formativas mais alinhadas com a concepção de professor que acredita. 

Mizukami (2005) esclarece que existem pontos importantes para se pensar a formação 

de professores. Sobretudo, pensar em como os formadores precisam alinhar sua prática 

direcionando-a para o seu objetivo de “qual professor se quer formar? ”. Mizukami (2005, p. 

7) considera alguns pontos, como: a base de conhecimento, estratégias formativas, 

comunidade de aprendizagem e atitude investigativa.  
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Pensando nesses pontos, é possível identificar que a base sólida na formação é um 

aspecto bastante destacado pelos coordenadores de área do PIBID/UFOP. Seis dos 

coordenadores de área: Audineta (Música), Flávia (Letras); Jonatas (Letras); Helton (Teatro) 

Renata (Interdisciplinar Lit. Afro) e Natércio (Matemática) disseram que o curso de formação 

inicial não os preparou de forma suficiente para a docência. 

Tanto Audineta (Música), quanto Helton (Teatro), argumentam que a graduação 

preparou para ter mais conhecimento sobre o seu objeto de estudo, no entanto, não preparou 

para desempenhar à docência: 

 

Meu curso de graduação não me preparou para dar aula...eu fiz bacharelado 

exatamente por isso... que eu já tinha... uma... um trabalho...em sala de aula e eu 

queria muito aprofundar... no tocar... então eu fui para o bacharelado...mas o 

bacharelado não... não... prepara... ninguém para sala de aula...((entre risos)) 

Audineta (Música) 

 

... Um conflito ainda inicial lá naquele momento... Que era... A licenciatura era 

menos que bacharelado... Bacharelado era mais que a licenciatura... Aquelas 

picuinhas epistemológicas e universitárias que as pessoas ficam se... Embreando a 

troco de nada... Que nem cachorro atrás do rato... A pessoa ficava louca por nada... 

Mas aquele momento eu sempre pensava muito nessa questão... Do corpo né... E a 

questão que eu venho do teatro... Então quando eu fiz as artes visuais eu fui para 

performance... Então preparou sim... Para as artes... Me preparou para discutir 

pesquisa... Me preparou para um serie... Mas para a docência em momento algum... 

A docência ela veio pela prática desenvolvida antes... né... Os cursos de formação 

livre que eu desenvolvi... Nas oficinas que eu... Que eu dei os minicursos... Essa... 

Essa complementação não veio aí... Vai vir posterior... Depois dentro da 

universidade... Vai vir com o mestrado... Helton (Teatro) 

 

No entanto, é notório que a formação dos coordenadores Audineta (Música) e Helton 

(Teatro) desenvolvidas a partir do contexto do bacharelado, é diferente da licenciatura. Nesse 

sentido, compreendemos que há esse percurso formativo para a docência de ambos que não 

foram buscar inicialmente os cursos de licenciatura. Mas, trouxeram em suas afirmações, que 

a experiência, a prática, contribuiu para se construírem como professores, através dos “saberes 

oriundos da experiência”. (TARDIF, 2012). 

Os outros participantes disseram que a formação inicial não os preparou de maneira 

mais específica para a docência. No entanto, reconhecem que a graduação, de certa forma, 

proporcionou uma fundamentação teórica importante para a sua formação: 

 

então do ponto de vista teórico sim, embora eu tenha tido a sorte de ter tido a 

experiência de ter uma professora de estagio que nos acompanhou no estágio que 

era muito boa... então ela tinha uma pegada de escola, ela entendia de escolas... 

então... isso ajudou ter um estágio mais possível porque... dentro dos quatro anos 

da universidade... a não ser na disciplina de estagio e em uma ou outra disciplina 
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que a gente fazia na educação.... as outras disciplinas não se preocupavam em fazer 

essa ponte com a escola... mesmo sendo um curso de licenciatura, você está lá 

aprendendo sobre linguística x... sobre gêneros textuais y... sobre literatura... mas 

não tinha essa relação de pensar...como essas coisas poderiam aparecer ou sei lá... 

como isso poderia ser perfomativizado dentro de uma sala de aula... então me 

preparou teoricamente mais do ponto de vista das práticas... das metodologias... do 

fazer docente... preparou pouco... Renata (Interdisciplinar Lit. Afro) 

 

 Renata (Interdisciplinar Lit. Afro) pondera que suas experiências com a formação 

prática ocorreram através do estágio e uma outra disciplina, além de uma professora que 

trouxe esse aspecto da escola para a discussão. Segundo Mizukami (2005) o conhecimento 

dos contextos formativos escolares é importante para a aprendizagem da docência. Pois, essa 

base sólida de conhecimento favorece a “aprender a ensinar” de diferentes formas. 

(MIZUKAMI, 2005, p. 8). 

Gatti (2010) pondera que a formação com base sólida, centra-se no alinhamento da 

teoria e da prática, quanto na realidade social. Dessa maneira, é preciso romper com o 

distanciamento produzido pela racionalidade técnica que existe no contexto da universidade e 

escola de educação básica. Um dos caminhos nos cursos de licenciatura seria através do 

estágio nos cursos de licenciatura. O estágio curricular busca aproximar os futuros professores 

da realidade escolar. A autora, entretanto, salienta, a falta de correlação das disciplinas na 

universidade com a realidade, onde apresenta a incompatibilidade entre a proposta nos 

documentos legais e discussões da área com a realidade nos cursos. 

Nesse sentido, Gatti (2010) pondera que, esse aspecto ainda existe nos cursos 

específicos, os quais sobressaltam o bacharelado em detrimento da licenciatura. Em nossa 

pesquisa Flávia (Letras) em conformidade com a autora, afirma que o curso de formação 

inicial pela qual passou, focou em aspectos relacionados aos conhecimentos da área: 

 

falar que eu fui preparada para o objeto que eu lido que é língua... eu considero que 

eu fui muito bem preparada, mas se eu falar assim na área do ensino 

especificamente, o que é ensinar, como ensinar, como lidar com essas questões de 

sala de aula... não! Que quanto mais eu sei... melhor eu consigo arrumar 

estratégias para meu aluno conhecer... Mas a aula que a gente tinha de questões 

teóricas né... não achei graça nenhuma, se eu fosse depender disso... eu não daria 

aula para sem bem sincera, então eu não achava que preparava não... Flávia 

(Letras) 

  

Assim, sua experiência em sala de aula, fizeram com que descobrisse novas estratégias 

para lidar com este ambiente, o que o seu curso de formação não conseguiu sanar. O que, 

consequentemente, se tornou uma “fragmentação formativa”, motivou-a a construir 

estratégias para lidar com a sala de aula, a partir das “teorias pessoais” como professora 
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reafirmando o conhecimento sobre os processos de aprendizagem da docência. (GATTI, 

2010). 

Assim, como no caso de Flávia (Letras), Natércio (Matemática) e Jonatas (Letras) 

tiveram a sua formação com o foco aproximado da lógica da racionalidade técnica, pautado 

nos saberes disciplinares: 

 

(...) então eu acredito que a minha formação em si... enquanto conteúdo... com 

relação ao conteúdo... não tem nada que reclamar assim... eu tinha bastante 

confiança para trabalhar... com relação à formação de professor... hoje em dia... eu 

imagino que ainda ficou faltando alguma coisa assim... porque a gente acha que ser 

professor é só dominar conteúdo e depois quando vai para sala de aula você 

percebe que não é isso né... dominar conteúdo é uma parcela importantíssima e 

indispensável a formação do professor... mas você precisa certamente ter outras 

formações... às vezes eu me via sendo psicólogo de aluno... Natércio (Matemática) 

 

“Olha...eu acho que preparou a partir do momento que deu leitura... um pouco...” 

“eu acredito que a prática mesmo... ela veio com o tempo... sabe... eu sinto que não 

havia... uma...uma preocupação da academia com a docência... eu sinto isso até 

hoje... eu trabalho na área de ensino...e eu sinto que a maioria dos colegas... não 

querem se envolver com ensino da Educação Básica... prefere mais formar 

pesquisadores...sabe...” Jonatas (Letras) 

 

 Percebemos então, que a formação inicial como apresentam os participantes acima, 

está muito imbricada no contexto da racionalidade técnica, supervalorizando a formação 

teórica, o conhecimento dos conteúdos, em detrimento da formação pedagógica. Embora 

saibamos que é fundamental uma base sólida de conhecimento na área, é importante que os 

cursos de formação de professores ofereçam a articulação com os conhecimentos 

profissionais. 

 Como Mizukami (2005) aponta é importante, uma base de conhecimento sólida para 

que os professores consigam se organizar em suas funções, igualmente importante é promover 

situações de aprendizagem para que os “futuros professores” aprendam a ensinar de maneiras 

diferentes para pessoas e contextos totalmente diferentes. 

Como nos casos dos coordenadores de área Natércio (Matemática), Jonatas (Letras) e 

Flávia (Letras), a formação pautada no modelo da racionalidade técnica, também aconteceu 

na formação inicial da coordenadora de área Renata (Interdisciplinar Lit. Afro) que afirmou 

que a sua formação inicial preparou para a docência do ponto de vista teórico, mas do ponto 

de vista prático, deixou a desejar. Sobre a pós-graduação, argumenta que: 

 

pode preparar do ponto de vista teórico... mas do ponto de vista das práticas e 

metodologias, você pode até discutir práticas e metodologias, fazer docente... e isso 

é um nível de preparação importante né... fundamentar... mas... eu não sei né... eu 
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acho que ainda não seria o ideal, pensado que as relações entre pratica e escrita... 

as relações teoria e prática ela ainda deixam muito a desejar nos nossos cursos... 

tanto no de graduação quanto os cursos de pós...Renata (Interdisciplinar Lit. Afro) 

 

 Deste modo, Renata (Interdisciplinar Lit. Afro) deixa claro que durante a pós-

graduação o distanciamento entre a formação docente foi maior. Portanto, concordamos que 

os conhecimentos tanto “didático-pedagógicos” quanto os “conteúdos culturais cognitivos” 

são essenciais na formação e não se deve desqualificar os saberes pedagógicos em detrimento 

do conteúdo pois, ambos são importantes para o bom desenvolvimento do trabalho do 

professor e do formador de professores.  

Shulman (1996, p. 208) acrescenta que “nós não aprendemos a partir da experiência; 

nós aprendemos pensando sobre a nossa experiência”, desta maneira, segundo Tardif (2012, 

p. 37) os saberes docentes estão constituídos como um “saber plural”, compostos pela 

formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais.  

Jonatas (Letras) afirma que o formador de professores aprende a ensinar através da das 

relações, da busca constante e dos saberes curriculares, disciplinares e experienciais: 

 

Onde ele aprende a ensinar? Na prática... eu acho que é na prática e data... e 

através leitura...tá...de...de texto teórico...né...porque tem livros que discutem a 

questão da prática do professor com autores brasileiros e estrangeiros muito bons 

inclusive... e a gente...dali a gente consegue... melhorar... fazer com que...o nosso 

aluno de graduação ou de pós-graduação... ele possa refletir melhor sobre o objeto 

de ensino dele...o fazer didático...essas coisas...as nuanças né... da metodologia... 

né... do pensar mais contemporâneo...mais contemporaneamente o ensino da 

língua... Jonatas (Letras) 

 

Embora comente inicialmente que os formadores aprendem a ensinar na prática, logo 

completa que a formação teórica é importante e assim, pontua que a partir desses 

conhecimentos o aluno consegue estabelecer a relação com as metodologias, o fazer didático 

relacionados ao contexto atual do objeto de ensino dele.  

Os cursos de formação de professores no Brasil, segundo Gatti (2014, p. 38) 

“segregam a formação na área de conhecimento específico da área dos conhecimentos 

pedagógicos”, o que na visão da autora, “denota pouca preocupação com a educação básica e 

o trabalho que aí os professores deverão realizar”.  

Nesse sentido, Zeichnner (1997) ponderava que é necessário refletir sobre a prática, 

avaliar os contextos sociais, políticos e econômicos que estão perpassando a profissão 

docente. Assim, é preciso refletir sobre a formação dialogando com a realidade concreta 

existente, que vá de fato, contribuir para que o professor tenha elementos eficientes na hora de 

exercer sua prática em sala de aula.  
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Como aponta Audineta (Música), a formação inicial no bacharelado não contribuiu 

para a reflexão da mesma na docência. Embora não seja um curso voltado para a licenciatura, 

a participante atuava como docente à época e assim acrescenta que: 

 

[...] a minha formação inicial seria a graduação...ela não contribuiu é...no... na 

docência... eu entendo que ela não tenha contribuído... (...) assim a forma como esse 

conteúdo era desenvolvido...eu...não...não compartilha... então é quase como se 

você jogasse a água com criança fora sabe... aquele fazer... aquele... aquele 

conteúdo... com a forma como eles ensinavam... eu... eu desprezei um pouco 

porque... é um... excludente, elitista, é erudito demais... não tem... tudo que a gente 

quer abrir a escuta do estudante de música... era o contrário... era fechado...a 

escuta...então era... foi uma formação...fraca... posso dizer fraca para docência... 

Audineta (Música) 

 

 Deste modo, considera que o curso não trouxe uma contribuição que pudesse facilitar 

sua atuação na docência, nem mesmo com o conteúdo. Tardif (2012) esclarece que a prática 

docente é uma atividade e está imbricada em diversos saberes e estão se inter-relacionando, 

como os chamados saberes pedagógicos, que são articulados em concepções, ideologias, 

doutrinas, além de legitimar resultados de pesquisa, e fornecerem “algumas formas de saber-

fazer e técnicas” para tal. (TARDIF, 2012, p. 37). 

 Portanto, o saber experiencial está ligado às funções dos professores além de ser um 

saber social construído por esse sujeito, mediante a isso, o sujeito posiciona-se no mundo e da 

mesma forma, posiciona os conhecimentos fazendo distinção em função dos conhecimentos 

mais ou menos utilizados em seu trabalho. (TARDIF, 2012, p. 111).  

Sendo assim, Audineta (Música) parece se posicionar nesta relação mencionada por 

Tardif (2012) com a sua formação inicial. Pois como atua com a docência, demonstra que os 

conhecimentos técnicos ligados à sua formação em flauta não contribuíram para o ser 

professor, por isso menciona que “desprezou” sua formação. Contudo, em consonância com 

Tardif (2012), os saberes que constituem um professor são uma amálgama de saberes e o 

saber disciplinar é importante para a constituição do desenvolvimento profissional.  

 De fato, é importante que os saberes docentes construídos ao longo do tempo estejam 

articulados de forma coerente. (TARDIF, 2012). Entretanto, é de suma importância que 

ocorram mudanças estruturais, rompendo com a concepção do professor transmissor do 

conteúdo, ainda destacado nas licenciaturas. (GATTI, 2010, p. 38). 

Problematizar a sua própria formação já é um começo para a transformação da 

realidade pois, como Fernandes (2016) apresenta: 
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A problematização dos conhecimentos iniciais dos sujeitos envolvidos em processos 

de formação de professores abre possibilidades para que se gere a necessidade de 

apropriação de um conhecimento novo capaz de compreender e transformar a 

realidade em questão. (FERNANDES, 2016, p. 40) 

  

Nesse sentido, Wilson (Interdisciplinar em Ciências) e Miguel (Pedagogia), 

argumentam que a formação inicial na graduação não é suficiente, é necessário que o 

professor em formação busque percursos de formação105 para lhe ajudar a construir-se 

professor: 

 

procurei nas disciplinas que eu achava mais interessantes...na dedicação aos 

trabalhos que eu... imaginava que eu teria condições de replicar nas escolas... então 

nesse sentido, que eu fui construindo a minha formação... docente... Wilson 

(Interdisciplinar Ciências) 

 

na verdade... qualquer formação qualquer graduação... ela te dá uma perspectiva... 

né... o resto é investimento... como eu disse...por exemplo...a área de alfabetização 

era a área que me interessava... Miguel (Pedagogia) 

 

Segundo Wilson (Interdisciplinar em Ciências), a formação inicial não prepara o 

sujeito para entrar diretamente na sala de aula, pois trabalha-se em uma perspectiva dualista 

da teoria e da prática e essa estrutura e organização da formação coopera para a fragmentação 

dos conhecimentos. Nesse sentido, ele complementa que a formação inicial para a docência 

tem que ser construída pelo próprio docente, a partir de uma intenção de contribuir para o seu 

próprio percurso formativo.  

Assim, também Miguel (Pedagogia) reitera sobre o investimento na formação que é 

oriundo do próprio docente, pois, segundo o mesmo, ainda na universidade a pesquisa é o 

foco da formação e, os cursos possibilitam aos licenciandos uma perspectiva sobre a 

formação, mas cabe ao professor “investir” no seu próprio percurso formativo.  

 

na verdade a formação UFMG... era uma formação muito voltada para a questão 

da pesquisa... mas a formação séria na questão da formação do professor...né... 

agora é... na verdade... qualquer formação qualquer graduação... ela te dá uma 

perspectiva... né... o resto é investimento... Miguel (Pedagogia) 

 

 Dorcelina (Pedagogia) pondera sua experiência nos cursos de licenciatura e salienta 

que a formação com o foco da docência está ligada à forma que a universidade se organiza e 

trabalha, além da perspectiva que adota em relação a qual profissional que se quer formar.  

                                                           
105 Percursos de formação estão relacionados aos processos que os próprios sujeitos desenvolvem e formam a 

partir da identidade profissional e pessoal. Como Nóvoa (2009) aponta, são percursos de vida e suas histórias, 

bem como suas experiências, declarações e contextos de que são oriundos. 



146 

 

 

Então na pedagogia em Macaé... Eu noto que ela tinha uma linha para isso... A 

universidade, por exemplo, com o nosso curso... A nossa pedagogia UFOP né... 

onde eu trabalho hoje ela tinha uma disciplina didática da licenciatura já não tem 

mais né... era pela formação... pelo desenvolvimento dos estudos ela optou por 

chamá-la de organização do trabalho escolar né... E como organização... 

organização do trabalho escolar ela varia então o professor pega a ementa ela pode 

variar então eu não consigo dizer que as Universidades preparam para sermos 

professores né... dependendo do foco algumas mais... outras menos... Dorcelina 

(Pedagogia) 

  

Os cursos de licenciatura contam com um aspecto articulador da formação docente que 

é o estágio curricular. A Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, define as Diretrizes 

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

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

formação continuada, conforme a capítulo V, artigo 13, § 6º destaca-se que:  

 

O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da organização 

curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica intrinsecamente 

articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico. 

(BRASIL, 2015, p. 12). 

 

Assim, a identidade do curso de licenciatura com o foco na formação de professores é 

importante. Nesse sentido, o estágio pode ser um aliado de conexão. Em consonância Gatti 

(2014) afirma que os estágios curriculares seriam espaços de “interconexão entre teorias e 

práticas com os contextos de escolas” para que os futuros professores aprendam sobre a 

docência e a escola.  

Entretanto, a autora critica a falta de clareza das práticas desenvolvidas no âmbito da 

escola. Gatti (2014) denuncia a falta de acompanhamento efetivo pelos formadores e suas 

ações e propósitos tem sido bastantes diversas, impossibilitando uma visão mais transparente 

dos objetivos a serem alcançados. 

Desse modo, através das entrevistas, pode-se perceber que o saber disciplinar, ou seja, 

do conteúdo, está imbricado na concepção de docência desses coordenadores de área. Mas, é 

necessária a reflexão sobre a formação que esteja coerente com a realidade concreta do 

cotidiano. 

Como salienta Wilson (Interdisciplinar em Ciências), todos os saberes são importantes 

para o processo de formação de professores, assim, percebe que muitas vezes: 

 

os saberes experienciais... eles tem um peso maior do que né... os saberes teóricos 

né ou os saberes advindos da... da formação acadêmica... né... mas esse é um 
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grande problema que eu acho né ... da formação de professores né... quer dizer o... 

da nossa formação enquanto é... deixa eu ver... de forma ampla... tentar dissociar as 

coisas como se as coisas... elas não pudessem se retroalimentar... não pudessem... 

inter: ... influenciar... então nesse sentido... eu não saberia dizer... qual que seria o 

mais importante na minha opinião... eu acho que todos eles são importantes... em 

termos da formação... Wilson (Interdisciplinar em Ciências) 

 

Como Wilson apontou, embora o saber experiencial tenha um destaque na prática em 

sala de aula, os outros saberes também são essenciais. Dessa forma, o formador de professores 

precisa ter claro o profissional que deve formar e os princípios da formação de professores. 

Como Nóvoa (1992) afirma, é importante considerar a perspectiva pessoal e profissional para 

articular todos os aspectos da formação. 

Para Nóvoa (1992, p. 25) é importante que a formação seja um estímulo à reflexão e a 

crítica para que favoreça o pensamento autônomo e facilite as dinâmicas de autoformação. 

Assim, consideramos necessária a reflexão sobre a prática. Como salienta Miguel 

(Pedagogia): 

 

se eu... trabalho na prática pela prática... sem uma reflexão... sem uma base teórica 

que me ajude a pensar sobre isso... é eu vou repetir esta prática constantemente... 

independentemente de quem entra ou saia da minha sala de aula... portanto... os 

sujeitos estão fora do processo... Miguel (Pedagogia) 

 

Segundo o relato de Miguel (Pedagogia) ele considera essencial que a formação seja 

pautada na reflexão intrinsecamente alinhados à teoria e à prática. Ressalta que quando 

dissociadas, evidenciam a repetição de práticas desvinculadas da realidade e, do mesmo 

modo, sem a reflexão não é possível gerar transformações. Refere-se quando o professor toma 

a sua prática como objeto de estudo e analisa criteriosamente suas consequências, à luz da 

teoria (CUNHA, 2014, p. 36). 

Um aspecto que aparece em nossos dados refere-se a reflexão sobre a prática. Este 

tema é analisado por Schön (1997). O autor diferencia o “conhecer-na-ação”, a “reflexão-na-

ação” e também a “reflexão sobre a reflexão na ação”. Assim, o autor salienta que, conhecer 

na ação é de cunho rotineiro, automático e espontâneo.  

Já refletir na ação, estabelece relação com resultados não aguardados, onde se assume 

o aspecto crítico. Entretanto, Schön (1997, p. 35) esclarece que embora as duas concepções 

sobre a reflexão sejam importantes, necessitam produzir por meio da linguagem, grau de 

consciência significativa. 

 

É claro que, sermos capazes de refletir-na-ação é diferente de sermos capazes 

de refletir sobre nossa reflexão-na-ação, de modo a produzir uma boa 
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descrição verbal dela. E é ainda diferente de sermos capazes de refletir sobre 

a descrição resultante. (SCHÖN, 1997, p. 35). 

 

A reflexão sobre a reflexão na ação, é um outro ponto importante. Refletir sobre o que 

se descreve da ação, relacionando a linguagem de forma consciente. Nesse sentido, a partir da 

reflexão da ação dos participantes é possível estabelecer os sentidos. Ou seja, a reflexão sobre 

a reflexão dos mesmos, permite dialogar de forma coerente com a realidade social.  

Helton (Teatro) exemplifica que o PIBID é uma possibilidade de reflexão sobre a 

própria prática, trazendo essa relação de forma indissociada, ele argumenta que um professor 

na educação básica precisa desenvolver o aspecto fundamental para a sua atuação que é 

produzir sentido: 

 

 (…) Acho que a produção de sentido é fundamental... nesse aspecto né... se você 

não trabalha a partir de uma perspectiva de produção de sentido no outro… dos 

conteúdos dos contextos em que você quer trabalhar... não sei o que você vai 

construir ali... um amontoado de conhecimentos? Helton (Teatro) 

 

Para Helton (Teatro), faz-se necessário atuar como professor produzindo sentido, ou 

seja, relacionar o conhecimento com a realidade dos sujeitos é fundamental e isso é uma 

importante ferramenta de transformação. Nóvoa (1992) argumenta que as mudanças não 

ocorrem isoladamente, é necessário a articulação entre os professores para produzir mudanças 

nas escolas, como também é fundamental a mudança nas instituições de ensino.  

Em consonância com Nóvoa (1992) sobre as mudanças serem necessárias, Helton 

(Teatro) exemplifica que no PIBID vivenciou essa dificuldade e, pondera a necessidade de 

articulação de Universidades, Estados e Municípios para romper com a visão isolada entre as 

agências formadoras de responsabilidade com a formação de professores. 

Essa ideia sempre né… de que as coisas são isoladas... A UFOP achando que é... a 

UFOP achando que é um projeto das licenciaturas... O município acha que é um 

projeto da UFOP… O Estado acha que é um projeto do MEC... Cada um acha… 

que é uma coisa do outro... mas nada tem a ver com sigo... sabe... essa incapacidade 

de articular isso... Com plano mais efetivo... nós fizemos isso... de forma informal... 

muitas vezes formal... trabalhando... batendo na porta... Helton (Teatro) 

 

Desta maneira, como Nóvoa (1992) pondera, é importante que a mudança ocorra e que 

aconteça a articulação pela formação de professores. Para o autor, esse movimento de 

constante reflexão sobre ação docente, deve estar alicerçada nas “práticas coletivas que 

contribuem para a emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que é 

autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores” (NÓVOA, 1992, p. 27). 
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Nesse sentido, Wilson (Interdisciplinar em Ciências) reforça a questão das práticas 

coletivas, através dos ideais da indissociabilidade da prática e da teoria, presentes no PIBID, 

através dos diferentes participantes, com formações em níveis diferentes: 

 

[...] a gente procurava tentar dimensionar essas questões né ... com o... em 

determinado momento... pegar mais... uma perspectiva metodológica... trabalhar as 

metodologias de ensino, outras... trabalhar algumas perspectivas mais... é... 

teóricas né... dar voz aos... aos supervisores... para eles trazerem esses saberes 

experienciais... né... para poder tentar criar uma... uma rede... e nessa rede esses 

diferentes saberes... eles se intercruzarem e de certa forma... favorecer com que 

esses alunos, eles sejam afetados de forma mais ampla... e não em uma perspectiva 

só... como se EU aqui falasse, eu enquanto formador... o que é importante é o 

teórico... então tem que reforçar... não né... a ideia era oferecer uma formação mais 

ampla... Wilson (Interdisciplinar em Ciências) 

 

Na visão de Wilson (Interdisciplinar em Ciências), é impossível dissociar os saberes 

da prática dos saberes teóricos, pois quando se coloca de forma separada, cria-se essa 

dualidade e na formação profissional, eles se complementam. Quando fragmentamos o 

conhecimento, acabamos inviabilizando o desenvolvimento de uma prática reflexiva 

(NÓVOA, 1992, p. 27). 

Para Renata (Interdisciplinar Lit. Afro), quando questionada sobre os conhecimentos e 

saberes que são fundamentais para o professor da educação básica, a mesma afirma que 

repensar essas mudanças necessárias pode se configurar em uma “área de cura” ancorada em 

um processo permanente pelos professores, onde esse ambiente seja, além de trabalho de 

formação, de trocas de experiência para que as aprendizagens aconteçam: 

 

[...] essas relações que se estabelecem elas precisam ser repensadas, precisam ser 

relações de trocas né, e obviamente com a experiência que nós temos, a gente 

propicia sim... né que a gente tá num lugar pensado na hierarquia que nos coloca 

numa posição de superiores... mas isso não necessariamente tem que reproduzir que 

os estudantes que estão lá nos bancos da sala de aula não tem o que trocar 

conosco... acho que talvez isso seja uma das principais coisas que eu poderia 

destacar porque isso... quando a gente tem essa dimensão a gente repensar as 

nossas práticas... a gente leva considerações as identidades dos estudantes... a 

gente rever as nossas escolhas pedagógicas os textos, os livros que a gente escolhe 

se eles estão de acordo se eles dialogam com aquilo lá que eu estou entrando em 

contato... quando a gente faz isso também a gente eu acho que adquire, apesar do 

imenso cansaço... apesar da falta de apoio ne principalmente os professores de 

escola da educação básica tem... eu acho que isso também aumenta a vontade de 

estar ali... naquela sala de aula como professores e professoras né... que ai você a 

sala de aula acaba sendo uma área de cura também... de... um lugar que tanto 

formadores lá... as professoras... quanto os estudantes eles se apropriem daquele 

espaço de aprendizagem de que é mutua... acho que talvez seja uma das coisas 

principais... para pensar essa atuação dos professores na educação básica... Renata 

(Interdisciplinar Lit. Afro) 
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Renata pondera sobre as diferentes formas de dialogar com a profissão e as várias 

ferramentas que mostram aos professores a importância do lugar de “ser professor” e o 

repensar a sua atuação. Para Imbernón (2004, p. 39), já não é mais uma profissão com função 

de transmissão de conhecimentos como fora antes. Ser professor é uma constante construção, 

que ocorre na relação de interação, no contexto cultural e social, perpassa heterogeneidades, 

sujeitos diversos e, se desdobra nas relações de convivência e troca. 

Ser professor, na atualidade, está imbricado em posturas, comportamentos e múltiplas 

habilidades e competências. É esperado desse profissional que, além de mediar as relações de 

aprendizagem, facilitar a construção do conhecimento, transformar as relações de 

aprendizagem e ensino, estimule os alunos e tenha práticas inovadoras. 

Nesse sentido, como a profissão docente é polivalente e requer inúmeras habilidades e 

competências, tanto os professores quanto os sistemas de ensino pontuam muitas “faltas” e 

incompletudes como a falta de formação, ou a ineficiência da formação inicial e/ou 

continuada.  

Outro ponto que deve ser considerado é o professor como pessoa. Portanto, como 

Nóvoa et al. (1992) afirma, é impossível separar o eu profissional do pessoal, pois, o processo 

identitário do professor, perpassa a maneira singular de cada um sentir e se dizer professor 

(Nóvoa, et al. 1992, p. 16). 

Nesse sentido, Renata (Interdisciplinar Lit. Afro) considera ser fundamental não 

invisibilizar o sujeito, assim, apagando sua existência, história e necessidade. Ela se aproxima 

do mesmo posicionamento do coordenador de área, Miguel (Pedagogia), quando menciona 

sobre o problema da homogeneização dos sujeitos. Para a coordenadora de área, é 

fundamental acolher as pessoas com suas singularidades: 

 

[...] acolher as pessoas... os estudantes... acolher suas identidades heterogenias... 

acolher sua própria identidade em relação a eles... e pensar o que que isso impacta 

em relação a ideia de saber e fazer isso para mim é bem fundamental sabe... essa 

coisa da gente de fato... de não apagar a história dos sujeitos... quando a gente tiver 

pensando e praticando a nossa profissão... né... essa homogeneização... esse 

apagamento... essa invisibilidade... essa ideia de achar que todo mundo vai 

aprender da mesma forma... que o conteúdo que você passa... vai ser aprendido do 

mesmo jeito por todas as pessoas... que não existe temporalidades diferentes... 

histórias diferentes... sujeitos diferentes... acho isso uma coisa muito complicada de 

ser esquecida... e infelizmente a gente vê profissionais da educação... quanto da 

educação básica quando da superior... aí pensando nas universidades... que 

esquecem... que apagam... que homogeneízam... e com isso acaba produzindo 

violências que são muito complicadas...Renata (Interdisciplinar Lit. Afro) 
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O processo identitário se constitui como um lugar de lutas e conflitos e, desse modo, é 

um lugar de constante mudanças e transformações. O processo de formação de professores 

vem sendo mudado desde o período do Brasil colônia e ainda hoje repensamos formas e 

modelos que são amplamente discutidos na literatura. Portanto, os professores estão em 

constante trabalho de formação e reflexão sobre a sua prática cotidiana (NÓVOA et al., 

1992); (DINIZ-PEREIRA, 2008). 

Zeichnner (1997) afirma que é importante refletir sobre a própria prática, como 

também analisar o contexto social e suas condições pois, estão imbricadas na profissão. 

Contudo, para este autor o professor não é um executor de ações educacionais, seu trabalho na 

escola envolve a constante reflexão sobre as ações. A reflexão deve considerar também os 

aspectos teóricos.  

Deise (Química) pondera sobre o saber e fazer no ofício de ser formador de 

professores, a importância de alinhar as perspectivas da escola, como da universidade. Deste 

modo, explica que o formador como o licenciando, precisam articular a realidade da educação 

pública, os dados educacionais com as disciplinas no espaço da universidade: 

 

[...] entender o geral... entender essa especificidade... e não perder de vista a 

escola... mesmo que você trabalhe com educação formal... e coloque essas 

perspectivas... mas você pense ali como um lócus do fazer daquela pessoa que está 

formando... então...não é formar um professor em abstrato...mas formar que 

conheça... que ele não chegue na sala de aula... quando ele for colocado para dar 

aula... que ele não chegue sem sabe o que é a sala de aula... que ele não chegue sem 

saber o que que é uma escola...né...ele tem que entender isso e pensar em... Como 

trabalhar nessa perspectiva... então... eu não posso ser uma pessoa que não conhece 

a realidade da educação pública... os dados educacionais... essas questões...eu 

tenho que... pensar mesmo... mesmo que eu discuta naquela disciplina ali uma 

metodologia de um ensino para alguma coisa de química... mas, como que eu vou 

discutir isso por exemplo se a BNCC muda... currículos...muda... com a 

possibilidade inclusive de não ter química... então assim... não adianta eu ficar 

falando no abstrato... eu tenho que pensar nessa questão... Deise (Química) 

 

Diniz-Pereira (2014, p. 38) esclarece que “os professores têm sido vistos como um 

profissionais que refletem, questionam e constantemente examinam sua prática pedagógica 

cotidiana, a qual por sua vez não está limitada ao chão da escola”. deste modo, eles 

movimentam-se de forma a contribuir para transformação, seja no âmbito da sala de aula, da 

escola, da comunidade, considerando qualquer contexto onde aconteça a educação.  

Alinhado ao que Diniz-Pereira (2014) argumenta, Deise (Química) pondera que os 

formadores de professores não só ensinam conteúdos, metodologias e técnicas como também 

devem articular o contexto global da educação na sociedade: 
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[...] porque é...não basta você ensinar...com técnicas...e metodologias de 

química...você tem que pensar no texto mais global da educação... isso tem que 

levar muito em conta de qual...formação teórica você tem em relação a isso... Mas 

também... eu não acho que baste para formação de professores... você ter ficado a 

vida toda só na academia... eu acho que a experiência na Educação Básica ela é 

fundamental... não em uma experiência no sentido assim...”a..é... do meio que tá na 

moda né... do lugar de fala”...do só se eu tivesse sido professora que eu vou poder 

falar sobre isso... não, mas você conhecer...você pode não ter trabalhado na 

Educação Básica... mas, ter acompanhado muito de perto isso... ou na sua 

pesquisa...não de ir para a sala de aula...de ver o que que é uma escola... porque a 

escola não é só a sala de aula... e os professores vão ter que lidar com isso... né... a 

escola e o contexto que ela está... Deise (Química)  

 

Deste modo, Diniz-Pereira (2014) explica que existem três modelos de formação de 

professores, baseados na racionalidade crítica, que procuram romper com os ideais da 

racionalidade técnica, estes são os modelos: humanístico, ensino como ofício e o modelo 

orientado pela pesquisa. 

Segundo Diniz-Pereira (2014) exemplifica, o humanístico é referente ao conhecimento 

aprofundado dos professores sobre os seus próprios comportamentos em grupo. O modelo de 

ensino como ofício é construído mediante a experiência de tentativa e erro. Já o orientado pela 

pesquisa busca a solução de problemas de ensino e aprendizagem, a partir de reflexão e 

análise sobre a própria prática docente no seu ambiente de atuação (DINIZ-PEREIRA, 2014, 

p. 38). 

A partir dessa visão, o autor considera que a racionalidade crítica se estabelece a partir 

de atividades sociais, que se desdobram em consequências, que estão interligadas ao processo 

de trabalho e de formação do mesmo (DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 39). 

Assumir a perspectiva da prática reflexiva é uma atividade que deve ser harmonizada 

entre o “aprendiz” e o “formador” e deste modo, devemos romper com o velho padrão de 

dominação acadêmica, promovendo articulação com as unidades formadoras, como a 

universidade e a escola, valorizando a escola também como produtora de conhecimento.  

Sobre estar em constante processo de aprendizagem, Jonatas (Letras) pondera a 

inquietude que faz parte do processo de formação permanente do professor: 

 

[...] um aprendiz para todo o sempre...assim...ele não...ele não tem sossego sabe... 

não é fazer um parafuso... não vai fazer um café bem feito...em um bar...uma 

lanchonete... não é...é...sempre tem surpresa...porque a gente está lidando com 

gente...Jonatas (Letras) 

 

Dorcelina (Pedagogia) afirma que alguns aspectos de sua formação inicial 

contribuíram para suconstrução como formadora de professores. Ela considera que, no campo 
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de aprendizagem, é fundamental estabelecer uma relação de aproximação e troca com o outro, 

saindo do lugar de “detentora do saber”: 

 

[...] eu não queria ser o tempo todo desse jeito... Eu não queria ser o tempo todo 

detentora de um local, de uma relação, de uma... postura professoral... naquela que 

a gente coloca às vezes distanciamento do outro que tá no campo da aprendizagem 

né... Então a gente se nega a aprender com o outro... Então esses elementos da 

graduação... foram importantes para ser essa base...Dorcelina (Pedagogia) 

 

 Nesse sentido, considerar a escola como local de produção de conhecimento sobre a 

profissão é fundamental. Na experiência de formação de Natércio (Matemática), fica clara a 

importância do contato com a sala de aula no mesmo momento da formação inicial: 

 

Na verdade o que eu acho que contribuiu bastante para a minha formação enquanto 

professor... foi o fato de eu ter ido para a sala de aula antes da minha formação... 

ter ido mais cedo... eu não esperei terminar a graduação para ir para sala de aula... 

e aí eu pude experimentar assim... aquilo que eu estava aprendendo na 

universidade, em relação a conteúdo... quando eu fui para a Faculdade de 

Educação... e comecei a aprender as coisas sobre... é... a didática...é... metodologia 

de ensino... é...organização do trabalho escolar... aquelas disciplinas todas...me 

fazia... fazia com que eu me sentisse mais a vontade para... para atuar...Natércio 

(Matemática) 

 

Tampouco, não se pode desconsiderar a importância da universidade no processo de 

formação. Nóvoa (2017) pondera que, para pensar a formação, devemos considerar as 

instituições formadoras, pois, elas refletem os profissionais que formam. Nesse sentido se faz 

necessário construir uma nova forma, um novo lugar institucional que possa estar apoiado 

também em uma formação externa (NÓVOA, 2017, p.1114). 

Como pondera Imbernón (2009), é preciso que os formadores entendam a 

complexidade da educação dentro de sua prática docente para que facilitem o processo de 

reflexão do professorado sobre a educação básica.  

 

Reconhecer a complexidade do pensamento e da prática docente significa 

reconhecer que a educação como fenômeno social é uma rede aberta e que essa 

abertura faz com que as vezes se tomem decisões sem refletir (ou intuitivas); ao 

promover uma formação que facilite a reflexão e a intuição, é possível fazer com 

que os professores se tornem melhores planejadores e gestores do ensino- 

aprendizagem e, por que não, agentes sociais, capazes de intervir também os 

complexos sistemas éticos e políticos que compõem a estrutura social e de trabalho. 

(IMBERNÓN, 2009, p. 92) 

 

O que percebemos quanto o processo de aprendizagem da docência e de formação de 

professores é um campo complexo da realidade social. Portanto, o formador de professores 

precisa estabelecer um campo de trabalho, onde seja transformador da realidade social do qual 
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faz parte, transformando os olhares sobre a profissão docente e ao mesmo tempo atuando para 

as mudanças e transformações a partir do seu compromisso ético, político e social. Nesse 

sentido, Deise (Química) destaca a importância do professor compreender o seu papel:  

 

[...] eu acho que o grande problema é esse né... o professor é alienado do trabalho 

dele... ele não controla o que ele vai fazer ali... no sentido que... não é ele que 

decide o currículo... não é ele que decide quantas aulas são... não é ele que decide... 

um tanto de coisas... ele acha as vezes que... e ele incomoda com isso porque aquele 

fazer dele parece que não tem o resultado... porque ele queria outras coisas... mas 

eu não entende que tem coisas que você tem que discutir no coletivo não é... ficar 

achando que o problema é ali... aquela sala de aula... aquela turma...etc né... você... 

quando você começa a compreender isso... você não resolve o problema muitas 

vezes... mas você sofre menos de entender qual que é o seu papel ali naquele 

conjunto de coisas para... que estão acontecendo na escola... Deise (Química) 

 

  

Segundo Deise (Química) apresenta, o professor, como também o formador, precisa 

estar ciente da complexidade da sua atuação, além do seu compromisso com a educação 

brasileira, para não estar alienado106 ao trabalho, compreendendo os desafios e os limites da 

sua atuação bem como as possibilidades de transformação oriundas da sua prática crítica e 

reflexiva. 

Nóvoa (2017) menciona a necessidade do comprometimento das instituições de ensino 

superior com a educação pública e, sobre isso, a coordenadora de área Dorcelina (Pedagogia) 

reforça alguns conhecimentos importantes para os professores: 

 

Primeiro conhecimento básico... Quem são os sujeitos dessa educação básica... As 

bagagens que trazem né...Que estamos trabalhando a educação pública popular... 

Não é qualquer educação... A escola publica hoje, é uma escola pública popular... 

Dorcelina (Pedagogia) 

 

 Sendo assim, percebemos como está presente a preocupação dos formadores com os 

sujeitos nesse processo de formação do licenciando, Dorcelina (Pedagogia) ressalta que os 

professores devem estar atentos ao público que atuam, os sujeitos da educação básica, tendo 

em vista o comprometimento com a educação pública popular107. 

                                                           
106 Segundo Kuenzer (1995, p. 33) “a alienação significa o não reconhecimento de si nos seus produtos, na sua 

atividade produtiva e nos demais homens, que lhe surgem como seres estranhos e exteriores a si. ” 
107 Denominação utilizada por Freire (1997) nas Diretrizes de atuação quando à época ocupava o cargo de 

Secretário de Educação do Município de São Paulo. O autor se refere a educação pública “assumida como 

projeto educativo pelo próprio povo através da sua efetiva participação. ” Disponível em: < 

http://www.acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/7891/4378/1/FPF_OCP_04_0379.pdf> Acesso em 13 de 

fevereiro de 2020. 

http://www.acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/7891/4378/1/FPF_OCP_04_0379.pdf
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Em nossa análise, reconhecemos que os formadores devem propiciar esse diálogo na 

formação de professores, buscando trabalhar as perspectivas do comprometimento com o 

contexto social e a realidade da educação brasileira, traduzida pela educação pública popular. 

 A formação do professorado, segundo Imbernón (2009) deve compreender o princípio 

dialógico pois, permite a compreensão da realidade educativa. “O diálogo nos ajuda a 

entender a contradição como parte da compreensão da realidade educativa e profissional.” 

(p.95). 

 Dessa forma, Helton (Teatro) ressalta que obteve, em seu processo formativo, o 

diálogo com a prática, mesmo que de uma forma diferente, encontrando nos teóricos da 

educação, a interlocução que buscava: 

 

Essa compreensão da dimensão da docência ser humana mesmo... que se bem... eu 

já vinha praticando... por ser um autodidata nesse aspecto... mas ali você tem... “ah 

eu pensava isso, que bom que fulano já tinha pensado antes e eu não sabia!”... “que 

bom que agora eu vou poder saber quando eu vou ler o Fulano”... né... então quer 

dizer... eu comecei a me encontrar com interlocutores... eu acho que foi muito 

importante a pós-graduação... porque ele me colocou né... o mestrado no caso... ele 

me colocou... terminei agora estou revendo meus processos (dificuldade em 

compreender o áudio)... Ele me colocou em conversa com pessoas que podiam me 

dizer muito... Pessoas de 50 anos atrás... De 100 anos atrás... pessoas de agora né... 

então sejam... estes teóricos né... que foram me tecendo... na verdade... agora não 

mais por uma necessidade... não mais por uma emergência das circunstâncias... 

aonde a práxis se articulou exatamente né... de uma forma quando tem... um aspecto 

teórico... posto... mais que ele praticamente esta entrelaçado com a tua vida 

regressa. práxis... A gente começa a entender isso... Helton (Teatro)  

 

Helton (Teatro) cursou Artes visuais na modalidade bacharelado, e aponta que sua 

atuação como formador e professor foi se construindo à medida que estava à frente das 

formações. No mestrado, então, encontrou autores que pudesse articular de forma mais 

precisa a teoria e a prática que vivenciou.  

Segundo Imbernón (2009, p. 95) “a formação move-se sempre entre a dialética de 

aprender e desaprender”. Esse movimento ocorre tanto na formação do professor como na 

formação do formador de professores, pois é necessária uma estrutura mais flexível, mais 

próximas das instituições educativas, estabelecendo comunidades de aprendizagem para que 

por meio do “intercâmbio de professores”, o professorado assuma o protagonismo da sua 

própria formação. 

O protagonismo pode ocorrer de variadas maneiras. Na entrevista com Maria 

(Pedagogia), identificamos que aconteceu a articulação dentro do PIBID/UFOP com relação 

ao protagonismo quando repensavam as licenciaturas, no sentido de problematizar que tipo de 

professor a instituição estava formando.  
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Maria (Pedagogia) relata que “estava num grupo... que era um grupo de ponta... um 

grupo que assumiu o protagonismo dentro da universidade... e todo mundo que estava ali 

gostava muito de ser professor...”. Diante disso, percebemos o diferencial da articulação e do 

protagonismo da formação de professores dentro da instituição encampada pelo grupo do 

PIBID que era composto por professores do ensino superior de áreas diversas. 

O coordenador de área, Oleir (História), também salienta a articulação no 

PIBID/UFOP, o que nos mostra indícios das comunidades de prática: 

 

Eu...internamente em um subprojeto, mas também quando acontecia uma partilha 

com todo mundo, todos os outros grupos né?! Do PIBID também, acho que era uma 

coisa muito importante de se realizar. É...no projeto e aqui na UFOP a gente foi...a 

gente tava avançando, eu acho, para... uma...práticas formativas mais 

interdisciplinares, vou colocar assim, mais em contato com diferentes grupos do 

PIBID né?! Oleir (História) 

 

A comunidade de prática que se construiu no PIBID/UFOP pode ser verificada de 

várias formas, como quando Audineta (Música) menciona que percebeu que o PIBID 

favoreceu a clareza na formação de professores e, na fala de Miguel (Pedagogia) sobre 

posicionar-se como professor diante da experiência do PIBID/UFOP: 

 

eu fico... impressionada com a clareza...da formação do professor...depois do 

PIBID... quem participou quem atuou...é...a abertura...principalmente a abertura 

para entender a formação do professor muito mais amplo do que ensinar e aprender 

o instrumento... Audineta (Música) 

 

na verdade assim... o PIBID fez muita diferença né...inclusive eu escutei muito de 

alunos que estavam assim... “estou na pedagogia não sei o porquê”... e de repente 

falaram assim... “agora eu sei”...né... “eu nunca pensei em trabalhar com a 

alfabetização”...”agora eu quero”...então eu acho que o PIBID fez uma diferença 

muito grande... Miguel (Pedagogia) 

 

O coordenador de área, Lúcio (Educação Física), mencionou que aprendeu no PIBID, 

com os outros coordenadores de área que participavam do PIBID/UFOP, a mudar sua visão 

sobre algumas percepções: 

 

No primeiro momento eu aprendi muito com meus colegas coordenadores sabe?... 

As reuniões eram fantásticas… Eu… Eu tinha a visão muito prática da coisa… De 

algumas coisas né… Tem esse problema… Nós temos duas possibilidades de 

solução… E aí o convívio com os meus colegas coordenadores me mostraram as 

outras possibilidades… Lúcio (Educação Física) 

 

Por fim, os coordenadores de área, por meio das entrevistas, destacaram que o curso 

de formação inicial é um processo importante onde se deve ter uma formação sólida. 
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Destacaram ainda a necessidade da compreensão dos processos de aprendizagem, de ensino, 

compreensão da realidade, do contexto social, dos sujeitos e as políticas públicas de educação. 

Segundo eles, essa formação tem sido desenvolvida de forma crítica, reflexiva, produzindo 

sentidos e ressignificações no contexto social que está inserido. 

A análise dos dados mostrou que os participantes compreendem a importância da 

indissociabilidade da formação teórica e prática e que os processos de formação são 

constituídos através dos percursos formativos, que muitas vezes são orientados pelos cursos 

de formação como também pelo próprio investimento do sujeito. 

Nesse sentido, a concepção do ser professor e ser formador está bastante 

interconectada, uma vez que o professor, nesse caso, também é formador. 

É importante destacar que os coordenadores de área do PIBID/UFOP estão 

amplamente alinhados à proposta de formação como um continuum que é um dos princípios 

do PIBID. Segundo eles, foi possível perceber que exerceram a coordenação de área dos 

subprojetos focados na valorização do magistério, e ao mostrar aos licenciandos e aos 

professores da educação básica uma possibilidade de diálogo e troca de aprendizagens da 

docência.  

 
4.2 Do PIBID como LÓCUS de formação 

 

“[...] é um projeto fundamental para a universidade e para as escolas né... para 

quem se se relacionou com o PIBID sabe a importância dele para mudar repensar a 

práticas pedagógicas, nas escolas e a própria universidade também [...]” Renata 

(Interdisciplinar Lit. Afro) 

 

Nesta seção, explora-se a contribuição e a aprendizagem proporcionadas pelo PIBID, 

onde se apresenta como temática, o PIBID/UFOP como lócus de formação. Assim buscamos 

compreender a percepção dos coordenadores de área sobre a contribuição do programa sobre 

a sua própria prática docente.  

A formação demanda, além de uma base sólida de conteúdo, uma base também 

pedagógica para o exercício da docência nos cursos de graduação. Segundo Tardif (2012), 

existem saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Os saberes disciplinares se 

integram à formação inicial e contínua através das disciplinas nas universidades, os saberes 

curriculares são oriundos de discursos, métodos e conteúdos que se apresentam em programas 

escolares e, os saberes experienciais são construídos através de suas próprias vivencias no 

interior da prática profissional. (TARDIF, 2014, p. 38-39).  
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Nesse sentido, o PIBID se tornou um importante lócus para esse processo de formação 

dos licenciandos, assim como para o coordenador de área, no sentido que une as medidas 

importantes na formação de professores. O sujeito no processo formativo, segundo Zabalza 

(2007) passa pelo processo de “se transformar e amadurecer” e da mesma forma, no âmbito 

profissional, aspectos podem ser desenvolvidos e aperfeiçoados. 

A partir dessa percepção de “incompletude”, o coordenador também pode aprender. 

Como aponta Imbernón (2009), é uma relação com a possibilidade de aceitar que possa 

aprender.  

 

[...] se o (a) professor (a) aceita que possa aprender a partir da observação, poderá 

perceber que a mudança é possível e que esta vai-se tornando efetiva a partir de 

sucessivas observações, pois favorece a mudança em suas estratégias de atuação 

como na aprendizagem dos estudantes. (IMBERNÓN, 2009. P. 28 e 29) 

 

 Freire (1996, p. 50) salienta a aprendizagem como um momento em que o sujeito 

explora situações. Deste modo, para o autor, o sujeito quando tem consciência do seu 

condicionamento ou da inconclusão, se coloca em lugar de aprendiz, reconhece e se coloca 

em um lugar social de busca permanente. Assim, Freire (1996) destaca que o reconhecimento 

dessa condição possibilita que o sujeito busque autonomia, como o respeito que contribui para 

nos “tornamos conscientes nos fez seres éticos” (FREIRE, 1996, p. 59). 

Então, percebemos que esse é um ponto importante nesta discussão. O respeito pelo 

sujeito que está em busca permanente de aprendizagem e que deve ser considerado pelo 

formador de professores, além do respeito à autonomia e a dignidade de cada um, como Freire 

(1996) destaca. Nesta pesquisa, observamos ainda que o respeito é um elemento que aparece 

nas falas de coordenadores de área do PIBID/UFOP.  

Ressaltamos algumas contribuições oriundas da relação entre os coordenadores de área 

e a educação Básica, através das entrevistas dos coordenadores de área Audineta (Música), 

Wilson (Interdisciplinar em Ciências), Lúcio (Educação Física), Maria (Pedagogia), Oleir 

(História) e Dorcelina (Pedagogia). 

Audineta (Música) ressalta que a participação do PIBID contribuiu para compreender 

tanto a realidade da escola, como temas relacionados as mudanças geracionais. Wilson 

(Interdisciplinar em Ciências) ressalta que no PIBID aprendeu a ouvir mais, escutar e sair do 

lugar de “detentor do saber” que sempre resolve os problemas, e passou a trabalhar a 

autonomia dos estudantes na resolução de problemas e desafios. 
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Já Lúcio (Educação Física) destacou que aprendeu muito com os colegas da Educação 

Básica, através da escuta dos supervisores, o que levou a legitimar o saber da experiência dos 

mesmos. Enfatizou ainda que passou a escutar os licenciandos, compreender a realidade a 

partir da sua geração e do contexto em que vivem. 

Maria (Pedagogia) ressaltou que o PIBID foi importante para ela, pois estabeleceu 

uma relação mais respeitosa também com nível de ensino. Renata (Interdisciplinar Lit. Afro) 

trouxe em sua entrevista que o PIBID lhe tornou uma professora melhor, pois pôde 

experimentar o diálogo mais próximo com os colegas supervisores e estabeleceu uma relação 

de respeito com a realidade das escolas e dos estudantes. 

Assim também foi para Oleir (História) que ressaltou que o PIBID possibilitou 

dialogar e entender melhor os supervisores. No depoimento de Dorcelina (Pedagogia) ela 

relata o quanto o PIBID reforçou seu carinho com a Educação Básica e aprendeu a 

compreender os professores em seu tempo e lugar, respeitando mais os professores deste nível 

de ensino e, ter mais cuidado com os professores iniciantes.  

Natércio (Matemática) ponderou que por meio do PIBID conseguiu perceber a 

necessidade de dedicar atenção aos licenciandos no início do curso. Participar do PIBID lhe 

possibilitou estar sempre melhorando, estudando e aprendendo alternativas para facilitar a 

condução do ensino e da aprendizagem. 

Compreendemos, assim, que o respeito foi fundamental na relação entre os 

coordenadores de área e as implicações do seu trabalho, tanto para a sua relação interpessoal 

com os licenciandos e supervisores quanto para a compreensão da escola no atual contexto 

político, social e cultural que vivemos. 

Desse modo, a trajetória de formação dos coordenadores de área no PIBID/UFOP 

possibilitou uma reflexão mais profunda sobre o estreitamento das relações entre a educação 

básica e o ensino superior. 

Freire (1996, p. 113) destaca a importância da escuta, afirmando a necessidade de 

saber escutar para uma comunicação dialógica. Podemos perceber através dos excertos 

abaixo, a valorização da escuta dos coordenadores em relação aos seus alunos. Podemos 

inferir que esse tipo de afirmação traz a compreensão de que é importante para estes, 

considerar os saberes dos licenciandos. 

 

[...] um bom formador de professor... é aquele que... escuta...o seu aluno... que sabe 

dialogar com ele... naquele momento que aquele aluno está vivendo... Audineta 

(Música) 
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- é.. esse diálogo...que você... sempre tem alguma coisa... para levar... o que seria o 

foco do seu trabalho... e é em diálogo com naquele momento... com aquele sujeito 

ali que... que tá fazendo música com você naquele momento... [essencial no saber e 

no fazer do Ofício] né... Audineta (Música) 

 

- olha... eu... aprendi a ouvir mais e... esperar mais algumas... coisas... serem 

resolvidas... não necessariamente precisam ser resolvidas por mim... né... então na 

minha é... concepção... de coordenador de subprojeto né ... as vezes... eu tinha que 

ouvir... e muitas vezes perguntar... você quer que eu intervenha agora? ... e muitas 

vezes... ou a supervisora ... ou o bolsista falavam “não... deixa eu tentar de outra 

forma... que eu vou tentar do meu jeito porque... isso pode criar um mal-estar” ... né 

... “ah, então, vamos esperar, né” então... nessa questão... de gerir pessoas né gerir 

um grupo de trabalho... eu aprendi muito esta questão de ... olha... aguardar... e que 

as coisas não, necessariamente, dependem de uma intervenção... direta minha... as 

vezes é... muitas vezes... você escutar, e aí na escuta... aí algumas vezes você faz 

algumas intervenções pontuais... que ajudam aquela pessoa... a resolver o 

problema... Wilson (Interdisciplinar em Ciências) 

 

Os dados desta pesquisa revelaram a importância de aprender a ouvir mais e a esperar, 

assim como um dos aspectos da aprendizagem da docência destacadas por Freire (1996). 

Escutar para o autor é se disponibilizar de forma permanente para a fala do outro, muito mais 

do que escutar de forma reduzida ao que o outro está dizendo, é estar aberto à fala, gesto e 

diferença do outro. 

 

Meu papel fundamental, ao falar com clareza sobre o objeto, é incitar o aluno a fim 

de que ele, com os materiais que ofereço, produza a compreensão do objeto em lugar 

de recebe-la, na íntegra, de mim. (FREIRE, 1996, p. 118) 

 

O coordenador Lúcio (Educação física) ressalta na entrevista, que aprendeu muito com 

os alunos a ouvir e enxergá-los de forma diferente, compreendendo o aspecto geracional 

vivenciado e ainda, as suas dificuldades de forma singular. 

 

A vivência com os alunos… E aprendi também com eles muitas questões… 

Angustiantes sabe?... Foge um pouco do objetivo do PIBID mas a questão de sentar 

né… Pegar ali a cadeirinha e sentar o aluno aqui e escutar sabe?... E aí deu pra 

perceber que as vezes… as vezes a gente brinca né… a gente fala a que essa 

geração é muito mole que os meninos são “Nutella”… Essas brincadeiras que a 

gente faz que não deveria fazer também porque não é correto… Né… Mas… São… 

São coisas diferentes as oportunidades que a gente teve as vivências que a gente 

teve e as vivências que eles estão tendo… São famílias diferentes são constituições 

familiares diferentes… São problemas diferentes que eles estão vivendo que de 

repente reflete na vida deles de uma maneira que talvez na nossa vida não tem 

refletido… Entendeu? Até mesmo agora o momento econômico o momento aí… 

Político que a gente tá vivendo… Então os alunos vem aqui e… Todo dia vem… 

Entendeu?... Então eu aprendo muito com eles… Escuto… Procuro escutar… 

Quando não dá pra escutar eu procuro encaminha pra quem consegue quem tem 

experiência… E escutar e também… Profissionais né… Que as vezes o… Esse… 

Esse tipo de assunto eu não consigo te ajudar… Então agora você tem que ir pra 
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PRACE 108 porque não… Porque não vai dar… Não vai dar… Não tenho… E depois 

eu também tenho que procurar ajuda porque é… A gente escuta algumas coisas 

pesadas… Lúcio (Educação Física) 

 

Nesse sentido, compreende-se que a contribuição do PIBID/UFOP para os 

coordenadores de área no tocante à aproximação dos licenciandos, dos supervisores, das 

escolas, da realidade concreta. Pois, o processo de formação de professores na universidade 

muitas vezes não possibilita um acompanhamento tão próximo do aluno. (GATTI, 2010). 

Uma outra contribuição do PIBID na formação dos coordenadores refere-se à postura 

destes junto aos seus pares. Para Freire (1996) é fundamental a postura de humildade, o autor 

ressalta que “ninguém é superior a ninguém”. Assim, para que a aproximação ocorra dentro 

do espaço formativo é necessário que os professores do ensino superior, os professores da 

educação básica, se aproximem e estabeleçam uma relação de respeito e humildade. 

 Essa característica da “humildade” pode ser identificada nos relatos de Lúcio 

(Educação física), Wilson (Interdisciplinar em Ciências) e Oleir (História) onde ressaltaram o 

de diferentes formas. Para Lúcio (Educação Física) é ajudar o outro a entender a sua 

capacidade, se relacionando com boa vontade, responsabilidade e senso de justiça: 

 

O que a gente mostra para pessoa… "olha só você tem capacidade... Você tem 

condições de compreender determinado o determinado contexto"... E ajudar uma 

outra pessoa que ainda não entendeu aquele contexto... A entendê-lo… Então como 

a gente faz isso?... Você faz isso com boa vontade… Você faz isso com humildade... 

Você faz isso com senso de responsabilidade... Você faz isso com senso de justiça... 

Então são todas as características humanas que você utiliza para que a outra 

pessoa consiga aprender... Então a educação de certa maneira ela acaba se 

tornando um ato de amor... Entendeu?...Você chega para aquela pessoa e dá para 

pessoa que você está recebendo... que você está atuando junto... Uma parte de você 

uma parte daquilo que você consegue fazer... Lúcio (Educação Física) 

 

Lúcio (Educação física) traz a perspectiva do formador de professores que deve 

mostrar ao seu aluno algumas “qualidades ou virtudes”, como retrata Freire (1996), sobre o 

ser professor e formador de professores. 

Nesse sentido, o saber coletivo, quando construído de forma dialógica, perpassa a boa 

vontade, a humildade, o senso de responsabilidade e de justiça. Todos esses elementos 

facilitam a aprendizagem do sujeito. 

                                                           
108 A Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PRACE) é um órgão que administra os programas de 

assistência estudantil na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Inclui assistência à saúde, programas de 

bolsas, restaurantes universitários (RU), programas de orientação e acompanhamento e moradias estudantis. 
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Lúcio (Educação Física) ainda menciona que o bom formador de professores, é aquele 

que tem humildade, reconhecendo a sua inconclusão e a necessidade de formação 

permanente. 

 

eu considero... primeiro... a pessoa ter humildade... a pessoa saber que ela não sabe 

tudo... é o primeiro ponto... então a todo o momento... a todo instante... eu preciso 

estudar... então para ser um bom professor eu preciso abrir a minha mente... e 

compreender que eu sei determinada quantidade de coisas e que junto com você a 

gente vai saber mais... Lúcio (Educação Física) 

 

Wilson (Interdisciplinar em Ciências) enfatiza a humildade no contexto de respeito aos 

profissionais e colegas de profissão que contribuíram para a sua formação. Ressalta que é 

necessário ter humildade em saber do seu limite como formador, ou seja, que não é detentor 

do saber e possui limitações.  

Colabora, então, de forma mais democrática e dialógica com os alunos, sobre a 

compreensão do mundo e as situações problemas que aparecem no contexto profissional. Nas 

palavras de Freire (1996) esse processo envolve “ o educador com o educando e não sobre ele, 

tentar a superação de uma maneira mais ingênua por outra mais crítica de inteligir o mundo.” 

(FREIRE, 1996, p. 122) 

 

Sim... eu acho que sim... assim... no sentido de muitos colegas... hoje... considero 

colegas... eles... mostraram... primeiro... o compromisso político e social que nós 

temos com a educação básica... então essas pessoas... eu sempre as vi como 

exemplo... né... e ... e numa atitude investigativa sempre de tentar melhorar... de 

tentar dar conta da realidade... que está sempre complexa... está sempre mudando... 

então... nesse sentido eu acho que... eles me inspiraram a... me perceber como um 

profissional que precisa estar sempre se movimentando... se mobilizando... 

profissional dinâmico e muitos que tenham a humildade de saber...do seu limite 

enquanto formador né... quer dizer que você né... está numa determinada situação 

confortável... você muitas vezes... é... não contribui tanto assim para resolver os 

problemas daquele aluno... né... você não resolve os problemas... mas você pode 

indicar caminhos e muitos me indicaram bons caminhos... que eu tentei seguir ... 

Wilson (Interdisciplinar em Ciências) 

 

Assim, Wilson (Interdisciplinar em Ciências) ressalta que sua participação no PIBID 

contribuiu para a sua construção como formador quando reconhece a necessidade de uma 

postura investigativa, de humildade, na tentativa de aprender com o outro, sobretudo, neste 

caso, com os professores da educação básica.  

 

então eu acho que assim, é sempre importante uma postura investigativa, é uma 

postura inquisitiva, mas uma postura de humildade, né que você está ali, numa 

tentativa de tentar aprender... mesmo que seja para fazer diferente, né mas tentar 

aprender... tentar respeitar o outro... tentar entender... se colocar no lugar do outro 



163 

 

... para poder... é... compreender porque ele toma determinadas atitudes... Wilson 

(Interdisciplinar em Ciências) 

 

Oleir (História) ressalta a humildade coexistindo com o orgulho do próprio trabalho, 

quando se refere ao processo de construção da autoria, ou seja, da escrita intelectual. Oleir 

(História) destaca que enquanto coordenador do subprojeto de História, buscava estimular 

essa noção da construção de repertório de aulas. Nesse sentido, pondera que esse processo 

ocorre de forma lenta e assim, é gradual e consciente por isso, para ele é preciso ter 

humildade, mas, também reconhecer o próprio trabalho, demonstrando orgulho: 

 

eu procuro estimular... tentava estimular quando coordenava o PIBID e estimulo 

hoje ã...no estágio supervisionado essa noção de que sua obra é...intelectual é uma 

obra lenta, é uma obra vagarosa. É uma coisa que exige essa noção de que um 

repertório é...de boas aulas né?! Não se constitui do dia pra noite, porque exige 

muita dedicação, exige muito estudo e tal. Então assim não ter a angustia de ter que 

ser o melhor professor do mundo toda hora isso eu acho que também é uma coisa 

que...certa humildade né?! É...é necessária ao mesmo tempo que certo orgulho do 

próprio trabalho é necessário também. Oleir (História) 

 

 Nessa direção, Paulo Freire (1996) afirma que “todo ensino de conteúdos demanda de 

quem se acha na posição de aprendiz que, a partir de certo momento, assumindo a autoria 

também do conhecimento do objeto”. (FREIRE, 1996, p. 124). Por que, ao afirmar essa 

posição, o professor e/ou formador de professores respeita o processo de “leitura de mundo” 

do outro, então, abre-se a possibilidade de conhecer, a partir da perspectiva do outro, e, buscar 

ajudá-lo como autor da sua própria prática. 

Assim, o PIBID possibilita a reflexão no próprio exercício da formação e da profissão. 

Deste modo, possibilita que o sujeito seja reconhecido como produtor de saberes ou 

conhecimentos, somados ao ganho de repertório na formação de professores. (TARDIF, 2014, 

p. 236). 

A relação dos coordenadores de área com a escola foi bastante pontuada nas 

entrevistas. A maior parte dos coordenadores do PIBID/UFOP tiveram sua motivação em 

participar do projeto devido à possibilidade de estabelecer uma articulação com a escola. A 

seguir, traremos o que os coordenadores de área ponderaram sobre a aprendizagem no 

PIBID/UFOP. 

O professor Wilson (Interdisciplinar de Ciências) salienta que aprendeu muitas coisas 

com PIBID, além de ouvir mais e perguntar sobre as necessidades dos alunos, como já 

mencionado. Outra habilidade está relacionada a gestão de pessoas no grupo de trabalho, 

aguardar seus desdobramentos e realizar intervenções quando necessário. Além disso, 
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pontuou que no PIBID estabeleceu uma ponte com a educação básica, criando parcerias com 

os professores, o que facilitou a condução do estágio, que orienta na UFOP. 

Já a professora Audineta (Música) ressalta que aprendeu com a sua atuação no PIBID 

a compreender a força que o coletivo exerce, compreender a escola, ser mais corajosa, além 

de aprender mais sobre a geração nova de alunos e o território da escola. Destaca sobre a 

possibilidade de trabalho na escola. Afirmando, ainda, que a necessidade de políticas 

formativas para trabalhar, com a sua área, que é a música. 

Sobretudo os coordenadores de área, como o Miguel (Pedagogia) salientou a 

oportunidade ofertada pelo PIBID no contato com a escola, aproximando o professor e o 

aluno da universidade e da educação básica. A professora Flávia (Letras) ressaltou a 

necessidade de aprender, assim ponderou que devido à pouca experiência com a educação 

básica, o PIBID foi importante para que compreendesse a lidar com a sala de aula, a relação 

entre aluno e professor. Vivenciou questões sociais que estão no cotidiano da escola pública. 

Afirma, ainda, que aprendeu “ a enxergar o real no real”. Ressalta que mantém a esperança, 

apesar da desvalorização da profissão docente. 

 Lúcio (Educação Física) afirma que aprendeu com os colegas coordenadores de área, 

como mencionado, inclusive com os supervisores, a partir do olhar da escola pública e com os 

alunos da licenciatura,  aprendendo a pensar de forma simples:  

 

Aprendi muito com os alunos que às vezes também a gente tem… Mania né de achar 

que a gente tem receita pronta pra algumas coisas… E as vezes os alunos pela 

inexperiência… Conseguem pensar em alguma coisa que a gente… A não isso aqui 

é muito óbvio… E as vezes não era tão óbvio… Então os alunos as vezes pela 

inexperiência pelo medo de errar… Eles ensinam muita coisa pra gente… Então 

acho que foi muito importante também a… A vivência com os alunos… E aprendi 

também com eles muitas questões… Angustiantes sabe?... Foge um pouco do 

objetivo do PIBID mas a questão de sentar né… Pegar ali a cadeirinha e sentar o 

aluno aqui e escutar sabe?... E aí deu pra perceber que as vezes… as vezes a gente 

brinca né… a gente fala a que essa geração é muito mole que os meninos são 

Nutella… Essas brincadeiras que a gente faz que não deveria fazer também porque 

não é correto… Né… Mas… São… São coisas diferentes as oportunidades que a 

gente teve as vivências que a gente teve e as vivências que eles estão tendo… São 

famílias diferentes são constituições familiares diferentes… São problemas 

diferentes que eles estão vivendo que de repente reflete na vida deles de uma 

maneira que talvez na nossa vida não tem refletido… Entendeu? Até mesmo agora o 

momento econômico o momento aí… Político que a gente tá vivendo…Lúcio 

(Educação Física) 

 

 Lúcio (Educação Física) pondera que começou a escutar os alunos e compreender sua 

realidade tanto no aspecto da diferença geracional, quanto na realidade concreta de vida. 

Ponderou ainda que o PIBID possibilitou que o mesmo se organizasse melhor em suas 
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atividades e contribuiu para a reflexão sobre o “inacabamento” e a necessidade de buscar 

aprender. 

 Maria (Pedagogia) aprendeu muito sobre formar professores, orientar e rever aulas em 

função da experiência. Como estabelecer uma relação mais respeitosa com a educação básica 

o que contribuiu como “ponte” para acompanhamento, segurança e motivação dos 

licenciandos. 

 Helton (Teatro) ressalta que o PIBID, pela entrada na comunidade onde está inserida a 

universidade, possibilitou que ele conhecesse questões culturais e sociais da região onde 

atuava, de forma mais rápida. O PIBID, em sua visão, trouxe a perspectiva de contribuir de 

forma satisfatória com os docentes em formação, além de reorganizar suas práticas para cada 

contexto que se transforma e buscar novas abordagens como professor. 

 Helton (Teatro) menciona, ainda, a vivência real que teve, a importância de ouvir, a 

oportunidade de compreender os sujeitos e os contextos em que estão inseridos. Um aspecto 

destacado por ele sobre a contribuição do PIBID foi a experiência de coordenação, que surgiu 

em seu tema de doutoramento, decorrente das suas atividades no subprojeto de teatro do 

PIBID/UFOP. 

 

Eu posso ficar te falando até amanhã as múltiplas dimensões formativas do PIBID 

na minha trajetória... Né... Não é à toa que estou fazendo doutorado hoje... em 

Dramaturgia Negra... Justamente porque a dramaturgia negra começou a ser 

produzida... No morro da Piedade… Helton (Teatro) 

 

 Para Renata (Interdisciplinar Lit. Afro), o PIBID/UFOP possibilitou ser uma 

professora melhor, ter diálogo com os profissionais que considera colegas de docência na 

educação básica. Repensou suas práticas em sala de aula a partir dos conhecimentos que o 

PIBID ofereceu. Estabeleceu, uma relação mais próxima com a realidade das escolas e dos 

estudantes. 

 

Aprendi a ser uma melhor professora... porque... o PIBID me deu a possibilidade de 

dialogar com profissionais, meus colegas que estão na educação básica e... também 

de... ter mais contato com as escolas né, então isso... aplica a minha visão de 

professora porque quando eu posso... quando eu estou pensando nos meus 

planejamentos... meus textos e o que vou enfatizar dentro das minhas disciplinas eu 

não faço isso a partir de um desconhecimento total do que eu tenho aqui do entorno 

da universidade... então eu faço isso com a propriedade que o PIBID me deu ao 

longo dos anos... Renata (Interdisciplinar Lit. Afro) 

 

 Jonatas (Letras) reforça que o PIBID, colaborou para reavaliar alguns aspectos que 

havia vivenciado como professor da educação básica, comparando com sua experiência 
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quando professor na educação básica. Segundo ele tal experiência possibilitou reavaliar as 

mudanças ocorridas ao longo do tempo assim como a redução de recursos financeiros para 

educação básica, diferente da instituição que trabalhou. É possível observar ainda, a diferença 

no trabalho e na gestão em diferentes redes de ensino, considerando as instituições e local. 

 Oleir (História) aprendeu com o PIBID a organizar equipes e refletir sobre a formação 

docente, o que reincidiu sobre sua prática enquanto formador. O que possibilitou o diálogo e o 

melhor entendimento sobre os professores e a educação básica, além da reflexão sobre as 

possibilidades de professores do ensino superior ministrarem aulas também na educação 

básica. 

 Deise (Química) afirma que “não se pode perder a perspectiva da sala de aula nos 

cursos de formação de professores” e, assim, para a coordenadora de área, é fundamental que 

os professores do ensino superior que trabalham com a licenciatura estejam presentes na 

escola. Nesse sentido, o PIBID possibilitou que ela conhecesse, as escolas próximas à 

universidade e da cidade onde trabalha de forma mais ampla, onde acompanhou seus 

licenciandos. 

 

[...] isso requer você está sempre pensando... modificando... e conhecer... outra 

coisa que eu acho que o PIBID... me ensinou... é que você tem que conhecer as 

escolas do lugar que você trabalha... né... que professores são aqueles que estão lá? 

que escolas são essas? Qual a realidade das escolas? é um desafio porque... você 

tem que ir lá né... Deise (Química) 

 

 A mesma ressalta que é necessário estar em constante reflexão sobre a sua ação e 

assim modifica-las. Demonstra, então, que há uma constante busca pela formação permanente 

e isso, demonstra a reflexão sobre o aspecto que Paulo Freire (1996) pontua, do “sujeito do 

inacabamento”, que tem consciência da sua condição e busca a sua formação. 

Dorcelina (Pedagogia) acredita que o PIBID possibilitou que ela reforçasse o carinho 

com a educação básica, onde aprendeu a compreender e respeitar os professores em seu tempo 

e lugar e a desenvolver materiais, a partir da realidade social. Aprendeu a avaliar melhor, 

acolher e situar o professor iniciante, elaborar “planejamentos” e historicizar a pesquisa.  

Reforcei meu carinho pela Educação Básica e pelos professores... Aprendi a Lê-los 

no seu tempo no seu lugar... Nas suas obrigações... Então aprendi a respeitar mais 

o professor da Educação Básica... A ver os seus percalços, aprendi a ler a 

sociologia da sala de aula... aprendi a olhar mais... Então me solidarizo com o 

professor... Dorcelina (Pedagogia) 

 

Percebemos que o distanciamento que ocorre entre a universidade e a escola, pode 

gerar a falta de compreensão sobre as dificuldades encontradas diante das múltiplas facetas 
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que se desdobram na escola, como: a desigualdade social e escolar, as questões étnico-raciais, 

de gênero, turmas cheias, condição do trabalho docente, salário, carreira, desvalorização 

profissional, entre outras. 

Desse modo, quando o professor do ensino superior tem a oportunidade de diminuir 

esse distanciamento com relação a educação básica, é possível que o mesmo contribua de 

forma mais efetiva nas relações que se estabelecem neste espaço, buscando colaborar com a 

realidade da educação básica pública e popular. 

 Similarmente a esse entendimento, percebemos, na entrevista com Natércio 

(Matemática), essa incompatibilidade da formação de professores na universidade e a prática 

nas escolas. O mesmo reforça que constatou a diferença entre “o que se prega” na 

universidade e o fazer prático na escola. Aprendeu a importância de dedicar mais atenção aos 

professores no início de seu curso (formação inicial) e estar sempre em busca de melhorias, 

estudando, repensando e aprendendo alternativas que contribuam com seus alunos, facilitando 

a aprendizagem.  

 

nossa! Eu aprendi muita coisa... eu aprendi que... ((risos)) embora eu... eu já 

soubesse mas eu pude realmente constatar que... existe uma diferença muito grande 

entre aquilo que se prega e aquilo que se pratica... ((risada)) uma coisa é você falar 

“faça isso”... outra coisa é você estar dando aula para o aluno... o futuro 

professor... aqui em sala de aula você fala assim... “isso é assim, assim, assado”... 

“você faz assim, assim e assim”... vai lá para sala de aula fazer do jeito que você 

está falando... para ver se dá... muitas vezes não dá... porque é... você está falando 

aqui para os alunos mas... na sua cabeça é... a coisa vai ser contínua... “eu vou 

falar, falar... o aluno vai entender... eu vou passar pra frente...” e não vai ser 

assim... e se tiver interrupção? E se um aluno não aprende? Como é que você age? 

E se a turma toda está tendo dificuldade com aquela forma? O que fazer? isso não é 

passado para o aluno nas disciplinas... as disciplinas são disciplinas basicamente 

são disciplinas de conteúdo...Natércio (Matemática) 

 

 Como nos mostram Lüdke e Cruz (2005), problemas de articulação que refletem as 

dificuldades de aproximação entre a escola e a universidade, a prática e a teoria foram 

registrados pelos pesquisadores nos cursos de licenciatura: 

 

No lado da formação dos professores, persistem os problemas há muito registrados e 

sentidos pela comunidade educacional, como pano de fundo. Nos cursos de 

licenciatura, a marcante separação entre as disciplinas de conteúdos específicos e as 

voltadas para a preparação chamada pedagógica. Também a distância entre a 

formação de cunho teórico e a de cunho prático, concentrada em estágios e práticas 

de ensino de duração muito reduzida e, de modo geral, situados em fase posterior e 

com status inferior ao da formação teórica (LÜDKE e CRUZ, 2005, p. 105). 
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Desta maneira, como expresso na Portaria 096/2013, alguns princípios norteiam 

aspectos da reflexão sobre o programa. Além de ser uma ação de valorização do magistério, o 

PIBID buscou a integração entre a educação superior e básica. 

A integração potencializou a inserção dos licenciandos (bolsista de iniciação à 

docência) e dos coordenadores de área (professor do ensino superior) na rede pública de 

educação, criando vínculo com o supervisor (professor da educação básica), contribuindo para 

todos os participantes no âmbito da formação (BRASIL, 2013); (FERNANDES, 2016). 

Gatti et al (2014) ponderam a aproximação das instituições formativas: 

 

Por que buscar a aproximação entre as instituições formativas e o campo de 

trabalho? O propósito dessa busca é muito claro e bem definido: criar condições 

para um processo de formação que colabore com o desenvolvimento profissional 

dos docentes de modo que estes possam contribuir com uma educação de qualidade 

voltada às crianças e jovens que frequentam a escola (GATTI et al. 2014, p. 15). 

 

 Em virtude da possibilidade de unidade entre a educação superior e básica, 

acreditamos que o PIBID colaborou de formas diversas para os participantes desta pesquisa, 

pois ao passo que para alguns o contato com a escola foi almejado em relação à possibilidade 

de trabalho com o licenciando no lugar da profissão, para outros, representou a possibilidade 

de regressar à este espaço e trabalhar com o público da educação básica.  

A partir disso, percebemos a infinidade de aspectos que o programa contribuiu para 

estes participantes. Com isso, inferimos que a reflexão foi provocada pelo programa e 

ocorreram algumas mudanças de práticas, relatadas durante as entrevistas discutidas na seção 

posterior, sobre as práticas docentes. 

Nesta pesquisa, consideramos o coordenador de área como um professor em formação 

permanente, assim, precisa se reconhecer como um aprendiz, “sabendo-se um ser 

condicionado mas capaz de ultrapassar o próprio condicionamento” (FREIRE, 1996, p. 129). 

Assim, a partir do reconhecimento da necessidade de formação continuada permanente, os 

mesmos podem traçar estratégias para avançar alguns aspectos na sua própria formação.  

Outros aspectos do processo formativo no PIBID, relacionados às práticas na 

profissão, como: aprender a usar tecnologias, gerir pessoas, trabalhar coletivamente, 

desenvolver repertório para suas aulas, trazer um engajamento maior para o grupo de 

professores formadores que atuam na licenciatura, criar materiais didáticos e pedagógicos, 

avaliar, desenvolver escrita, conhecer a realidade das escolas, repensar práticas docentes, 

conhecer questões culturais e sociais, aprender sobre formar professores e até o tema de um 

doutoramento. 
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Ao atribuir ganhos no seu repertório de formação, e, consequentemente de profissão, 

acreditamos que existe a produção de novas práticas, saberes e conhecimentos, que se 

remetem a novas elaborações e configurações da formação de professores. Nóvoa (2009) 

afirma a “necessidade de se elaborar conhecimentos pessoais e profissionais”: 

 

Refiro-me à necessidade de elaborar um conhecimento pessoal (um auto-

conhecimento) no interior do conhecimento profissional e de captar (de capturar) o 

sentido de uma profissão que não cabe apenas numa matriz técnica ou científica. 

Toca-se aqui em qualquer coisa de indefinível, mas que está no cerne da identidade 

profissional docente (NÓVOA, 2009, p. 39). 

 

Sendo assim, como apresentamos acima, a experiência do PIBID nos parece ter 

possibilitado a construção dessas narrativas e da autoformação, assim como apontado no 

estudo de Almeida (2015). Nesse sentido, o PIBID colaborou para esses participantes na 

elaboração de conhecimentos profissionais capturados de dentro da educação básica. Segundo 

Nóvoa (2009), pensando o professor no coletivo, dentro da formação de professores. 

Desse modo, Audineta (Música) mencionou que o PIBID possibilitou que a formação 

de professores fosse uma sustentação coletiva para os bolsistas: 

 

[...] apesar do estágio supervisionado ter um momento do coletivo... a reflexão é 

sempre coletiva... mas a ida à escola é individual... então quem é mais...é mais 

solto... mais...solto mesmo... consegue resultados mais rápidos... os mais tímidos... 

os mais travados musicalmente...ele se destrava... você tira timidez...isso... nada é 

empecilho para você ser um bom professor...é...você tem que saber lidar com sua 

personalidade...né...em sala de aula né...e o PIBID...eu acho que ele abriu...para 

isso sabe...para também não ficar selecionando tanto aluno bom... na formação 

do...ali... sabe é... todos conseguem...desde que queiram...então...acho que o PIBID 

abriu esse lugar mais...democrático...tanto para onde que a música vai...onde que a 

gente quer chegar com a música... quanto ali... na licenciatura... Audineta (Música) 

 

A partir do olhar de Audineta (Música) compreendemos que a formação de 

professores é um lugar de aprendizagem que perpassa momentos individuais e coletivos. Para 

ela, o PIBID impulsionou um lugar “mais democrático” pois, conseguiu aliar em grupos 

características de pessoas diferentes que possibilitavam maior segurança para aqueles não tão 

seguros, criando um aspecto de “suporte”. Desse modo, correlaciona com o estágio 

supervisionado explicando que embora tenha momentos coletivos para refletir, como a ida à 

escola é um momento individual esse processo que ocorre no PIBID de suporte, é mais seguro 

e o coletivo de pessoas fortalece o grupo e cria espaços de diálogo.  

Nóvoa (2009) apresenta duas implicações nessa formação. Primeiro o “objectivo é 

transformar a experiência colectiva em conhecimento profissional e ligar a formação de 
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professores ao desenvolvimento de projectos educativos nas escolas” (NÓVOA, 2009, p. 41), 

como também, colaborar com a ideia na perspectiva ética, assumir um posicionamento 

coletivo em relação aos percalços que se esbarra na educação e na escola. 

A coordenadora de área, Deise (Química), aponta a complexidade e a importância de 

entender o contexto da educação como um todo. A partir dessa concepção, a mesma elenca 

pontos importantes para se pensar a formação de professores: 

 

Sim...porque você.. exemplos... simples... é... os professores nessa época que eu 

comecei a atuar no PIBID... eles passaram de três, quatro aula de química... só 

para duas... não basta ele...é... você tem que pensar então em como pensar em só 

duas aulas de química por semana... mas você tem que entender da discussão de 

currículo... você tem que entender das discussões curriculares que você tem no 

País... das políticas públicas... a questão do livro didático... você tem que entender 

da questão da política de livro didático... porque senão você cria ali um inimigo...é 

aquele pedagogo que mudou o seu horário... e o inimigo é aquele aluno que... não 

tem como... determinadas coisas acontecerem em dois horários... então você... 

quando você tem a visão mais global... você tira o foco do indivíduo ali... de uma... 

disputa com o indivíduo... mas aí você começa a pensar no conjunto... tudo bem... 

isso tudo aconteceu... mas assim... como a gente pode adequar... e você pensa mais 

no coletivo... não ficar só de você... a sala de aula...aquele seu aluno...ou aquele 

pedagogo... que você está tendo... mais do coletivo para o individual... entender 

essa complexidade... isso... porque você consegue entender melhor... Deise 

(Química) 

 

Alinhado a esses pontos importantes destacados por Deise (Química) sobre os 

conhecimentos coletivos e individuais pertinentes à formação de professores, Lúcio 

(Educação Física) destacou que o PIBID/UFOP possibilitou que ele compreendesse os 

saberes experienciais dos professores da educação básica (supervisores): 

 

Aprendi demais com os supervisores das escolas… Que as vezes a gente mesmo 

sabendo que os conhecimentos vão mudando ao longo do tempo os saberes vão 

mudando ao longo do tempo… Precisa as vezes de um supervisor da escola dizer 

assim o professor… olha só… Não vai dar certo… Não vai dar certo… E aí… Não 

mas vai nós vimos isso no livro… Os meninos organizaram direitinho… o material 

de apoio tá ali… Não mas com essa faixa etária aqui não vai dar certo… Podem 

tentar? Pode… Aí vai lá e faz e tal… E os alunos não compreendem o que era pra 

fazer e o supervisor só da aquela risadinha de canto… Lúcio (Educação Física) 

 

Nesse sentido, reafirmamos o que Nóvoa (2009) salienta, é fundamental refletir dentro 

da perspectiva do conhecimento pessoal, profissional e que envolve a identidade docente.  

Assim, o professor, no ensino superior, deve buscar a articulação desses aspectos, 

criando a interação desses elementos que Deise (Química) pontua, para que o licenciando 

também consiga construir o sentido na formação, aliado à teoria e à prática social da 

realidade. 
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Helton (Teatro) relata que sua experiência docente está permeada do PIBID. Na 

entrevista, afirma que atua como professor há oito anos e sete desses foram a partir do PIBID: 

 

A minha formação... A minha docência... E o meu ser independente do profissional 

está atravessado no PIBID... Entende… Porque eu tenho emoções muito lindas para 

contar aqui... Que eu me emociono... Me emocionei agora pouco que te contei... Isso 

é de vida... Que não tá no campo da... Que não serve epistemologicamente falando... 

Não tenho uma discussão aí as resposta né... Essa emoção pura mesmo... Mas isso é 

vida... É para isso que eu trabalho... Esse é o outro salário que eu ganho... Então eu 

posso te dizer que... Está muito atravessado... Minha vida está toda atravessada de 

PIBID... E vou te dizer... Dos 8 anos como professor efetivo... 7 anos foram como 

coordenador do PIBID... Helton (Teatro) 

 

De acordo com o participante, o PIBID contribuiu na medida que lhe produziu sentido 

para sua atuação, de conhecer e ouvir o outro, de repensar práticas, de pensar em processos 

não discutidos dentro do seu próprio departamento o que lhe fez buscar o doutoramento para 

aperfeiçoar nesta área. 

O professor comenta que a sua formação enquanto pessoa e profissional foi 

atravessada pelo programa. O PIBID, o impactou tão fortemente que o fez ter um ganho maior 

do que poderia ter financeiramente: 

 

Mas isso é vida... É para isso que eu trabalho... Esse é o outro salário que eu 

ganho... Então eu posso te dizer que... Está muito atravessado... Minha vida está 

toda atravessada de PIBID... E vou te dizer... Dos 8 anos como professor efetivo... 7 

anos foram como coordenador do PIBID…Helton (Teatro) 

 

Concordamos com Fernandes (2016) quando a autora enfatiza que o PIBID, contribui 

para os coordenadores de área, os envolvendo do mesmo modo, de forma significativa: 

 

Embora seja voltado, sobretudo, para a formação inicial docente, envolvendo 

também professores do Ensino Superior, compreendemos que o programa tem 

potencial para favorecer igualmente o desenvolvimento profissional dos formadores, 

de modo a contribuir, de forma mais contundente, nesse processo. (FERNANDES, 

2016, p. 29). 

  

Dessa maneira, o PIBID é um programa potencializador da formação de professores 

em diversos âmbitos. Ao mesmo tempo que contribui para a formação do licenciando, do 

professor da educação básica, dialoga com o professor do ensino superior. 

Como também impacta a formação dos estudantes da educação básica, pois, os 

mesmos estão sendo “atravessados” por todo esse processo formativo que, consequentemente, 

traz novas práticas para as salas de aula. 
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 Como sabemos, a formação de professores ocorre de forma permanente, como 

afirmam Nóvoa (2009) e Imbernón (2009). Perpassando as dimensões pessoal e profissional 

do professor. Assim, sua postura, seu trabalho e sua prática docente é fundamentada pelas 

suas experiências do que é ser professor.  

Nesse sentido, o PIBID contribui para caracterizar um importante lugar dentro desse 

aspecto da formação, de diferentes formas, seja ela por meio da observação, da reflexão ou da 

ação. Pois, possibilita que o coordenador de área em contato com as escolas, com professores, 

sendo eles em formação ou em exercício, ressignifique a própria prática, configurando a 

formação permanente: 

 

Eu estou no PIBID porque eu acho que eu tenho condições de trabalhar com o 

PIBID... É algo que me motiva a trabalhar... E aí algumas vezes eu vejo uns olhares 

meio… "Como assim esse cara não tem doutorado em educação está trabalhando 

com PIBID?”... Como se eu não pudesse… E assim de alguma maneira eu vejo que 

os alunos ficam satisfeitos com a maneira como que eu vejo o PIBID... Com a 

maneira com que eu trabalho PIBID… As escolas parceiras que eu já tive a 

oportunidade de trabalhar... E de vivenciar... Elas ficam satisfeitas com a maneira 

com que eu organizo as coisas... com a maneira que eu gero nos alunos um 

compromisso para com a escola... Então eu percebo isso de uma maneira muito 

tranquila... Então de repente algum... Vamos dizer assim “dono do conhecimento”... 

Tem um currículo mais voltado mais para educação... Tem os artigos voltados para 

educação... Tem os livros mais voltados para educação... Mas esquece da condição 

humana da educação... E aí ele fica muito bem... Muito lindo... Muito à vontade 

dentro do seu gabinete lá na instituição... E não quer nem saber do chão da escola... 

Então eu vejo isso também muito... Como uma questão muito problemática... Lúcio 

(Educação Física) 

 

Dessa forma, o professor Lúcio (Educação física) aponta que embora sua formação 

inicial seja a educação física, a sua formação continuada foi direcionada para a área biológica 

e quando demonstrou interesse em atuar com o PIBID, não sentiu aceitação pelos outros 

professores da instituição. Contudo, seu objetivo foi resgatar esse processo de contato com a 

escola. Para ele é fundamental que o formador de professores conheça o “chão da escola” 

relacionando-o ao conhecimento construído na universidade.  

Como Lúcio (Educação física) ponderou, conhecer a dinâmica da escola “o chão da 

escola” possibilitou abrir esse espaço de trocas que colaborou com a formação dele. 

Igualmente, a coordenadora de área, Dorcelina, afirma que aprendeu muito com o PIBID, e 

“Aprendi assim... a estar disponível para... a formação né... Porque a gente acaba em 

formação... tendo muito mais dúvidas do que certezas...”. Assim, demonstra que o programa 

potencializou essa disponibilidade para continuar se formando e aprendendo.  

Segundo Nóvoa (2009), as “comunidades de prática” pensado por Pat Hitchings e 

Mary Taylor Huber (2008) reforçam a importância das trocas e construção que ocorrem 



173 

 

nesses grupos, sempre buscando inovação, pesquisa, ensino, aprendizagem e discutindo sobre 

desafios e possibilidades. 

Nóvoa (2009) explica como a formação passou por mudanças, que se desdobraram do 

direito à necessidade em obrigação. Nesse sentido, afirma que “a aprendizagem ao longo da 

vida justifica-se como direito da pessoa e como necessidade da profissão, mas não como 

obrigação ou constrangimento.” 

Zeichner (1993), por sua vez, salienta que os professores quando trabalham em grupos 

colaborativos, como as equipes, conseguem desenvolver outras maneiras de ensinar, de pensar 

e agir de forma coletiva e assim, no fundo trata-se também de perpetuar o aprender a ensinar”. 

(ZEICHNER, 1993, p. 14) 

Sobre as atividades colaborativas no PIBID/UFOP, percebemos alguns apontamentos: 

 

A gente já fez… foi inclusive lá no ICHS… a gente fez oficinas né… Que os meninos 

da educação física organizaram para acontecer com outros PIBIDs…Lúcio 

(Educação Física) 

 

Cada PIBID ofereceu uma oficina e os outros PIBIDs e os outros projetos se 

inscreviam naquela oficina oferecida pela história, oferecida pela matemática e tal. 

Foi um momento super rico porque é...evidenciou o trabalho pro conjunto do, do 

PIBID né?!Oleir (História) 

 

Então foi um PIBID que além de temático ele foi interdisciplinar... é isso digamos 

que assim o desafio começou desde o início, pelo próprio perfil do subprojeto que 

eu escolhi né... Renata (Interdisciplinar Lit. Afro) 

 

o PIBID ciências era composto por bolsistas de biologia, química e física... e a ideia 

era que eles dialogassem né... planejassem isso juntos ... e a medida que eles 

dialogassem... eles de certa forma contemplassem, uma perspectiva mais 

interdisciplinar... né alguns projetos a gente conseguiu... com alguns grupos a gente 

conseguiu... com outros não...Wilson (Interdisciplinar em Ciências) 

 

Então o evento que eles fizeram num dia desses… tem pouquíssimo tempo sabe? 

Falando do corpo… E eu tenho a disciplina educação física corpo cultura e eu falei 

gente… Por que eu não tinha pensado até hoje em envolver os alunos com algo 

prático… Né?... Então eu já… Elaborei... Vai ser semestre que vem… Vai ser com 

um convite feito aos colegas do PIBID de artes cênicas a gente vai fazer uma… 

Uma mini performance aqui com os membros da artes cênicas junto com os 

meninos do PIBID… Dentro dessa disciplina… Quem sabe assim eu consigo atingir 

as duas coisas né… Os meninos do PIBID e os meninos da disciplina... Lúcio 

(Educação Física) 

 

Dessa maneira, os coordenadores evidenciam nos relatos que o PIBID possibilitou o 

diálogo e a interação entre áreas do conhecimento, desde a interlocução até a constituição do 

subprojeto, como é o caso do interdisciplinar em História, Cultura e Literatura Afrobrasileira 

e o interdisciplinar em Ciências. Assim, o trabalho colaborativo, coletivo e interdisciplinar 

pode se desdobrar em formas diferentes de ensinar e de aprender devido à amplitude e riqueza 

desse processo. 
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O PIBID é uma possibilidade de um lugar diferenciado. Nóvoa (2009) considera os 

espaços coletivos de formação, como “terceiro lugar de formação”, e, de acordo com 

Rodrigues (2016, p. 23), é um espaço híbrido que possibilita a formação mútua de professores 

da educação básica e do ensino superior, proporcionando assim, um diálogo entre o 

conhecimento prático intermediado pela profissão e pela formação acadêmica. 

 A formação articulada entre as dimensões da teoria e da prática são fundamentais para 

uma formação de professores sólida. Contudo, Nóvoa (2009, p. 9) afirma que é impossível 

definir o “bom professor” uma vez que as suas características, “competências” são inúmeras. 

Deste modo, sugere alguns apontamentos que caracterizam o trabalho docente na atualidade, 

que perpassam as dimensões pessoais e profissionais da identidade dos professores. Para isso, 

constrói o argumento sobre a profissionalidade docente que não diminui ou extingue-se da 

pessoalidade do professor. 

 Deste modo, aponta o “conhecimento” como um elemento importante para a 

aprendizagem dos alunos. Transformando assim, em “cultura profissional” capaz de se inter-

relacionar, articulando portanto, perspectivas da profissão, a instituição escolar, aprendizagem 

com colegas experientes na profissão, promoção de registros das práticas, reflexões, 

indagações e constante aperfeiçoamento. 

 No “tato pedagógico” apresenta sobre a comunicação que transparece a relação com o 

outro, construindo uma relação de comunicação a partir da educação. O “trabalho em equipe” 

exige, para Nóvoa (2009) em reforço das dimensões coletivas e colaborativas, além da 

intervenção conjunta, tratando de novos modos de profissionalidade docente. 

 O “compromisso social” é outro elemento destacado, que busca trabalhar com o 

sujeito a partir da lógica da realidade da escola e intervir nesse espaço a partir da garantia de 

direitos e acessos. 

 Deste modo, o professor e o formador de professores, assumindo um compromisso 

com a sua própria formação, deve segundo Nóvoa (2009, p. 84) “abandonar a lógica do 

professor como transmissor de saber. Portanto, para Nóvoa (2009) A profissão docente é 

caracterizada pelo terceiro lugar, onde os investimentos para a construção da profissão e do 

conhecimento profissional docente são pautados a partir dos vieses teóricos- metodológicos. 

 Diante do exposto, Nóvoa (2009) menciona quatro aspectos importantes para a 

formação de professores: 1) trabalhar com situações concretas desafiadoras buscando 

soluções; 2) compreender o conhecimento nas dimensões que são imbricadas pela teoria e 

prática; 3) Transformar os saberes para a reelaboração como sugere, “transformação 
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deliberativa” que busca respostas para questões de ordens variadas; 4) trazer o aspecto da 

responsabilidade profissional, buscando a inovação e mudanças. (NÓVOA, 2009, p. 35). 

 O coordenador de área Miguel (Pedagogia) menciona a vivência que tiveram no 

subprojeto Pedagogia/Alfabetização, trabalhando com o aspecto das questões desafiadoras 

para a educação básica: 

 

[...] essas... exatamente... de fazer com que as escolas percebessem... perspectivas 

de trabalho...e entendessem que essas crianças conseguem aprender e que há um 

problema metodológico... aí eu volto lá naquele início quando a gente discutiu... 

sim... há um problema no ensino... exatamente... ou seja você tem sempre uma 

lógica daquele coletivo... trabalha para aquele coletivo... homogeneíza essa sala de 

aula...ou seja... põe todo mundo muito próximo em algumas características... 

aqueles que não estão dando conta vão ficando... os que dão conta vão avançando... 

e aí o que a gente fez foi isso... pegar aqueles que não estavam dando conta... ali... 

segundo os professores... e trabalhar com eles... e mostrar para os professores 

“olha só...eles aprenderam” né...bastaram assim... algumas intervenções e esses 

meninos aprenderam... tanto é que assim... na primeira avaliação a gente tinha 

alunos do terceiro ano que mal reconhecia letras... a gente terminou o PIBID... com 

um alto índice de leitura no terceiro ano... e isso modificou... e eu tenho isso como 

resultado... Miguel (Pedagogia) 

 

Ao que parece, o coordenador de área, Miguel, questiona o ensino coletivo dentro do 

aspecto da aprendizagem, uma vez que esse modelo pode se demonstrar como dificultador 

para a aprendizagem no contexto de formação da educação básica pública quando pensamos 

as condições reais das salas de aula e os alunos da educação básica, etc. A profissão 

vivenciada em aspecto de um coletivo formativo, ou um terceiro espaço de formação, permite 

um trabalho mais pontual e eficaz para os aspectos mais singulares e desafiantes da profissão. 

 

quanto mais observo a escola... quanto mais eu consigo ter a dimensão do cotidiano 

da Escola da Educação Básica é... mais isso me permite por exemplo... desenvolver 

trabalhos em sala de aula na formação dos alunos né...ou seja... ter essa dimensão 

da educação básica... da escola... nos permite dialogar... de forma mais clara com 

os alunos...e estabelecer uma relação teoria e prática também um pouco 

mais...palpável né...Miguel (Pedagogia) 

 

Dessa forma, o PIBID/UFOP contribuiu para que ele pudesse, a partir da investigação 

in loco, traçar um trabalho que pudesse ter mais qualidade para a formação dos licenciandos, 

ou seja, que estivesse mais próximo da realidade concreta que eles vivenciariam, enquanto 

professores, fazendo o elo entre teoria e prática. 

 A coordenadora de área Audineta (Música) enfatiza sobre o trabalho coletivo e 

colaborativo no PIBID: 
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[...] as ações mais interessantes que aconteceram no PIBID... primeira coisa que 

aconteceu muito importante...os alunos criativos que realmente é...propunham 

ideias... criativas...eles tem... uma...uma força para o grupo inacreditável...pela 

criação e principalmente porque na maioria das vezes eles são mais arrojados...eles 

são mais corajosos...e... além de eles criarem... eles têm a coragem de levar... 

Audineta (Música) 

 

 Audineta considera as ações do PIBID/UFOP interessantes quando possibilitam novos 

olhares. Nóvoa (2009) enfatiza que o espaço do programa parece ser um lugar importante para 

exercitar as dimensões profissionais e pessoais do professor. Nesse sentido, a professora 

Maria (Pedagogia) pondera as situações desafiadoras para os bolsistas e para si mesma: 

 

bom... eu tinha as minhas... a atuação junto com os bolsistas né... que eram as 

reuniões para gente pensar...refletir o que elas estavam vivendo... eu tinha as 

minhas idas a escola que é quando... eu estou te dizendo que eu ia fazer junto com 

elas... eu ia fazer junto com elas a intervenção para elas me verem também 

fazendo...né... eu achava isso muito importante porque... na medida em que eu ia e 

enfrentava junto com elas o que elas falaram que era difícil... “a... a sala da 

professora fulana não para quieta, os meninos não se interessam... por nada...” 

então eu falei... vamos juntos... vamos ver o que que vai acontecer né... se vai ser 

dessa forma mesmo que vocês estão dizendo...e... a gente fazia as reuniões com as... 

as articulações com as direções... com as professoras né... supervisoras nas escolas 

e... trabalhava junto com as equipe grande né... então eu acho que assim... em 

suma... resumindo era isso né... Maria (Pedagogia) 

 

O professor Natércio (Matemática) descreve suas atividades como coordenador de 

área do subprojeto, destacando aspectos da formação que incidiram sobre todos os envolvidos 

no PIBID/Matemática, como: trabalhar em grupos, criar jogos, aprender novas formas de 

ensinar o conteúdo, trabalhar com exercícios assistindo aos alunos “de carteira em carteira”. 

Dessa maneira, Natércio considera importante e essencial seu papel como coordenador de 

área pois, nos momentos de reuniões de formação, afirma que revisitaram conteúdos da 

educação básica trabalhando as lacunas na formação dos licenciandos. 

Buscaram, no PIBID, desenvolver o aspecto da “desenvoltura como professor”, 

construindo a segurança profissional e buscando metodologias, bem próximos ao grupo, onde 

foi possível acompanhar as reais dificuldades dos bolsistas: 

 

[...] nós fizemos diversas atividades...((risos))... então... nós tivemos...dentro das 

várias coisas que eu me lembro assim... que eu gostava muito...a gente tinha o 

seminário de formação é... de conteúdo... esse era voltado unicamente para é... 

preencher lacunas do ensino fundamental e do ensino médio... porque querendo ou 

não você fala assim “não...ele está fazendo o curso de matemática então ele domina 

todo o conteúdo” não... eles tem... várias deficiências... várias lacunas que precisam 

ser preenchidas e aí o que nós fazíamos nesse seminário era... a gente pegava os 

conteúdos do ensino fundamental... e do ensino médio... e revivia este conteúdo... 

dentro da ótica do que a gente acreditava que era a melhor maneira de fazê-

lo...e...ao mesmo tempo que a gente estava fazendo um trabalho de... é... 
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desenvoltura dos alunos enquanto futuros professores né... saber... ir para frente... 

articular e... expor... e a gente estava também recuperando em relação à conteúdo... 

e isso para mim era formidável... assim... porque era uma oportunidade 

significativa que eu tinha... de ver quais eram dificuldades que eles tinham... com 

relação à conteúdos que a gente chamaria de “básicos”...e como é que a gente 

poderia trabalhar isso... e aí... detectando esse tipo de coisa a gente poderia propor 

alternativas diferentes de atuar... por exemplo... tivemos a oportunidade de criar 

alguns jogos... para ministrar determinados conteúdos... que eu jamais tinha 

imaginado que eu... que eles pudesse fazer... mas eu propus... que eles fizessem um 

jogo para trabalhar com... sei lá... com fração... um jogo para trabalhar com este 

tipo de operação... um jogo para trabalhar com função...porque... com jogos eu 

acredito que os jogos ajudam bastante... porque você é... é desenvolve muito o seu 

raciocínio lógico... trabalhando com jogos e tal... e aí essa era uma oportunidade 

bastante significativa... outra foi a oportunidade de trabalhar em grupos que é... é 

muito difícil trabalhar em grupo... é... eu particularmente... eu tenho problema em 

traba... problema não... eu...eu sempre gostei de fazer meus trabalhos sozinho... só 

que... a gente sabe que hoje em dia... é... não tem como... você tem que trabalhar em 

grupo... em equipe... então tem que trabalhar em equipe...então a oportunidade que 

você tem de trabalhar em equipe... que foi bem...razoável... e eles desenvolveram 

várias... eles... eles foram os mentores intelectuais de várias ações na escola...tipo... 

gincana... é... mostra de profissão... feira de cultura... tudo que eles propuseram... 

eles propuseram... e eles que desenvolveram com os alunos... é proporão os 

problemas para os alunos... e chamaram os alunos para participar... e os alunos 

participaram... e eles ajudaram a desenvolver todas as atividades... então você vê 

que ali... você conseguiu é... fazer com que... é... aquele aluno tivesse a 

oportunidade de vivenciar coisas que eles vão vivenciar enquanto professores... mas 

já tiveram a oportunidade de vivenciar e já já... vão com aquilo... quando eles forem 

para sala de aula... eles já vão com aquilo trabalhado...né... já não vai ter medo... 

porque a gente... né...tem medo daquilo que é novo... e já não vai ser novo pra eles... 

então... Natércio (Matemática) 

 

Assim, percebemos que essas vivências colaboram para que todos os atores envolvidos 

repensem suas práticas, as modifiquem, desenvolvam novas e até transformem sua própria 

sala de aula e sua forma de trabalho diante da demanda de trabalho em equipe. 

Em virtude dessas vivencias no PIBID, buscamos compreender as principais 

motivações dos coordenadores de área em participarem do PIBID. Entre as declarações 

destacamos os seguintes pontos: formação, escola, área de interesse. 

Em formação, alguns coordenadores de área ressaltaram que suas principais 

motivações estavam ligadas à: ofertar bolsas de iniciação à docência, trabalhar coletivamente, 

acompanhar os licenciandos mais próximo da escola, aumentar sua possibilidade de articular 

elementos da escola nas suas aulas, ampliar o trabalho de formação e empoderamento dos 

alunos sobre a região, trabalhar a formação de professores com mais intensidade, contribuir 

com professores da educação básica para refletir sobre a própria prática e o alinhamento da 

teoria e a prática, ser ligado à formação de professores. 

Em relação à escola, destacam-se os pontos: práticas coletivas e colaborativas na 

escola, vinculação da área de interesse do formador com a escola, aproximação da educação 

básica, aproximação dos professores deste nível de ensino, acompanhamento e formação 
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inicial, retorno ao contexto da escola, empoderamento cultural na escola, ampliação do 

próprio trabalho por meio dos bolsistas.  

Um dos aspectos destacados sobre a área de interesse do formador, foi estar vinculado 

à área de formação e de pesquisa e conhecer a cidade onde a universidade e o PIBID estavam 

inseridos. 

Fernandes (2016, p. 39) reforça a importância da aproximação e articulação da 

formação de professores que envolva a escola e a comunidade. Contudo, ressalta que a 

aproximação envolve a aprendizagem da complexidade do contexto da escola e do território 

em que se situa. 

 

Uma formação mais próxima do campo de atuação é um aspecto significativo no 

programa, ou seja, uma formação em contexto. A formação em contexto pode 

possibilitar aos sujeitos um conhecimento de extensão e profundidade das diferentes 

dimensões que cercam o seu campo de atuação. Conhecer a escola não é conhecer 

apenas o espaço de sala de aula e os aspectos que se articulam aos processos de 

ensino e aprendizagem. Conhecer a escola significa também conhecer as diferentes 

relações de professores com os gestores, os processos de organização e a articulação 

da escola com a comunidade e seu entorno, entre outros aspectos. Todavia, uma 

aproximação com a escola não significa, necessariamente, um envolvimento com as 

relações que a constituem. Por essa razão, a defesa centra-se em uma aproximação 

na qual se desenvolvam ações em parcerias que possam favorecer o envolvimento 

dos sujeitos com a realidade escolar. Vale ressaltar que essa aproximação não é 

indicada apenas ao licenciando, mas também ao formador. (FERNANDES, 2016, p. 

39) 

 

Desse modo, percebemos que a maioria dos coordenadores de área do PIBID/UFOP 

estão engajados na formação de professores, centrando as motivações pelo programa 

relacionadas aos aspectos ligados à formação, sendo eles no contexto mais específico da sua 

área de interesse ou na relação entre a escola e o contexto em que se insere. 

Quanto aos desafios enfrentados durante a coordenação de área dos subprojetos do 

PIBID/UFOP, ressaltam que um dos desafios mais enfatizados pelos coordenadores foi a 

rotatividade de pessoas, que impossibilitavam uma articulação mais eficiente do subprojeto. 

Dentre essas, estavam a rotatividade de direções apontada por Natércio, Maria e Deise: 

 

[...] o maior problema que eu tive enquanto coordenador... no início... foi a 

resistência da escola em aceitar os alunos do projeto como...é... como parceiros... 

como parceiros é que... fazer com que eles entendesse que ele estava fazendo parte 

na formação daqueles futuros professores...que era para... que era eles... estava 

contribuindo de uma maneira significativa... para poder melhorar não só a 

formação daqueles futuros professores como melhorar de fato a aprendizagem dos 

alunos né... de uma forma indireta era isso que que ia acontecer... então essa foi 

uma das maiores resistências... vencemos isso é... em algumas vezes... outras vezes 

voltava... mudava de direção essas coisas... é muito político... no final das contas... 

mas essa foi um dos maiores obstáculos... Natércio (Matemática) 
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isso é um grande desafio... uma rotatividade... não porque ele deixava o PIBID em 

si... mas o curso de licenciatura ou a UFOP... aí tinha que ser desligado... Deise 

(Química) 

 

eu já peguei as escolas escolhidas né... pelas coordenadoras que me antecederam... 

que então um desafio muito grande era permanecer nessa escola... porque era uma 

escola bastante precária... localizada em uma região de Mariana é... que sofria 

muito com a falta de políticas públicas e tal...e... uma escola também na 

comunidade muito estigmatizada... e então assim... um desafio muito grande ficar 

lá... todo ano eu ia me apresentava a direção da escola... apresentava os bolsistas e 

daí a pouco a gente tinha uma troca de direção... 

 É uma rotatividade muito grande de direção... de equipe docente... então a gente 

formava um acordo... começava a construir alguma coisa com professor... esse 

professor no ano seguinte não estava... é... uma dificuldade... com os próprios 

bolsistas né... o trato com os bolsistas também é um desafio muito grande né... de 

fazer com que a experiência seja boa para eles... outro desafio é fazer a escola 

entender o que que era o papel do bolsista ali... do professor em formação ali... é 

isso que eu estou te falando... Maria (Pedagogia) 

 

Deise, ressalta a rotatividade de bolsistas e a implicação na substituição dos mesmos 

quando finalizavam o curso. Os desafios enfrentados na escola são vários, entre eles a troca de 

direções que dificultava o trabalho pois, a cada mudança para um novo gestor, o projeto 

deveria ser reafirmado e apresentado novamente, a fim de garantir a qualidade e a proposta do 

trabalho. Além disso, como ressalta Maria (Pedagogia) e Natércio (Matemática), as escolas 

tinham dificuldades em entender o papel do bolsista na escola e em compreendê-los como 

parceiros, solicitando-os em outras funções e atividades.  

Em relação às implicações políticas, Maria (Pedagogia) afirma a condição de 

precariedade da escola parceira, onde o subprojeto que coordenava atuou, uma comunidade 

estigmatizada e muito pobre. Helton (Teatro) salienta sobre a dificuldade de articular as redes 

e Dorcelina (Pedagogia) expõe a dificuldade enfrentada nos limites da política. Como por 

exemplo, o subprojeto que coordenava, tinha o viés da EJA, desse modo, a política de 

nucleação da rede de ensino no município, impossibilitava o trabalho, em função da 

quantidade de alunos por escola, uma vez que existem poucas escolas para se trabalhar a EJA 

na região. 

 

eu já peguei as escolas escolhidas né... pelas coordenadoras que me antecederam... 

que então um desafio muito grande era permanecer nessa escola... porque era uma 

escola bastante precária... localizada em uma região de Mariana é... que sofria 

muito com a falta de políticas públicas e tal...e... uma escola também na 

comunidade muito estigmatizada... e então assim... um desafio muito grande ficar 

lá... Maria (Pedagogia) 

 

é fazer educação no Brasil né… E conseguir articular isso... De uma forma mais 

ampla como uma teia... Era muito difícil articular... Universidade... Prefeitura... 

Estado... Iniciativa privada… Comunidade... Entendeu… Parece que era um projeto 

só da UFOP... Helton (Teatro) 
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Ela começa a política de nucleação de escolas na educação do campo... E eles... 

Aplicam essa política da Educação de Jovens e Adultos, ou seja, por exemplo, Em 

Ouro Preto tem uma escola no centro que trabalha com educação de jovens e 

adultos para toda cidade... E tem uma sala... Então eu tenho 15 bolsistas... Hoje eu 

tenho uns 24 bolsistas né... Como que eu coloco oito numa sala? Não posso pegar 

aquela escola... Dorcelina (Pedagogia) 

 

Desta maneira, ao que parece, é que se faz necessário a articulação do programa em 

esfera macro, dentro das redes de ensino e educação. Como menciona Helton, devido à 

urgência de que as políticas de formação de professores estabeleçam parcerias efetivas com o 

compromisso pela formação de professores em todos os âmbitos e sejam feitas nas secretarias 

de educação dos municípios, dentro das universidades e diretamente com o Estado. 

Nesse sentido, a partir da parceria, clareza do envolvimento e articulação do programa 

nas esferas macro, é possível diminuir os obstáculos em relação a como a política foi 

implementada no âmbito local, como no caso do subprojeto EJA que vivenciou dificuldades 

na organização dos bolsistas tendo em vista a falta de escolas que detém a modalidade de 

ensino e a distribuição de bolsistas para atender às salas de aula e escolas. 

A coordenadora de área Maria (Pedagogia) ressalta a dificuldade em permanecer em 

escolas com situações desafiadoras, relacionadas à precariedade. Contudo, o Artigo 8º, da 

Portaria 096/2013, recomenda que as instituições atendam as escolas: 

 

I – que tenham obtido Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) abaixo 

da média nacional e naquelas que tenham experiências bem sucedidas de ensino e 

aprendizagem, a fim de apreender as diferentes realidades e necessidades de 

educação básica e de contribuir para a elevação do Ideb, compreendendo-o nos seus 

aspectos descritivos, limites e possibilidades (BRASIL, 2013, p. 4). 

 

 Neste caso, é importante a vivência em escolas com dificuldades de aprendizagem e 

locais diversos, para que os licenciandos vivenciem as situações reais que encontrarão na 

educação básica das escolas públicas, refletindo sobre e ressignificando esses espaços, em 

contribuição com práticas diferenciadas, trazendo inovações para a escola e articulando os 

saberes, como apontou Nóvoa (2009), para buscar soluções a partir dessas vivências. 

 Outro desafio enfrentado no PIBID/UFOP foi relacionado a falta de verbas. Segundo 

Dorcelina (Pedagogia) enfatiza, a dificuldade em relação à falta de material ocasionadas pela 

escassez do recurso financeiro, Maria (Pedagogia) e Deise (Química) apontam o pouco 

recurso dos subprojetos e Helton (Teatro) ressaltou à burocracia em relação aos recursos para 

disponibilização da verba que inviabilizava o trabalho: 
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Em quanto política pública né... O limite dela... A falta de material para elaboração 

das atividades... A falta da possibilidade da gente criar uma coisa... que vá além da 

sala de aula... Dorcelina (Pedagogia) 

 

e aí tinha um desafio né... de estar dentro das escolas fazendo o trabalho... com 

pouco recurso... Maria (Pedagogia) 

 

foi no final de 2015... quando teve o primeiro corte... grande... na verdade a gente 

trabalhou 2015 todo... sem nenhum financiamento... assim... o dinheiro dos 

projetos... não tinha nada... então muitas atividades... ((entre riso)) eu bancava... os 

alunos... queriam fazer um experimento... não tinha um reagente... e ai... no final de 

2015 teve um corte grande... a gente fez esse movimento... Deise (Química) 

 

Eu acho que começa pela própria burocracia... Do PIBID... O que é uma... 

Burocracia brasileira... Típica do padrão federal... Que tornavam coisas 

impossíveis... Eu tirei dinheiro do meu bolso várias vezes... Né por que... Conseguir 

fazer licitação... Que não tem... Em Ouro Preto... Ou que a pessoa não tem nota... 

Tu acaba pagando do teu bolso... Então assim... A burocracia... Ela inviabilizava... 

Da maneira que era posta... Eu sei que é todo um controle para evitar fraudes... 

Mas se fosse para evitar fraudes nesse país né minha gente... Imagina que nós 

iríamos estar... Roubando 100 reais... Enquanto tem pessoas roubando 100 

milhões… É o tipo da coisa... Helton (Teatro) 

 

Assim, há necessidade de ampliação dos recursos para o projeto, que considere a 

materialidade necessária para o desenvolvimento viável do mesmo, como exemplifica Helton 

(Teatro), com o deslocamento por transportes coletivos, dentre outros materiais, de modo que 

não precisem dispor dos próprios recursos.  

Para a professora Flavia (Letras), outro aspecto desafiador foi relacionado à 

formação/prática, a mesma conta que sua pouca experiência na educação básica a fez 

considerar que a coordenação de área era desafiadora, uma vez que o tempo de experiência 

pequeno era um fator preocupante para se trabalhar com a área de ensino. No entanto, através 

de um trabalho em conjunto com outro colega, conseguiu orientar os licenciandos no 

subprojeto. 

Os outros coordenadores de área citaram alguns desafios como: conseguir desenvolver 

todas as atividades propostas, tendo em vista à pouca entrada da temática na escola, a 

heterogeneidade de profissionais e formação, criar ambientes propícios de aprendizagem, 

trabalhar autoria dos licenciandos, motivar os licenciandos e professores da educação básica, 

gerir pessoas, mostrar às escolas e professores que é possível aprender, lidar com os alunos da 

educação básica, coordenar um grupo grande de alunos, trabalhar a temática articulada de 

forma interdisciplinar, contar com a participação dos supervisores nas reuniões, ter a 

colaboração das escolas, impor a autoridade, trabalhar a valorização da profissão que é 

desvalorizada. 
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a minha principal dificuldade, é gerir pessoas... é você pegar um grupo, e nesse 

grupo, você ter é... as professoras da educação básica... as supervisoras... você ter 

os licenciandos... e você de certa forma... criar uma rotina de trabalho... criar uma 

rotina de formação... criar uma... uma... um compromisso com o projeto... a outra 

principalmente com relação aos bolsistas é... que muito da minha atuação como 

coordenador de PIBID era... tentar que eles se tornassem autores da sua... prática... 

né ... então... essa questão da autoria... da escrita, da leitura... ela sempre foi muito 

cara a mim... então muitas vezes eu... eu não consegui motivá-los. Wilson 

(Interdisciplinar em Ciências) 
 

o desafio era esse... conseguisse fazer com que esses alunos se 

desenvolvessem...aprendessem... né... e as escolas percebessem né que era possível 

fazer algo diferente... a gente viu isso no resultado... os meninos realmente 

avançaram... a gente teve uma diminuição na dificuldade de aprendizagem dentro 

das escolas... e vimos muitos professores modificarem práticas a partir desse 

movimento dentro do PIBID... então esse foi um desafio... Miguel (Pedagogia) 

 

Embora eu tenha também... tenha ao longo de... críticas a minha própria atuação e 

a...e a formulação do programa, por exemplo eu acho que é muito pra um 

coordenador só. Né?! Você coordenar 20 bolsistas é demais. Eu achava que era 

ideal... eu...eu preferi não ter a...a...a bolsa de coordenador ou que ela virasse 

um...um fundo sabe?! Mas que tivesse, que eu coordenasse uma escola, um outro 

colega do curso coordenasse outra escola percebe?!Mas por vezes era necessário 

eu também impor certa direção né?! É...e isso pra mim foi bem difícil porque... eu 

tenho um certo pendor é... anarquista né?! Na minha formação política, que eu 

acredito muito na autonomia dos sujeitos e na responsabilidade que cada um tem. 

Então por vezes eu acho que eu deixava o trabalho correr meio solto entendeu?! 

Oleir (História) 
 

isso é um desafio de...você... trabalhar essa perspectiva da... da motivação enquanto 

profissional... e aí... tanto da perspectiva dos bolsistas quanto dos professores... 

numa profissão que é desvalorizada. Deise (Química) 

 

A partir dos excertos, é possível perceber que os desafios envolvendo a formação são 

amplos e complexos. Desde problemas, como a identidade da docência, valorização 

profissional, quanto à aprendizagens de gestão de pessoas que envolvem grupos de trabalhos, 

gestão orçamentária do programa, logísticas, etc.  

 Entendemos que a análise das entrevistas nos possibilitou a compreensão que, esse 

grupo de coordenadores de área, se aproximou de uma discussão crítica sobre o PIBID e sua 

atuação e, alinhados à concepção do programa, articularam a linha pedagógica que a DEB 

concebeu da formação continuada.  

 Os coordenadores de área apontaram caminhos diferentes para a formação de 

professores que estão diretamente relacionados a sua concepção de professor e de educação. 

Alguns mais ligados aos aspectos do ensino, outros da aprendizagem. No entanto, todos 

buscam trazer em momentos diversos em seus relatos a articulação entre a teoria e a prática e 

a indissociabilidade desses dois processos que se intercomplementam. 

 Buscaram evidenciar o ganho para a universidade em relação à aproximação das 

escolas, no entanto, a articulação da educação básica e o ensino superior ainda fica restrito aos 
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participantes do PIBID que tem a possibilidade de acompanhar os licenciandos in loco nas 

escolas. 

 É notório que a experiência vivenciada no programa possibilita repensar práticas e 

contribui para a reflexão-ação-reflexão, que pode repercutir na sala de aula de alguma 

maneira. Entretanto, sabemos, que a transformação e as mudanças são geradas a partir da 

ressignificação realizada pelos sujeitos sobre a sua própria pessoalidade e profissionalidade, 

assim, os relatos colaboram para um indicativo de mudanças e contribuições do PIBID para a 

prática e formação destes coordenadores de área. 

 Ressaltamos que o fazer docente alinhado à proposta de Nóvoa (2009) de rompimento 

com a fragmentação da teoria e prática, e ainda, com a racionalidade técnica é um caminho 

que ainda gerará conflitos e disputas pelo conforto e por, coincidentemente, terem sido 

formados por esses modelos. 

A tese de Nóvoa (2009) sobre formar os professores na profissão se torna um caminho 

viável, como um “terceiro espaço” de formação que se articula de forma híbrida, 

contribuindo, coerentemente, com a formação de professores. 

Através do PIBID, pôde-se valorizar a formação de maneira ampla e, envolver a educação 

básica e o ensino superior articulados no contexto da sala de aula, sobretudo, da educação 

pública. Consideramos que o PIBID foi o programa que conseguiu melhor articular essas 

dimensões de formação como um espaço híbrido. No entanto, o programa sofreu cortes e 

buscou a resistência para se defender da descontinuidade e finalização. 

O PIBID, assim, vivenciou diversos momentos de tensão e conflitos. Assim, criaram-

se desafios para o programa. Além de estar em um programa em crise, que vive a tensão da 

descontinuidade, outro desafio que o programa encontrou foi a interlocução e participação da 

Universidade. 

 Helton (Teatro) acentua que um dos desafios encontrados no PIBID era mostrar para a 

própria universidade a importância do programa. Nesse viés, o participante ressalta que é uma 

situação desgastante proceder esse trabalho de convencimento de que é um programa da 

universidade como um todo e da importância dele. 

 

Os reitores mudaram... As administrações mudaram... os pró-reitores Em alguns 

momentos... A dificuldade da própria UFOP em entender... Isso como um projeto da 

UFOP... Junto com a sua comunidade escolar... E junto com a comunidade escolar 

da cidade... E junto com a... Comunidade... Ela entende como projeto de educação... 

Projeto lá... Das licenciaturas... Entendesse... Mas não é um projeto lá das 

licenciaturas... É um projeto da UFOP... Isso tem que ser reafirmado sempre... 

Sabe... Desgastante demais assim... Nesse sentido... Tem que convencer alguns 

reitores... Tem que convencer algumas pessoas... Helton (Teatro) 
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Maria (Pedagogia) ressalta que o grupo de professores do PIBID/UFOP colaborou 

com a discussão sobre as Diretrizes Nacionais de formação de professores, trabalhando de 

forma coletiva para pensar “qual é o sujeito que a UFOP quer formar?” 

 

[...] o grupo de professores do PIBID teve uma interferência muito positiva nessa 

discussão... porque ele se constituiu como um grupo... de formador de professores... 

e que ao longo do tempo de coordenador do PIBID foi pensando nisso... o que que é 

formar um professor né? Então os da Pedagogia em diálogo com os da Química... 

com os da Educação Física... com os da História... acabaram é... constituindo um 

grupo que protagonizou mesmo essa discussão da pedagogia na UFOP... então 

assim [...] Maria (Pedagogia) 

 

 Ainda, ressalta que o grupo a fez se sentir fortalecida tendo em vista que o programa 

passava por mudanças estruturais e tensões favoreceram a insegurança em relação à 

permanência ou finalização109 do programa. Destacamos que, como Maria (Pedagogia) 

ressalta, todos no PIBID gostavam de ser professores e isso é um aspecto fundamental: 

 

eu me vi fortalecida como professora... porque eu estava num grupo... que era um 

grupo de ponta... um grupo que assumiu o protagonismo dentro da universidade... e 

todo mundo que estava ali gostava muito de ser professor...né... então isso me deu 

assim... um suporte muito grande... porque o trabalho dentro da universidade, 

Fernanda... ele não é assim “bacana assim” tão... a gente não tem um grupo tão 

coeso igual a gente tem na Escola de Educação Básica... que você entra... tem uma 

sala de professores... todo mundo tomar um café junto... um sabe o que que o outro 

está fazendo... você ajuda seu colega com alguma coisa... o trabalho mais isolado... 

e o grupo do PIBID me possibilitou reviver isso da Educação Básica... de você ter 

um corpo junto né... um grupo... uma equipe... trabalhando junto... porque eu tenho 

um departamento mas ele não me dá essa sensação de coesão... não tão forte 

quanto o grupo do PIBID me dava... né... então eu acho que de toda forma essa 

experiência toda fortaleceu... qualificou muito...minha atuação... Maria 

(Pedagogia) 

 

O coordenador de área, Oleir (História), também reforça a importância do grupo do 

PIBID/UFOP para as licenciaturas na universidade, como os coordenadores Dorcelina 

(Pedagogia), Natércio (Matemática): 

 

Definitivamente, acho que mudou pra melhor. É...e mudou pra melhor na minha 

relação, porque garantiu a existência do programa né?! Garantiu a reflexão sobre 

a formação. O lugar mais poderoso dentro dos cursos de licenciatura e não um 

lugar é...periférico. entende?! Garantiu para a licenciatura é...e pra formação...pra 

preocupação com a formação uma centralidade dentro dos cursos que eu acho que, 

que...que não existia antes com a intensidade que o PIBID produziu. Então eu acho 

                                                           
109 O programa permaneceu até fevereiro de 2018 neste Edital e posteriormente, a CAPES publicou um novo 

edital para o PIBID nº 07/2018, alterando o funcionamento e a estrutura do programa em relação ao edital 

anterior.  
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que isso mudou é, a... pra melhor as licenciaturas, pelo menos eu acho que a 

licenciatura da UFOP mudou pra melhor. E ai a gente tem exemplos concretos né?! 

Oleir (História) 

 

E começou aquela luta... Vai não... Vai fica... Não fica... E corta... Vamos acabar o 

edital e vamos parar... Justamente eu estava no grupo que acredita nesse trabalho e 

tal... Então a nossa coordenação institucional muito boa... Os colegas do PIBID são 

bem bacanas os colegas das outras licenciaturas são muito assim proativos... Então 

nós fizemos palestras nós fizemos a panfletagem toda no ICHS... As fitinhas, “fica 

PIBID” até tem na minha sala lá uma ainda... “fica PIBID” que nem aquelas do 

Senhor do Bonfim né... Marchas na rua... Pedimos para as escolas participarem 

também da opinião... O que era o PIBID para elas? O que significava esse trabalho 

junto com os alunos... Então foi esse movimento todo de luta mesmo... Porque é fácil 

chegar e dizer: “eu vou cortar”, mas você não conhece o que está acontecendo né... 

Dorcelina (Pedagogia) 

 

assim...impressionante... o movimento em si...é assim... eu percebi que... os alunos 

realmente estavam muito engajados...porque quando se... apareceu aquela ideia de 

que aquilo podia acabar... aí você viu o quão era importante o projeto... eu já sabia 

como era importante...eu já tinha minha ideia de quanto era importante o projeto 

para as licenciaturas em geral né... para muitos alunos... e os alunos também 

parece que perceberam esse tipo de coisa... Natércio (Matemática) 

 

Percebemos como o impacto do grupo de coordenadores do PIBID/UFOP pôde 

contribuir para uma visão direcionada para a licenciatura, que impactou a UFOP em 

momentos diferentes, como nas Câmaras de licenciatura discutindo o perfil de professores, 

como no movimento “Fica PIBID”.  

O engajamento do grupo de professores diminui o isolamento docente no ensino 

superior, que é um ponto bastante destacado na literatura. Os pesquisadores que estudam à 

docência no ensino superior ressaltam o isolamento profissional como um ponto complexo, já 

que reflete a ausência de espaços coletivos de diálogo, insatisfação, competitividade, 

individualismo e a falta de solidariedade, entre outros aspectos. 

Imbernón (2009, p.63) explica que o isolamento, se constitui quando “os membros 

assumem condutas e hábitos de trabalho nos quais primam o individualismo, a falta de 

solidariedade, a autonomia exagerada ou mal entendida, a privacidade”. No ensino superior, 

como aponta Maria, não há ambientes coletivos de construção do trabalho pedagógico como 

na educação básica e dessa forma, com o PIBID houve essa possibilidade de trabalho 

coletivo. 

A coordenadora Renata (Interdisciplinar Lit. Afro) conseguiu perceber a união dos 

coordenadores de área dentro da UFOP e salienta que esse fortalecimento promovido pelo 

PIBID é possível ser observado mesmo no edital nº 07/2018, que reestruturou o programa em 

relação ao edital anterior: 
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Para a gente assim né... o PIBID... com todas essas questões que eu comentei, 

realmente é um... é um projeto fundamental para a universidade e para as escolas 

né... para quem se se relacionou com o PIBID sabe a importância dele para mudar 

repensar a práticas pedagógicas, nas escolas e a própria universidade também... 

então... quando a gente teve essa ameaça do PIBID acabar e de uma forma ele 

acabou né... porque o que temos agora é uma versão bem diferente do que foi esse 

PIBID... né... foi um momento de muita apreensão, mas também um momento de 

muita luta... então nós por exemplo ao mesmo tempo que cuidava das questões que 

tinham a ver como nosso PIBID... a gente também se engajou dentro das escolas 

para levar o que eu estava acontecendo... quais implicações, que aquilo tinha para 

a escola... para a universidade e tal como forma também de acarrear a adesão dos 

profissionais que a gente convivia nas escolas né... então foi um momento de 

apreensão, foi um momento de... um momento crítico... eu especialmente pensava 

muito no quanto as escolas iam perder e os nossos bolsistas também, foi um 

momento de se juntar... inclusive os coordenadores dos PIBID’s em que suas áreas 

não eram as mesmas, mas a gente ficou mais junto e acho que isso fortaleceu a 

própria atuação do PIBID e foi a possiblidade de ainda termos PIBID até hoje 

acontecendo nas escolas, apesar das mudanças... Renata (Interdisciplinar Lit. 

Afro) 

 

Já a coordenadora Flávia (Letras) comenta que não conseguiu perceber efetivamente a 

universidade engajada com o PIBID, mas ressalta que recebeu elogios pelo programa. No 

entanto, a coordenadora salienta que, ao que parece, os elogios recebidos foram apenas um 

“coleguismo” por parte dos outros professores na UFOP, não demonstrando nenhuma 

efetividade prática de valorização do programa e/ou subprojetos relacionados às áreas: 

 

muitos elogiam por conta disso, mas eu vou te ser bem sincera, eu não sei se esse 

elogio efetivou alguma coisa na prática, talvez elogia porque a gente está perto né... 

porque participou... O que eu posso te dizer eu sei que algumas pessoas tem aquilo 

como... acham aquilo interessante mas minha percepção só vai até aí. Flávia 

(Letras) 

 

Afirma ainda, que durante o movimento do “Fica Pibid” no qual o programa esteve 

sobre ameaça de interrupção, o PIBID/UFOP se movimentou bastante juntamente com as 

escolas, no entanto, ressalta que não via uma postura da instituição direcionada para esta luta.  

 

nossa... olha a gente movimentou muito com relação a isso nós participamos bem, 

foi uma tristeza ter acabado... assim no formato anterior né, e ter se estruturado do 

jeito que este foi né... aliás foi até por isso que eu saí. Agora eu converso com a 

minha colega, e ela me conta e aí eu falo “nossa gente que é uma tristeza ter ficado 

do jeito que tá.” Porque perdeu tudo né... A essência mesmo eu acho ela que foi. 

Então a gente fez muitas atividades para os alunos participarem, não sei se é isso 

que você tá querendo saber mas a gente foi as escolas, os alunos participaram, a 

gente gravou vídeos, professores falavam, supervisores falavam, houve uma 

movimentação enorme aqui dentro da universidade, e nas reuniões de conselho que 

entrou chefes de departamento a gente sempre pediu apoio da pró-reitoria de 

graduação. Quem estava se envolvendo no PIBID de se envolver bastante, de corpo 

e alma, mas a universidade vou ser bem sincera com você, no início não sentia 

muita firmeza não, mas no finalzinho acabou apoiando. No início eu não percebia 

não, mas depois a gente começou a pressionar mais e tal ai eu acho que foi melhor 
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no final. Não foi do jeito que a gente queria o fato do PIBID de ter continuado não 

foi do jeito que a gente queria, que foi uma pena! Flávia (Letras) 

 

Assim, percebemos que ocorreu a mobilização do PIBID-UFOP através da 

organização dos participantes do programa, no entanto, como a coordenadora de área Flávia 

menciona, a universidade se envolveu tardiamente. Concomitantemente a essa percepção, o 

coordenador de área Oleir (História) ressaltou essa mesma “leitura” em relação à repercussão 

do PIBID na universidade: 

 

Ah foi acho que também, de novo assim, acho que foi uma coisa que, que malgrado 

o movimento que nós o PIBID fizemos não acho que, que, infelizmente eu acho que 

não repercutiu tanto, quer dizer ele repercutiu dentro da universidade, mas assim 

olhando desde o meu curso ou desde lá do ICHS eu acho que repercutiu menos do 

que deveria. Embora a força que teve não foi pequena né?! E...a própria, uma coisa 

aconteceu com o PIBID dentro da UFOP foi assim um reconhecimento crescente do 

trabalho até que o, o, o projeto foi interrompido quer dizer e agora tem um novo 

né?! Parece que só vai até o final do ano. É...então ã....eu acho que o fica PIBID 

ajudou a projetar o PIBID mas eu que a repercussão, a acolhida foi menor do que a 

gente esperava. Eu acho. Oleir (História) 

 

Assim, Oleir (História) argumenta que o movimento “Fica PIBID” politizou o 

“desmonte da educação” que, segundo o mesmo, está em curso com a eleição de Bolsonaro 

para Presidente, em Outubro de 2018, e a posse do ministro da educação Abraham Weintraub, 

em abril de 2019, dessa maneira, acredita que o movimento não teve a “acolhida” por parte da 

universidade da maneira que os participantes do programa esperavam.  

Acrescenta ainda que o desmonte das licenciaturas foi impulsionado pelo Ministro da 

Educação à época em 2015, que questionou a eficácia do PIBID. Ressalta, na entrevista, que a 

“reestruturação” do programa que ocasionou a descontinuidade do Edital 061/2013 e a 

formulação do novo Edital nº 07/2018, estava sinalizado para que a educação como um todo 

compreendesse o momento que seria vivenciado posteriormente. 

A professora Deise esclarece sobre a constante luta que vivenciaram no PIBID para a 

permanência do programa. Pois percebiam uma certa “invisibilidade” do programa dentro da 

universidade. 

 

mas desde o final de 2015 foi essa luta constante... de dar...esse engajamento dos 

Bolsistas nessa mobilização dos bolsistas foi muito grande... a gente foi nas 

escolas... fizemos atividade na praça... dentro da UFOP... foi muito interessante... 

inclusive, para mobilizar dentro da Universidade que a Universidade visse a 

importância das licenciaturas ali... né... porque... o PIBID era um projeto enorme 

com trezentos e tantos... quase quatrocentos bolsistas... eu acho que teve uma 

época... e era meio invisível dentro da Universidade... como se não tivesse nenhuma 

importância... inclusive para a permanência dos estudantes na UFOP... a evasão é 

uma coisa super discutida... e... a gente conseguiu pontuar... inclusive na reunião do 
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Conselho Universitário... na reunião com o reitor... essas questões... e deu eu acho 

que uma... uma possibilidade para licenciatura se firmar enquanto um grupo ali 

dentro... muito grande... eu acho que é foi um movimento fundamental... Deise 

(Química) 

 

 O movimento #FicaPIBID foi amplo em relação à mobilização das universidades para 

a permanência do programa, na Carta em Defesa do PIBID, escrita pelo Fórum de 

Coordenadores Institucionais do PIBID (ForPIBID). Esse era constituído por todos os 

coordenadores institucionais do PIBID e buscava interlocução com a Capes, esclarecendo 

que: 

 

Os cortes anunciados, sob o pretexto de recuperar “perdas” geradas pelos Programas 

implicam em descontinuidade política, fenômeno nefasto que marcou historicamente 

o campo da educação. Na verdade, dada a capilaridade e institucionalização 

alcançada, os cortes podem anular o esforço empreendido em regime de colaboração 

para edificar a política nacional de formação de professores. Tal ruptura implica não 

só na perda do investimento feito até aqui, mas no atraso de um projeto de educação 

que está em marcha, no adiamento ao combate às desigualdades, injustiças e 

problemas sociais, os quais sem a educação não serão jamais vencidos. (CARTA 

DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DO PIBID 24/02/2016). 

 

Nesse sentido, é possível compreender como a desarticulação de uma política pública 

influencia na formação de professores em todos os âmbitos. O programa iniciado em 2007, 

que foi sendo ampliado com o tempo, em 2015 começa a sofrer com a possibilidade de 

encerramento e, no ano de 2016, com a mudança de governo, há possibilidades reais de 

descontinuidade, o que em termos financeiros de investimento é prejudicial, uma vez que em 

pouco tempo de programa não é suficiente para avaliar a totalidade de suas potencialidades. 

Desse modo, todos os coordenadores de área que participaram dessa pesquisa 

reafirmaram a desmotivação, a frustração e a fragilização que esteve presente no 

desenvolvimento do PIBID do ano de 2015 até fevereiro de 2018 (mês em que o Edital 

encerrou). Destacaram que os subprojetos foram prejudicados, pois a insegurança sobre a 

continuidade ou o encerramento fez com que trabalhassem com ações de curto prazo. 

Gaspar (2017) mostra, em sua pesquisa, o mesmo momento vivenciado pelos 

coordenadores de área, onde a orientação da CAPES era a suspensão de novas bolsas após a 

conclusão de curso dos bolsistas de iniciação à docência que participavam dos subprojetos. A 

pesquisadora afirma que: “Merece também destaque o número de instituições que deixaram 

de trabalhar com o PIBID, diante dos problemas trazidos pelos cortes orçamentários, 

resultado da crise econômica vivenciada pelo país” (GASPAR, 2017, p. 90). 
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 Desse modo, a descontinuidade do programa trouxe inúmeros problemas no 

desenvolvimento das ações nos subprojetos que ficaram à mercê da situação política do país e 

da agenda governamental. Como destaca Miguel (Pedagogia), o PIBID “deu muito certo em 

2013, 2014... 2015 nós tivemos problemas em função do “fica PIBID” “não fica PIBID”... sai 

etc... ou seja... vários problemas né... então a gente teve quedas...”. Essas quedas destacadas 

pelo coordenador de área implicam em momentos difíceis, esclarece posteriormente que o 

movimento “Fica PIBID”: 

 

olha... foi difícil... é... porque que a gente teve brigar né... é uma coisa recorrente 

nesse país... a gente tem que sempre que brigar para que boas políticas 

permaneçam... porque elas são passageiras... né... e o Fica Pibid foi exaustivo... 

porque a gente tentava mobilizar o tempo inteiro... para a manutenção de um 

programa que o governo federal tinha claro né... tinha clareza de que ele 

funcionava né... eles já tinham dados sobre isso... tinham várias pesquisas 

acontecendo nesse sentido... mostrando que o PIBID tinha todo um diferencial... 

que ele precisava ser ampliado... inclusive no próprio Plano Nacional de 

Educação... né...havia todo uma alerta dizendo da ampliação do PIBID... quer 

dizer...tinha...força de lei e a gente tinha que brigar para que ele se mantivesse de 

alguma maneira... ou seja o tempo inteiro... a proposta era de corte... e é o que a 

gente vê...ou seja quando o país não está bem... a primeira coisa que se faz é cortar 

na educação e na saúde... como a gente viu isso agora... o fica PIBID foi uma... luta 

exaustiva para manter o PIBID e mesmo assim... não está mantido como foi um 

dia... Miguel (Pedagogia) 

 

Cabe destacar que o programa conseguiu alcançar tanto destaque quanto os programas 

de iniciação científica (PIBIC). No entanto, a insegurança em relação a sua permanência fez 

com que vários alunos o deixassem para buscar outras bolsas que não corriam o mesmo risco. 

Como ressaltou a professora Deise, anteriormente, a evasão é algo preocupante nas 

licenciaturas e muitos alunos, principalmente os licenciandos, devido às dificuldades 

financeiras dependem de bolsas para se manter em Ouro Preto. 

O que percebemos, nas falas dos coordenadores é que embora tenha sido um momento 

bastante desafiador para a continuidade do trabalho dentro das escolas e na universidade, 

buscando a formação de professores, foi um momento de luta bastante engajado pelo grupo do 

PIBID/UFOP, como também para as escolas e o entorno que estava imbricado nesse processo 

de luta e resistência. Embora alguns coordenadores de área ressaltassem nas entrevistas que 

alguns professores e atores dentro da universidade demonstraram-se um pouco à parte desse 

processo de luta, a universidade esteve muito encampada nessa discussão. 

O movimento “Fica PIBID” teve várias ações que buscaram a visibilidade do 

programa e a luta para a continuidade e permanência do desenho da estrutura do programa, 

como ressalta Gaspar (2017), o relatório avaliativo do programa apresentado pela Fundação 

Carlos Chagas (FCC) elaborado por Gatti et al. (2014), possibilitou construir pontos de 
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aprimoramento, e buscou aperfeiçoamento e qualidade nos documentos normativos que 

respaldam o programa. 

Gaspar (2017, p. 90) salienta que essas alterações foram incorporadas nos documentos, 

a partir de consulta pública de todos os envolvidos que originou a Portaria 096/2013 que 

regulamenta o PIBID. 

 

O resultado da consulta pública foi analisado pela equipe da Coordenação Geral de 

Programas de Valorização do Magistério, que incorporou as sugestões respeitando a 

legislação em vigor e as diferentes nuanças do programa. O aperfeiçoamento do 

PIBID buscou, também, ressaltar os seus aspectos pedagógicos por meio do novo 

regulamento (GASPAR, 2017, p. 90). 

  

A partir dessa busca de aperfeiçoamento e construção de normativas com a 

colaboração de todos os envolvidos, foi possível elaborar um documento mais concreto e que 

foi construído a partir de uma lógica democrática. No entanto, com os cortes e a possibilidade 

de finalização do Edital 061/2013, o PIBID foi reformulado, com previsão de atividades a 

partir de agosto de 2018 até 2020. Essa nova estruturação foi criticada pelos coordenadores, 

pois retirou aspectos importantes do programa que foram construídos coletivamente e 

expressos no Edital 061/2013. 

Os coordenadores de área do PIBID/UFOP participaram do movimento “Fica PIBID” 

e ressaltaram ações da mobilização e participação da universidade, escola, comunidade e ex-

bolsistas do programa. Nas palavras do coordenador de área Helton (Teatro): 

 

Foi muito... Muito forte... Foi uma coisa muito batalhada... Na época... Nós tivemos 

uma luta é grande... Em relação à universidade... E também para mobilizar a 

universidade... Para fazer a universidade entender que o PIBID... Era um projeto da 

universidade... E quem ganha é a universidade... A região é toda comunidade… Ou 

seja, tudo... Isso é bastante complicado da gente... Fazer com que a universidade 

abraçasse... Não que ela não estivesse... Empenhada em lutar pelo PIBID... Que ela 

abraçasse a causa mesmo... De uma forma afetiva e né… E bancasse um 

enfrentamento... Isso foi bastante complicado naquele momento… "Do fica 

PIBID"... Em compensação nós tivemos várias ações né... Nós fizemos várias 

passeatas... Ações... Atividades... E tudo mais... E acho que isso fortaleceu muito... 

O PIBID naquele momento... Tanto que depois veio novo edital... Não foi uma luta 

em ingloria... A gente fez e conseguiu o resultado que queria… Por que a ideia já 

era acabar com PIBID... No início de 2016 né... Helton (Teatro) 

 

Ressaltamos que o movimento “Fica PIBID”, na fala dos coordenadores de área do 

PIBID/UFOP, trouxe uma grande visibilidade para a licenciatura, reforçando a sua existência 

e importância. Mesmo que o movimento não tenha garantido a permanência da estrutura 

organizacional do Edital 061/2013 e da Portaria 096, foi uma luta que resultou na 

permanência do programa, com outra organização. 
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 Alguns coordenadores de área do PIBID/UFOP que estavam no Edital 061/2013 ainda 

permaneceram nesse no novo Edital de 2018, no entanto, muitos pela sua proposta resolveram 

sair da coordenação de área dos subprojetos. Dentre os coordenadores que compuseram o 

grupo de entrevistados, apenas três permaneceram110 no novo Edital de 2018. 

Ressaltamos que o ex-coordenador institucional da época, informou que o projeto para 

concorrer ao novo edital foi construído pela coordenação institucional e por membros da 

equipe do PIBID que atuaram no Edital 061/2013. Segundo o mesmo, os prazos informados 

pela CAPES foram exíguos e a PROGRAD não conseguiria constituir, em tão pouco tempo, 

uma equipe que conhecesse tão bem o programa e escrevesse o que foi exigido para concorrer 

ao Edital de 2018. Salientou, ainda, que reuniões foram feitas nesse sentido e a PROGRAD 

solicitou à equipe que trabalhou no edital de 061/2013 que se engajasse para a submissão de 

proposta da UFOP ao edital 2018.  

 

4.3 Das práticas docentes na formação de professores 

 

“O PIBID proporcionou que o meu próprio trabalho como formador para além do 

que o PIBID se transformasse, positivamente né?! Porque me permitiu é...refletir 

sobre a prática docente com mais intensidade do que eu fazia, então aprendi muito 

sobre isso né?!”Oleir (História) 

 

A prática docente é mobilizada por aspectos relacionados entre o conhecimento 

adquirido na universidade, a prática na profissão e os saberes apontados por Tardif (2014). 

Nesse sentido, o autor discorre sobre os saberes importantes e fundamentais na prática 

profissional. Segundo o mesmo, é uma “ilusão” conceber um sistema de formação 

desconsiderando tais aspectos: 

 

Ao mesmo tempo, em compensação, essa ilusão nega aos profissionais do ensino e 

às suas práticas o poder de produzir saberes autônomos e específicos ao seu 

trabalho. Noutras palavras, a ilusão tradicional de uma teoria sem prática e de um 

saber sem subjetividade gera a ilusão inversa que vem justifica-la: a de uma prática 

sem teoria e de um sujeito sem saberes. (TARDIF, 2014, p. 236). 

 

Os professores são sujeitos de saberes. Segundo Tardif (2004, p. 240) os professores 

“podem dizer algo sobre a sua própria formação profissional”. Em virtude disso, acreditamos 

que o sujeito pode colaborar com seu próprio processo de formação, potencializando 

mudanças tanto nas concepções quanto nas práticas cotidianas. 

                                                           
110 Informação adquirida com o secretário da Coordenação Institucional do PIBID/UFOP em 02 de Fevereiro de 

2020. 
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Tardif (2004, p. 274) acredita, que a formação de professores deve perpassar 

mudanças, relacionadas à colaboração de professores e pesquisadores universitários nas 

escolas. Sendo assim, o PIBID é um espaço propício nesse sentido. O autor considera que os 

pesquisadores devem trabalhar nesses ambientes escolares, a fim de elaborar pesquisas com a 

participação dos professores da educação básica, “construindo assim repertório de saberes”. 

Nesse sentido, Dorcelina (Pedagogia) pondera a responsabilidade do trabalho com a 

formação dos professores no PIBID: 

 

Você não...é... uma aula do ensino superior que você fala uma coisa e aí isso 

Acabou... Leiam aquilo lá que vai dar certo... O tempo todo é traz notícia... E vem e 

volta... Então eu aprendi assim que... Ao contrário de que muito se fala, a gente tem 

que ser dedicado na educação... Muito... Tinha dias que eu pensava... Meu deus... 

Não estou à altura de estar no PIBID... Nossa é muita coisa... É muito que fazer é 

muito compromisso responsabilidade... Tinha no momento que eu falava não vou 

dar conta... Não estou conseguindo de tanta demanda que tem... Justamente por isso 

que são formações... E formação é cotidiano né... o tempo todo... Dorcelina 

(Pedagogia) 

 

É importante pontuar que os coordenadores de área estavam sempre com uma grande 

carga de trabalho, pois se engajavam de várias formas na graduação e na pós-graduação, 

sendo, por exemplo, presidentes e membros de colegiados de Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) e coordenadores de curso de pós-graduação. 

Dessa maneira, a coordenadora de área aparentemente se desdobra no trabalho com o 

PIBID, criando um ambiente de formação amplo e útil para os professores em formação. 

Como Tardif (2004) pontua, a formação de professores deve articular as transformações e 

potencializar as o caráter “pluricategoriais”.  

Desse modo, acreditamos que por meio do PIBID, os professores tanto da educação 

básica, os licenciandos em formação e os professores do ensino superior, podem se beneficiar 

da construção desse repertório de saberes, integrando o ensino superior e a educação básica. O 

coordenador de área Oleir (História) comenta sobre esse tipo de construção: 

 

eu faço piada as vezes quando eu estou dando aula é que meu repertório de 

experiência como professor da educação básica está se tornando mais repetitivo, ou 

seja, eu sempre faço referência as mesmas lembranças, quando eu estou 

organizando aula é...por que eu recorro muito a essa memória da minha vida como 

professor da escola básica pra dar aula na área de ensino de história e ai tá ficando 

mais escasso também, esse repertório né?! É...então eu sinto falta por um dever 

profissional eu sinto também, reconstituir esse repertório de experiências ã...na 

docência da escola básica, pra quem tá formando professor acho que é meio 

essencial. Então... as vezes eu fico pensando se quem tá envolvido nessa área mais 

diretamente na universidade não deveria também dar aula na escola básica 

obrigatoriamente. Que fosse ter uma turma na é...na escola básica, acho que seria... 

a gente daria talvez um salto interessante é... no processo formativo que oferecemos 



193 

 

na universidade, se nós formadores na universidade também fossemos professores 

na escola básica né?! É...então, eu sinto falta por isso, por que meu repertório tá 

ficando reduzido e eu não...é... e repertório, o repertório alheio também meu... a 

gente vai ã... somando coisa né?! Então, nos relatórios que nossos estudantes assim, 

nas pequenas narrativas que eles produzem, que a gente... tem um foco pedagógico 

né?! É...tem elementos da... constituição e reconstituição desse repertório né?! 

Oleir (História) 

 

Percebemos, nesse excerto, que o coordenador de área traz o aspecto do 

desenvolvimento do repertório de saberes que Tardif (2004) afirma ser importante para as 

mudanças e transformações na formação de professores. A construção desses saberes, a partir 

das experiências da prática, possibilita a reflexão sobre as ações e um trabalho mais 

direcionado para as reais situações cotidianas que o professor enfrenta na sala de aula.  

Desse modo, Oleir (História) apresenta, o estabelecimento dessa construção de novas 

experiências, através dos relatórios e pequenas narrativas dos seus licenciandos. No entanto, 

acredita que apenas vivenciando in loco a experiência na educação básica, é possível construir 

esse repertório mais elaborado: 

 

[...] Mas eu acho que só a experiência mais direta mesmo como professor da 

escola básica que... que constitui é...constitui um repertório novo né?! Porque uma 

coisa era dar aula na década de 90, quando eu comecei a dar aula, outra coisa bem 

diferente é dar aula hoje é...pra saber como dar aula hoje só dando aula, não dá... 

observar o professor na sala de aula não é... não é dar aula hoje ou observar 

indiretamente através da observação dos meus alunos tudo isso é importante mas 

não é decisivo acho que só indo lá e enfrentando uma turma que... que se sabe é... o 

que acontece né?! Oleir (História) 

 

Em virtude dessa articulação entre universidade e escola, é possível estabelecer um 

diálogo mais próximo destes dois espaços. Como Tardif (2004) esclarece, criando pesquisas e 

assim, refletindo criticamente sobre as suas próprias práticas como “aparelhos” de formação, 

que ocorrem além da ação, pesquisa, que colabore de forma adequada e útil com os 

professores. 

A criação de repertórios profissionais, a partir de experiências práticas, possibilitam 

que o coordenador de área, compreenda situações pontuais, relativas à necessidade de 

repensar e reorganizar de outra maneira as situações de aprendizagem na sala de aula, pois 

estão imbricados no contexto real onde as práticas ocorrem. 

Para Maria (Pedagogia) trabalhar a partir do exemplo, ou seja, da prática como 

professora, é essencial no saber e fazer do ofício de ser formador: 
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[...] a gente ensina com palavras, a gente assina com a teoria, mas a gente ensina 

muito com o exemplo... então eu acho que se eu quero formar um bom professor eu 

preciso estar em busca de ser a melhor professora possível... porque é aquilo que 

Paulo Freire falava... que da gente sempre buscar por purificar nossa palavra com 

nosso exemplo... então isso eu considero essencial... eu nunca dizer para o meu 

aluno “faça assim” se eu não faço... com o meu exemplo né... então isso é o 

essencial no fazer... e o essencial no saber...é a gente sempre estar buscando a 

articulação entre teoria e prática né...e isso acaba que as minhas disciplinas de 

estágio me favorecem né... porque não tem como as disciplinas que são ditas 

“teóricas” elas até conseguem... não deveriam... mas consegue se afastar de uma 

discussão mais prática... o estágio não... o estágio ele tem a prática... ele é o... como 

se diz “o lugar privilegiado para se discutir a prática” e aí a gente não tem... nem 

que quisesse possibilidade de fugir dessa articulação... então eu acho que o 

essencial é isso... é agente buscar a cada dia ser o professor que a gente diz ao 

aluno que ele tem que ser... e isso é um desafio... a gente fala do aluno da 

responsabilidade... fala da escuta... fala de... da questão do respeito às diferenças... 

aos diferentes ritmos... e buscar isso na prática da gente... a gente escorrega muito 

né... e o essencial do saber é esse... a gente buscar sempre aproximar a teoria da 

prática aproximando o sentido de dialogar a prática a partir da teoria né... sempre 

buscar a teoria para iluminar a prática ... eu acho que é isso... Maria (Pedagogia) 

 

Maria (Pedagogia), em seu relato, reafirma a importância de o professor formador ter 

uma prática que mostre ao licenciando elementos da docência possíveis, ou seja, palpáveis, e 

considera que isso pode ocorrer através do seu próprio exemplo. Acredita que a articulação 

entre a teoria e a prática é uma maneira de trazer esse diálogo. Além de mencionar o fato de 

que orientar práticas de estágio pode ser diferencial na atuação profissional, pois o mesmo 

está em constante discussão sobre a prática, desdobrando-se na relação de trabalho. 

Desse modo, Pimenta e Lima (2019) argumentam que: 

 

[...] é necessário que se considere a análise das condições de trabalho do professor 

de estágio supervisionado para dar conta de um trabalho de tal complexidade. A 

falta de um projeto de integração entre os componentes curriculares, de diálogo entre 

universidade e escola, dificulta ou muitas vezes impede a práxis formativa 

(PIMENTA; LIMA, 2019, p. 11). 

 

Os formadores de professores quando orientam o estágio supervisionado, como 

também, o PIBID, podem ter melhores condições de contribuir para a discussão e formação 

docente dos licenciandos, por estarem em contato com a realidade da sala de aula da educação 

básica.  

Acreditamos que a partir da lógica formativa integradora - onde se alinhe a 

universidade e a escola e os eixos da formação: a prática e a teoria; a pesquisa, o ensino e a 

extensão - seja possível buscar uma formação de qualidade para todos envolvidos no 

processo. 

Conforme Mizukami (2005-2006) pondera, o conhecimento dos processos de 

aprendizagem da docência é uma forma de articular a prática, a partir da exploração das 
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concepções e teorias pessoais. Assim, o formador de professores, que busca alinhar a 

perspectiva teórica e prática da docência, está em constante reflexão sobre a sua própria 

prática social e pode, assim, ter perspectivas sobre o que é preciso mudar na sua atuação em 

sala de aula: 

Como expõe o professor Helton (Teatro), o PIBID trouxe essa possibilidade: 

 

Eu não teria... tido in loco um acompanhamento tão forte... Que nem estágio 

permite... Como coordenador do estágio você não consegue ter um 

acompanhamento tão forte quanto você tem no PIBID... Isso faz com que tu tenhas 

que enfrentar os desafios diariamente... Ou no mínimo semanalmente... Isso te 

coloca uma pessoa em movimento constante... No sentido de tu aprimorares… E tu 

ficar o tempo todo “ti” repensando como educador... E sempre procurando novas 

perspectivas para fazer frente aos desafios que são colocados... Ali na prática... Tu 

como o coordenador tem responsabilidade... De dá o conforto mínimo para seus 

bolsistas... Você não pode jogar eles para os leões... Como diriam... Não acho que 

os alunos sejam os leões... Como figuras de expressão... Tu vais lá e abandona 

eles... “Fica aí com o povo”… Não pode ser isso né... E realmente... a possibilidade 

que eu tive foi de... Ter que me repensar cada vez... Como é ser orientador… E Isso 

como orientador… Como coordenador... Do grupo... Foi direto para... Foi direto 

para coordenador de TCC... Foi direto para quando eu orientei estágio... Né... E foi 

muito importante para a formação dos professores da pedagogia também… PIBID 

teve esse efeito colateral... Helton (Teatro). 

 

Nesse sentido, como na fala de Helton, os coordenadores de área como Lúcio 

(Educação Física), Audineta (Música) Wilson (Interdisciplinar em Ciências), Deise 

(Química), Maria (Pedagogia), Miguel (Pedagogia), Dorcelina (Pedagogia), Natércio 

(Matemática) e Flávia (Letras), também mencionaram nas entrevistas que o PIBID trouxe 

mais possibilidade de orientar a formação e a prática em sala de aula, com um 

acompanhamento mais próximo dos alunos.  

O contato próximo aos licenciandos no momento da prática na escola, possibilita o 

enriquecimento de práticas, aulas nas disciplinas que ministram e ainda, a criação de um 

processo contínuo de reflexão e escrita sobre as escolas e a educação básica. 

 

[...] basicamente esse interesse de retornar ao chão da escola... Porque eu tenho 

uma disciplina atualmente que eu trabalho aqui... Que ela chama... Educação física 

na educação básica... E essa disciplina ela trata muito... De como está o andamento 

da educação física... Dentro da educação básica... Aí pega toda a educação 

básica... Mas especificamente os (des)caminhos que vem acontecendo... Dificuldade 

de material... Dificuldade espaço físico... Todos esses descaminhos eles estão juntos 

dessa... Nessa disciplina... Então o que... Que acontece... Eu já sentia essa 

necessidade de ter esse momento de discussão com meus alunos... E aí além da 

supervisão de estágio que eu também já fazia... Eu sentia a necessidade de ir além 

de ir na escola de fazer supervisão de estágio... Eu ia na escola para uns outros 

momentos... Em outras situações... E a supervisão de estágio que eu fazia era na 

educação infantil... O que já me levava para onde eu queria né que era educação 

infantil... E também o do fundamental... Então era dessas duas faixas etárias né... 

Mas a possibilidade do PIBID... Ela me colocava em contato com aluno de 
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graduação que tinha que preparar algo e levar para escola... E depois trazer de 

novo para a universidade as discussões a respeito daquilo que aconteceu na 

escola... Então isso me chamou muita atenção... mas é exatamente isso que eu quero 

saber... Entendeu? É exatamente essa troca que eu estou buscando... É exatamente 

isso que eu quero ter no futuro breve que eu quero discutir e escrever sobre... E aí 

foi o que aconteceu... Então com a turma né que se encerrou do PIBID passado... 

depois...eu tive oportunidade publicar algumas coisas... Depois agora até vão sair 

dois capítulos de livros com essas questões... Lúcio (Educação física) 

 

Dessa maneira, o coordenador de área Lúcio (Educação física) afirma que o PIBID 

contribuiu de uma forma mais efetiva do que o estágio, na sua busca de trocas de 

conhecimento, experiência e discussão pois, enriqueceu com a possibilidade de ir à escola. Na 

disciplina que ministrava, ele buscava uma relação e articulação da teoria com a prática que 

foi possível viver no subprojeto em que coordenou.  

Audineta (Música) por sua vez, menciona que as atividades do PIBID eram propostas 

de forma bastante complexa, gerando a aprendizagem da docência de forma que não era 

possível desvencilhar dos objetivos do programa. Nesse sentido, considera que o PIBID 

contribuía de forma mais significativa do que em comparação com o estágio curricular: 

 

[...] agora uma coisa que eu fiquei é...encantada...com o PIBID...não sei se você vai 

ainda vai perguntar na frente... é que a gente entrava...de... eram seis bolsistas e 

uma coordenadora e um professor da escola... então...a gente entrava na escola 

((ênfase na frase com entonação vocal))... não tinha como se esconder... nem o 

PIBID de música... Nem a escola...esconder da gente...não tinha essa 

brincadeirinha de esconder...sabe...era escancarado...o...o bolsista entrava... na 

atividade ele sabia exatamente se ele tinha conseguido... se ele tinha... ele não tinha 

conseguido... enrolar... ele pedia ajuda...muita ajuda...aos colegas mais 

seguros...ao...até a minha... eles solicitavam muita ajuda...então era ‘di-fi-cí-li-mo’ 

dá conta de todas as atividades que a gente se propunha...escancarou a dificuldade 

dessa... dessa entrada da música na escola... porque às vezes entra um...dá uma 

aulinha...sai... o estágio supervisionado...sem desmerecer o estágio 

supervisionado...((entre risos))...em comparação com o PIBID...é...frágil... 

Audineta (Música) 

 

 Gatti (2013) pondera alguns problemas relacionados aos estágios, como a falta de 

precisão clara sobre as práticas que devem ser desenvolvidas nesse espaço. Embora o estágio 

tenha o objetivo de aproximar o aluno das redes de ensino básico, proporcionando contato e 

aprendizagem das práticas docentes, a autora acentua que, os dados sobre o estágio são 

imprecisos. Como por exemplo, afirma que “raras instituições especificam em que consistem 

os estágios e sob que forma de orientação são realizados, se há convênio com escolas das 

redes, entre outros aspectos. (GATTI, 2013, p. 1371). 
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Pimenta e Lima (2019) defendem que o estágio deve ser espaço que a universidade e a 

escola podem usar para “instrumentalizar a prática”, refletir sobre a realidade e nesse viés, o 

estágio deveria proporcionar a reflexão sobre a prática.  

 

O estágio configurado como espaço de pesquisa nos cursos de formação, além de 

contribuir para a construção da identidade docente, amplia e aprofunda o 

conhecimento pedagógico e da práxis educativa docente, especialmente quando se 

vincula às escolas públicas (Pimenta e Lima, 2004). Os estudos sobre os cursos de 

licenciatura têm evidenciado, no entanto, que nem sempre coordenadores, 

professores e alunos percebem esse valor formativo como oportunidade de ir além e 

de superar uma simples observação, participação e regência na sala de aula. E cabe 

indagar até que ponto a escola tem sido um espaço de questionamento, investigação, 

sistematização e produção de conhecimentos decorrentes da reflexão sobre a sua 

realidade, sobre si mesma e sobre o ensino que nela se realiza? (PIMENTA; LIMA, 

2019, p. 10). 

 

No entanto, como Audineta (Música) e Lúcio (Educação Física) afirmam, há limites 

no desenvolvimento do estágio, que o PIBID consegue articular. Sendo assim, percebemos 

que no programa PIBID, há uma interlocução eficaz entre a formação de professores a prática 

docente.  

Construir um repertório de práticas docentes na educação básica, aproximar-se da 

realidade do fazer docente alinhado à perspectiva da formação e articular a teoria e a prática 

através de experiências cotidianas da sala de aula e da escola de educação básica, fazem parte 

da dialética entre a formação e a prática docente que ocorre no PIBID. 

Os coordenadores de área do PIBID/UFOP, mediante as entrevistas, puderam 

confidencializar que o PIBID influenciou e contribuiu de forma significativa, na experiência 

deles, no contexto social e político sobre as práticas docentes. 

 

A gente estudava o caso, eles apresentavam o caso... O que aconteceu... “Aluno com 

dificuldades em múltiplas aprendizagens, o que eu faço?” então eu unia nessa hora 

o meu trabalho no PIBID... O meu trabalho consiste em buscar elementos do 

trabalho... Do estudo deles... “Vocês viram isso em psicologia?”... “Viram isso em 

sociologia?” “em alguma disciplina em alfabetização?”... “Então o que vocês 

viram?” Traz pra mim o material... Vamos conversar o caso... a luz do que vocês já 

fizeram... Então encaminhava a questão a partir do que já tinha de vivência da... Da 

própria graduação... Dela então incrementar alguma coisa trazia mais algum 

debate... Então eles ficavam mais confiantes para discutir a partir do que eles 

tinham né... A gente fazia hipótese “veja se isso dá”... “Veja se esse tipo de 

atividade dá certo”... “Veja se levar um teste de letramento vai ajudar”... E depois 

conversava de novo... Então o tempo todo... Por isso tem que ter reunião da 

semana... Toda semana o PIBID tem que encontrar toda semana não tem jeito... 

Tem muita demanda... Dorcelina (Pedagogia) 

 

Dorcelina (Pedagogia) comenta como que o trabalho como formadora era importante 

para que os licenciandos compreendessem conteúdos, analisassem, avaliassem e repensassem 
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práticas em sala de aula que foram implementadas e outras que poderiam acontecer. Nesse 

sentido, Deise (Química) afirma que uma das práticas formativas que considera ter sido 

importante foi fundamentar a prática: 

 

[...] eu acho que essa coisa da... do ponto de vista do ensino de química... de 

entender as políticas públicas... entender... a coisa mais teórica... no ensino de 

química... de metodologia... de quais as perspectivas teóricas... se era construtivas 

se era sociohistórica... o que que... porque... a tentação no ensino de química por 

fazer coisas que sejam coloridas e bonitas sem refletir sobre... sobre o que que 

significa aquilo para o ensino e aprendizagem... isso foi a principal coisa... de 

pensar ensino-aprendizagem como um conjunto... e quais metodologias... quais 

atividades poderiam ser desenvolvidas dentro disso... mas pensando o ensino-

aprendizagem... eu acho que isso mobilizou muito os estudantes porque aí eles 

começaram a pensar que... a...tá...vou propor um experimento... tá... mas porque 

você vai propor esse experimento? o que que isso tem a ver com o currículo? O que 

que isso tem a ver com a aprendizagem... o que que isso com... que metodologia de 

ensino você está utilizando? Ao pensar nisso... você começa a não ver um 

experimento só como aquela coisa que vai... para chamar atenção dos alunos... ver 

o mais amplo... e eu acho que isso é uma coisa que a gente fez muito bem... no 

PIBID... porque tudo tinha que ser discutido e embasado... fundamentado... não 

podia propor uma atividade na escola que não fosse fundamentado... e isso 

mobilizou que a gente... estudasse determinadas questões... que a gente 

propusesse... a partir depois de um estudo e mudasse aquela proposta... então isso 

foi uma coisa... muito trabalhado... Deise (Química) 

 

Para Deise, é fundamental repensar as atividades e seus objetivos para ter sentido na 

formação, com embasamento e compreensão do porquê estavam sendo implementadas no 

subprojeto. Contudo, a coordenadora de área Flávia (Letras) afirma que o PIBID possibilitou 

a experiência de “enxergar o real no real” dando credibilidade e importância para as situações 

desafiadoras da educação básica. 

 

Eu me lembro uma vez eu fui para a sala de aula com os meninos e aí eu fiquei lá 

assistindo a aula que os meninos estavam dando, foi até nesta turma dessa 

professora para ver o que ela ia fazer né...mas... lógico, comigo lá ela não ia fazer 

nada né... os alunos conversavam demais, os meninos sempre me falavam; uns 

alguns conversavam demais, aí eu falei que um dia eu ia chegar lá de surpresa aí eu 

cheguei. Me apresente e sentei lá no canto, aí a turma ficou caladinha e 

participou... eu falei assim deve ser porque eu estou aqui né, mas foi só isso... mas 

assim... a turma... eu sei que a turma tinha um problema na turma por exemplo lá 

tinha uma menina nova que estava grávida, esses problemas sociais que a escola 

não tem como fugir, porque a escola também faz parte da sociedade isso para mim 

foi e é um desafio. A gente falar que aprendeu, eu não sei se aprendi não.. a gente 

fica mais atento com relação a isso. Por que uma coisa é a gente falar algo que tá 

no senso coletivo, a gente sabe que trabalhar escola pública tem suas dificuldades, 

mas na escola particular também tem seus problemas de outra natureza. Mas na 

escola púbica tem essa questão pesada que eu acho que é esse mundo que está na 

sala de aula. Igual eu te falei desses meninos que roubavam, a diretora contou para 

a gente que ela chamou a mãe, e a mãe dos meninos entrou na sala de aula e já 

chegou dando bicudo, para começar ela não deveria nem ter entrado na sala de 

aula desse jeito. Mas e aí a diretora também já estava cansada, ela estava exaurida. 

E aí você pensa assim gente mas que postura tomar? eu também não saberia. Então 

o que eu aprendi na verdade foi enxergar o real no real, é ver que aquilo que a 
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gente escuta no senso coletivo na real é muito mais real, sabe... a coisa muito mais 

apertada, a tinta é muito mais vermelha, ou outra cor... é bem mais carregado. Mas 

nem por isso eu deixo de acreditar na educação, apesar da nossa profissão ser 

extremamente desvalorizada e agora tá mais ainda mas eu ainda... mas eu ainda 

acredito que esse País vai sair desse buraco. Flávia (Letras) 

 

Nesse sentido, Flávia (Letras) pondera que o contexto da sala de aula é desafiador e 

que essa experiência no PIBID, lhe fez descobrir a realidade de uma maneira mais concreta, 

pois presenciou algumas situações difíceis na escola pública. Dessa maneira, contribuiu para 

que pudesse sair de uma lógica abstrata dos desafios da sala de aula da educação pública e 

testá-las na própria realidade. 

Tedesco e Fanfani (2004) apontavam as necessidade emergentes da 

contemporaneidade, no tocante à transformação do trabalho do professor. A mudança do 

contexto social, histórico e político ser concomitante com a transformação do espaço da 

educação.  

 Nóvoa (2009) afirma que os professores no século XXI, são insubstituíveis pois, a 

partir desses atores, que é possível repensar e colaborar para “a promoção das aprendizagens, 

processos de inclusão que visam atender a diversidade a partir de métodos que estão alinhados 

com a apropriação e utilização das novas tecnologias. ” (NÓVOA, 2009, p. 13). 

 Assim, a coordenadora de área Dorcelina (Pedagogia) menciona as contribuições do 

programa para si e discorre sobre a apropriação de elementos que antes não eram pensados, 

mas a partir da experiência do PIBID, contribuíram de diferentes formas: 

 

Então eu aprendi estar aberta ao diálogo manhã, tarde, noite e madrugada... 

Aprendi a trabalhar muito com redes sociais, aprendi a trabalhar com o Google 

Drive... “está tudo lá gente”, ”abre lá”... “vamos lá”... Aprendi estar disponível 

para a formação né... Porque a gente acaba em formação tendo muito mais dúvidas 

do que certezas... Dorcelina (Pedagogia) 

 

 Deste modo, percebemos que a relação com o PIBID possibilitou para que Dorcelina 

(Pedagogia) tivesse contato com o “Google drive”, que é uma nova ferramenta tecnológica 

para armazenamento e sincronização de arquivos em tempo real e isso dinamizou o trabalho 

dentro do subprojeto. 

A aprendizagem envolve, tanto elementos da formação, quanto elementos da 

profissão. Por mais que a coordenadora de área Dorcelina (Pedagogia) seja uma professora do 

ensino superior, pesquisadora e tenha experiência como professora cerca de vinte e seis anos, 

não se diminui a capacidade de aprender, como ela mesmo ressalta “aprender estar disponível 

para a formação” é enxergar sua condição de inacabamento. 
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 Como Teixeira (2007) pondera, na relação permeada por sujeitos sócio-culturais há 

uma relação dialética entre a individualidade e a coletividade, que estão imbricados em 

contextos histórico-culturais diversos, além das condições de existência que está implicado 

em gerações diferentes. Como apontado anteriormente, pelas falas dos coordenadores de área 

Lúcio (Educação Física) e Audineta (Música).  

Sendo assim, como a sociedade e as pessoas que a compõem, mudam e se 

transformam a medida que vivem, as mesmas passam por uma mudança constante do que 

eram e do que são, que implica em sempre aprender. Maria (Pedagogia) menciona a mudança 

no perfil dos novos estudantes do curso de Pedagogia e a diferença do perfil dos colegas de 

turma na graduação: 

 

quando eu fiz pedagogia...o público dos cursos de pedagogia é bem diferente do que 

é hoje... eu era a “caçulinha” da minha sala... eu tinha 19 anos e eu era como se eu 

fosse assim.... “um bebê”... porque as minhas colegas todas já tinham... um grande 

chão na sala de aula e determinado momento da carreira em função da LDB da 

Constituição voltaram para se... qualificar em nível superior... hoje dentro das salas 

de aula da pedagogia você tem um povo muito jovem... muito jovem... e sua maioria 

inexperiente em relação a docência né... então esse aluno do PIBID... esse bolsista 

do PIBID... ele constrói uma competência que puxa o nível da turma para cima... 

que eleva a qualidade de discussão... então traz melhoria sim... traz uma relação 

mais forte do curso com a Rede de Educação Básica... cria canais de conversa 

né...Maria (Pedagogia) 

 

 Se a sociedade e a vida, como um todo, mudam e se transformam, os sujeitos estão 

nesse ciclo de aprendizagem de coisas novas. Sobretudo, os professores que convivem com 

diferentes gerações. E, como Teixeira (2007) salienta, a relação dos sujeitos é pautada em 

suas interações, o que implica nos processos de tempo e de geração entre os docentes e 

discentes. (TEIXEIRA, 2007, p. 430). 

 Outro aspecto importante no programa é o de autoria. A Portaria 96 de 18 de julho de 

2013, apresenta as características dos projetos e subprojetos na seção 1 e logo no 6º artigo, 

inciso VI esclarece que a leitura e a discussão de teóricos deve ser uma das dimensões do 

trabalho dos subprojetos. 

 Já no artigo 7º, inciso IV, a Portaria esclarece os “aspectos relacionados à ampliação e 

ao aperfeiçoamento do uso da língua portuguesa e à capacidade comunicativa, oral e escrita, 

como elementos centrais da formação dos professores; ” . Deste modo, assim percebemos as 

competências de escrita/autoria dentro do programa.  

O artigo 12, inciso III adverte que o projeto institucional deve conter estratégias que 

possibilitem que o bolsista “aperfeiçoe o domínio da língua portuguesa, incluindo leitura, 
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escrita e fala.” (Portaria 096/2013). Deste modo, os projetos institucionais articulados aos 

coordenadores de área de cada subprojeto, devem estimular esses aspectos. 

Alinhado ao artigo anterior, percebemos o destaque do programa para a apropriação e 

desenvolvimento das habilidades e competências leitoras e de escrita. O PIBID/UFOP 

estabeleceu no Manual próprio do projeto institucional elaborado em 2012, um objetivo 

específico de “incentivar a reflexão, a pesquisa e o registro sobre a prática pedagógica, 

articulando teoria e prática. 

Os registros foram se transformando em relatórios, em artigos, apresentação de 

trabalhos, em diários de campos e outras formas de contemplar esse objetivo. Gaspar (2017) 

destaca em sua pesquisa, que alguns estudos mostraram os egressos do PIBID, direcionando-

se à pós-graduação após a participação no programa.  

Sendo assim, Gaspar (2017) afirma que o programa também possibilitou o incentivo à 

pesquisa. No entanto, evidencia que, o propósito de foco na docência, em muitas 

universidades, foi transposto para a implementação da pesquisa. O que destoa do objetivo 

central do programa que era o ingresso na carreira docente e valorização do magistério. 

 

Um dos aspectos destacados em trabalhos sobre o PIBID diz respeito à necessidade 

de investigar o destino dos egressos desses programas. Pesquisas como a de 

Schirmer, Correia e Sauerwein (2013) evidenciaram que muitos egressos optam pela 

pós-graduação, que nos últimos anos tem aumentado o número de vagas e bolsas. 

Isso revela que o PIBID ao invés de ter sido apropriado pelos estudantes como um 

estímulo à docência, ele foi transformado/modificado em suas finalidades, passando 

a ser um incentivo à pesquisa. É que em muitas universidades, ao invés do PIBID 

centrar-se na docência, ele foi implementado com mais foco na pesquisa. Daí o 

grande número de eventos e de publicações sobre o PIBID, o que estimulou os 

estudantes da licenciatura a ingressarem na pós-graduação e não na carreira docente. 

(GASPAR, 2017, p. 93-94). 

 

 Contudo, é importante preservar o compromisso com o princípio da formação de 

professores, presente na proposta do programa. A coordenadora de área, Deise (Química), 

enfatiza o compromisso com a educação brasileira, sobretudo, com a formação de professores 

pautada em objetivos realmente coerentes com a sala de aula e menciona que a sala de aula 

não pode ser um objeto para publicar-se artigos: 

 

infelizmente eu vejo que existem...algumas pessoas que atuam...e ela acha que...a 

pesquisa vai ser o fundamental...né...então... você tem que ter... a pressão que existe 

na Universidade... você tem que produzir... a produção de artigos científicos... e não 

de pensar a sala de aula... então a sala de aula é um pretexto para arranjar algum 

artigo para produzir... e aí vai trabalhando na formação de professores pensando... 

em formar pesquisadores...e não em formar professores... é...então eu acho que isso 

é um problema sério que a gente tem nos cursos de licenciatura... então a gente tem 

professores atuando... não que não possa acontecer a formação de um 

pesquisador... mas, você está trabalhando na formação de professores não na 
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formação de um pesquisador... então a sala de aula...ele não é um mero objeto para 

você publicar um artigo... ele é um objeto para você problematizar a educação 

pública no País... e pensar em possibilidades...então... isso para mim... é um grande 

problema da Universidade... Deise (Química) 

  

Os coordenadores de área do PIBID/UFOP ressaltaram que produziram muitos trabalhos 

em conjunto com “pibidianos”. Nesse sentido, as atividades que desenvolveram resultaram 

em artigos publicados, capítulos de livros e os livros publicados sobre o PIBID/UFOP: “Pibid 

UFOP em diálogo com a educação básica: percursos para a formação de professores”111 e 

"Práticas pedagógicas na educação básica: experiências formativas do Pibid UFOP”112 que 

foram organizados pelo coordenador institucional à época juntamente com alguns 

participantes do programa na universidade.  

 Nornberg e Silva (2014) retratam o processo de escrita e autoria na formação de 

professores como um aspecto da autoformação baseado em autores como Warschauer (2001) 

e Cunha (1997). Segundo os autores Nornberg e Silva (2014) “o processo de escrita e autoria 

realizado pelo professor e pela professora sobre sua atividade docente constitui-se em 

estratégia eficaz de formação continuada e como potência formativa”. (NORNBERG; SILVA, 

2014, p. 186). 

 Assim, afirmam que escrever, infelizmente, se constitui ainda como um elemento 

frágil de “estar professor” e a partir dessa perspectiva consideram que os registros escritos são 

capazes de auxiliar os docentes no seu desenvolvimento pessoal e profissional que pode 

transformar práticas pedagógicas. (NORNBERG; SILVA, 2014). 

 Dessa maneira, os coordenadores de área do PIBID/UFOP percebem que a autoria, ou 

seja, a escrita dos professores, podem ser uma importante ferramenta de formação. Os 

professores pesquisados trouxeram a autoria como uma ferramenta para pensar sobre o seu 

próprio processo formativo: 

 

O desafio de pensar estratégias de formação para os professores da rede tem 

instigado os profissionais do centro a repensar sua prática pedagógica e a 

sistematizar os saberes da prática de atendimento especializado que cada um deles 

tem constituído ao longo do exercício docente. Nesse contexto, os profissionais do 

centro, durante as etapas iniciais da pesquisa-ação em desenvolvimento, indicaram a 

necessidade de sistematizarem a sua prática mediante o exercício da escrita. 

(NORNBERG; SILVA, 2014, p. 187). 
 

                                                           
111 Disponível em: https://editoracrv.com.br/produtos/detalhes/34129-pibid-ufop-em-dialogo-com-a-educacao-

basica-brpercursos-para-a-formacao-de-professores>. Acesso em Janeiro de 2020. 
112 Disponível em: <https://editoracrv.com.br/produtos/detalhes/34130-praticas-pedagogicas-na-educacao-

basica-brexperiencias-formativas-do-pibid-ufop>. Acesso em Janeiro de 2020. 

https://editoracrv.com.br/produtos/detalhes/34129-pibid-ufop-em-dialogo-com-a-educacao-basica-brpercursos-para-a-formacao-de-professores
https://editoracrv.com.br/produtos/detalhes/34129-pibid-ufop-em-dialogo-com-a-educacao-basica-brpercursos-para-a-formacao-de-professores
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 Como os autores pontuaram, um dos desafios era criar estratégias para repensar a 

própria prática e sistematizar os saberes da prática. Nesse sentido, acreditamos que os 

coordenadores de área do PIBID/UFOP tiveram o mesmo desafio de pensar tais estratégias. 

 Cunha (1977) ressaltou que a construção da narrativa pode ser um recurso, tanto para a 

docência como para a pesquisa. Desse modo, como Nornberg e Silva (2014) ponderam, o 

sentimento desencadeado pelo processo de autoria nos professores, pode ser comparado ao 

mesmo dos estudantes da educação básica, devido à semelhança na condição de 

aprendizagem. (NORNBERG; SILVA, 2014, p. 199). 

 A construção do processo formativo, através da escrita, ocorreu do mesmo modo, com 

os coordenadores de área, pois aproximaram da educação básica e, sistematizaram escritas 

sobre o seu próprio trabalho. Como ressalta Oleir (História) numa escrita coletiva, junto à 

outro colega sobre a sua ação docente: 

 

escrevemos também e se tudo der certo vai ser aprovado um artigo pra revista 

História Hoje falando de um... de um método que a gente tem utilizado nas aulas de 

estágio então...a minh... o que eu tenho praticado junto com os meus colegas tem 

também se transformado em saber, tem também se transformado num conhecimento 

sistematizado então... e ai eu acho que é também um pouco a compreensão que eu 

acho que estrutura também o PIBID desde o começo essa ideia de que a sala de 

aula é um espaço de pesquisa, é um espaço de investigação é... acho que é isso. 

Oleir (História) 

 

Assim, como Cunha (1997), Nornberg e Silva (2014) ressaltam, o processo de autoria, 

entendido nesta pesquisa como escrita, possibilita a reflexão das práticas docentes. As autoras 

Nornberg e Silva (2014) afirmam que: 

 

A escrita como recurso formativo, especialmente quando faz do processo de 

formação continuada e de autoformação momento para valorizar o pensamento e a 

experiência docente do professor, estimula a autoria. Entretanto, sustentamos que o 

processo de escrita e autoria precisa estar situado em um contexto de ação e 

reflexão, voltado à socialização, para que possa desencadear novas reflexões e 

atividades coletivas no espaço em que a prática docente é produzida. (NORNBERG; 

SILVA, 2014, p. 199) 

 

 Sendo assim, como afirma Campos (2016), em sua pesquisa sobre os impactos do 

PIBID, a escrita é importante para o coordenador de área, para que possam não só incentivar 

os alunos a serem autores, mas para que eles mesmos possam sistematizar os seus saberes e 

experiências.  

 

As produções bibliográficas são elementos capazes de contribuir para a reflexão da 

própria prática de ensino tanto para o autor quanto para o leitor, assim como para 
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solidificar o programa como uma política pública necessária. As produções 

bibliográficas contribuem para a constituição da teoria pedagógica, um movimento 

que se inicia no saber docente experiencial ao levar a um exercício de reflexão e se 

agrega a um saber acadêmico que legitima o saber pedagógico. (CAMPOS, 2016, p. 

75). 

 
 Desse modo, o processo de “autoria da própria prática” é importante no fazer docente. 

É um processo formativo, que acompanha desde os primeiros anos de escolarização até a 

educação continuada. Flávia (Letras) comenta sobre sua experiência prática com a escrita 

mediada pelos licenciandos com os alunos da educação básica: 

 

os meninos também não entendiam, mas quando eles viram, por exemplo, este 

artigo... esse que vai sair agora que a gente produziu coletivamente... não foram 

todos mas, foram alguns... a gente pegou o primeiro texto e foi mostrando... as 

retextualizações, como que cresceu! Flávia (Letras) 

 

A medida que se escreve e reescreve, aumentam-se as possibilidades de reflexão e de 

aprimoramento, pois se configuram em ferramentas importantes para “ampliar e qualificar a 

formação continuada”. (NORNBERG; SILVA, 2014). Como observa Lúcio (Educação 

Física), o PIBID possibilitou que ele também desenvolvesse a autoria/escrita diante do que 

estava vivenciando no programa: 

 

O PIBID me possibilita isso… Inevitavelmente eu sentia a necessidade de escrever 

sobre as coisas que aconteciam dentro do PIBID… E o fato de sentar para escrever 

sobre… É importante por quê? Por que gera… Aquela necessidade de refletir sobre 

e até depois tentar sintetizar algo né… Então isso foi importante pra mim… Porque 

eu tava muito acostumado a pegar o gráfico a tabela o valor de… De 

significância… E pegar os autores e fazer as citações e pronto acabou e enviava 

para as revistas e depois eu fui vendo que na área da educação não é muito 

importante aquela questão do ter… O número não é muito… Muito importante… O 

que é mais importante é o percurso que tá… Envolvido naquela história toda ali… 

Então foi me abrindo ainda mais… Eu me sinto uma pessoa muito melhor depois 

dessa experiência do PIBID… Por isso… Por essas diversas possibilidades do 

PIBID… Por essas diversas possibilidades de reflexão… Lúcio (Educação Física) 

 

Como aponta Pimenta e Anastasiou (2002), os professores do ensino superior, nos 

cursos de licenciatura, estão envolvidos com as implicações derivadas da formação de 

“profissionais, pesquisadores e professores” possibilitando, assim, um processo de reflexão, 

individual e coletivo, como: 

[...] base para a sistematização de princípios norteadores de possíveis ações, e nunca 

de modelos.  

A pesquisa da prática individual e coletiva e de seus determinantes possibilita a 

construção de um pensar compartilhado sobre nossas próprias incertezas e 

dificuldades. Possibilita e exige distanciamento e análise das ações executadas e das 

ocorrências efetivadas à luz dos (quase sempre imprevistos) resultados. Dá voz ao 

professor como autor e ator. Favorece a autocrítica extremamente salutar. Reconstrói 

a teoria existente. Permite esvaziar de aspectos e ações imediatistas, levando à 
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construção de uma teoria emancipatória: torna os professores mais sujeitos de sua 

própria história profissional [...] (PIMENTA e ANASTASIOU, 2002, p. 199). 

 

Sendo assim, como apresentam as autoras, é nessa relação que é possível dar voz ao 

professor, como autor e ator. Nesse sentido, o PIBID cumpre esse objetivo, sobretudo na 

proposta apresentada pelo PIBID/UFOP com o viés na autoria, aonde tanto os coordenadores 

de área, quanto alguns supervisores e licenciandos constituem-se como autores, escrevendo 

sobre a suas experiências. 

Como é possível de perceber no excerto de Jonatas (Letras), o PIBID é uma 

oportunidade de ampliar o próprio trabalho: 

 

[...] olha eu vi no PIBID a grande oportunidade de uma entrada...através dos 

meninos... dos meninos da graduação...eu via que assim...que o trabalho que eu 

poderia desenvolver poderia ser ampliado... uma vez que eu não podia alcançar 

todos as escolas... né...eu tenho as escolas do estágio...né... as quais eu compareço 

quando... quando eu posso... porque a gente tem muito aluno...é...e eu achei...eu 

entendia que o PIBID... é o momento em que... através das ações de coordenação 

que eu tinha com os meninos, na discussão com os supervisores... que são 

professores da escola...a gente poderia ter um... trazer o novo frescor para o fazer 

didático.. lá... dentro das... do campo onde o PIBID atua...que é a Escola de 

Educação Básica sabe... Jonatas (Letras) 

 

Ampliar o próprio trabalho, atuando através da transformação é um direcionamento 

político para a prática docente. Segundo Cunha (2013) o entendimento do professor como um 

ser de transformação e do mundo foi fortemente divulgado por Paulo Freire (1992). Para 

Cunha (2013) deve-se compreender o papel do professor, a dimensão política que interfere em 

suas concepções, em seu fazer e na sua formação. (CUNHA, 2013, p. 6). 

Como menciona Helton (Teatro), o PIBID proporcionou a compreensão do seu papel 

enquanto professor e formador em muitos momentos: 

 

No caso para mim foi super significativo... Porque eu estava em confronto com a 

própria reflexão deles o tempo todo... Seja na... Como coordenador PIBID... Seja 

como... Professor em sala de aula... Seja como orientador no TCC... Ou seja, como 

banca... Então eu tive ainda muitas devolutivas... Do que eles perceberam... Do que 

eles viveram... E isso… Absolutamente me transformou... A cada experiência... 

Então eu já sabia... Que de seis em seis meses... Eu teria de alguma forma... me 

reinventar de alguma forma... Porque eu sabia que ia ter que passar por algum 

aperto… De ter que me pensar e me repensar... Eu sempre tinha desafios novos... 

Isso vinha sempre do PIBID…Helton (Teatro) 

 

Outro elemento importante destacado por Helton (Teatro) foi a possibilidade de 

acompanhar in loco e se repensar como educador, frente aos desafios do cotidiano escolar. O 

feedback dos pibidianos favoreceu uma importante reflexão para o mesmo, para reavaliação 
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do seu trabalho. Sinalizou que as contribuições foram tantas, que a medida que orientava 

trabalhos de conclusão de curso (TCC) e participava de bancas, conseguiu fazer essa 

autorreflexão sobre suas práticas e mudanças necessárias. 

Desta maneira, o PIBID pode se constituir como um espaço de formação coletiva, 

dialógica e de articulação. Além disso, contribui para todos os participantes na medida que 

estão inseridos na escola, a vivenciarem experiências práticas desse contexto. 

Oleir (História) evidencia mudanças na sua prática em sala de aula a partir do PIBID: 

 

eu desenvolvi um pensamento né?! Sobre a formação docente que eu não tinha 

antes. Obviamente isso mudou a maneira como eu organizo as aulas. Por exemplo: 

o PIBID eu acho que estimulou, como os alunos, os estudantes do PIBID em geral 

atuavam juntos né?! Em duplas ou em tris e tal, ou seja, eles davam aulas juntos, e 

as aulas em que eu pude assistir eles produziram isso. Isso me estimulou a, a dar 

aula junto com meus colegas, como eu faço hoje em dia né?! Nós fazemos isso, 

estamos fazendo. Oleir (História)  

 

O PIBID possibilitou retornar à educação básica, a fazer um trabalho direcionado para 

os desafios pertinentes à formação de professores como incluiu uma base de repertório para 

que os coordenadores de área, pudessem pensar a formação de professores a partir das reais 

situações e, refletissem sobre a reflexão da prática ocorrida nos subprojetos, o que gerou 

artigos e publicações. 

Em linhas gerais, cada coordenador de área obteve diferentes dimensões da 

contribuição do PIBID em sua prática docente, como em sua formação. 

Alguns coordenadores de área, como Flávia (Letras) puderam adquirir mais 

experiências na educação básica, que não havia vivenciado.  

Os coordenadores Lúcio (Educação Física) e Oleir (História) puderam aumentar seu 

repertório de descobertas na educação básica, o que potencialmente influenciou a sua prática 

docente em sala de aula. A coordenadora Maria (Pedagogia), Audineta (Música), Helton 

(Teatro) e Dorcelina (Pedagogia) puderam estar mais próximos dos alunos da licenciatura, 

contribuindo para a sua formação e aprendendo sobre formação de professores.  

Os coordenadores de área Natércio (Matemática), Jonatas (Letras), Wilson 

(Interdisciplinar Ciências), Miguel (Pedagogia), Deise (Química) e Renata (Interdisciplinar 

Lit. Afro), tiveram oportunidade de aprender, ensinar e contribuir para a indissociabilidade 

entre a teoria e a prática na formação de professores, valorizando a docência e assim, 

estiveram presentes na escola de educação básica, o que ampliou e valorizou a experiência de 

estar no PIBID. 
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Desta maneira, diante da trajetória de formação dos coordenadores de área, no PIBID, 

percebemos que ao longo do percurso, os formadores avaliaram suas propostas e 

modificando-as de acordo com as necessidades, o que também parece ter ocorrido nas salas de 

aula. 

 Percebemos que em algumas falas dos coordenadores de área, ressaltaram o trabalho 

coletivo, tanto em aspectos da reflexão a partir das reuniões que desenvolviam, quando no 

aspecto das atividades ministradas no PIBID.  

Entretanto, alguns professores como Jonatas (Letras), Miguel (Pedagogia), Natércio 

(Matemática), Renata (Afro) ressaltaram mais o trabalho que foi realizado dentro do PIBID e 

as influencias e contribuições para o trabalho com os licenciandos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentamos as considerações finais deste trabalho buscando responder as questões 

norteadoras da investigação. Desse modo, analisamos as contribuições do PIBID/UFOP para 

a formação e prática docente dos coordenadores de área.  

Identificamos, a partir desta pesquisa, que os coordenadores de área do PIBID/UFOP 

que constituem este grupo de investigação foram formados a partir da lógica da racionalidade 

técnica e, em sua formação, havia a valorização dos conteúdos e dos saberes disciplinares 

além da distinção entre teoria e prática, onde a teoria ficava designada à universidade e a 

prática era aprendida no contexto profissional, na escola.  

No entanto, a partir da formação continuada, muitos buscaram a formação para a 

docência, a fim de se desenvolver como professor formador. Focaram na formação continuada 

atrelada à pesquisa e sua área de interesse e, através do seu percurso formativo até a 

coordenação de área dos subprojetos do PIBID/UFOP, chegaram à conclusão da importância 

da indissociação entre teoria e prática. Assim, buscaram reforçar a docência, embora muitas 

vezes isso não tenha ocorrido em sua formação inicial, e foi através do PIBID/UFOP que 

colocaram a licenciatura em evidência na Universidade Federal de Ouro Preto. 

A pesquisa demonstrou que para os coordenadores de área ligados às áreas específicas, 

como os de Letras, Matemática, História, Ciências e Química, a experiência com o PIBID foi 

essencial, uma vez que puderam acompanhar os licenciandos de perto e vivenciar 

experiências de formação coletiva nos ambientes formadores, auxiliando-os na clareza quanto 

a sua própria formação docente e na condução dos processos de ensino e da aprendizagem. 

Já os coordenadores de área de subprojetos que abrangem temáticas mais 

diferenciadas, como música, teatro e africanidades, perceberam a importância e, ao mesmo 

tempo, o desafio em se levar a discussão desses temas para a escola pública. 

Consideramos que os coordenadores de área tiveram experiências diferentes entre si e 

entre os licenciandos dentro do ambiente escolar. Os coordenadores de área que constituíram 

o corpus desta pesquisa puderam alimentar a sua própria formação como suas práticas 

inovadoras em sala de aula pois perceberam as necessidades na formação de professores dos 

bolsistas de iniciação à docência. 

O PIBID/UFOP contribuiu para esse grupo de coordenadores de área porque 

aumentou os desafios profissionais e trouxe vários elementos que motivaram os 

coordenadores a continuarem o trabalho, entre esses elementos estava a valorização da 

docência e o estreitamento das relações entre a universidade e a escola. 
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Destacamos que esta pesquisa foi importante para identificarmos como um programa 

de formação de professores pautado na valorização e no incentivo à docência pode contribuir 

no percurso formativo de professores em formação, professores da educação básica e 

professores do ensino superior. A relevância deste programa na UFOP extrapolou os objetivos 

previstos na proposta do Edital 061, pois enriqueceu a experiência da formação de 

professores, quando construiu as comunidades de prática na experiência da formação dentro 

da profissão. 

O PIBID contribuiu para alguns coordenadores de área, mais do que para outros, pois 

muitos, ao ingressarem à UFOP, tiveram o contato imediato com o programa, ou seja, foram 

atravessados pela experiência enquanto formadores de professores, o que enriqueceu suas 

experiências no ensino superior. 

Embora existam dificuldades e a desvalorização da profissão docente, os 

coordenadores de área do PIBID/UFOP perceberam o próprio inacabamento, posicionaram-se 

diante das suas limitações e vivenciaram essa experiência que, na opinião de todos, foi 

fundamental.  

Nosso estudo, assim como as pesquisas de Oliveri (2014) e de Martins (2017), 

contribuíram para conhecer melhor o programa e os atores envolvidos no projeto institucional, 

como os coordenadores de área e o trabalho desenvolvido dentro dos subprojetos do 

PIBID/UFOP. 

A pesquisa apontou algumas questões para investigações futuras, como o 

acompanhamento dos egressos do programa, a mudança das práticas docentes na sala de aula 

como as aulas diferenciadas mencionadas pelos coordenadores de área de História, Pedagogia, 

Educação Física e Letras e a responsabilidade da universidade com a licenciatura.  

Por fim, acreditamos ser necessário ampliar os conhecimentos sobre o programa, ou 

seja, desenvolver estudos sobre os impactos do PIBID/UFOP para os estudantes da educação 

básica e as implicações na escola. Nessa direção, como possibilidades de futuras 

investigações, poderíamos pensar em alguns questionamentos como: Como a licenciatura foi 

vista após o PIBID? Como PIBID contribuiu com os alunos da educação básica? A formação 

coletiva no PIBID influenciou outras práticas em salas de aulas? O PIBID influenciou a maior 

interação no grupo de professores da licenciatura?  

A busca de respostas para essas indagações serviria como um caminho importante para 

se pensar as políticas educacionais no campo da formação de professores, bem como 

reafirmar o importante trabalho de formação de professores pautado dentro da profissão 

docente. Ainda assim, acreditamos que este trabalho contribuiu de forma positiva para que os 



210 

 

professores formadores (professores do ensino superior) aproximem-se dos discursos e das 

práticas de formação de professores, conheçam as escolas do entorno da instituição onde 

trabalham, para que possam realizar um trabalho efetivo de mudança e transformação da 

realidade educacional. 

Para mim, enquanto professora e pesquisadora, esse programa é fundamental para 

diminuir o distanciamento entre a universidade e a escola, em busca da aprendizagem da 

docência, de forma concreta e real, que auxilie os formadores e professores a buscarem 

refletir e colaborar sobre a aprendizagem na educação básica, se tornando parceiros, de fato, 

das escolas públicas. Avaliando, desde a minha experiência como estagiária no 

PIBID/UEMG, quanto como pesquisadora sobre o PIBID/UFOP, percebo o quanto é 

importante desenvolver a formação de professores de forma permanente e ampliar o programa 

para que todos os licenciandos, professores e formadores tenham a oportunidade de vivenciar 

essa formação potencializadora de professores. 

 



211 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, V. C. Percursos formativos, profissionais e as práticas dos docentes 

coordenadores do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID. 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de 

Viçosa/ Minas Gerais, 2015. 

ANDRÉ, Marli (Org.). O Papel da Pesquisa na Formação e na Prática dos Professores. 

3.ed. Campinas: Papirus, 2004, p.11-26.  

ANDRÉ, Marli. A pesquisa sobre formação de professores: contribuições à delimitação do 

campo. In: DALBEN, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas. et al. Didática: convergências e 

tensões no campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. p. 

273-283. 

ANDRÉ, Marli. Formação de professores: a constituição de um campo de estudos. Educação, 

Porto Alegre, v. 33, n. 3, p. 174-181, set./dez. 2010. 

ANDRÉ, Marli. Pesquisa, formação e prática docente. In: ANDRÉ, Marli (Org.). O papel da 

pesquisa na formação e na prática dos professores. 10 ed. Campinas, SP: Papirus, 2010. p. 

55-69. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

BARRETO, Elba Siqueira de Sá. Políticas de formação docente para a educação Básica no 

Brasil: embates contemporâneos. Revista Brasileira de Educação, 20(62), 679-701, 

julho/setembro, 2015. 

BASTOS, Pedro Paulo Zahluth. Ascensão e crise do governo Dilma Rousseff e o golpe de 

2016: poder estrutural, contradição e ideologia. Revista de Economia Contemporânea 

(REC) , núm. esp., 2017: elocation - e172129, p. 1-63. 

BRASIL. Decreto 6.755/2009, de 29 de janeiro de 2009. Institui a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES no fomento a 

programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. Diário Oficial (da 

República Federativa do Brasil), Brasília, DF. 30 jan. 2009. Acesso em 20 de Outubro de 

2018. 

BRASIL. Lei n 11.502 de 11/07/2007. Modifica as competências e a estrutura organizacional 

da fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, de que 

trata a Lei no 8.405, de 9 de janeiro de 1992; e altera as Leis nos8.405, de 9 de janeiro de 

1992, e 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, que autoriza a concessão de bolsas de estudo e de 

pesquisa a participantes de programas de formação inicial e continuada de professores para a 

Educação Básica. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Lei/L11502.htm>. Acesso em: 20 de Outubro de 2018. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de 

Dezembro de 2012. Diário Oficial União, Brasília, DF, 12 dezembro de 2012. Disponível 

em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/reso466.pdf>. Acesso em: Outubro de 

2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11502.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11502.htm


212 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril 

de 2016. Diário Oficial União, Brasília, DF, 24 maio 2016. Disponível em: 

<http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf  >. Acesso em: Outubro de 2018. 

BRASIL. Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID. EDITAL 

MEC/CAPES/FNDE, 2013. Relatório de atividades final do Programa PIBID UFOP/ 

Dezembro de 2013. Disponível em: 

<https://mail.google.com/mail/u/0/#search/gilmar/QgrcJHrnzJmCTWzLPVCVzpsZzXcpLfjP

zZQ?projector=1&messagePartId=0.3>. Acesso em: Outubro de 2018. 

CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Portaria nº 96, de 

18/07/2013. Disponível em: 

<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_096_18jul13_Aprov

aRegulamentoPIBID.pdf>. Acesso em: outubro de 2018. 

CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Edital n°61/2013 – 

Pibid. Disponível em: <http://www.capes.gov.br.>. Acesso em: outubro de 2018. 

CALDEIRA, Anna Maria Salgueiro.; ZAIDAN, Samira. Prática pedagógica. In: 

OLIVEIRA, Dalila Andrade.; DUARTE, Adriana Maria Cacella.; VIEIRA, Lívia Maria 

Fraga.. DICIONÁRIO: trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: 

UFMG/Faculdade de Educação, 2010. Disponível em: < 

http://www.gestrado.net.br/pdf/328.pdf>. Acesso em: outubro de 2018. 

CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2004.  

CHAGAS, Valnir. O ensino de 1º e 2º graus: antes, agora e depois? 2º edição, São Paulo: 

Saraiva, 1980. 

CONCEIÇÃO, Juliana Santos da. A docência no ensino superior e a expansão 

universitária: tecendo saberes a partir das vozes do professor iniciante. 2014. 92 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2014. 

COURA, MARIA ISABEL MARTINS DA COSTA. Atuação do PIBID Ciências em uma 

sequência didática investigativa sobre Alquimia'. Mestrado Profissional em ENSINO DE 

CIÊNCIAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, Ouro 

Preto, Biblioteca Depositária: Repositório Institucional da Universidade Federal de Ouro 

Preto, 2016. 

CUNHA, Luiz Antônio. Ensino superior e a universidade no Brasil. In: VEIGA, Cynthia 

Greive; LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de (Orgs.). 500 

anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 151-204. 

CUNHA, Luiz Antônio. Nova Reforma do Ensino Superior: A lógica reconstruída. Caderno 

de Pesquisa. Nº 101, p. 20-49, jul. 1997. 

CUNHA, Maria Isabel da. Aprendizagem da docência em espaços institucionais: é possível 

fazer avançar o campo da formação de professores? Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 

19, n. 3, p. 789-802, nov. 2014. 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/gilmar/QgrcJHrnzJmCTWzLPVCVzpsZzXcpLfjPzZQ?projector=1&messagePartId=0.3
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/gilmar/QgrcJHrnzJmCTWzLPVCVzpsZzXcpLfjPzZQ?projector=1&messagePartId=0.3
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_096_18jul13_AprovaRegulamentoPIBID.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_096_18jul13_AprovaRegulamentoPIBID.pdf
http://www.capes.gov.br./
http://www.gestrado.net.br/pdf/328.pdf


213 

 

CUNHA, Maria Isabel da. Conta-me agora!: As narrativas como alternativas pedagógicas na 

pesquisa e no ensino. Revista da Faculdade de Educação, São Paulo, v. 23, n. 1-2, jan./dez. 

1997. 

CUNHA, Maria Isabel da. O tema da formação de professores: trajetórias e tendências de 

formação do campo na pesquisa e na ação. Educação e Pesquisa, São Paulo, n. 3, p. 609-625, 

jul./set 2013. 

CUNHA, Maria Isabel. Lugares de formação: tensões entre a academia e o trabalho docente. 

In: DALBEN, A. I. L. F. et al.  (Org.). Convergências e tensões no campo da formação e 

do trabalho docente: didática, formação docente, trabalho docente. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2010. P. 129-149. (Coleção Didática e Prática de Ensino). 

DOURADO, Luis Fernandes. Diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e 

continuada dos profissionais do magistério da educação básica: concepções e desafios. Educ. 

Soc., Campinas, v. 36, nº. 131, p. 299-324, abr.-jun., 2015. 

DUARTE, Rosália. Entrevista em pesquisa qualitativa. Educar, n. 24, p. 213-225, 2004. 

EXPANSÃO é desafio da nova coordenação. Jornal da UEMG, Minas Gerais, Novembro 

de 2014. Disponível em: 

<http://intranet.uemg.br/comunicacao/arquivos/PubLocal21P20141117134620.pdf> Acesso 

em: Novembro de 2018. 

FERNANDES, Carolina dos Santos. O desenvolvimento profissional dos formadores de 

professores de química na interação entre universidade e escola: as potencialidades do 

programa institucional de bolsa de iniciação à docência, 2016. Tese (Doutorado) - Programa 

de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, Universidade Federal de Santa 

Catarina de Florianópolis, 2016. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

GARCIA, Carlos Marcelo. Formação de professores: para uma mudança educativa. Porto: 

Porto Editora Ltda, 1999. 

GATTI, Bernardete Angelina.; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso.; GIMENES, Nelson, 

A. S.; FERRAGUT, Laurizete. Um estudo avaliativo do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID). São Paulo: FCC/SEP, 2014. 117 P. (Coleção Textos FCC, 

41). 

GATTI, Bernardete Angelina.; NUNES, Maria Muniz Rossa. Formação de professores para 

o ensino fundamental: estudo de currículos das licenciaturas em pedagogia, língua 

portuguesa, matemática e ciências biológicas. São Paulo: FCC/DPE, 2009. 158 p. (Coleção 

Textos FCC, 29). 

GATTI, Bernadete A.; BARRETTO, Elba Siqueira de Sá; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo 

Afonso de; ALMEIDA, Patrícia Cristina Albieri de. Professores do Brasil: novos cenários de 

formação. Brasília: UNESCO, 2019. 

GATTI, Bernadete Angelina. BARRETO, Elba Siqueira de Sá. Professores do Brasil: 

impasses e desafios. Brasília: UNESCO, 2009. 294p. 

http://intranet.uemg.br/comunicacao/arquivos/PubLocal21P20141117134620.pdf
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/professores_do_brasil_novos_cenarios_de_formacao/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/professores_do_brasil_novos_cenarios_de_formacao/


214 

 

GATTI, Bernardete. Educação, escola e formação de professores: políticas e impasses. 

Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 50, p. 51-67, out./dez. 2013. Editora UFPR. 

GATTI, Bernardete. Formação de professores no Brasil: Características e problemas. Revista 

Educação e Sociedade, 2010. 

GATTI, Bernardete. Formação inicial de professores para a educação básica: pesquisas e 

políticas educacionais. Est. Aval. Educ., São Paulo, v. 25, n. 57, p. 24-54, jan./abr. 2014. 

GOMES, Romeu. Análise e interpretação de dados na pesquisa qualitativa. In: MINAYO et 

al. (Orgs.) Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016. 

GRUPO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL E TRABALHO DOCENTE. 

Demanda Conde.xls. Planilha com dados da pesquisa “O trabalho docente na Educação 

Básica no Brasil”/GESTRADO. Belo Horizonte, MG, 2011. 

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e Profissional: Formar-se para a mudança e 

incerteza. São Paulo: Cortez, 2004. 

_______. Formação permanente do professorado: novas tendências. São Paulo: Cortez, 

2009. 

JARDILINO, Jose Rubens Lima. Políticas de formação de professores em conflito com o 

currículo: estágio supervisionado e PIBID. Educação, Santa Maria, v. 39, n. 2, p. 353-366, 

maio/ago. 2014. 

KUENZER, Acacia Zeneida. Estágio Curricular: um momento de integração entre teoria e 

prática? Cadernos de Estágio. Curitiba: UFPR, 1992. 

_______. Exclusão Includente e Inclusão Excludente: a nova forma de dualidade estrutural 

que objetiva as novas relações entre educação e trabalho. In: LOMBARDI, J. C. SAVIANI, 

D. e SANFELICE, J. L. (orgs.). Capitalismo, Trabalho e Educação. Campinas, São Paulo: 

Autores Associados, HISTEDBR, 2002. 

LACERDA, Romeu Alvim Furfuro de. Letramento e tempo presente no jornal discente “A 

REVOLUÇÃO COMEÇA AQUI!” (PIBID/UFOP-História, 2013-2015)' Mestrado em 

História Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, Ouro Preto 

Biblioteca Depositária: Alphonsus de Guimaraens. 2018 

LIMA, Emilia Freitas de.(Org.) Sobrevivências no início de carreira. Brasília: Líber Livro 

Editora, 2006. 

LÜDKE, Menga. Formação de docentes para o ensino fundamental e médio: As 

Licenciaturas. Rio de Janeiro: CRUB, 1994. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Pesquisa em educação: 

abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 

MARCELO, Carlos. Desenvolvimento Profissional Docente: passado e futuro. Sísifo: 

Revista de Ciências da Educação, Lisboa, n. 8, p. 7-22, 2009. 



215 

 

MARTINS, Jéssica Cristina de Carvalho. Experiências formativas no âmbito do PIBID: 

um estudo sobre o desenvolvimento profissional de professores supervisores do programa. 

130 f. Mestrado em Educação Instituição de Ensino: Universidade Federal de Ouro Preto, 

Mariana Biblioteca Depositária: Alphonsus de Guimaraens. 2017. 

MASSENA, Elisa Prestes. Avaliando a produção científica em torno do PIBID: 

tendências, relevâncias e silenciamentos. In: ENPEC, 9., 2013, Águas de Lindoia. Anais... 

Águas de Lindoia, 2013. 

 

MAZOTTI, Tarso Bonilha. Formação de professores: racionalidades em disputa. Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 74, n. 177, p. 279-308, 1993.  

MINAYO, Maria Cecília de Sousa. O conceito de metodologia de pesquisa. In: 

DESLANDES, Suely Ferreira. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 21ª Ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Orgs). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2016. (Série Manuais Acadêmicos) 

MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Aprendizagem da docência: Professores formadores. 

Revista E-Curriculum, São Paulo, v. 1, n. 1, dez. – jul. 2005-2006. Disponível em: 

<http://www.pucsp.br/ecurriculum> Acesso em: outubro de 2019. 

NORNBERG, Marta; SILVA, Gilberto Ferreira da. Processos de escrita e autoria sobre a ação 

docente enquanto prática formativa. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 54, p. 185-202, 

out./dez. 2014. Editora UFPR. 

NÓVOA, António. O futuro presente dos professores: dilemas da profissão e da formação 

docente. Palestra apresentada no Simpósio Internacional Crise da Razão e da Política na 

Formação Docente. Rio de Janeiro, 2001. 

NOVOA, António Os professores e sua formação. Lisboa: Instituto de Inovação 

Educacional, 1992. p.139-158.  

NÓVOA, António. Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. Cadernos 

de Pesquisa v.47 n.166 p.1106-1133 out./dez. 2017. 

NÓVOA, António. O regresso dos professores. Livro da conferência Desenvolvimento 

Profissional de Professores para a Qualidade e para a Equidade da Aprendizagem ao longo da 

Vida. Lisboa: Ministério de Educação, 2008. 

NÓVOA, António.(coord.) Os professores e sua formação. Lisboa: Don Quixote, 1995.  

OLIVEIRA, Breynner Ricardo de.; MARTINS, Lídia Gonçalves.; DUARTE, Adriana Otoni. 

Tensões e contradições do trabalho polidocente na formação de professores na modalidade a 

distância: uma análise do Programa Nacional Escola de Gestores na Universidade Federal de 

Ouro Preto. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara, v. 13, n.2, 

p.638-656, abr./jun., 2018. E-ISSN: 1982-5587. DOI: 10.21723/riaee.v13.n2.2018.11063 

OLIVERI, Andressa Maris Rezende. Políticas de formação de professores no Brasil: um 

estudo sobre o PIBID na região dos Inconfidentes-MG. Mestrado em Educação Instituição de 

Ensino: Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana Biblioteca Depositária: 2014. 

http://www.pucsp.br/ecurriculum


216 

 

PERREUNOUD, Philippe. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação. 

Perspectivas sociológicas. Lisboa: Dom Quixote, 1993. 

ROMANOWSKI, Joana Paulin.; ENS, Romilda Teodora. As pesquisas denominadas do tipo 

“Estado da Arte”. Diálogos Educacionais, v. 6, nº 6, p; 37-50, 2006. 

ROSA, Maria Cristina; MATOS, Daniel Abud Seabra. Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência na UFOP. Jundiaí, Paco Editorial: 2015. 

SAVIANI, Dermerval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 8ª ed. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2003. 

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no 

contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação, v. 14 n. 40 jan./abr. 2009. 

SILVA, Carmem Silvia Bissoli da. Curso de Pedagogia no Brasil: história e identidade. 

3ªedição, Campinas: São Paulo, Autores Associados, 2006. (Coleção polêmicas do nosso 

tempo, 66) 

SILVA, Luciano Campos da.; MATOS, Daniel Abud Seabra.; ROSA, Maria Cristina.; 

MENDES, Cláudio Lúcio. Manual do PIBID-PED-UFOP. Ouro Preto, 2012. 

SILVA, Luciene Fernanda da. Coordenadores de área do PIBID: um olhar sobre o 

desenvolvimento profissional, 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. 

Faculdade de Educação, Instituto de Física, Instituto de Química e Instituto de Biociências de 

São Paulo, 2015. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do 

currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 156 p.  

TEDESCO, Juan Carlos; FANFANI, Emilio Tenti. Novos docentes e novos alunos. In: Oficio 

de professor na América Latina e Caribe. Brasília: Fundação Víctor Civita/UNESCO, 

2004. p. 67-80.  

TEIXEIRA, Inês Assunção de Castro. Da condição docente: primeiras aproximações teóricas. 

Revista Educação e Sociedade, Campinas, vol. 28, n. 99, p. 426-443, maio/ago. 2007. 

Disponível em: < www.cedes.unicamp.br> Acesso em outubro de 2018. 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

ZABALZA, Miguel Angel. O ensino Universitário e seus protagonistas. Trad Ernani Rosa. 

Porto Alegre: Artmed, 2004. 

ZEICHNER, Kenneth. Uma agenda de pesquisa para a formação docente. Formação Docente 

– Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação Docente, v. 1, n. 1, p. 13-40, ago./dez. 

2009. Disponível em: < https://revformacaodocente.com.br/index.php/rbpfp/article/view/3/2> 

. Acesso em: 5 abr. 2010. 

https://revformacaodocente.com.br/index.php/rbpfp/article/view/3/2


217 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Carta de Anuência 

 

  

 

Declaro conhecer o projeto de pesquisa intitulada “A relação entre a formação e a prática 

docente: o que dizem os coordenadores de área do PIBID/UFOP” sob a responsabilidade 

da pesquisadora Fernanda Karine Moura Silva Sales, mestranda em Educação pela 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP.  

Estou de acordo em responder o questionário da pesquisa e contribuir com a entrevista 

semiestruturada para a realização da investigação, desde que resguardadas as condições éticas 

da pesquisa, estando o projeto em conformidade com os requisitos solicitados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa dessa Instituição em cumprimento ao que determina a Resolução CNS 

466/2012. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

___________________________, ______ de __________________ de 2019. 

 

 
Dados da Pesquisadora: 

Fernanda Karine Moura Silva Sales 

Mestranda em Educação/UFOP 

Fernandakarine93@gmail.com 

31 9 87966319 

 

 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

Departamento de Educação 

 

mailto:Fernandakarine93@gmail.com
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

Projeto de Pesquisa: “A RELAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO E A PRÁTICA 

DOCENTE: O QUE DIZEM OS COORDENADORES DE ÁREA DO PIBID/UFOP”. 

Pesquisadora: Fernanda Karine Moura Silva Sales  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado (a) Coordenador (a) de área,  

Você está convidado (a) participar da pesquisa de Mestrado em Educação “A relação entre a 

formação e a prática docente: o que dizem os coordenadores de área do PIBID/UFOP”. Este 

projeto de pesquisa tem como objetivo geral “Identificar e analisar as contribuições do PIBID 

para a formação e a prática docente dos coordenadores de área.”. Sua colaboração para o 

desenvolvimento desta pesquisa é totalmente voluntária. Você pode escolher não responder a 

qualquer dos instrumentos de coleta de dados e pode, a qualquer momento, desistir de 

participar da mesma. Para que não existam possibilidades de divulgação de opiniões atreladas 

ao seu nome, você tem seu anonimato garantido e as informações que fornecer não serão 

associadas ao seu nome em nenhum documento, relatório e/ou artigo que resulte desta 

pesquisa. 

É de minha total responsabilidade, como pesquisadora responsável, a guarda e o sigilo dos 

dados coletados. Para que não existam riscos de prejuízo de suas atividades profissionais e 

nem qualquer tipo de ônus financeiro, os instrumentos de coleta de dados serão preenchidos 

em horário e local de sua preferência ou no Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), 

ficando a nosso encargo a distribuição e coleta dos mesmos. Os resultados da pesquisa serão 

divulgados em eventos e periódicos relacionados à área. Haverá, ainda, uma apresentação 

especial dos resultados da pesquisa para todos os participantes.  
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Você terá em mãos uma cópia deste termo e poderá tirar dúvidas sobre os procedimentos 

éticos adotados na pesquisa, quando necessário, juntamente ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFOP e/ou ao pesquisador responsável. 

 

 

 

Fernanda Karine Moura Silva Sales 

Mestrado em Educação – ICHS/UFOP 

Telefone: 31 987966319 / E-mail: fernandakarine93@gmail.com 

 

 

 

 

 Eu, __________________________________________________________, declaro 

que entendi os objetivos e os termos de minha colaboração para o desenvolvimento da 

pesquisa e concordo em participar da mesma.  

_______________________, _____ de ________________ de 2019.  

 

_________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro 

35400-000- Ouro preto- MG- Brasil 

Fone: (31) 35591368 Fax: (31) 35591370 

 

 

 

mailto:fernandakarine93@gmail.com


220 

 

APÊNDICE C - Questionário 

 

 
 

 

 

QUESTIONÁRIO113 DA PESQUISA: A RELAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO E A 

PRÁTICA DOCENTE: O QUE DIZEM OS COORDENADORES DE ÁREA DO 

PIBID/UFOP 

 

Prezado (a) Coordenador (a) de área, 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: “A RELAÇÃO ENTRE A 

FORMAÇÃO E A PRÁTICA DOCENTE: O QUE DIZEM OS COORDENADORES 

DE ÁREA DO PIBID/UFOP”, de responsabilidade da pesquisadora Fernanda Karine Moura 

Silva Sales. 

Para participar desta pesquisa você deverá ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), enviado juntamente com este questionário, e manifestar o seu consentimento de 

participar da pesquisa, retornando o termo assinado. 

Após a leitura e anuência ao TCLE, condição necessária para participar desta pesquisa, 

preencha o questionário abaixo. 

 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

 

1. NOME: (não será divulgado) ____________________________________ 

 

2. SUBPROJETO QUE COORDENOU NO PIBID: 

_________________________________________________________________ 

3. QUANTO TEMPO DE VINCULAÇÃO NO PIBID ( em meses) 

                                                           
113 Este questionário foi adaptado a partir do questionário elaborado por Valeska Carvalho e Almeida durante sua 

pesquisa de Mestrado em Educação, na Universidade Federal de Viçosa, em 2015, intitulada “Percursos 

formativos, profissionais e as práticas dos docentes coordenadores do programa institucional de bolsa de 

iniciação à docência – PIBID”.  
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________________________________________________________________ 

 

4. EMAIL:___________________ 

 

 

5. TELEFONES: profissional _________________ celular ________________________ 

6. SEXO: 

( ) Feminino ( ) Masculino 

7. IDADE: 

( ) até 25 anos ( ) 26 a 30 anos ( ) 31 a 35 anos 

( ) 36 a 40 anos ( ) 41 a 45 anos ( ) 46 a 50 anos 

( ) 51 a 55 anos ( ) 56 a 60 anos ( ) acima de 60 anos 

8. ESTADO CIVIL: 

( ) Solteiro (a) ( ) Separado (a) 

( ) Casado (a) ( ) Divorciado(a) 

( ) Viúvo (a) ( ) Outro. 

Qual___________________ 

9. FILHOS: 

( ) Não ( ) Sim. 

Quantos?__________________ 

 

II – FORMAÇÃO ACADÊMICA 

1. ENSINO FUNDAMENTAL: 

1.1. Cursado em escola da rede: 

( ) Pública 

( ) Privada ( ) Outra. Qual? _________________ 

1.2. Modalidade de ensino: 

( ) Regular ( ) Supletivo 

 

2. ENSINO MÉDIO: 

2.1. Cursado em escola da rede: 

( ) pública 

( ) privada ( ) Outra. 

Qual?______________ 
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2.2. Modalidade de ensino: 

( ) Profissionalizante. Qual? _______________________ ( ) Supletivo 

( ) Não profissionalizante 

 

3. GRADUAÇÃO: 

3.1. Curso (s) de graduação: _________________________________________________ 

3.2. Instituição: ___________________________________________________________ 

3.3. Modalidade: 

( ) Licenciatura curta ( ) Bacharelado 

( ) Licenciatura plena ( ) Outro. Qual? _______________ 

 

4. PÓS-GRADUAÇÃO: 

( ) Especialização ( ) Doutorado 

( ) Mestrando ( ) Pós Doutorando 

( ) Mestrado ( ) Pós Doutorado 

( ) Doutorando ( ) Outro. Qual? ________________________________________________ 

 

III –PROFISSIONAL 

1. Tempo de ingresso no mercado trabalho: 

( ) menos de 1 ano ( ) 11 a 15 anos ( ) 26 a 30 anos 

( ) 2 a 5 anos ( ) 16 a 20 anos ( ) 31 a 35 anos 

( ) 6 a 10 anos ( ) 21 a 25 anos ( ) mais de 35 anos 

 

2. Tempo de atuação na educação: 

( ) menos de 1 ano ( ) 11 a 15 anos ( ) 26 a 30 anos 

( ) 2 a 5 anos ( ) 16 a 20 anos ( ) 31 a 35 anos 

( ) 6 a 10 anos ( ) 21 a 25 anos ( ) mais de 35 anos 
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4. Atuação na educação nos seguintes níveis de ensino: 

( ) Educação Infantil. Tempo: ________________________ 

( ) Ensino Fundamental. Tempo: ______________________ 

( ) Ensino Médio. Tempo: ___________________________ 

( ) Graduação. Tempo: ______________________________ 

( ) Pós-graduação. Tempo: ___________________________ 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA114 DA PESQUISA “A RELAÇÃO ENTRE A 

FORMAÇÃO E A PRÁTICA DOCENTE: O QUE DIZEM OS COORDENADORES 

DE ÁREA DO PIBID/UFOP”. 

 

Nome: 

__________________________________________________________________ 

Data: _____/______/______ 

 

 

I – SOBRE O PROFISSIONAL 

 

1. Quando surgiu o seu interesse pela (área de atuação)?  

2. O seu curso de graduação, lhe preparou para atuar como professor? (Caso positivo, de que 

forma?) 

3. Os seus cursos de pós-graduação o ajudaram a constituir-se como formador de professores? 

(Caso positivo, de que forma?) 

4. Como ocorreu sua entrada no magistério superior? Como ocorreu sua entrada no magistério 

enquanto formador de professores? 

5. Como ocorreu a sua aproximação com as disciplinas da licenciatura? Quando foi isso? 

6. O que você considera que é ensinar? Como e onde o (a) formador(a) de professor aprende a 

ensinar? 

7. O que considera um(a) bom(boa) formador(a) de professor? 

8. O que você considera essencial no saber e fazer do ofício de ser formador(a) de professor? 

                                                           
114 Este roteiro de entrevista semiestruturada foi elaborado a partir da adaptação do modelo de Valeska Carvalho 

e Almeida (2015). 
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9. Os seus professores, no ensino superior (de graduação e pós-graduação), reforçaram a sua 

opção pela docência? Se sim, de que forma? 

10. Considerando a sua atuação profissional na atualidade, analise em que medida a sua 

formação inicial contribuiu para sua constituição como formador de professores? Quais 

elementos contribuíram para isso?  

11. (Por que e como se tornou formador de professor?) 

 

II. PRÁTICAS DOCENTES EM INTERFACE COM O PIBID 

 

1. Quais foram as principais motivações para a realização do seu trabalho enquanto 

coordenador do PIBID? Quais os principais desafios que você enfrentou desse trabalho? 

2. Que conhecimentos/saberes você considera fundamentais para o professor da Educação 

Básica? 

3. Quais práticas formativas, no contexto do PIBID, você considera importantes para a 

formação do professor? Quais delas você julga que foram efetivamente mobilizadas no 

PIBID? 

4. Você percebe melhorias nos cursos de licenciatura a partir do PIBID? Quais? 

5. E na valorização da licenciatura em relação ao bacharelado? 

6. O que você aprendeu a partir da experiência do PIBID? 

7. Em que medida o PIBID contribuiu para a sua prática docente? 

8. Quais as atividades que você desenvolveu no PIBID?  

9. Existiam momentos de orientação aos bolsistas de iniciação à docência e supervisores? 

Como ocorriam estes momentos? 

10. Como eram desenvolvidas as atividades do subprojeto? (exemplo: No subprojeto 

realizavam-se encontros, como ocorriam? Quantos? Quando? Esses encontros eram de 

formação, planejamento, execução e avaliação das ações do seu subprojeto? 

11. Quais as práticas docentes/pedagógicas que você considera que foram relevantes ou 

interessantes utilizadas por você com seus licenciandos e supervisores? 
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12. Comente como ocorreu sua prática no auxílio dos bolsistas a partir do desenvolvimento do 

trabalho na escola. 

13. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação que julga pertinente para esta 

entrevista? 
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APÊNDICE E – Relação de participantes 

 

SUJEITOS PARTICIPANTES DO PIBID/UFOP EDITAL 061/2013 

 

Pseudônimos Subprojeto/área Mês de 

Início das 

atividades 

Mês de 

Término 

atividades das 

atividades 

Total meses (+36) 

Flávia  (Letras- Língua 

Portuguesa) 

03/2014 02/2018 48 

Jonatas Área (Letras – Língua 

Portuguesa) 

03/2014 02/2018 48 

Audineta Coordenador de Área 

(Música) 

03/2014 08/2017 41 

Deise Química 02/2015 02/2018 36 

Dorcelina Pedagogia 08/2014 02/2018 42 

Helton Teatro 03/2014 02/2018 48 

Lucio (Educação Física)  11/2014 02/2018 39 

Maria (Pedagogia) 03/2014 02/2018 48 

Miguel Pedagogia 03/2014 02/2018 48 

Natércio Matemática 03/2014 02/2018 48 

Oleir Historia 03/2014 02/2018 48 

Renata (Interdisciplinar Lit. 

Afro) 

03/2014 08/2017 41 

Wilson Interdisciplinar ciências: 

Fís, Quí, Bio. 

03/2014 02/2018 48 

Fonte: dados fornecidos pela secretaria da coordenação institucional em março de 2019. Retirados do Sistema de 

Acompanhamento de Concessões de Bolsas (SAC), através do Relatório de bolsistas com bolsa cancelada, onde 

obtinha-se as informações sobre a situação da bolsa e as datas de início e fim das atividades do grupo denominado 

“coordenador de área” pela ferramenta.  
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