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“A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não 

pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à 

discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.” 

(Paulo Freire, 1999).  
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RESUMO 

Desde a década de 1990 a discussão sobre a formação docente tem se intensificado no Brasil. 

E em relação à formação inicial de professores, uma das principais críticas feitas é a ausência 

da articulação entre as instituições formadoras e as escolas de educação básica, o espaço de 

atuação profissional dos futuros professores. Neste contexto, algumas iniciativas políticas de 

apoio e incentivo à docência têm sido desenvolvidas com o objetivo de aproximar as 

instituições formadoras, e proporcionar aos licenciandos o contato com a realidade do campo 

de atuação profissional. Entre essas as ações se destaca o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação á Docência (PIBID), que tem como objetivo promover, durante a formação inicial, a 

inserção dos alunos de licenciatura em escolas públicas, valorizar e incentivar a formação de 

professores para a educação básica dentre outros objetivos. Para isso, além do 

acompanhamento dos docentes das IES, denominados como Coordenadores de área, os 

bolsistas de iniciação à docência contam também com professores supervisores que atuam na 

rede, os quais são designados para acompanhar os bolsistas. Diante disso, o objetivo geral da 

pesquisa é investigar se o PIBID tem contribuído para o processo de desenvolvimento 

profissional dos professores supervisores, no que se refere à promoção da formação 

continuada baseada na concepção de que a escola é o seu lócus privilegiado de formação 

(NÓVOA, 1991; CANDAU 1999). A pesquisa foi realizada com quatro supervisores de área 

do PIBID que atuam em uma escola da rede pública estadual de Ouro Preto – MG. Para 

obtenção dos dados foram realizadas sessões reflexivas que trataram de temas relativos a 

formação, a profissão docente e ao trabalho desenvolvimento no âmbito do PIBID, a partir de 

eixos temáticos e questões orientadoras (SMYTH, 1992). Foi feita a gravação do áudio das 

sessões e posteriormente foi transcrito. A análise de dados foi fundamentada no método de 

Analise de Conteúdo, proposto por Bardin (2011). Os relatos apresentados indicam que as 

ações do programa têm contribuído para a superação da dicotomia entre teoria e prática a 

partir da aproximação entre IES e escolas, articulando o campo da profissão ao da formação 

docente, com a valorização da escola como lócus de produção de conhecimento. Diante disso, 

o PIBID tem proporcionado aos professores supervisores envolvidos, uma formação 

continuada no próprio contexto da escola, concebendo esse espaço como produtor de 

conhecimentos e valorizando os saberes da experiência do professor. 

 

Palavras-chave: PIBID. Formação continuada. Desenvolvimento profissional de professores. 

 

  



 

ABSTRACT 

Since the 1990s the discussion about teacher education has intensified in Brazil. And in 

relation to the initial formation of teachers, one of the main criticisms made is the absence of 

the articulation between the training institutions and the schools of basic education, the space 

of professional action of the future teachers. In this context, some policy initiatives to support 

and encourage teaching have been developed with the aim of bringing training institutions 

closer together and providing graduates with a better understanding of the field of 

professional activity. Among these actions is the Institutional Program of the Initiation to 

Teaching Grant (PIBID), which aims to promote, during the initial training, the inclusion of 

undergraduate students in public schools, enhance and encourage the training of teachers for 

education among other objectives. To this end, in addition to the follow-up of the university 

teachers, called Area Coordinators, the fellows of initiation to teaching also have supervisor 

teachers who work in the network, who are assigned to accompany scholars. Therefore, the 

general objective of the research is to investigate whether PIBID has contributed to the 

professional development process of supervising teachers, regarding the promotion of 

continuing education based on the conception that the school is its privileged locus of 

formation (NÓVOA , 1991; CANDAU 1999). The research was carried out with four 

supervisors from the PIBID area who work in a state public school in Ouro Preto - MG. to 

obtain the data, there were reflexive sessions that dealt with themes related to training, the 

teaching profession and the development work within the scope of PIBID, based on thematic 

axes and guiding questions (SMYTH, 1992). The audio of the sessions was recorded and later 

transcribed. The analysis of data was based on the method of Content Analysis, proposed by 

Bardin (2011). The reports presented indicate that the actions of the program have contributed 

to overcome the dichotomy between theory and practice from the approximation between 

university and schools, articulating the field of the profession to that of teacher education, 

with the valuation of the school as a locus of knowledge production . Given this, the PIBID 

has provided to the supervising teachers involved, a continuous formation in the context of 

the school itself, conceiving this space as a producer of knowledge and valuing the knowledge 

of the teacher's experience. 

 

Keywords: PIBID. Teacher training. Professional development.  
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, desde a década de 1990, a discussão sobre a formação docente tem se 

intensificado. E em relação à formação inicial de professores, uma das principais críticas 

feitas é a ausência da articulação entre as instituições formadoras e as escolas de educação 

básica, o espaço de atuação profissional dos futuros professores. Os estudos revelam a 

fragmentação entre as disciplinas de formação específica e as de formação pedagógica 

(GATTI; NUNES, 2009; ANDRÉ et al., 2010).  

A formação e a atuação dos professores constituem um complexo processo, já que 

cada vez mais são atribuídas responsabilidades ao sistema escolar, ocasionadas pelas 

mudanças que ocorreram no mundo do trabalho, na evolução midiática e nas relações sociais. 

Porém, nas universidades brasileiras, a formação docente nunca teve um núcleo de 

preocupação central, pois se perpetuou a ideia de que ensinar seria uma capacidade individual 

ou um “dom” que seria adquirida naturalmente por meio do aprofundamento teórico dos 

conhecimentos técnicos (DIAS-DA-SILVA et al, 2008).  

Canário (2001) também crítica a falta de articulação entre as dimensões teóricas e 

práticas na organização curricular dos cursos de licenciatura e argumenta que os professores 

devem aprender na escola, e que o mais importante na formação é aprender a aprender na 

experiência. Garcia (1999) afirma ainda que a formação está relacionada a um processo de 

desenvolvimento pessoal, apresentando-se como um fenômeno complexo e diverso e ao 

mesmo tempo está relacionada a um processo de desenvolvimento de uma função social. 

 Nesse sentido, a formação exige saberes e fazeres específicos do campo de atuação. 

Com isso, é fundamental a relação teoria e prática na formação inicial, de forma que aproxime 

o futuro professor das demandas do cotidiano da profissão docente. Para que isso aconteça, 

Dias-da-Silva (2005) alega que o diálogo entre a universidade e a escola de educação básica 

deve acontecer a partir de projetos institucionalizados de parceria entre os dois polos. 

Diante deste contexto, algumas iniciativas políticas de apoio e incentivo à docência 

têm sido desenvolvidas, entre as quais se destaca o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação á Docência (PIBID), que visa aproximar os espaços formativos, promover durante a 

formação inicial a inserção dos alunos de licenciatura em escolas públicas, valorizar e 

incentivar a formação de professores para a educação básica, e elevar a qualidade da educação 

pública no Brasil. Essa iniciativa insere-se num amplo conjunto de ações, no qual também 

fazem parte outras políticas de valorização da docência, como o Plano Nacional de Formação 

de Professores da Educação Básica (PARFOR), o Programa de Consolidação das 
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Licenciaturas (Prodocência), o Programa Observatório da Educação, e o Programa Novos 

Talentos, dentre outros (NEVES, 2012) 

O PIBID surge no cenário educacional em 2007 a partir de uma ação conjunta do 

Ministério da Educação (MEC) com a Coordenação de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) 

e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), como um programa federal 

de caráter formativo. Em 2009 o projeto de lei é incorporado pela Portaria 122 de 16 de 

setembro de 2009 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES, 2009) e ratificada pelo Decreto 7.219 de 24 de junho de 2010.  

Em 2013, o programa ganhou ainda mais notoriedade em nível nacional, com a sua 

menção no âmbito da formação de professores na recente alteração na LDB (Lei 12.796), no 

Art. 62, §5 o texto: 

§ 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). 

Segundo o Relatório de Gestão da Diretoria de Formação de Professores da Educação 

Básica - DEB/ 2009-2013 da Capes, entre os anos de 2007 e 2013 o Programa lançou oito 

editais, sendo que as atividades do primeiro edital foram iniciadas somente em 2009, 

atendendo 3.088 bolsistas. Em 2012 esse número mudou para 49.321. Já em 2014 foram 

concedidas 90.254 bolsas, distribuídas em 2.997 subprojetos (BRASIL, 2014). 

O propósito do Programa é promover a parceria entre a Educação Superior e a 

Educação Básica, a partir da participação de docentes das universidades, alunos dos cursos de 

licenciatura e professores das escolas públicas envolvidas. Com isso, os licenciandos têm o 

contato direto com o cotidiano de seu futuro campo de atuação, e a partir da vivência de 

situações educativas concretas articularem a teoria com a prática. De acordo com o artigo 3 do 

Decreto nº 7.219 seus objetivos são: 

I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica; 

II - contribuir para a valorização do magistério; 

III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 

IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem; 
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V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 

VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 

formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 

cursos de licenciatura(BRASIL, 2010). 

Trata-se de uma política de formação de professores que se constitui como um 

programa extracurricular de características próprias, diferente do modelo dos estágios 

supervisionados na licenciatura, que são exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (nº9394/96). Essa diferenciação pode ser observada na proposta do Programa: 

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. (CAPES, 2012, 

p.31) 

Instituições de Ensino Superior (IES), públicas e privadas com e sem fins lucrativos 

que ofertam cursos de licenciatura podem participar do programa, mas para isso devem 

apresentar a Capes seus projetos de iniciação à docência conforme os editais de seleção 

publicados. As instituições aprovadas recebem recursos financeiros para o desenvolvimento 

do projeto.  

Além do acompanhamento dos docentes das IES, denominados como Coordenadores 

de área, os bolsistas de iniciação à docência contam também com professores supervisores 

que atuam na rede, os quais são designados para supervisionar suas atividades na escola. Os 

bolsistas e professores supervisores são escolhidos por meio de seleções promovidas por cada 

IES. A Capes (2014) alerta que o bolsista de iniciação à docência não deve assumir as funções 

do professor da escola e nem realizar atividades administrativas.  

O PIBID proporciona aos professores supervisores o contato com as IES mediante 

encontros mensais ou semanais, reuniões, eventos organizados pelo Programa, com isso, os 

professores supervisores aproximam-se de referenciais teóricos, metodologias, que são 

discutidas nesses encontros, sendo um dos objetivos do programa, mobilizar os professores 

como coformadores dos futuros professores (CAPES, 2013). Desse modo, apesar do foco 

fundamental do programa ser a formação inicial de professores, o professor supervisor é 

concebido pelo Programa como coformador dos futuros professores. Essa interação pode 

ocasionar mudanças em seu trabalho docente e favorecer o seu desenvolvimento profissional. 

Pois, de acordo com Nóvoa (1995) “a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam 
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espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formado” (p. 26). 

Dessa forma, a participação no programa pode suscitar no professor da educação 

básica reflexões sobre o seu trabalho que o levem ao desenvolvimento do pensamento crítico 

sobre a profissão, contribuindo para a compreensão sobre a sua atuação profissional e no seu 

processo de desenvolvimento profissional. 

Ao longo desses oito anos de vigência do PIBID foram elaboradas e divulgadas muitas 

pesquisas, realizadas tanto pelos participantes do programa quanto por estudiosos do campo 

da formação docente e das políticas educacionais. Em um levantamento realizado na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), no período de 2008 a 2017, em que se 

utilizou para a busca dos trabalhos o indicador “PIBID”, foram localizados 42 trabalhos, 32 

dissertações e 10 teses. Após a leitura dos resumos foi identificado que, em linhas gerais, 24 

trabalhos, 20 dissertações e 4 teses de doutorado, tiveram como enfoque a análise do impacto 

do programa na formação inicial dos alunos de licenciatura de diversas áreas do 

conhecimento: Biologia, Ciências biológicas, Ciências Naturais, Educação Física, Física, 

Filosofia, Geografia, Matemática, Música, Pedagogia e Química. Uma tese e uma dissertação 

tiveram como sujeitos os coordenadores de área do PIBID. 

Sobre o professor supervisor do Programa, foram encontradas duas teses de doutorado. 

A primeira discute o papel da professora supervisora de área do PIBID na coformação inicial 

do professor de Língua Inglesa. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de base etnográfica que 

utiliza como instrumentos de coleta de dados a observação participante, entrevistas 

qualitativas, gravação de sessão de discussão sobre projetos de ensino-aprendizagem, diários 

reflexivos e conteúdos de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). O estudo procurou 

investigar como se configura o processo de mediação entre uma professora supervisora do 

PIBID e três alunas de licenciatura em língua inglesa que atuam como bolsistas do programa. 

Os resultados da pesquisa discutem a interação entre o Ensino superior e a Educação Básica, e 

teve como foco central a mediação protagonizada pela professora e os papeis assumidos por 

ela que influenciaram o desenvolvimento da competência didático-pragmática das alunas 

(JUSTINA, 2016). 

A outra tese encontrada intitulada “O PIBID e a docência na educação física: 

perspectivas na formação inicial e continuada”, discute as contribuições do PIBID na 

formação inicial dos bolsistas e também na formação continuada dos professores da Educação 

Básica. Foi desenvolvido um estudo qualitativo, do tipo Estudo de Caso que utilizou a 

observação participante, o questionário e a entrevista semiestruturada como instrumentos para 
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obtenção dos dados. Os resultados mostram que o programa oportuniza a formação inicial e 

continuada, colaborando para que a ação-reflexão-ação faça parte do cotidiano do professor 

favorecendo o ensino e a pesquisa (JAHN, 2015). 

Além dos trabalhos localizados na BDTD, foi encontrada também a dissertação de 

Borges (2015) que abordou como temática a formação e o desenvolvimento profissional de 

professores da educação básica tendo como referência o PIBID. A pesquisa qualitativa do tipo 

Estudo de Caso foi feita com quatro professores supervisores que desenvolvem subprojetos na 

área da Pedagogia. As análises mostraram que a participação no programa proporciona 

experiências que contribuem para o desenvolvimento profissional dos docentes resultando em 

mudanças positivas em sua prática pedagógica. 

O estudo do tipo Estado da Arte desenvolvido por Oliveira e Justina (2017) analisou 

como o professor supervisor do PIBID é retratado nas pesquisas e se o programa é 

considerado como formação continuada. O levantamento de teses e dissertações foi realizado 

no Banco de Teses da Capes, foram localizadas 28 teses e dissertações, no período de 2011 a 

2013, destas somente cinco dissertações e uma tese tiveram suas pesquisas relacionadas ao 

professor supervisor. Três dissertações tiveram como sujeitos professores de química, uma 

professores de biologia, química e física, outra um grupo de dez professores ligados ao PIBID 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e a tese foi feita com a participação de 

professores de ciências biológicas. A partir da análise da produção encontrada, a investigação 

revela que o programa tem beneficiado tanto o aluno de graduação como os docentes da 

educação básica da Educação Básica envolvidos ao oferecer subsídios, como leituras, 

discussões e novas metodologias como uma forma de formação continuada. 

Em nível regional, podemos citar o trabalho realizado por Jardilino e Oliveri (2013) 

que investigou os impactos do PIBID na formação continuada de professores supervisores das 

escolas na Região dos Inconfidentes
1
, em Minas Gerais. O estudo realizado com professores 

supervisores da UFOP que atuam na rede pública estadual e municipal das cidades de 

Mariana e Ouro Preto, também concluiu que o programa contribui para a promoção da 

formação continuada dos professores da Escola Básica envolvidos, ao proporcionar espaço 

para que ocorram momentos de trocas de experiências entre supervisores, coordenadores e 

                                                 
1
 A designação de uma “microrregião dos Inconfidentes - MG” refere-se a uma localização histórica, 

mais do que a uma divisão geopolítica de Minas Gerais. No mapa político do IBGE, ela é designada como a 

microrregião de Ouro Preto pertencente à mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte. O Grupo de Estudos 

Formação e Profissão Docente - FOPROFI vem utilizando o termo “Inconfidentes” em suas pesquisas como 

referência espaço-temporal, histórica e política para demarcar territorialmente o campo, como sendo Minas 

Gerais o lócus de nossa atuação. Essa região compreende os municípios de Itabirito, Ouro Preto, Mariana, 

Acaiaca e Diogo de Vasconcelos. 
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alunos da formação inicial, reflexões sobre a prática e acesso a espaços formativos, além da 

escola. 

Os estudos citados, apesar de não abrangerem a produção total do campo, indicam que 

a participação no PIBID, tem beneficiado o desenvolvimento profissional dos professores 

supervisores de área, porém pode-se dizer que ainda são poucas as pesquisas que têm se 

dedicado a investigar o impacto dessa iniciativa na formação destes profissionais envolvidos 

diretamente com a formação inicial dos bolsistas de iniciação a docência nas escolas públicas. 

Além disso, considerando a finalidade, objetivos e a dimensão desse Programa, são 

necessários estudos que investiguem o seu impacto nos processos de formação de professores, 

a partir de reflexões e apontamentos críticos que ajudem a melhorar as dinâmicas 

educacionais nele gestadas e que explorem seus limites e possibilidades. Dessa forma, este 

trabalho pretende ampliar os estudos sobre o tema na Região dos Inconfidentes e contribuir 

para discussões sobre a função do professor supervisor e como o programa pode contribuir 

com a sua formação continuada. 

O interesse pela pesquisa na área da formação docente surgiu desde o início da 

graduação em Pedagogia, quando fui bolsista de iniciação à docência no PIBID/UFOP por 

dois anos e tive a oportunidade de desenvolver atividades em parceria com professores 

supervisores em escolas da rede pública estadual, e também de participar e apresentar 

trabalhos relacionados ao tema em eventos da área em âmbito regional e nacional. Em relação 

à formação continuada de professores, a participação no projeto de iniciação científica 

“Formação Continuada de Professores da EJA - Educação de Jovens e Adultos: uma análise 

do impacto do programa de formação ´UFOP com a Escola´ no trabalho docente de 

professores da região dos inconfidentes” contribuiu para aprofundar os estudos sobre a 

temática na região. 

Posteriormente, o interesse em pesquisar os desdobramentos do PIBID na formação 

docente surge a partir da participação na investigação intitulada “Desenvolvimento 

Profissional Docente e Inovação Pedagógica: estudo exploratório sobre as contribuições do 

PIBID” 
2
 apoiada pelo Programa Observatório da Educação (OBEDUC/CAPES), no qual esta 

pesquisa está integrada. Trata-se de iniciativa em rede, cujos núcleos estão vinculados a 

                                                 
2
 Projeto apoiado pelo Edital OBEDUC/CAPES 2012 e que envolve grupos de pesquisa sediados nas seguintes 

universidades e programas de pós-graduação em educação (PPGE): Universidade Estadual do Ceará (UECE), na 

região Nordeste; Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP-

Guarulhos), na região Sudeste. A iniciativa agrega professores e discentes (mestrandos e doutorandos) desses 

programas, bem como professores da Educação Básica e alunos de graduação. Dentre a produção do grupo 

destacamos o livro “Aprender a Ser Professor: aportes de pesquisa sobre o PIBID” (FARIAS; JARDILINO, 

SILVESTRE, 2015) que discute estudos vinculados ao projeto. 
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programas de pós-graduação em Educação. A UFOP
3
 compõe essa rede por meio o grupo de 

pesquisa “Formação e Profissão Docente” (FOPROFI), criado no primeiro semestre de 2011, 

realizando pesquisas que têm como lócus investigativo a Região dos Inconfidentes. O grupo 

discute a formação de professores em diferentes níveis e modalidades de ensino, sendo 

composto por docentes e alunos de graduação e pós-graduação do Departamento de Educação 

da UFOP e pesquisadores colaboradores de outros departamentos e instituições da região 

(IFMG). 

Esta pesquisa foi realizada com quatro supervisores de área do PIBID que atuam em 

uma escola da rede pública estadual de Ouro Preto – MG e buscou investigar se o PIBID 

contribui para o desenvolvimento profissional dos docentes. Partiu-se da seguinte questão 

problema: “A participação dos professores supervisores no PIBID tem favorecido o seu 

processo de desenvolvimento profissional?”. 

Os conhecimentos e competências adquiridos no decorrer da formação inicial, não são 

suficientes para o exercício da docência ao longo da carreira. Superando a concepção de que a 

formação se dá em momentos estanques (formação inicial e continuada), distintos e que se 

encerram entre si, surge em contraposição o conceito de desenvolvimento profissional, que 

compreende que formação docente ocorre em um continnum (NÓVOA, 1995) e prevê um 

princípio de indissociabilidade entre a formação e as condições de trabalho. Nesse sentido, a 

docência é concebida como “um aprendizado não linear, mas evolutivo, cujo resultado não se 

percebe apenas na mudança das práticas de ensino, mas também no pensamento sobre o como 

e porquê dessa prática” (MARCELO, VAILLANT, 2009, p. 77).  

Sendo assim, os conhecimentos adquiridos na prática, ao longo da carreira docente, no 

espaço da escola e na sala de aula são fundamentais para a formação continuada do professor. 

Sobre a formação continuada Gatti (2008, p.57) aponta que todas as atividades que 

contribuíam para o desenvolvimento profissional são consideradas: 

(...) após ingresso no exercício do magistério, ora ele é tomado de modo 

amplo e genérico, como compreendendo qualquer tipo de atividade que 

venha a contribuir para o desempenho profissional – horas de trabalho 

coletivo na escola, reuniões pedagógicas, trocas cotidianas com os pares, 

participação na gestão escolar, congressos, seminários, cursos de diversas 

naturezas e formatos, oferecidos pelas Secretarias de Educação ou outras 

instituições para pessoal em exercício nos sistemas de ensino, relações 

profissionais virtuais, processos diversos a distância (vídeo ou 

teleconferências, cursos via internet etc.), grupos de sensibilização 

profissional, enfim, tudo que possa oferecer ocasião de informação, reflexão, 

discussão e trocas que favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer 

                                                 
3
 O Núcleo UFOP/OBEDUC é composto por 3 professores do Programa de Pós-Graduação em Educação, 5 

mestrandos, 4 graduandos e 5 professores da Educação Básica. 
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de seus ângulos, em qualquer situação. Uma vastidão de possibilidades 

dentro do rótulo de educação continuada. 

Benincá (2002) aponta que a participação em projetos promovidos pelas IES contribui 

para o desenvolvimento profissional do professor da Educação Básica, por promoverem a 

autoformação e refletir sobre a docência de forma coletiva, pois o trabalho desenvolvido pelo 

professor se torna objeto de investigação. Nóvoa (2002, p. 23) diz que “O aprender contínuo é 

essencial se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar 

de crescimento profissional permanente.” Para o autor, a formação continuada se dá de 

maneira coletiva e depende da experiência e da reflexão como instrumentos contínuos de 

análise.  

Diante disso, o objetivo geral da pesquisa é investigar se o PIBID tem contribuído para 

o processo de desenvolvimento profissional dos professores supervisores, no que se refere à 

promoção da formação continuada baseada na concepção de que a escola é o seu locus 

privilegiado de formação (NÓVOA, 1991; CANDAU 1999). 

 Os objetivos específicos são:  

 Identificar a percepção do professor supervisor sobre a sua formação e o seu 

trabalho docente; 

  Discutir o trabalho do professor supervisor no PIBID e os desafios mais 

recorrentes enfrentados no desempenho dessa função; 

 Analisar se a participação no PIBID incentiva a formação crítica reflexiva do 

professor supervisor. 

O texto apresentado se estrutura da seguinte forma: 

- O capítulo 1, denominado “Formação inicial de professores da educação básica no 

Brasil: da racionalidade técnica a racionalidade crítica” que se refere ao referencial teórico 

com relação às concepções de formação, que irá contribuir na análise dos dados. 

- O capítulo 2, “Desenvolvimento profissional de professores: aproximações teóricas e 

conceituais” que discute os estudos do campo da formação continuada e o conceito de 

desenvolvimento profissional de professores dando ênfase aos estudos que concebem a escola 

como espaço de formação. 

- O capítulo 3, “Análise e discussão sobre o desenvolvimento profissional dos 

professores supervisores do PIBID” que discute os dados coletados nas sessões reflexivas 

realizadas com os professores, organizado em três subitens: percepções sobre a formação e a 

profissão docente; a função do professor supervisor no PIBID e os desafios enfrentados; e o 

PIBID e a formação continuada dos professores supervisores. 
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As “Considerações Finais” que se referem às conclusões a respeito da pesquisa, 

respondendo ao problema da investigação proposto. 

Por fim, seguem as referências bibliográficas, anexos e os apêndices, onde constam o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o questionário de caracterização do 

levantamento realizado pelo OBEDUC/UFOP, os eixos temáticos que nortearam as sessões 

reflexivas e os indicadores criados a partir das transcrições. 
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O percurso metodológico da pesquisa 

Nesta pesquisa optou-se por trabalhar com a perspectiva da abordagem qualitativa por 

proporcionar maior imersão do pesquisador com o contexto investigado e uma relação de 

proximidade com os sujeitos envolvidos, permitindo a construção de dados significativos. Na 

pesquisa qualitativa, o interesse do estudo não está apenas no produto final como também no 

seu processo e na realidade histórica e social em que os participantes estão inseridos, tendo 

seus significados e sentidos atribuídos fundamental importância na análise e discussão dos 

dados. Conforme aponta Bodgan e Bikle (1994) 

Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos que 

lhes permitam tomar em consideração as experiências do ponto de vista do 

informador. O processo de condução de investigação qualitativa reflecte uma 

espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dado 

estes não serem abordados por aqueles de uma forma neutra. (op,cit., p.51) 

Nesta perspectiva, Lüdke e André (1986), aos discutir sobre a pesquisa qualitativa, 

também apontam a importância da pesquisa educacional considerar as particularidades da 

realidade histórica e social do processo educacional e a sua natureza mutável. E ressaltam que 

“Um dos desafios atualmente lançados à pesquisa educacional é exatamente de tentar captar 

essa realidade dinâmica e complexa do seu objeto de estudo, em sua realização histórica” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 5). 

 Chizzotti (2011) aponta que o termo qualitativo abrange uma diversidade de 

tendências de pesquisa e que esses recursos têm contribuído para aumentar seu universo de 

possibilidades. Atualmente a pesquisa qualitativa tem adotado múltiplos métodos de 

investigação na tentativa de estudar um fenômeno em seu contexto procurando identificar os 

sentidos atribuídos a ele pelas pessoas.  

(...) as pesquisas tomam, por sua vez, formas textuais originais, recorrendo a 

todos os recursos linguísticos, sejam estilísticos, semióticos ou diferentes 

gêneros literários, como conto, narrativas, relatos, memórias; recursos 

estilísticos diferenciados permitem apresentar de forma inovadora os 

resultados de investigações, criando um excitante universo de possibilidades. 

(CHIZZOTTI, 2011, p. 29). 

Diante desta diversidade de recursos e procedimentos metodológicos utilizados para 

obtenção dos dados, utilizou-se de sessões reflexivas, com o propósito de estabelecer uma 

relação dialógica com os sujeitos da pesquisa, em que eles pudessem relatar suas experiências, 

compreensões, concordâncias e discordâncias, por meio de questionamentos que 

incentivassem a reflexão sem que pareça autoritário ou imposição.  
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Na sessão reflexiva os professores são concebidos como investigadores da sua própria 

prática profissional situada em um contexto histórico-social. A sessão reflexiva promove um 

espaço de interação, onde os professores têm a oportunidade de discutir e analisar 

coletivamente suas ações, re-significando-as a partir de novas informações construídas, por 

meio de trocas discursivas com pesquisadores (MAGALHÃES, 1998). Trata-se de um 

procedimento metodológico que vem sendo muito empregado em pesquisas colaborativas da 

área da Linguística Aplicada, a partir da perspectiva de reflexão crítica, fundamentadas na 

abordagem de Smyth (1992) (MAGALHÃES; CELANI, 2005; LIBERALI 2004; IBIAPINA 

2008; HORIKAWA, 2006). 

Diferente de outras metodologias utilizadas tradicionalmente nas pesquisas em 

educação, como o grupo focal (GATTI, 2005), em que o pesquisador participa apenas 

mediando às discussões do grupo, nas sessões reflexivas a ação do pesquisador é 

problematizar conceitos e situações informadas pelos participantes, através de perguntas que o 

conduza a entender a sua prática e construir uma visão crítica que proporcione aos professores 

repensar seu trabalho pedagógico com o apoio de aportes teóricos. 

O trabalho de campo foi desenvolvido no período de junho a dezembro de 2016. Foi 

realizado um total de seis sessões com os professores supervisores, no próprio espaço da 

escola, após as aulas do turno vespertino, com duração de aproximadamente duas horas, no 

horário de 17 as 19 horas, nas quintas-feiras, dia da semana que todos professores 

supervisores lecionavam na escola. Também aconteceram encontros com as coordenadoras 

pedagógicas e com o vice-diretor da escola com o propósito de conhecer a proposta 

pedagógica da instituição e apresentar o projeto de pesquisa que seria desenvolvido. 

As sessões reflexivas trataram de temas relativos a carreira docente e ao trabalho 

desenvolvido no âmbito do PIBID, a partir de eixos temáticos
4
 e questões orientadoras,  

objetivando o levantamento de problemas e dificuldades enfrentadas no cotidiano da profissão 

e na função de supervisão de área do programa, e por fim a  discussão de possíveis 

intervenções que contribuíssem para sua superação. Foi feita a gravação do áudio das sessões 

e posteriormente foi transcrito.  

A condução das sessões refletivas teve como referência o processo de reflexão crítica 

da prática de ensino proposto por Smyth (1992) que ocorre por meio de quatro ações: 

descrever, informar, confrontar e reconstruir, que propiciam ao docente refletir criticamente 

sobre seu trabalho. A ação de descrever refere-se aos acontecimentos concretos da prática, 

                                                 
4
 Ver Apêndice 3 
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devendo ser o ponto de partida das discussões. Informar compreende a análise da descrição 

das ações. A ação de confrontar é quando o professor confronta suas visões e ações 

relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem. Reconstruir é o momento em que o 

docente inicia o processo reflexivo de reconstrução das suas ações e procura alternativas e 

possibilidades de mudança.  

As sessões foram realizadas a partir de questões orientadoras que tiveram como 

referência para sua construção o quadro
5
 elaborado por Ibiapina (2008) que propõe perguntas 

a partir de cada uma das ações do processo crítico-reflexivo propostas por Smyth (1992). Os 

encontros partiram da descrição do percurso formativos dos docentes e as atividades 

desenvolvidas no PIBID, depois procurou-se problematizar a partir de leituras a prática 

descrita e por fim procedeu-se a análise das práticas relatadas, tendo em vista as orientações 

propostas por Ibiapiana (2008, p.96): 

Incialmente, esse procedimento pode ser conduzido com o foco da atenção 

na descrição da prática pedagógica e das intenções de ensino. 

Posteriormente, pode ser planejado para fazer com que o professor situe o 

processo de ensino-aprendizagem como problemático e complexo, fazendo-o 

informar e confrontar sua prática com as posições teóricas. Nesse caso, 

problematiza esse processo por meio de questões que justifiquem as 

escolhas. Finalmente, o pesquisador motiva o professor a perceber se os 

objetivos foram alcançados, vem como a analisar os resultados não 

previstos, a situar o currículo desenvolvido e oculto. 

No primeiro encontro com os professores, a sessão reflexiva teve como objetivo 

identificar a percepção do professor supervisor sobre o seu trabalho docente e sua formação. 

Para isso, a discussão teve como ponto de partida os motivos que levaram ao ingresso na 

profissão e os desafios enfrentados no cotidiano da docência. Os professores também puderam 

descrever a sua rotina de supervisão no PIBID, bem como as dificuldades encontradas no 

decorrer desta função. 

A segunda sessão reflexiva teve como foco a discussão sobre a carreira docente, e a 

valorização profissional que foi desencadeada a partir de questionamentos sobre o cotidiano 

da profissão docente e o PIBID. Os professores ao serem indagamos sobre o que mudariam na 

sua prática e no programa fizeram uma análise macro da educação, apontando problemas que 

vão além do âmbito escolar, como as políticas educacionais e a formação inicial e continuada 

de professores, expondo suas concepções em relação ao processo formativo. 

No terceiro encontro, foi feita a discussão do texto “A crise na educação” (ARENDT, 

1957) que foi lido previamente pelos professores. Foram estabelecidas relações entre os 

                                                 
5
 Ver Anexo 1 
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apontamentos do texto e os desafios enfrentados pelos professores no cotidiano da escola e do 

PIBID. Prosseguindo com as reflexões, na quarta sessão houve a exibição do vídeo “Como 

combater a indisciplina e as incivilidades?” (TAILLE; VINHA, 2013) e partir da discussão do 

vídeo, os professores foram convidados a pensar em outras formas de lidar com a indisciplina 

na sala de aula. Também relataram como a participação no PIBID contribuiu para a reflexão 

sobre as atividades que desenvolviam na sala de aula. 

Na quinta sessão foi discutido os limites e as possibilidades do PIBID em relação a 

aproximação da universidade com a escola pública e foram abordadas ações que poderiam 

contribuir para que o programa se aproximasse da proposta pedagógica da escola, a partir das 

experiências vivenciadas na função de supervisão de área do programa. Na última sessão os 

professores retomaram a discussão sobre o impacto do PIBID na sua formação e comentaram 

ações que se adotadas pelo programa contribuíram para o processo de desenvolvimento 

profissional de professores da educação básica. 

 

Tabela 1 – Organização das sessões reflexivas 

Sessão Tema Questões orientadoras 

1 – Sessão reflexiva Trajetória 

profissional e 

formativa e o 

trabalho realizado no 

PIBID 

 O que motivou seu ingresso na 

profissão docente? (Descrever) 

 Quais os principais desafios 

enfrentados no cotidiano da 

profissão? (Informar) 

 O que motivou sua participação 

no PIBID? (Descrever) 

 Quais as atividades 

desenvolvidas por vocês no 

programa? (Descrever) 

 Quais as dificuldades 

encontradas? Dê exemplos. 

(Informar) 

2 – Sessão reflexiva Os desafios 

enfrentados na 

profissão e no PIBID 

 O que você acha que limita o seu 

trabalho enquanto professor? 

(Confrontar) 

 O que você mudaria no seu 

trabalho? (Reconstruir) 

 Os conhecimentos adquiridos na 

sua formação inicial são 

suficientes para a sua atuação 

profissional? (Confrontar) 
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 Você participa de ações 

formativas promovidas pelo 

programa? (Descrever) 

 O que você mudaria no PIBID? 

(Reconstruir) 

3 – Sessão reflexiva O trabalho 

desenvolvido no 

PIBID com os 

bolsistas na sala de 

aula 

 Que conexão vocês conseguiram 

perceber entre o que vocês 

vivenciam na profissão e as 

questões tratadas por Hannah 

Arendt? (Confrontar) 

 O PIBID contribui com o seu 

trabalho docente? (Descrever). 

De que forma? (Informar) 

4 – Sessão reflexiva Os desafios 

enfrentados na 

profissão e o PIBID 

 Qual relação vocês perceberam 

entre o vídeo “Como combater a 

indisciplina e as incivilidades?” 

e os problemas enfrentados na 

sala de aula? (Confrontar) 

 De que forma o PIBID pode 

contribuir na superação desses 

problemas? (Reconstruir) 

 Que outras estratégias você 

utilizaria no decorrer das aulas 

para lidar com a indisciplina a 

partir das discussões promovidas 

pelas sessões? (Reconstruir) 

5 – Sessão reflexiva A função do 

professor supervisor 

no PIBID e a 

formação continuada 

 Como é a relação entre a 

universidade e a escola via 

PIBID? (Descrever) 

  O que poderia ser feito para 

aproximar os projetos do PIBID 

da proposta pedagógica da 

escola? (Reconstruir) 

6 – Sessão reflexiva O PIBID e o 

desenvolvimento 

profissional dos 

professores 

 Como o PIBID mesmo sendo um 

programa com o foco na 

formação inicial poderia 

contribuir para a formação 

continuada dos professores da 

educação básica? (Reconstruir) 

 

Fonte: Organizado pela autora com base nos dados coletados na pesquisa. 
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O professor supervisor de área do PIBID na Região dos Inconfidentes
6
 

Na Região dos Inconfidentes, duas IES desenvolvem projetos do PIBID, a UFOP e o 

IFMG. No levantamento realizado pelo núcleo/UFOP do projeto “Desenvolvimento 

Profissional Docente e Inovação Pedagógica: estudo exploratório sobre as contribuições do 

PIBID”, do programa OBEDUC (Observatório da Educação) da UFOP, foram localizados 56 

professores supervisores do PIBID provenientes de 20 escolas públicas estaduais e federais 

das cidades de Mariana e Ouro Preto, Minas Gerais. Destes, 53 docentes responderam o 

questionário
7
 proposto. 

Os dados mostraram que a maioria dos professores pesquisados (94%) tem idade entre 

30 a 59 anos (Graf.1) e o tempo de magistério varia de 10 a 25 anos (Graf.1). 

 

 
 

Gráfico 1 - Idade dos professores supervisores do PIBID 

 
 

Fonte: Relatório do Projeto OBEDUC (2017) 

Sobre a participação no PIBID a maioria dos professores, 51 docentes, atua/atuou em 

projetos da UFOP, e apenas 5 desenvolvem projetos do programa  no Instituto Federal de 

Minas Gerais (IFMG), campus Ouro Preto (Graf.3). Isso ocorre porque na UFOP é ofertado 

um número maior de cursos de licenciatura, são 11 ao todo, enquanto no IFMG são 

comtemplados apenas 2.  
 

 

                                                 
6
 O levantamento foi realizado como parte das atividades da pesquisa: “Desenvolvimento Profissional 

Docente e Inovação Pedagógica: estudo exploratório sobre as contribuições do PIBID” CAPES/OBEDUC, pelo 

Núcleo UFOP, que teve como objetivo mapear os professores supervisores ativos e egressos do PIBID na Região 

dos Inconfidentes. 
7
 Ver apêndice 2 – Questionário de caracterização. 
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Gráfico 2 - Tempo de Magistério na Educação Básica 

    

Fonte: Relatório do Projeto OBEDUC – Núcleo UFOP (2017) 

 Em relação a situação no programa o Gráfico 3 mostra que metade (50%) dos 

professores ainda está participando como supervisor em subprojetos e a outra metade são 

egressos do PIBID. Sobre o tempo de atuação a maioria dos professores (76%) responderam 

que participam/participaram no programa no periodo de 01 a 03 anos. 

                                           Gráfico 3 - Situação no PIBID 

      

Fonte: Relatório do Projeto OBEDUC – Núcleo UFOP (2017) 
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Gráfico 4 - Tempo de Participação no PIBID 

 

                       Fonte: Relatório do Projeto OBEDUC – Núcleo UFOP (2017) 

Também, foi perguntado aos professores em qual área atuavam/atuaram no programa, 

e estão distribuídos em 12 subprojetos das áreas de Artes Cênicas, Ciências Biológicas, 

Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Letras, Matemática, Música, Pedagogia e 

Química. 

A formação inicial dos professores se deu em diferentes cursos: Artes Cênicas, Artes 

Visuais, Ciências Biológicas, Direito, Economia, Educação física, Engenharia Metalúrgica, 

Engenharia Metalúrgica, Farmácia, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Magistério, 

Matemática, Música, Normal superior, Nutrição, Pedagogia, Química e Treinamento 

esportivo. Sendo que dos 53, 7 que participaram do estudo não possuem formação em cursos 

de licenciatura. 

O levantamento destes dados permitiu localizar os professores supervisores que atuam 

ou atuaram no PIBID da UFOP ou do IFMG, em escolas públicas das cidades de Mariana e 

Ouro Preto (MG). E posteriormente selecionar a escola para participar da pesquisa, de acordo 

com os critérios estabelecidos. 

O critério para a escolha da escola foi estar com pelo menos 4 projetos em andamento, 

e com professores supervisores que atuam no Programa há no mínimo 1 ano, a partir disso, 

uma escola da cidade de Ouro Preto foi selecionada e o convite foi feito aos professores. Logo 

nas primeiras visitas à escola, houve receptividade por parte da equipe escolar e também foi 

identificado o interesse e a disponibilidade dos professores para participarem da pesquisa. 
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O local da pesquisa de campo 

A pesquisa foi desenvolvida com professores de uma escola pública estadual de Ouro 

Preto (Minas Gerais), localizada no centro da cidade que recebe alunos de diversas condições 

socioeconômicas. Oferece o ensino médio nas modalidades Ensino Regular e EJA (Educação 

de Jovens e Adultos) e também os seguintes cursos em nível técnico: Técnico em 

Administração, Técnico em Informática para Internet e Técnico em Transações Imobiliárias. 

Em 2013, a escola atendia a 964 alunos assim distribuídos: 401 no turno matutino, 304 no 

vespertino e 259 matriculados no noturno. 

No Projeto Político Pedagógico
8
 (PPP) da escola constavam os seguintes objetivos: 1- 

contribuir para a melhoria das condições educacionais, asseguradas a universalidade e 

equidade na prestação de serviços visando à busca constante da excelência e à construção de 

um saber transformador, condizente com a realidade, estimulando o aluno a exercitar sua 

condição de cidadania; 2- avaliar/reavalir e operacionalizar as ações a partir dos aspectos da 

prática pedagógica; 3- recompor com a priorização dos conteúdos que massificam o saber, 

substituindo-os por outros geradores de discussão, pensamentos e ações sobre a realidade; 4- 

criar uma escola que cresça em múltiplas dimensões na trajetória voltada para o 

aperfeiçoamento de cada aluno e de cada professor; 5- propiciar o uso por parte da escola de 

novos recursos tecnológicos na área da educação; 6- ampliar o número de matrículas no 

ensino médio; 7- elevar o nível de proficiência dos estudantes nos testes internos e externos de 

avaliação. 8- possibilitar a elevação dos indicadores de desempenho do ensino médio; 9- 

proporcionar o acesso a temática e abordagens que despertem o interesse dos estudantes, 

fazendo com que a escola venha a ser vivida como uma experiência significativa na formação 

da autonomia pessoal e na capacidade de inserção social; 10- evidenciar o lugar do estudante 

como sujeito do conhecimento e protagonista de sua formação, respeitando os respectivos 

direitos e deveres; e 11- possibilitar o enriquecimento curricular através da formação 

extraescolar. 

Durante as visitas a escola, foi observado que na escola estavam sendo feitas reuniões 

com os professores para a elaboração da nova proposta, segundo o relato dos professores, a 

elaboração do Projeto Político Pedagógico contava com a participação dos docentes, 

funcionários, coordenadores pedagógicos e gestores da escola. Procuradas as duas 

                                                 
8
 O Projeto político pedagógico do qual se teve acesso era do ano de 2013, as coordenadoras 

pedagógicas da instituição alegaram que uma versão mais recente do projeto estava em fase de construção. 
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coordenadoras pedagógicas que atuam na instituição, não souberam informar o contexto em 

que o PPP foi elaborado, por terem assumido o cargo recentemente. 

Em relação às ações de formação continuada, em 2004 a escola foi selecionada para 

participar do Projeto Escolas-Referência (Projeto ER) 
9
, que teve como um dos objetivos 

investir na formação continuada dos profissionais. O projeto Escola Referência foi implantado 

estruturado em três subprojetos. O PDPI (Projeto de Desenvolvimento Pedagógico e 

Institucional), iniciado em maio de 2004, contou com a participação de sete profissionais da 

escola. O PROGESTÃO, Programa de Capacitação de Dirigentes Escolares sobre variados 

assuntos referentes à gestão moderna. E o PDP (Projeto de Desenvolvimento Profissional), 

que visou a capacitação de professores por área do conhecimento com o objetivo de 

oportunizar trocas de experiências e elaborar um novo currículo na escola por meio da 

constituição de grupos de estudos. O Centro de Referência Virtual do Professor (CRVP) foi 

implantado com o proposito de subsidiar a divulgação do CBC (Conteúdos Básicos Comuns) 

nas escolas referência. Em 2012, foi realizada a capacitação da Direção, Coordenação e 

professores para a implementação do Projeto Reinventando o Ensino Médio que institui e 

regulamenta a organização curricular a ser gradativamente implantada nos cursos de ensino 

médio regular da rede estadual de ensino de Minas Gerais. 

No PPP, não foram identificadas ações de formação continuada e projetos 

desenvolvidos pela própria equipe da escola, com base nas necessidades formativas e 

educativas da instituição. 

Participantes da pesquisa 

Em relação ao PIBID, a escola está atualmente desenvolvendo subprojetos na área da 

Filosofia, Matemática, Química e Física. O grupo de participantes da pesquisa foi constituído 

por duas professoras e dois professores, da referida escola, que participam como supervisores 

do PIBID. Trata-se de professores que o tempo de atuação na docência varia de 5 a 18 anos, e 

o de atuação do programa de 1 a 5 anos. Todos possuem formação em nível superior e em 

relação a pós-graduação: Márcia possui especialização em coordenação pedagógica, Roberto 

mestrado em Filosofia e Priscila está com o mestrado profissional em andamento na área da 

ciência. 

                                                 
9
 “O Projeto ER é uma política do governo de Minas Gerais, implantada a partir do ano de 2003, tendo 

como lema o “desenvolvimento de ações que buscam a reconstrução da excelência na rede pública”. Ele visa à 

superação do fracasso escolar por meio de uma educação de qualidade, que promova a inclusão do aluno na 

sociedade. Objetiva ao final de sua implantação abranger 102 municípios, quatro mil escolas e quase três 

milhões de alunos” (PEREIRA, 2007, p.2). 
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Quadro 1 - Perfil dos professores participantes da pesquisa 

Sujeitos 
Formação 

acadêmica 

Pós-

graduação 

Área de 

atuação no 

PIBID 

Tempo 

na 

docência  

Tempo no 

PIBID 

Márcia
10

 

 

Nutrição 

 

 

Coordenação 

pedagógica 

 

 

 

Química 15 anos 2 anos 

Paulo  
Engenharia 

Metalúrgica 
Não possui 

 

Matemática 
18 anos 5 anos 

Priscila 

 

Biologia 

 

Mestranda em 

Estudo das 

Ciências  

 

Física 5 anos 1 anos 

Roberto 

 

Filosofia 

 

Mestrado em 

filosofia 

 

Filosofia 13 anos 3 anos 

Fonte: Organizado pela autora com base nos dados coletados na pesquisa. 

 

Procedimentos de análise 

 Após a transcrição do áudio foi feita análise das sessões reflexivas realizadas, que 

tomou como fundamentos os procedimentos indicados pela análise de conteúdo proposta por 

Bardin (2011), compreendida como um conjunto de técnicas de análise de comunicações, que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de codificação de mensagens. O 

propósito da análise é compreender a luz do referencial teórico adotado o sentido e o conteúdo 

presente no discurso dos professores, em relação ao trabalho desenvolvido no PIBID. 

Esta análise é constituída em síntese por duas etapas: a pré-análise e a exploração do 

material. Na primeira foi realizada a organização do material que constitui o corpus da 

pesquisa. A segunda consistiu na seleção de unidades e regras de contagem; e a escolha das 

categorias. Por fim, foi feito o tratamento dos resultados obtidos por meio de inferências, 

interpretação da síntese e seleção dos resultados, tendo em vista os objetivos da pesquisa e os 

referenciais teóricos adotados. 

Feito o levantamento das características, após a leitura flutuante foram construídos 

indicadores para agrupá-las, com o objetivo de filtras as temáticas, presentes nas falas se 

relacionavam a percepção do professor sobre sua formação e profissão, ao trabalho do 

                                                 
10

 Os nomes dos professores são fictícios. 
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desenvolvido no PIBID, e aos desafios mais recorrentes enfrentados na docência e no 

programa. Esse processo resultou nos seguintes indicadores: 

1. Desafios no âmbito do PIBID que se relacionam as características: número restrito de 

alunos e escolas atendidas, excesso de atividades práticas; impossibilidade dos bolsistas 

lecionarem; críticas dos bolsistas sobre o trabalho do professor; desestimulo dos licenciados a 

seguirem a profissão; rotatividade de bolsistas. 

2. Ações formativas promovidas pelo PIBID que se relacionam as características: 

participação em encontros promovidos pelo PIBID; troca de ideias com os licenciados e 

coordenadores de área; possibilidade de aliar a teoria e a prática; informações novas; 

participação em palestras; interação com os bolsistas. 

3. Desafios da profissão docente que se relacionam as características: despreparo 

profissional; dicotomia entre a teoria e a prática; formação inicial descontextualizada com a 

prática profissional; hierarquia entre escola e universidade. 

4. Contribuições do PIBID no trabalho pedagógico que se relacionam as características: 

incentivo a mudanças no planejamento pedagógico; reflexão sobre o trabalho docente; 

aprendizado com os alunos bolsistas; atividades diferenciadas; utilização de recursos didáticos 

diferentes; motivação profissional. 

5. Condições de trabalho e valorização profissional que se relacionam as características: 

falta de autonomia; desvalorização da profissão docente; salário, plano de carreira, carga 

horária excessiva, valorização da educação, piso salarial. 

6. Concepções de formação que se relacionam as características: escola como espaço 

formativo; conhecimento profissional; formação inicial desvinculada da prática; formação 

acadêmica insuficiente para o bom desempenho docente. 

7. Concepções sobre a profissão docente que se relacionam as características: escolha pela 

docência; visão sobre o papel do professor; concepção sobre a função social da escola. 

8. Trabalho desenvolvido com os bolsistas que se relacionam as características: 

planejamentos; sequências didáticas; oficinas; experimentos; orientações didáticas; elaboração 

de propostas de atividades baseadas no plano de aula do professor; 
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Após a elaboração destes seis indicadores foram elaboradas três categorias para 

comportar os temas afins: 

1- Percepções sobre a formação e a profissão docente, que contempla os indicadores: 

concepções sobre a profissão docente, condições de trabalho e valorização 

profissional, e desafios na profissão docente; 

2- A função do professor supervisor no PIBID e os desafios enfrentados, que 

contempla os indicadores: desafios no âmbito do PIBID, contribuições do PIBID no 

trabalho pedagógico e o trabalho desenvolvido com os bolsistas; 

3- O PIBID e a formação continuada de professores supervisores, que contempla os 

indicadores: concepções de formação e ações formativas promovidas pelo PIBID. 

Dessa forma, os temas, indicadores e categorias foram organizados da seguinte forma: 

Quadro 2 - Organização dos temas em indicadores e categorias a partir da análise de conteúdo  

Temas Indicadores Categorias 

Desafios no âmbito do PIBID 
- número restrito de alunos e 

escolas atendidas; 

- excesso de atividades 

práticas;  

- impossibilidade dos 

bolsistas lecionarem;  

- críticas dos bolsistas sobre 

o trabalho do professor;  

- desestímulo dos licenciados 

a seguirem a profissão;  

- rotatividade de bolsistas. 

A função do professor 

supervisor no PIBID e os 

desafios enfrentados 

Ações formativas 

promovidas pelo PIBID 

- participação em encontros 

promovidos pelo PIBID;  

- troca de ideias com os 

licenciados e coordenadores 

de área;  

- possibilidade de aliar a 

teoria e a prática; 

informações novas; - 

participação em palestras; 

 - interação com os bolsistas. 

O PIBID e a formação 

continuada de professores 

supervisores 

Desafios enfrentados na 

profissão docente 

- despreparo profissional;  

- dicotomia entre a teoria e a 

prática;  

-formação inicial 

descontextualizada com a 

prática profissional;  

Percepções sobre a formação 

e a profissão docente 
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- hierarquia entre escola e 

universidade. 

Condições de trabalho e 

valorização profissional 

- falta de autonomia;  

- desvalorização da profissão 

docente;  

- salário; 

- plano de carreira; 

- carga horária excessiva; 

- valorização da educação, 

piso salarial. 

Percepções sobre a formação 

e a profissão docente 

Concepções de formação 
- escola como espaço 

formativo;  

- conhecimento profissional; 

- formação inicial 

desvinculada da prática;  

- formação acadêmica 

insuficiente para o bom 

desempenho docente. 

 

O PIBID e a formação 

continuada de professores 

supervisores. 

Contribuições do PIBID no 

trabalho do professor 

supervisor 

- incentivo a mudanças na 

prática docente;  

- reflexão sobre a prática;  

- aprendizado com os 

bolsistas;  

- atividades diferenciadas;  

- utilização de recursos 

didáticos diferentes;  

- motivação profissional. 

A função do professor 

supervisor no PIBID e os 

desafios enfrentados 

Concepções sobre a profissão 

docente 

- escolha pela docência;  

- visão sobre o papel do 

professor;  

- concepção sobre a função 

social da escola. 

Percepções sobre a formação 

e a profissão docente 

Trabalho desenvolvido com 

os bolsistas  

- planejamentos;  

- sequências didáticas;  

- oficinas;  

- experimentos;  

- orientações didáticas;  

- elaboração de propostas de 

atividades baseadas no plano 

de aula do professor; 

A função do professor 

supervisor no PIBID e os 

desafios enfrentados 

Fonte: Organizado pela autora com base nos dados obtidos na pesquisa. 
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1. FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA NO BRASIL: da racionalidade técnica a racionalidade crítica 

As mudanças e transformações sociais requerem uma educação capaz de atender as 

múltiplas demandas. Diante disso, a formação é um processo que implica em uma reflexão 

permanente sobre as lógicas que presidem a concepção de professor, enquanto sujeito que 

transforma e que também é transformado no cotidiano da profissão. Pois, de acordo com 

Pimenta (2005) a educação não só retrata e reproduz a sociedade, como também projeta a 

sociedade desejada, e com isso está vinculada ao processo civilizatório e humano. E enquanto 

prática pedagógica a educação tem o desafio histórico de responder às demandas que lhe são 

colocadas. 

A concepção de formação de professores está diretamente ligada ao contexto social e 

histórico, e aos pressupostos teóricos de uma determinada época para qual a formação foi 

pensada. Nesse sentido, neste capítulo discute-se a formação inicial do professor da educação 

básica, e as diferentes concepções que orientam as propostas, as políticas e as práticas de 

formação docente no Brasil e em diversos países. O objetivo é evidenciar as exigências dessa 

formação, e a função do professor no contexto da escola, a partir do diálogo com a produção 

da área educacional. Inicialmente são feitas algumas considerações sobre a formação de 

professores, e em seguida é apresentada uma breve discussão dos modelos de formação. 

E por fim, no sentido de compreender o professor como profissional crítico e 

reflexivo, investigativo de sua prática, está temática será discutida com base nos seguintes 

referenciais teóricos nacionais como: Pimenta (2002); Saviani (1983; 2008; 2013) e Libâneo 

(1999) e internacionais: Giroux (1997), Contreras (2002), Nóvoa (1991), Alarcão (2001; 

2003), dentre outros, que têm se destacado com pesquisas e estudos na área educacional.  

As análises serão desenvolvidas no sentido de compreender que a formação docente é 

construída historicamente e socialmente ao longo do percurso profissional do professor, como 

preconiza a abordagem crítico reflexiva. A partir do referencial teórico apresentado pretende-

se investigar se a participação no PIBID tem favorecido aos professores da Educação Básica 

questionamentos que contribuam para reflexão crítica sobre a sua atuação profissional, e 

consequentemente para o seu desenvolvimento profissional.  

1.1 Algumas considerações sobre a Formação de professores no Brasil 

A formação de professores tornou-se um tema presente nas discussões do cenário 

acadêmico brasileiro, o que pode ser comprovado pelo aumento significativo de pesquisas 
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produzidas nas últimas décadas, como mostra o estado do conhecimento sobre a formação de 

professores no Brasil, organizado por André (2002), a partir do mapeamento das dissertações 

e teses produzidas nos programas de pós-graduação em educação no país, no período de 1990-

1996, artigos publicados em dez periódicos da área e pesquisas apresentadas no GT Formação 

de professores da ANPED no período de 1992-1998.  

Outro estudo de grande relevância que também aponta esse aumento dos trabalhos foi 

o coordenado por Brzezinski (2006), em que é feito a análise das características da produção 

sobre formação no período de 1997-2002. Em 1990, no Brasil havia apenas 16 programas 

com dissertações concluídas, já em 1994 foram 24 instituições, e no período de 1994-2002 

havia 50 programas. O levantamento revelou que o aumento na produção discente foi 

decorrente da expansão dos programas de pós-graduação na área educacional que foram 

criados para atender as demandas do sistema educacional brasileiro.  

No entanto, apesar do aumento do número de estudos, não houve mudanças 

significativas nos cursos de licenciatura que formam o professor. Mas pode-se perceber que 

tem se intensificado na legislação brasileira a preocupação com os cursos de licenciatura 

responsáveis por formar professores para a educação básica. Isso ocorre devido aos problemas 

referentes ao processo de ensino e aprendizagem enfrentados nas escolas. 

Diante disso, ao analisar as práticas pedagógicas e os fatores que influenciam a 

qualidade do ensino, a formação docente se apresenta como um elemento fundamental. 

Grande parte das análises dos problemas educacionais brasileiros são atribuídos a 

inadequação da formação de professores. Porém, é necessário considerar outros aspectos a 

esses problemas, como a gestão política, econômica e administrativa. (SEVERINO, 2011). 

Dessa forma, o trabalho desempenhado pelo professor não pode ser tratado isoladamente do 

contexto de transformações sociais e econômicas que estão acontecendo. 

Severino (2004) situa as deficiências da formação de professores, como sendo uma das 

questões centrais para o enfrentamento dos problemas educacionais que afetam a educação. 

São citados pelo autor três aspectos que representam o cenário dessas deficiências: o 

institucional, referente às más condições do trabalho docente, ausência de recursos 

disponíveis e as condições políticas de gestão; o pedagógico, a ausência da postura 

investigativa na formação e na insuficiência da prática no processo formativo, formação 

disciplinar levando a visão fragmentada de mundo sendo insuficiente para dar conta da 

complexidade do trabalho docente; e o ético político, a formação não é capaz de desencadear 

no professor a decisão ética de assumir o compromisso com a construção da cidadania. 
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Muitos estudos vêm contribuindo para aprofundar as discussões e análises referentes à 

esses aspectos, como o estudo realizado por Gatti, Barreto e André (2011) em que é feita uma 

discussão a respeito das características e problemas da formação de professores no Brasil, 

mostrando que não houve avanços significativos. Ao analisar propostas pedagógicas de cursos 

de licenciatura de instituições públicas e privadas das cinco regiões do país, as autoras alertam 

para a urgência de uma revisão profunda dos cursos. Apontam que a formação é distante das 

necessidades formativas de professores e não possuem um eixo formativo para a docência. 

Segundo Gatti (2010) para que a formação responda as demandas da educação básica é 

preciso que ocorra uma mudança nas estruturas institucionais, nos currículos e nos conteúdos 

formativos. Contudo, para isso é necessário romper com a concepção de transmissão de 

conteúdo ainda esta presente nos currículos dos cursos de licenciatura. 

1.2 O professor como transmissor de conhecimentos 

A formação de professores para o ensino secundário (anos finais do ensino 

fundamental e médio) surgiu em 1930, na formação dos bacharéis nas poucas universidades 

existentes no país, a partir do clássico esquema 3+1 (três mais um), em que era acrescentado à 

formação um ano com disciplinas da área da educação. Com a regulamentação do curso de 

pedagogia em 1939, esse modelo também foi aplicado (GATTI, 2010). E permaneceu 

oficialmente até os anos de 1960, quando foi fortemente criticado, por conceber a formação 

de professores por meio de um treinamento, partindo do pressuposto de que caberia ao 

professor a função de transmitir conhecimentos, e os alunos tidos como meros receptores. 

Com isso, essa concepção simplista de que para ensinar é preciso apenas dominar o conteúdo, 

contribuiu para a desvalorização dos cursos de licenciatura. 

Foram se somando outras críticas e o Estado assume o controle da escola com a 

finalidade de atender as necessidades de escolarização devido ao processo de modernização 

da sociedade brasileira (WEBER, 2003), e assim a função docente no Brasil foi sendo 

normatizada. E as mudanças sociais e politicas que aconteceram ocasionaram na década de 

1960 na promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1961) 

que previa a formação docente no ensino normal, para atuar no ensino primário, e para 

lecionar no ensino médio a formação deveria ser em cursos de nível superior. 

A elaboração e aprovação da lei 4.024/61 ocorreu em meio à discussões teóricas sobre 

as mudanças necessárias para a modernização do país, a partir da mobilização de 

parlamentares e da sociedade civil. Sua base teórica era composta por três graus de ensino: 

primário, médio e o superior, o texto contemplou a primeira lei geral da educação e instituiu, 
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legalmente, a obrigatoriedade escolar. No seu capitulo IV é tratado a Formação do Magistério 

para o ensino primário e médio, afirma que a formação de professores para o ensino primário 

deve ser realizada em escolas normais, enquanto para atuar no ensino médio as faculdades de 

filosofia, ciências e letras seriam responsáveis pela formação, e para as disciplinas especificas 

de ensino médio técnico deveriam ser realizadas em cursos especiais de educação técnica. 

Os currículos mínimos e a duração dos cursos superiores foram regulamentados pelo 

parecer n.262, de 1962 (BRASIL, 1962). E no que diz respeito aos cursos de licenciatura foi 

estabelecido que o currículo mínimo fosse formado por matérias fixadas para o bacharelado, e 

incluiu estudos sobre o processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, os cursos de 

bacharelado e os de licenciatura passaram a ter o mesmo tempo de formação. 

No entanto, com a Ditadura Militar (1964-1985), a pedagogia tecnicista foi 

consolidada no sistema educacional do país, influenciando, provocando mudanças e alterando 

as características desde a educação básica até a educação superior. Nesse período, houve a 

reestruturação da educação com base na nova ideologia política e econômica, na qual a escola 

tinha como objetivo formar mão de obra qualificada para o mercado em curto prazo, 

ocorrendo de forma similar ao trabalho fabril, como afirma Saviani (2013. p.381): 

A partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios 

de racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advogou 

a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e 

operacional. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, 

pretendeu-se a objetivação do trabalho pedagógico.  

Nesse contexto, o novo modelo de educação é concebido por meio da Constituição de 

1967, e das reformas impostas pela Lei 5.540/68, que constituiu a reforma universitária e as 

suas aplicabilidades no Ensino Superior, e pela Lei 5.692/71 que visava a profissionalização 

do ensino secundário, com a pretensão de unificar os antigos ensino primário e médio. Com a 

nova lei, o ensino obrigatório passou de quatro para oito anos, e o objetivo da escola primária 

era capacitar o aluno para a realização de atividades práticas, enquanto o ensino médio ficaria 

a cargo de preparar profissionais necessários ao desenvolvimento econômico e social do país.  

No que diz respeito a formação de professores com a Lei 5.692/71, a formação deixa 

de acontecer em escolas normais e se constitui como uma das opções de habilitações 

profissionais ofertadas pelos ensino de 2º grau. Um dos críticos dessa lei foi Saviani (1982) 

que afirmou que dessa forma, houve a descaracterização dos cursos normais, o que levou a 

queda da qualidade da formação de professores de tal forma que passou a não existir 

diferenças entre professores diplomados e os leigos em relação às condições técnicas para 

assumir uma classe do ensino primário. 
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Já a reforma do ensino superior, teve como princípios norteadores o controle político 

das universidades públicas brasileiras e a formação mão de obra especializada requerida pela 

economia. A reforma não considerou as discussões sobre formação docente, e os cursos de 

formação de professores de curta duração foram mantidos. Muitas críticas foram feitas a 

reforma, em especial, pela fragmentação que ocorreu entre as disciplinas de conteúdo e as 

disciplinas didáticas e pedagógicas, que foram transformadas em unidades distintas. 

A constituição de 1967, aprovada pelo Regime Militar também promoveu alterações 

importantes na política educacional brasileira. Como a diminuição do percentual de receitas 

vinculadas para manutenção e desenvolvimento do ensino, ao desobrigar a União e os estados 

a investirem um percentual mínimo. Até então era previsto na Lei de Diretrizes e bases de 

1961 que a União deveria investir pelo menos 12% do Produto Interno Bruto (PIB) na 

educação. Entretanto, o estudo citado por Saviani (2008) revela que o governo federal foi 

reduzindo sucessivamente as verbas. Em 1970, o percentual do PIB na área educacional foi de 

7,6%, em 1975 passou para 4,31% e em 1978 foi de 5,20% (VIEIRA, 1983, p. 215, apud 

SAVIANI, 2008). Sem a imposição constitucional, o investimento na educação por parte do 

Ministério da Educação (MEC) foi de aproximadamente um terço do mínimo fixado pela 

Constituição de 1946 e reafirmado pela LDB de 1961. 

Essas reformas educacionais que ocorreram durante a Ditadura Militar, alteraram 

drasticamente o sistema educacional, que foi usado com o propósito de transmitir ideologias 

que respaldassem o golpe, e comprometeu também a formação de professor, pois 

demandaram um novo perfil de professores para a rede pública de ensino. Em consequência 

do aumento do ensino obrigatório, houve o aumento do número de matrículas na educação 

básica e a necessidade de um número maior de professores. Em virtude disso, houve uma 

mudança no quadro docente, e a profissão que até então era exercida exclusivamente pela 

classe média da época, passa a ser constituída pela camada popular, o que posteriormente 

culminou na redução salarial e na desvalorização da docência. 

Nota-se, assim, que nessa época, o professorado já não portava o perfil do 

passado, numericamente inferior e com origem nas camadas médias urbanas 

e nas próprias elites. Agora, em decorrência das mudanças estruturais do país 

e das reformas educacionais citadas, ele passava a ser uma categoria muito 

pouco assemelhada à anterior e submetida a condições de vida e de trabalho 

bastante diversas. Em síntese: o crescimento econômico acelerado do 

capitalismo brasileiro durante a ditadura militar impôs uma política 

educacional que se materializou, em linhas gerais, nas reformas de 1968 e de 

1971, cujos efeitos engendraram uma nova categoria docente e, por 

conseguinte, no exercício da profissão em parâmetros distintos dos 

anteriores. (FERREIRA, A.; BITTAR, M., 2006, p. 1.165).    
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De acordo com Libâneo (1999), para o acompanhamento do ensino nas escolas, houve 

a necessidade de formação de técnicos capazes de realizar tarefas específicas. E a separação 

do currículo provocou a fragmentação da formação pedagógica, diante da necessidade de 

formação de profissionais em massa e em curto prazo para atuarem nas escolas públicas. E 

para atender as novas demandas educativas, os principais requisitos para o exercício da 

docência eram de acordo com Kuenzer (1999): “(...) compreender e bem transmitir o 

conteúdo escolar que compunha o currículo, e manter o respeito e a boa disciplina, requisitos 

básicos para a atenção, que garantiria a eficácia da transmissão.” (p. 168). Com isso, essa 

pedagogia inferiorizou a função do professor que foi transformada em técnico e intensificou a 

burocratização do ensino, o que gerou a descontinuidade, heterogeneidade e fragmentação do 

trabalho pedagógico. 

 A concepção de ensino tecnicista presente nas reformas educacionais, no período da 

Ditadura Militar, promoveu a fragmentação do conhecimento nas práticas de formação, o que 

se configura até os dias atuais. As ações foram baseadas em uma concepção de formação de 

professores que predominou por um longo período na educação, norteada pelo modelo 

taylorista
11

, a racionalidade técnica, também conhecida como a epistemologia positivista da 

prática (SCHÕN, 1983 apud DINIZ-PEREIRA, 2014;), é um dos modelos de formação 

docente mais difundido. Essa concepção pedagógica concebe o exercício profissional do 

professor como uma atividade meramente técnica, em que os problemas educacionais seriam 

solucionados a partir da aplicação de teorias, técnicas e métodos científicos. 

Para Contreras (2002), no modelo da racionalidade técnica, a prática docente é um 

conjunto de aplicações teóricas e técnicas, pautado em procedimentos da ciência, com o 

proposito de resolver os problemas instrumentais apresentados nas situações de ensino. Diante 

disso, a prática pedagógica é concebida com neutralidade e isenta de subjetividade, o trabalho 

do professor é transformado em atividade técnica e instrumental que requer apenas a 

aplicação do conhecimento sistemático e normativo (PEREZ GOMEZ, 1992). 

 Neste modelo há uma fragmentação das funções, de um lado especialistas e 

pesquisadores, os responsáveis por elaborar as propostas pedagógicas, de outro os 

professores, aos quais caberia apenas a função de executar. Com isso, é imposta uma relação 

hierárquica entre o conhecimento teórico e o conhecimento técnico. De acordo com Contreras 

(2002), essa hierarquia está presente nos cursos de formação de professores, na separação 

                                                 
11

 Modelo de administração criado por Frederick Taylor (1856 - 1915) no século XX, conhecido como 

Taylorismo ou Administração cientifica, trata-se de conjunto de princípios e métodos centrados na gestão de 

tarefas com o objetivo de melhorar a eficiência nos processos de produção. Teve influências na educação, como 

por exemplo, na organização, hierarquização e fragmentação do ensino. 
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entre as disciplinas de fundamentação teórica e as destinadas à prática e estágios, que 

geralmente ocorrem no final do curso. Dessa forma, acredita-se que uma boa formação teórica 

no inicio do curso prepararia para atuar na prática.  

Porém, por não considerar a realidade educacional como dinâmica e complexa, em que 

a aplicação do conhecimento científico não é suficiente, visto que os problemas encontrados 

na prática não são genéricos, esse modelo de formação vem sendo fortemente criticado nas 

últimas décadas. Pois, são vivenciadas na prática educacional situações específicas que não 

são passiveis de serem solucionadas por meio da técnica.  

Brzezinski (1992) em pesquisa realizada no período de 1980-1992 revelou que a 

formação de professores, em específico, no que se referia à formação pedagógica, a formação 

especifica é nitidamente fragmentada. Pode-se dizer que na literatura educacional, há quase 

um consenso em relação à inadequação dos modelos de formação de professores centrados na 

racionalidade técnica perante a realidade do trabalho docente. Inúmeras críticas foram 

atribuídas ao modelo devido a prioridade dada a teoria em detrimento da prática. Pois, na 

busca pela resolução dos problemas da prática são necessários a mobilização de outros 

conhecimentos, como afirma Perez Gomez (1992); 

Segundo o modelo da racionalidade técnica, a atividade do profissional é 

sobretudo instrumental dirigida para a solução de problemas mediante a 

aplicação de rigorosas teorias e técnicas científicas. Para serem eficazes, os 

profissionais da área das ciências sociais devem enfrentar os problemas 

concretos que encontram na prática, aplicando princípios gerais e 

conhecimentos derivados da investigação (p.96). 

Dessa forma, no final dos anos de 1980 surgem propostas alternativas de formação de 

professores que tinham como finalidade corresponder ás exigências da sociedade em mudança 

é a necessidade de professores críticos para atuar na educação básica. Diante disso, surgiram 

autores que contrapõem este modelo e defendem o modelo da racionalidade da prática, que 

tem como ponto de partida a análise das práticas desenvolvidas pelo professor no contexto 

escolar, para o enfrentamento dos problemas que ocorrem ao longo da carreira docente. 

1.3 O professor como educador 

Na década de 1980, com a abertura política no país, após o longo período da ditadura 

militar, emerge o debate em torno do movimento pela democratização da educação. E a 

formação de professores almejava se distanciar daquilo que até então vinha sendo referência, 

ou seja, a formação centrada em métodos, técnicas e treinamento de professores. Houve o 

fortalecimento da formação em nível superior, especificamente na universidade, com o 
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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. 

 Para Candau (1984, p.19) houve um “despertar para a importância da dimensão 

política até então silenciada pela perspectiva instrumental fundamentada na „neutralidade 

técnica‟‟‟. Nesse contexto, surge no início dos anos de 1980, em contraposição a figura do 

professor como técnico, o educador. Isso incide na necessidade dos cursos de formação 

promoverem um processo formativo em que os professores se conscientizem sobre a 

importância da escola na transformação social. Contudo, para que isso se concretize Candau 

(1982) defende que a formação de professores deve se basear em três dimensões: humana, 

técnica e político-social. Sendo que o compromisso político e a competência técnica estavam 

vinculados a necessidade de relacionar teoria e prática. 

Pode- se dizer a formação é condicionada tanto pelas teorias quanto pelas práticas que 

acontecem no cotidiano da profissão, sendo assim necessário compreender como se dá essa 

relação entre teoria e prática. Segundo Candau e Lelis (1999) essa relação pode ser 

fundamentada em dois esquemas: a visão dicotômica e a visão de unidade. A primeira é 

centrada na separação entre teoria e prática, e destaca a autonomia da teoria em relação a 

prática e vice-versa, porém considerando prática e teoria como polos diferentes. Dentro desse 

esquema existe ainda uma visão extremista denominada pelas autoras como dissociativa, em 

que teoria e prática são componentes isolados e opostos. E a associativa que considera que 

não se tratam de polos opostos, e que a prática deve ser uma aplicação da teoria, que só 

adquire relevância na medida em que for fiel aos parâmetros desta, já que a inovação vem 

sempre do polo teórico. Na visão de unidade, teoria e prática são compreendidas como 

componentes indissociáveis, existe entre eles uma relação simultânea, reciproca e de 

dependência. 

Com isso, a teoria passa a ser formulada de acordo com as necessidades vivenciadas 

no contexto educacional. Enquanto a prática se constitui como reflexão contribuindo com o 

aporto teórico em que está ancorada. Dessa forma, teoria e prática devem ser trabalhadas em 

todos os componentes curriculares simultaneamente, como unidade indissolúvel. E para a 

formação do educador, entendido como o responsável pela formação da consciência crítica 

em seus alunos, é preciso que os cursos de formação de professores superem a dicotomia 

entre a teoria e a prática, de modo que a formação seja valorizada. 

Entretanto, estudos como o de Lüdke (1994) têm mostrado que os cursos de 

licenciatura vêm sendo considerados insatisfatórios, apontando para o desafio de romper com 
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os modelos de formação que separam teoria e prática. Ao analisar a situação dos cursos de 

licenciatura no Brasil a autora concluiu que as universidades brasileiras priorizavam a 

pesquisa e a elaboração do conhecimento científico. Sendo que as atividades que não estavam 

relacionadas a isso, como as de ensino e formação de professores tinham pouca importância. 

Diniz-Pereira (2000) destaca também a relação entre a teoria e a prática como um dos 

problemas que emergiu fortemente da discussão sobre a formação de professores e que 

persiste até hoje nos debates educacionais. Carvalho e Simões (1999), a partir do 

levantamento do estado do conhecimento com base em artigos publicados em 10 periódicos 

especializados em formação inicial e práxis do professor no Brasil, no período de 1990-1997, 

identificam a teoria e a prática como uma questão central no âmbito da formação de 

professores. 

Na segunda metade da década de 1990 com a promulgação da Lei n.9394/96, a nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), surgem novas exigências 

para a formação de professores, é a preocupação com a relação entre a teoria e a prática é 

expressa no artigo 60 que diz que “A formação de profissionais da educação (...) terá como 

fundamentos: I – a associação entre teorias e práticas (...)”. Com isso, a lei implicou na 

revisão dos currículos de formação de professores, em específico no que se refere à separação 

entre disciplinas pedagógicas e de conteúdo, e a desarticulação entre formação acadêmica e a 

realidade prática. 

Nesse período, a questão sobre os saberes docentes emerge na literatura educacional 

brasileira nas pesquisas sobre a formação de professores (NUNES, 2001). Diante disso, há 

uma mudança de foco nas pesquisas educacionais que tratam sobre a formação de professores 

que passam a centralizar suas discussões no debate sobre os desafios da articulação entre 

teoria e prática. O que significou nos anos 1990 no redirecionamento para a discussão sobre a 

formação do professor-pesquisador, como afirma Diniz-Pereira (2007, p.51): 

(...) análise da literatura educacional aponta para importantes mudanças na 

forma de conceber a formação de professores. Do treinamento do técnico em 

educação, na década de 1970, observa-se a ênfase na formação do educador 

na primeira metade dos anos 1980 e, nos anos 1990, um redirecionamento 

para a formação do professor-pesquisador. 

As mudanças que ocorreram na concepção da formação ao longo dos anos mostram 

como o papel do professor foi sendo moldado na escola. De sua condição nos anos de 1970 de 

técnico, para em 1980 a de educador com ênfase no caráter político da prática pedagógica e 

para o seu compromisso com as classes populares, e em 1990 em que o professor passa a ser 

entendido como produtor de conhecimento e sujeito de sua prática. 
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1.4 O professor reflexivo 

Em oposição ao modelo da racionalidade técnica surge o modelo da racionalidade 

prática, defendido por muitos autores que inspirados em Dewey alegam que o processo de 

reflexão sobre a prática é fundamental para o exercício profissional do professor. Nessa 

concepção, o professor deixa de ser apenas um executor e passa a ser investigador da sua 

própria prática, sendo capaz de identificar e resolver problemas por meio da integração da 

técnica com os saberes da prática adquiridos ao longo da carreira docente (PÉREZ GÓMEZ, 

1992).  

De acordo com André (2005) o movimento no âmbito acadêmico representado pela 

literatura educacional que valoriza a pesquisa na formação do professor é recente e ganha 

força no Brasil no final da década de 1980, e principalmente na década de 1990. Período em 

que houve a ampliação do movimento em favor do professor reflexivo, a partir das ideias de 

Donald Schön, que teceu críticas ao tecnicismo e indicou a necessidade da formação do 

professor reflexivo.  

Schön (2000) foi o principal precursor destes estudos, fundamentado nos estudos de 

Dewey, discute e analisa a formação de profissionais de diferentes áreas. Crítica a formação 

baseada nos conhecimentos elaborados pela ciência e suas aplicações, pois conforme sua 

análise estes conhecimentos não são suficientes para dar repostas a situações que emergem no 

cotidiano da profissão devido a complexidade da realidade e por não se apresentarem 

estruturas bem-delineadas, em suas palavras: 

Engenheiros civis, por exemplo, sabem como construir estradas adequadas 

para as condições de certos locais e especificações. Eles se servem de seus 

conhecimentos de solo, materiais e tecnologias de construção para definir 

declividades, superfícies e dimensões. Quando é necessário decidir qual 

estrada construir, no entanto, ou se ela deve ser construída, seu problema 

não é passível de solução pela aplicação de conhecimento técnico, nem 

mesmo pelas técnicas sofisticadas das teorias da decisão. (SCHÕN, 2000, 

p.16) 

Para o autor, o professor é um “prático reflexivo” que ao avaliar os problemas que 

surgem no cotidiano do seu trabalho em sala de aula toma decisões em função dessa reflexão 

sobre a sua ação, e com isso, elabora estratégias para superação das dificuldades. No entanto, 

para que isso aconteça, Schõn (2000) aponta que a formação de professores não deve se dar 

isolada da experiência prática, mas no diálogo entre a teoria e a prática. O autor chama a 

atenção para a indissociabilidade entre fazer e saber na profissão docente. Com isso, os 

professores que realizam a reflexão sobre a sua prática estão mais próximos de desenvolverem 

um trabalho pedagógico contextualizado com as demandas educacionais da sociedade. 
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O autor defende a necessidade de a formação acontecer de forma reflexiva e 

investigadora, o que possibilitaria a construção de saberes necessários para entender e atuar na 

realidade educacional a partir da prática reflexiva. Para que isso aconteça é imprescindível a 

integração entre a prática e os referenciais teóricos que conduzem a construção dos saberes, a 

partir de um movimento em que a teoria alimenta a prática e a prática questiona a teoria. A 

função do professor reflexivo deve ser a de facilitador do processo de aprendizagem, 

orientando os alunos na tomada de decisões. Para isso o docente deve utilizar os três níveis de 

reflexão propostos por Schön: na ação, onde são feitos ajustes na prática a partir da reflexão; 

sobre a ação, na reconstrução da ação; e sobre a reflexão na ação, em que ocorre a construção 

do seu próprio saber, novas formas de agir, pensar e equacionar problemas, a partir do 

conjunto de reflexões.  

Stenhouse (1975) também defende que o professor deve ser pesquisador da sua própria 

prática, seu trabalho investigativo compreende em examinar com senso crítico e sistemático 

sua atividade prática, almejando à melhoria da qualidade do seu trabalho educativo. Para isso, 

a investigação seria o caminho para que o docente tivesse pleno domínio da sua prática 

pedagógica. O autor crítica o modelo objetivo do currículo por reduzir a capacidade 

profissional dos professores e a generalização sobre os métodos de ensino. Para exemplificar, 

ele compara o trabalho do professor ao de um jardineiro, onde cada planta do seu jardim tem 

sua atenção singular, diferente do agricultor que aplica um tratamento padrão em todo terreno 

cultivado. Nesse sentido, a analogia feita pelo autor demonstra que cada situação de ensino 

tem suas características especificas, sendo assim podem-se fazer apenas generalizações sobre 

aspectos superficiais. 

1.5 O professor crítico-reflexivo: da reflexão à prática libertadora 

Os estudos de Schön foram rapidamente sendo apropriados e ampliados em diversos 

países e seus princípios serviram como uma base para a formação na área educacional, 

embora seu objeto de análise não tenha sido propriamente os professores, como assinala 

Lüdke (2001, p.80) “(...) suas sugestões corresponderam de tal forma a expectativa dos 

formadores de futuros professores que alcançaram um sucesso dificilmente obtido por outras 

ideias no campo da educação”. Isso se deu especialmente pela valorização dada aos saberes 

profissionais, se apresentando como alternativa a racionalidade técnica. 

Porém, a teoria de Schön ao ser traduzida para o campo da formação de professores, 

apresentou fragilidades por desconsiderar que o contexto em que a prática se desenvolve é 

“(...) intercultural, diverso e plural, assim como os sujeitos para os quais se destina” 



47 

 

 

(FAGUNDES, 2016, p.294). Com isso, a aplicabilidade do conceito de professor reflexivo 

não se apresentou como alternativa de superação da racionalidade técnica, lhe deu apenas uma 

nova roupagem (CASTRO, 2005).  

No Brasil, a apropriação desse conceito foi usada de base nas reformas educacionais 

da época, e o foco das discussões recaiu sobre a formação e a prática dos professores. Essa 

apropriação do conceito de professor reflexivo é identificada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação básica, em nível superior (BRASIL, 

2002), em que em seu primeiro artigo cita a articulação teoria-prática nos cursos de formação 

de professores, sendo destinadas 400 (quatrocentas) horas de prática como componente 

curricular. E nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de docentes da Educação 

Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental em nível médio (BRASIL, 1999), que no 

segundo artigo estabelece que os cursos de formação devam preparar professores capazes de: 

“II - investigar problemas que se colocam no cotidiano escolar e construir soluções criativas 

mediante reflexão socialmente contextualizada e teoricamente fundamentada sobre a prática”.  

Porém, de acordo com Filho e Quaglio (2008) no Brasil esse conceito se transformou 

em mero slogan em virtude das críticas as políticas educacionais vigentes, em especial no que 

se refere à inadequação da formação de professores e a precarização das condições de 

trabalho. Partiu-se do pressuposto de que um professor formado como profissional reflexivo 

teria condições de enfrentar as diversas situações e problemas encontrados no decorrer do 

desenvolvimento do seu trabalho. Contudo, outros aspectos que envolvem e perpassam o 

processo de ensino e aprendizagem na sala de aula e o processo educativo como um todo, 

foram desconsiderados.  

Dessa forma como advertem Lima e Gomes (2006) para que isso seja possível o 

exercício da reflexão não pode ser tratado pelos cursos de formação de professores de forma 

mecânica, é necessário que seja tratada de forma coletiva e em sua perspectiva histórica, 

como um processo permanente que contribua para a formação da identidade profissional do 

docente. 

Alarcão (2003) faz críticas ao valor atribuído a ação individual do professor. A autora 

relaciona o professor reflexivo com a escola reflexiva, afirmando que o professor não deve 

agir de forma individualizada na escola, pois a profissão docente é construída coletivamente, e 

cabe a escola promover condições que possibilitem a reflexão individual e coletiva. A 

educadora portuguesa, elabora três hipóteses que seriam responsáveis pela desilusão brasileira 

em relação à proposta de professor reflexivo: expectativa muito elevada; a proposta não foi 

totalmente compreendida; é difícil de ser colocada em prática.  
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Pimenta (2002) em estudo realizado em que analisa o conceito, os fundamentos e a 

apropriação teórica que vem sendo feita sobre professor reflexivo no Brasil, avaliando os 

limites e avanços desta perspectiva para o campo da formação de professores, destaca que os 

estudos de Schön promoveram a reconfiguração dos pressupostos que sustentavam a 

concepção tradicional de formação pautada na racionalidade técnica, possibilitando que as 

condições de trabalho em que o professor reflexivo exerce sua função fossem repensadas. 

Porém, a autora chama a atenção para as limitações presentes nas apropriações de Schön, e 

alerta que a supervalorização do conceito de professor reflexivo pode atribuir ao professor o 

protagonismo no processo de mudança. 

Sem dúvida, ao colocar em destaque o protagonismo do sujeito professor nos 

processos de mudanças e inovações, essa perspectiva pode gerar a 

supervalorização do professor como indivíduo. Nesse sentido diversos 

autores têm apresentado preocupações quanto ao desenvolvimento de um 

possível “praticismo” daí decorrente, para o qual bastaria a prática para a 

construção do saber docente; de um possível “individualismo”, fruto de uma 

reflexão em torno de si próprio; de uma possível hegemonia autoritária, se se 

considera que a perspectiva da reflexão é suficiente para a resolução dos 

problemas da prática; além de um possível modismo, com uma apropriação 

indiscriminada e sem críticas, sem compreensão das origens dos contextos 

que a gerou, o que pode levar a uma banalização da perspectiva da reflexão. 

(Pimenta, 2002, p. 22) 

Libâneo (2002) também faz um alerta em relação ao uso indiscriminado do termo 

reflexão por aqueles que defendem o modelo instrumental e técnico do ensino, concebendo a 

reflexão como uma prática individualizada e restrita.  

As críticas apresentadas convergem na ideia de que a concepção de reflexão, centrada 

na superação dos problemas cotidianos da prática, reforça a ideia de que a ação individual do 

professor é o fator preponderante para promoção de transformações na escola. A reflexão não 

é a única fonte para solucionar os problemas decorrentes do trabalho docente, e o professor 

não é o único responsável pelos problemas referentes aos processos de ensino e 

aprendizagem. Diante disso, a atuação docente precisa ser compreendida como uma prática 

social e as escolas como comunidades de aprendizagem, e para isso é preciso ir além da 

reflexão, e usar a teoria articulada com o contexto. 

Para Pérez- Gómez (1992) a transformação da prática docente, é possível a partir da 

perspectiva crítica. E para isso, o professor precisa adotar uma postura cautelosa em relação a 

abordagem reflexiva, no sentido de relacionar sua prática com o contexto organizacional. Fica 

evidente a importância de conceber o ensino como uma prática social. Desse modo, entende-

se que a reflexão permite ao professor a construção de conhecimentos capazes de promover 

uma prática mais consciente e autônoma. No entanto, a reflexão crítica, vai além ao 
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proporcionar ao docente o desenvolvimento da sua prática em um contexto emancipatório que 

possibilite um conhecimento crítico acerca de sua realidade, para que assim possa transformá-

la. 

Kemmis (1985) concebe a sala de aula como o espaço de experimentação e 

investigação, e o professor é o responsável por refletir sobre os problemas, porém numa 

compreensão limitada. Isso ocorre porque há na prática e nas ações do professor uma 

influência da sociedade que torna o conhecimento produto de contextos sociais e históricos. 

Nesse sentido, os estudos sobre a formação do professor reflexivo deixam de centrar-se 

apenas na sala de aula, nos aspectos metodológicos e curriculares ou na ação individual do 

professor, e passam a incorporar em suas preocupações o contexto escolar e as relações 

sociais como um todo.  

A formação adquire dessa forma uma perspectiva mais complexa que considera 

também os aspectos cultural, social e politico da educação. Trata-se de um processo de 

reflexão crítica atrelado ao contexto educacional que envolve além das experiências práticas, 

interesses sociais e políticos que permitam ao professor articular os conhecimentos teóricos e 

práticos, superando a dicotomia entre a teoria e a prática. 

A concepção crítico reflexiva
12

 visa à transformação social a partir da educação e da 

busca pela justiça social. A partir da reflexão crítica o professor é capaz de questionar e 

reconstruir sua vida social, e construir conhecimentos para enfrentar os problemas 

encontrados na escola onde atua. Dessa forma, a reflexão do professor não se restringe apenas 

a sua prática, mas também a forma como pensa em relação à prática, situando-a num contexto 

político e social e o impacto da sua atuação na sociedade em que está inserido. 

De acordo com Nóvoa (1991) para a formação do professor crítico reflexivo são 

necessários três dimensões de desenvolvimento: pessoal, profissional e organizacional. O 

desenvolvimento pessoal significa produzir a vida profissional. Para isso, a formação deve 

promover o desenvolvimento da capacidade crítico-reflexiva, de forma que possibilite ao 

docente (re) encontrar espaços que promovam a interação entre a dimensão pessoal e a 

profissional. O desenvolvimento profissional diz respeito à produção da profissão docente. 

Nas práticas de formação os saberes experienciais dos educadores devem ser considerados e 

trabalhados a partir do aspecto teórico-conceitual, visando à apropriação dos saberes que 

serão mobilizados no exercício profissional. A terceira dimensão refere-se ao 

                                                 
12

 Segundo Dias-da-Silva (1998), essa abordagem foi divulgada no Brasil principalmente por meio das 

obras editadas pelo autor português Antonio Nóvoa. No entanto, a autora ressalta que pesquisadores de várias 

partes do mundo vêm contribuindo para o aprofundamento desses estudos. 
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desenvolvimento organizacional, a produção da escola, onde trabalho e formação docente 

devem ocorrer simultaneamente. Os educadores são entendidos como produtores de sua 

profissão, e para que haja mudanças é necessário mudar o contexto no qual intervêm.  

 Nessa perspectiva, o processo de formação deve abranger três dimensões: a identidade 

pessoal do educador, seu desenvolvimento profissional e os saberes construídos na profissão, 

e o contexto educacional em que está inserido. Dessa forma, a formação, entendida como um 

processo dinâmico e contínuo, e deve dar-se no cotidiano do professor na escola. Com isso, a 

formação docente não requer apenas um processo de crescimento pessoal e de 

aperfeiçoamento profissional, mas também de transformação da cultura escolar. 

Em consonância com Nóvoa (1991), Zeichnner (1997) destaca a importância do 

contexto, alegando que além de refletir sobre a sua prática, o professor deve também analisar 

as condições sociais, políticas e econômicas que interferem na sua profissão, considerando 

como fundamental a reflexão sobre a dimensão política da educação. Também compreende o 

professor como um sujeito prático reflexivo e não um mero executor de projetos educacionais, 

seu trabalho na escola envolve a reflexão sobre a sua prática. Contudo, o autor também critica 

a forma limitada que a reflexão é concebida ao ser reduzida a questões metodológicas do 

ensino e a organização da sala de aula. Alega que há ainda a valorização da reflexão sobre a 

prática o que tem constantemente subestimado a importância da teoria.  

Giroux (1997) é um dos críticos ao modelo da racionalidade técnica, teórico e crítico 

da cultura e da educação, é um dos fundadores da pedagogia crítica nos Estados Unidos. O 

autor concebe a escola como um espaço em que a cultura da classe dominante é ensinada e 

inculcada nos alunos. Com isso, além de formar para o mercado a escola também contribui 

para a manutenção do status quo. Porém, o autor acredita que a escola pode romper com esse 

modelo alterando sua metodologia e seu currículo oficial, favorecendo o desenvolvimento do 

pensamento crítico de seus alunos, a partir de atividades críticas e libertadoras.  

O professor é considerado por Giroux (1997) com elemento fundamental para que essa 

mudança aconteça, sendo concebido como um intelectual transformador, que tem 

responsabilidade sobre o ensino e que pode estimular o desenvolvimento crítico de seus 

alunos. O autor acredita que, “(...) encarando os professores como intelectuais, nós poderemos 

começar a repensar e reformar as tradições que têm impedido que os professores assumam 

todo o seu potencial como estudiosos e profissionais ativos e reflexivos” (GIROUX, 1997, p. 

162). 

Nessa perspectiva de formação para a cidadania crítica do aluno, o professor é 

concebido como pesquisador, e ao investigar a sua prática docente produz conhecimento e 
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elabora intervenções pedagógicas a partir da reflexão. O trabalho docente não se reduz a 

organização e planejamento de aulas, de forma isolada da comunidade escolar e das 

necessidades sociais. Nesse sentido, a função do professor não pode ser reduzida ao ensino de 

conteúdos, seu trabalho é uma prática social situada, e como tal, não pode ser realizado 

isoladamente em sua sala de aula. É fundamental a sua participação nos demais espaços da 

escola e do sistema educativo, que proporcionem habilidades e competência para que possa 

refletir sobre o seu exercício profissional.  

Na racionalidade crítica (DINIZ-PEREIRA, 2014), professores e alunos deixam de ser 

concebidos como homogêneos e passivos, e se tornam agentes de transformação. Isso requer 

que o ensino reflexivo esteja associado à reflexão crítica, e aos aspectos éticos e políticos da 

própria prática. Desse modo, a prática não envolve apenas à sala de aula, mas também ás 

relações que são estabelecidas entre a escola e a comunidade, pois é fundamental considerar o 

contexto social no qual ocorre. Com isso, o professor reflexivo atua como um intelectual 

crítico direcionando o seu trabalho docente a emancipação individual e coletiva. 

Dentre as inúmeras competências atualmente postas ao se tratar da formação de 

professores, a criticidade e a reflexividade têm sido objeto de muitos questionamentos e 

críticas. Mesmo assim há atualmente um consenso em relação a importância que a reflexão e 

a crítica exercem no processo de formação inicial e continuada de professores. Para Paulo 

Freire (1996) a formação permanente é primordial para a reflexão crítica sobre a prática. “É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” 

(p.43). O autor concebe a prática educativa como libertadora, pois proporciona aos alunos e 

professores se libertarem do estudo passivo e buscarem a partir da autonomia construir seu 

próprio conhecimento. 

Para isso, o professor deve questionar permanentemente as condições do seu trabalho 

docente refletindo sobre seu processo de formação. Smyth (1992) sugere que professores 

façam perguntas críticas sobre sua atuação e o relacionamento com os alunos, a partir do 

processo de reflexão crítica sobre a prática, por meio do ciclo: descrever, informar, confrontar 

e reconstruir (Fig.1). 
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Figura 1 - Processo de reflexão crítica da prática do ensino 

 

Fonte: (SMYTH, 1992). 

Para romper com a tradição que privilegia a racionalidade também é imprescindível a 

transformação da escola, de seus métodos, processos de aprendizagem e seu conteúdo. Para 

que isso aconteça, Alarcão (2001) aponta para a necessidade de envolver toda a comunidade 

escolar (alunos, professores, pais, funcionários e membros da sociedade) nas decisões 

político-administrativo-pedagógicas. Entre os requisitos para se caracterizar uma escola como 

reflexiva, a autora destaca a importância da autonomia da escola nos seus aspectos políticos-

administrativos, sendo fundamental que cada escola tenha seu próprio projeto politico 

pedagógico, fruto de discussões coletivas geradas a partir do pensamento e da prática 

reflexiva. 

As discussões apontam a grande contribuição da reflexão no exercício da docência e, 

sobretudo, na valorização dos saberes do professor, evidenciando o professor como produtor 

de conhecimentos a partir da prática, ao investiga-la de forma intencional e sistematizando 

suas observações com o suporte da teoria, sendo concebido, portanto como pesquisado de sua 

própria prática. Porém muitos autores começam a questionar a perspectiva individualista da 

reflexão, a ausência de criticidade e a ênfase nas práticas. A partir das críticas são promovidas 

possibilidades para a superação dos limites sintetizados, defendendo a importância de 

politicas públicas coerentes para a efetivação do conceito de professor reflexivo e o 

desenvolvimento profissional de professores a partir de um projeto emancipatório, 

comprometido com a responsabilidade de tornar a escola parceira na luta pelas desigualdades 

sociais e econômicas. 

A prática reflexiva em um contexto de escola reflexiva proposta por Alarcão (2003), 

cujo conceito foi ampliado por Brzezinski (2001) para Escola Reflexiva e Emancipadora, 

Descrever 

Informar 
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Reconstruir 
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somadas as preocupações de elevação das condições profissionais do professor e na 

transformação da sua identidade para a de intelectuais críticos e reflexivos, compõem o que 

poderia ser chamado de situação ideal, porém distante da realidade brasileira (FILHO; 

QUAGLIO, 2008). 

Pois, atualmente os professores enfrentam vários problemas que implicam no 

desempenho de sua atividade profissional que vão além da sua formação inicial e continuada, 

como as condições precárias de trabalho e de pesquisa e a falta de remuneração adequada. 

Todavia, a partir da reflexão crítica é possível que os professores analisem e questionem as 

estruturas institucionais das escolas em que atuam podem decidir de forma consciente assumir 

uma postura de tentativa de mudança ou de submissão. Para isso, é necessário que o professor 

por meio da busca pelo autoconhecimento, da reflexão e da ação, partindo do individual da 

sala de aula, para o coletivo, a comunidade. 
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2. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES: 

Aproximações teóricas e conceituais 

Como foi discutido no capítulo anterior, com as críticas ao modelo de formação de 

professores baseado na racionalidade técnica que predominou até os anos de 1980 e a 

emergência da abordagem crítica reflexiva surgiram novas demandas para a formação 

docente, contribuindo para o reconhecimento da importância do professor, da sua formação 

continuada e do seu desenvolvimento profissional para a compreensão do processo educativo. 

Desde então, o desenvolvimento profissional tem se constituído como objeto de 

preocupação do meio acadêmico, devido não só as suas implicações no processo de formação 

inicial e continuada, mas principalmente nas questões relacionadas às condições de trabalho e 

o contexto social em que o trabalho docente ocorre. Dessa forma, neste capítulo recorreu-se a 

literatura educacional da área com o propósito de discutir esse conceito e suas implicações na 

formação docente. Para isso, optou-se pelo conceito de desenvolvimento profissional em a 

partir de “(...) uma conotação de evolução e de continuidade que nos parece superar a 

tradicional justaposição entre formação inicial e aperfeiçoamento dos professores”. E também 

que “(...) pressupõe uma valorização dos aspectos contextuais, organizativos e orientados para 

a mudança” (GARCIA, 1999 p.137), numa perspectiva que supera o caráter individual das 

ações de formação continuada de professores, e que envolva a participação de toda 

comunidade escolar com o objetivo de contribuir para melhorias no processo de ensino e 

aprendizagem e que concebe a escola como um local privilegiado para o desenvolvimento 

profissional do professor.  

Recorreu-se, em especial, aos estudos dos seguintes autores: Day (1999); Garcia 

(1999, 2009); Imbernón (2001); Oliveira-Formosinho (2009); Marcelo (2009); Nóvoa (2009); 

Tardif (2002) e Veiga (2002) A partir desses estudos pretende-se analisar se a participação no 

PIBID tem promovido ao professor supervisor de área ações formativas e oportunidades de 

refletir criticamente sobre sua atuação profissional contribuindo para o seu processo de 

desenvolvimento profissional. 

1.1 Desenvolvimento Profissional: um conceito multifacetado 

As múltiplas oportunidades de aprendizagem ocasionaram mudanças no contexto 

educativo e no papel do professor, especificamente na sua relação com o conhecimento. Essas 

mudanças tiveram impacto no contexto educativo na sua forma de gestão e organização, no 

currículo, nas políticas educacionais, e no papel do professor. Pois, com o crescimento 
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tecnológico e a inserção das novas tecnologias da informação e comunicação (TIC‟s) 

surgiram novos espaços sociais de difusão de informações, e a escola deixa de ser entendida 

como o único meio de circulação do conhecimento. Os alunos podem ter acesso a informação 

em outros lugares, como por exemplo, na internet (redes sociais, celular), assim não basta 

apenas proporcionar o saber, mas ensinar a “aprender a aprender”. 

A escola teve que incorporar essas mudanças na sua própria organização essa nova 

lógica que contradiz o seu funcionamento tradicional e o papel dos profissionais que nela 

atuam, como por exemplo, o professor que deixa de ser apenas um funcionário público, mero 

transmissor de textos oficiais com tarefas predefinidas e passa a ter que trabalhar em sua 

classe com a resolução de problemas, preparando alunos com raciocínio lógico, objetivando 

para atender as demandas do mercado (CHARLOT, 2007).  

A educação e a formação de professores são consideradas elementos fundamentais 

para o desenvolvimento do país e para preparação de indivíduos para o mundo globalizado e 

tecnológico de uma sociedade em mudança. E nesse contexto, o professor no início do século 

XXI é reconhecido como agente insubstituível para não só a promoção da aprendizagem, mas 

também ao enfrentamento de novos desafios, de como lidar com a diversidade e o 

desenvolvimento de métodos apropriados para a utilização das novas tecnologias (NÓVOA, 

2009). Neste sentido, “(...) as reformas educativas reclamam uma redefinição da profissão 

docente e, consequentemente, dos modelos formativos. Espera-se muito dos cursos de 

formação inicial e, consequentemente, dos professores formadores.” (ANDRÉ, et.al., 2010, 

p.1). 

A profissão docente passa a exercer outras funções que ultrapassam a transmissão do 

conhecimento, sendo necessária uma formação inicial e permanente. Em síntese, a 

aprendizagem e a formação continuada do professor emergem como condição necessária para 

fazer face as referidas exigências.  Diante disso, os conhecimentos que foram adquiridos no 

decorrer da sua formação inicial não são suficientes para o seu exercício profissional ao longo 

da carreira docente, sendo necessárias a mobilização e aquisição de outros saberes. A 

formação do professor não se encerra quando obtêm a sua habilitação profissional, pois a 

formação oferecida pelos cursos de licenciatura é apenas o inicio do processo de formação 

docente que ocorrerá ao longo da carreira, preparando o professor apenas para iniciar a 

docência.  

O conceito de desenvolvimento profissional docente emerge a partir de 1980 na área 

da educação, buscando superar a dicotomia tradicional existente entre a formação inicial e a 

formação contínua de professores (ABRANTE; PONTE, 1982). Nesse contexto, Imbernón 
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(2001) faz uma crítica à profissão docente que historicamente, assim como outras profissões, 

caracterizava-se pelo predomínio do conhecimento objetivo e possuí-lo significava saber 

ensiná-lo. O que não é mais suficiente quando se pensa na educação para o futuro, que requer 

consideração das especificidades do contexto, o qual se tornou complexo e diversificado, 

além de contrapor o predomínio do conhecimento técnico.  

O desenvolvimento profissional é um processo contínuo que abrange várias etapas – 

“pré- formação, formação inicial, iniciação e formação docente” (GARCÍA, 1999, p.112), 

individual e coletivo que deve ser articulado com o campo de trabalho. Marcelo (2009) 

destaca que o desenvolvimento profissional tem um caráter intencional, por abranger 

atividades e experiências planejadas que visam promover a mudança considerando o professor 

como indivíduo que aprende por meio da avaliação, observação e reflexão sobre a sua prática 

profissional.  

É fundamental o uso do termo desenvolvimento por pressupor evolução e 

continuidade. Dessa forma, para o autor o conceito de desenvolvimento profissional é 

entendido como um processo pessoal, interativo, dinâmico e contínuo que ocorre ao longo da 

carreira. Sendo ao mesmo tempo um processo individual e coletivo, pois se trata de um 

processo colaborativo que ocorre de diferentes formas em contextos distintos. Nesse processo 

o professor deve ser compreendido como um sujeito que aprende e não apenas como um mero 

transmissor de conhecimentos, seu conhecimento prévio deve ser considerado e a reflexão 

como meio do professor adquirir conhecimentos. 

Com isso, o desenvolvimento profissional pode ser entendido como um processo que 

abrange todos os momentos do exercício profissional ao longo da carreira, num processo que 

não é linear. Sendo primordial um trabalho de reflexibilidade crítica para a (re) construção das 

práticas pedagógicas a partir da análise reflexiva e dos saberes da experiência, pois a 

formação se concretiza na prática cotidiana, como afirma Nóvoa (1994, p. 3 apud DIAS-DA-

SILVA, 1998): 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 

de técnicas), mas assim através de um trabalho de reflexibilidade crítica 

sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. 

O processo de formação alimenta-se de modelos educativos, mas asfixia 

quando se torna demasiado "educador". A formação vai e vem, avança e 

recua, construindo-se num processo de relação ao saber e ao conhecimento 

(...). 

Para Day (1999) o desenvolvimento profissional também está ligado às experiências 

vivenciadas pelos educadores nas dimensões pessoais e profissionais, e também é apontada a 



57 

 

 

influência de condições sociais e do apoio institucional para que ele ocorra. Ao conceituar o 

desenvolvimento profissional de professores o autor afirma que: 

O desenvolvimento profissional docente inclui todas as experiências de 

aprendizagem natural e aquelas que, planificadas e conscientes, tentam, 

directa ou indirectamente, beneficiar os indivíduos, grupos ou escolas e que 

contribuem para a melhoria da qualidade da educação nas salas de aula. É o 

processo mediante o qual os professores, sós ou acompanhados, reveem, 

renovam e desenvolvem o seu compromisso como agentes de mudança, com 

os propósitos morais do ensino e adquirem e desenvolvem conhecimentos, 

competências e inteligência emocional, essenciais ao pensamento 

profissional, à planificação e à prática com as crianças, com os jovens e com 

os seus colegas, ao longo de cada uma das etapas das suas vidas enquanto 

docentes (DAY, 1999, p. 4 apud MARCELO, 2009, p. 10). 

Ramalho, Gauthier e Nunes (2004) concebem o desenvolvimento profissional como a 

capacidade de autonomia profissional compartilhada e de gestão educativa dos professores no 

contexto de mudanças que parte dos princípios de reflexão, da pesquisa e da crítica. 

Consideram o desenvolvimento profissional como um sistema complexo em andamento que 

envolve o individual, o coletivo local e o grupo de professores. 

Nesse sentido, o desenvolvimento profissional se dá tanto na dimensão pessoal como 

profissional, não possui duração, é dialético e deve ser discutido a partir de um propósito de 

mudança associado. E deve promover aos professores oportunidades de refletir criticamente 

sobre as práticas educativas junto de seus pares, de forma que suas crenças e preocupações 

sejam explicitadas. E a partir da análise do contexto sejam proporcionadas oportunidades de 

experimentarem novas formas de pensar e organizar o seu trabalho pedagógico, tendo em 

vista esse processo de autonomia compartilhada, articulando teoria e prática os professores 

dessa forma constroem saberes e competências que contribuam com o aperfeiçoamento do seu 

trabalho e também o desenvolvimento curricular associado a projetos e politicas de 

desenvolvimento da profissão. 

Sobre a prática reflexiva, Perrenound (1999) alerta que não deve se limitar a resolução 

de problemas ou dilemas, se trata de uma ação constante a partir de um trabalho colaborativo, 

desenvolvido pelo professor com o apoio de especialistas externos por meio de ações de 

formação, em conjunto o trabalho realizado pelo professor em sala de aula é analisado e são 

feitas reflexões sobre a qualidade de suas práticas.  

Com isso, a prática reflexiva precisa ser crítica no sentido de não terminar com a 

resposta a uma questão, mas com a chegada de uma melhor compressão sobre a mesma de 

modo que o professor reflita sobre suas próprias ações e identifique as necessidades de 
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aprendizagem de seus alunos. A investigação sobre a prática vai além da prática reflexiva, 

sendo o mais importante a qualidade da reflexão do que o simples fato de ter ocorrido. 

1.2 Formação docente e Desenvolvimento profissional 

Sobre o processo histórico da formação continuada Imbernón (2001) afirma que 

quando comparado com a preocupação com a formação inicial pode-se dizer que na formação 

continuada houve um avanço no conhecimento teórico e prático. Houve uma mudança de 

status, na qual as investigações sobre a formação continuada passaram de uma fase descritiva 

e teórica para uma mais experimental e prática. 

De acordo com Prada (1997) muitas expressões têm sido utilizadas nas denominações 

dos programas de formação continuada, para ilustrar o autor apresenta algumas expressões 

mais comuns (Quadro 03), chamando atenção para a concepção filosófica que orienta cada 

proposta. 

Quadro 3 - Termos empregados para formação continuada de docentes. 

PROGRAMAS FINALIDADE 

Capacitação Proporcionar determinada capacidade a ser adquirida pelos professores, 

mediante um curso; concepção mecanicista que considera os docentes 

incapacitados. 

Qualificação 

 

Não implica a ausência de capacidade, mas continua sendo mecanicista, pois 

visa melhorar apenas algumas qualidades já existentes. 

Aperfeiçoamento Implica tornar os professores perfeitos. Está associado à maioria dos outros 

termos. 

Reciclagem Termo próprio de processos industriais e, usualmente, referente à recuperação do 

lixo. 

Atualização 

 

Ação similar à do jornalismo; informar aos professores para manter nas 

atualidades dos acontecimentos, recebe críticas semelhantes à educação bancária. 

Formação 

Continuada 

Alcançar níveis mais elevados na educação formal ou aprofundar como 

continuidade dos conhecimentos que os professores já possuem. 

Formação 

Permanente 

Realizada constantemente, visa à formação geral da pessoa sem se preocupar 

apenas com os níveis da educação formal. 

Especialização É a realização de um curso superior sobre um tema específico. 

Aprofundamento  Tornar mais profundo alguns dos conhecimentos que os professores já têm. 

Treinamento Adquirir habilidades por repetição, utilizado para manipulação de máquinas em 

processos industriais, no caso dos professores, estes interagem com pessoas. 
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Re-treinamento Voltar a treinar o que já havia sido treinado. 

Aprimoramento Melhorar a qualidade do conhecimento dos professores. 

Superação Subir a outros patamares ou níveis, por exemplo, de titulação universitária ou 

pós-graduação. 

Desenvolvimento 

Profissional 

 

Cursos de curta duração que procuram a “eficiência” do professor. 

Profissionalização Tornar profissional. Conseguir, para quem não tem um título ou diploma. 

Compensação 

 

Suprir algo que falta. Atividades que pretendem subsidiar conhecimentos que 

faltaram na formação anterior. 

Fonte: Prada (1997, p.88-89) 

E para compreender como se deu esse processo de mudança ao longo dos anos, é 

importante se atentar para as etapas que a constituíram: 

Até os anos de 19970: início 

Anos de 1980: paradoxo da formação. O auge da técnica na formação e a 

resistência prática e crítica. 

Anos de 1990: introdução da mudança, apesar de tímida. 

Anos 2000 até a atualidade: busca de novas alternativas.  

(IMBERNÓN, 2001, p.15) 

 

Na década de 1970, foram realizados diversos estudos sobre os programas de 

formação continuada, propostos por políticas governamentais. O objetivo era analisar a 

importância do professor nessas ações de formação. Já em 1980, de acordo com Imbernón 

(2001) as mudanças que ocorreram no cenário do trabalho docente, ocasionaram no 

surgimento de elementos técnicos, como o planejamento e a programação. Nesse contexto, a 

formação continuada passa a ser utilizada como um mecanismo para atender essa nova 

demanda desenvolvendo nos professores as novas habilidades exigidas. 

Já na década de 1990 no Brasil, as reformas educacionais, as avaliações censitárias, 

dentre outras mudanças ocorridas na educação, tiveram como objetivo melhorar o acesso e a 

qualidade do ensino, mostrando a fragilidade na formação inicial dos docentes. Surge então a 

preocupação com a qualidade da oferta educacional e o desenvolvimento profissional docente. 

Através da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, 

em seu artigo 62, é possível identificar que além da formação inicial também há uma 

preocupação com a formação continuada dos profissionais da educação dos diversos níveis de 
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ensino, sendo delegada aos estados e municípios a responsabilidade pela oferta da formação 

inicial e também continuada dos profissionais do magistério.  

Nesse cenário, a discussão sobre a profissão docente surge, segundo Nóvoa (2009), 

depois de quase quarenta anos de invisibilidade. De acordo com o autor, isso ocorreu devido à 

divulgação dos resultados de pesquisas realizadas por órgãos internacionais que revelaram 

que o problema da educação estava relacionado ao processo de ensino e aprendizagem. Com 

isso, de acordo com o autor há um regresso dos professores ao centro das preocupações 

políticas que passaram por mudanças recentemente. Diante disso, ocorreu uma proliferação de 

discussões de intelectuais da área que defendem a formação continuada de educadores como 

um elemento essencial no enfrentamento dos novos desafios. “Após dez anos da promulgação 

da LDBEN, observamos a preocupação do legislador com aspectos básicos relativos a alguns 

dos meios formativos mais utilizados em propostas de educação continuada e suas 

metodologias” (GATTI, 2008, p.67).  

Tendo passado mais de uma década desde essas mudanças, mesmo sendo um espaço de 

tempo relativamente curto, as investigações realizadas desde então podem contribuir para o 

entendimento das ações de formação continuada, diferenciando a da formação inicial, e 

apontando a sua importância no processo de desenvolvimento profissional do professor. A 

seguir serão apresentados alguns estudos sobre a formação continuada que surgiram nesse 

contexto e concebem a escola como um espaço privilegiado para a formação do professor, 

seja ela inicial ou continuada. 

Candau (2009), afirma que nos últimos anos a formação continuada vem sendo 

considerada um fator importante e se observam práticas constantes a partir de processos 

presenciais ou a distância que capacitam os professores num processo que muitas vezes se 

apoia na prática cotidiana do professor como lócus de formação continuada. Para ela, a escola 

é espaço primordial para a formação continuada muitas vezes de forma coletiva. “É 

importante que essa prática seja reflexiva, capaz de identificar as questões presentes na sala de 

aula, de buscar compreendê-las e buscar formas de trabalhá-las, coletivamente” (ibidem p.2). 

 Porém a autora ressalta a importância de se trabalhar com docentes de uma instituição 

num processo coletivo de reflexão e intervenção na prática pedagógica. O processo de 

formação continuada é tido como algo heterogêneo, pois os anseios dos professores são 

diferentes ao longo de sua carreira. Carreira essa que, Huberman (1989 apud CANDAU, 

2009, p.5), considera ser dividida em fases distintas que vão da entrada na carreira, 

estabilização, diversificação, serenidade e distância afetiva e, finalmente, desinvestimento. 
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Para Davis et al (2011), a formação continuada é uma espécie de mola articuladora que 

colabora com o desenvolvimento profissional docente e com a qualidade dos processos 

educativos. Enxergam também na formação continuada a fonte de resgate da importância 

social docente e a valorização profissional. As pesquisadoras destacam a possibilidade de 

conectar a aprendizagem dos professores e alunos, a promoção do desenvolvimento pessoal e 

profissional de professores e gestores e o processo de mudança profissional por meio da 

formação continuada. Esse processo leva o professor a: a) rever sua importância social; b) dar 

novo sentido à profissão; c) superar as dificuldades do exercício da profissão.  

Também é ressaltada a importância do papel do coordenador pedagógico no processo de 

formação continuada, bem como o olhar do professor em exercício para o processo dessa 

formação. Para as autoras, um fator importante para a formação continuada de professores é a 

sua importância social, pois essa formação ajuda a “contornar as mazelas deixadas pela 

formação inicial” (DAVIS et al p.86). Dessa maneira, pode-se considerar que a formação 

continuada deve ser algo contínuo, permanente e colaborativo e que contribua para o 

desenvolvimento da escola e do professor. 

Segundo Veiga (2002), enquanto a formação inicial deve proporcionar o 

desenvolvimento do aluno no âmbito científico, cultural, social e pedagógico. Já a formação 

continuada tem como função procurar subsidiar as situações vivenciadas pelos docentes no 

cotidiano da sua prática profissional num determinado contexto de atuação. E assim como os 

demais autores citados, Veiga defende a ideia de uma formação permanente, identificando-a 

“com a idéia de percurso, processo, trajetória de vida pessoal e profissional. Por isso a 

formação não se conclui, ela é permanente” (VEIGA, 2002, p.16). Diante disso, entende-se 

que o processo formativo tem apenas inicio, visto que a prática docente é carregada de 

desafios a serem enfrentados a cada instante, e requer um processo de formação permanente 

que irá acompanhar o professor ao longo de toda sua trajetória profissional, assumindo assim 

uma posição de inacabamento. 

Oliveira-Formosinho (2009) também faz uma distinção entre formação continuada e 

desenvolvimento profissional, ao conceituar a formação contínua “como um processo de 

ensino/formação e o desenvolvimento profissional mais como um processo de 

aprendizagem/crescimento” (p.225). A autora concebe ambos os processos inseridos dentro 

da mesma realidade que é a educação permanente dos docentes. 

Também para Simão et al (2009)  é de suma importância o papel da formação 

continuada. Para os autores, a ação e reflexão contínua e de forma colaborativa articulam os 
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processos de melhoria da escola. Dessa forma, para eles, a formação continuada, bem como a 

formação inicial são essenciais ao desenvolvimento profissional e à mudança ou inovação de 

práticas curriculares. A “formação contínua” deve se pautar no processo de investigação-

ação (preparando os professores para recorrer a esse processo e/ou incentivá-los para seus 

alunos) além de “fomentar o desenvolvimento das práticas colaborativas nas escolas” 

(SIMÃO et al, 2009, p.64). Essas práticas, por sua vez, colaboram com o processo de 

melhoria na qualidade da educação, concomitante ao desenvolvimento profissional dos 

professores. Mas assumem que não se deve tomar como sinônimos o desenvolvimento 

profissional e a formação continuada.  

Imbernón (2001) também vê no cotidiano escolar a alternativa de formação continuada 

mais adequada e enxerga a importância dessa formação para o desenvolvimento profissional. 

Essa formação deve ser realizada ao longo da vida do docente de forma contínua e 

permanente. Dessa forma, o autor enxerga nessa formação a chave para a mudança e melhoria 

na educação. Para o autor, o processo de formação continuada assume o papel de agregador de 

valores para o desenvolvimento profissional, que por sua vez está associado à estrutura e 

desenvolvimento do trabalho e a fatores como salários, espaços de educação, entre outros.  

García (1999), assim como Imbernón (2001), aproxima a ideia de formação continuada 

ao desenvolvimento profissional docente, num processo que desencadeia melhorias para o 

contexto educacional. Também considera a formação continuada para os professores como um 

ato essencialmente reflexivo e colaborativo. Ao associar o desenvolvimento profissional à 

formação continuada, o autor assume ainda a vida profissional do professor como dividida em 

ciclos que definem suas características dentro de um processo de ensino e que, 

consequentemente, influencia nesse processo de formação continuada. Para ele, a reflexão 

coletiva sobre a ação, num contexto de formação continuada, é um importante método para a 

melhoria na educação. O ato colaborativo de reflexão que ele considera um processo de 

“reflexão mútua ou coaching” (GARCIA, 1999, p.162) torna o local de trabalho do 

professor um importante cenário para sua formação. 

No sentido coletivo, a formação continuada está presente no diálogo constante entre os 

professores, que ao trocarem experiências estão, coletivamente, sendo formados pelos 

processos cotidianos vivenciados no trabalho de cada um desses docentes.  E ao se reconhecer 

sujeito dentro do processo de ensino e aprendizagem, e mais que isso, sujeito de uma 

profissionalidade em processo formativo, o professor se vê, dessa forma, no processo de 

desenvolvimento profissional. Por sua vez, Imbernón (2001) afirma que o desenvolvimento 
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profissional é mais que a formação do professor: 

A nosso ver, a profissão docente desenvolve-se por diversos fatores: o 

salário, a demanda do mercado de trabalho, o clima de trabalho nas escolas 

em que é exercida, a promoção na profissão, as estruturas hierárquicas, a 

carreira docente etc. e, é claro, pela formação permanente que essa pessoa 

realiza ao longo de sua vida profissional.(ibidem., p.43-44). 

Dessa maneira convém afirmar, como o autor, que a formação continuada é um fator 

importante, mas não o único para o desenvolvimento profissional. Ou seja, esse está ligado ao 

desenvolvimento do trabalho docente e à experiência cotidiana, mas pode estar atrelado 

também ao ambiente pessoal desse profissional. 

1.3 A escola como lócus privilegiado do desenvolvimento profissional 

Para Garcia (1999), não é possível pensar o desenvolvimento profissional isolado do 

desenvolvimento da escola. Em suas palavras “poucos estariam dispostos a negar que o 

desenvolvimento profissional do professor e o aperfeiçoamento da instituição escolar são duas 

faces da mesma moeda, de tal forma é difícil pensar numa sem a outra.” (Idem, p.139).  

Tardif (2002) ao discutir os saberes docentes, discorre que em seu trabalho o professor 

mobiliza diferentes saberes: os saberes da formação profissional, que se referem às ciências 

da educação e das ideias pedagógicas; os saberes disciplinares, relativos a disciplinas 

específicas; os saberes curriculares, relacionados ao trato com o programa escolar; e os 

saberes experienciais, que são aqueles da experiência profissional individual e da socialização 

no trabalho. Com isso, o autor também defende a escola como um espaço onde o professor 

produz conhecimentos específicos que são utilizados por ele no cotidiano do seu trabalho. 

Dessa forma, a prática profissional do professor não é apenas o local de aplicação da teoria, 

mas também de mobilização e construção de saberes.  

Gárcia (1999) alerta para a necessidade de compreender a formação de professores 

estabelecendo uma relação com quatro áreas da teoria e investigação didática: a escola, o 

currículo e a inovação, o ensino e os professores. 
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Organograma 1 - Áreas do conhecimento o desenvolvimento profissional é capaz de integrar. 

 

Fonte: Gárcia (1999) 

O autor crítica às atividades pontuais de formação de professores que são realizadas 

fora do contexto escolar e que não atendem as necessidades formativas dos professores. Para 

o autor há uma relação intrínseca entre o desenvolvimento profissional da escola e o 

desenvolvimento profissional do professor. Dessa forma, a escola é entendida como “a 

unidade básica de mudança e formação” (p.141). Sendo assim, o desenvolvimento 

profissional não é um processo que ocorre isolado da escola. Porém ele chama a atenção para 

aspectos que podem facilitar ou dificultar esse processo. Destaca a importância da liderança 

institucional entre professores que impulsione mudanças e inovações. A cultura da 

colaboração, espaço para que os professores compartilhem objetivos. 

Além disso, aponta também para a necessidade de uma gestão democrática e 

participativa, em que os professores e demais profissionais da escola, participem das decisões 

referentes aos projetos de formação. Para isso, a escola deve ter autonomia nas suas escolhas 

organizacionais, inclusive no processo de seleção de professores, em que deve ser selecionado 

os mais capacitados para a função tendo em vista os pressupostos da proposta pedagógica e 

curricular da instituição. A importância da autonomia financeira também é citada, pois dessa 

forma a escola é capaz de planejar suas atividades de desenvolvimento profissional de acordo 

com as sua proposta e suas necessidades formativas. 

Para que haja a integração dos contributos de melhoria escolar e desenvolvimento 

profissional dos professores, a política educativa externa a escola também influencia nessa 

busca pela integração entre desenvolvimento da escola e desenvolvimento profissional dos 

professores. Porém, é necessário tempo destinado para que os professores possam pensar e 

receber contribuições, fazer mudanças em sua prática, facilitando a reflexão. Tempo adequado 

para proporcionar aos professores aprender, praticar, implementar e refletir sobre novas 

estratégias que facilitem as mudanças em sua prática. Para isso, a prática reflexiva não deve 
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ser concebida como uma atividade esporádica, deve se constituir como um hábito para pensar, 

questionar e elaborar propostas de ações. 

O desenvolvimento profissional proporciona espaço para que os professores 

compartilhem suas ideias e colaborem com a sua formação, trabalhando de forma 

colaborativa, os professores podem contribuir para a efetivação de mudanças na escola. A 

colaboração pode abranger uma série de configurações, desde a colaboração em pequenos 

grupos, composto por profissionais da escola, e até com a participação de toda a escola 

envolvendo também outros profissionais além da escola. 

Entretanto, nem sempre o trabalho coletivo é harmonioso, as relações entre os 

interlocutores na escola gera por vezes algumas tensões, que devem ser superadas a fim de se 

produzir conhecimento e, para que isso aconteça, o diálogo entre os sujeitos e o apoio 

institucional são fundamentais. O professor é autor do seu fazer pedagógico e por isso aquela 

visão romantizada da docência como vocação deve ser superada, os professores devem ser 

considerados como profissionais e a produção do conhecimento, uma ação social. 

Para discutir a gestão pedagógica alinhada ao desenvolvimento profissional docente, 

Ferreira (2009) apresenta os conceitos de profissionalidade e professoralidade. O primeiro – 

profissionalidade – é a ação pedagógica diária com compromisso ético e social. Está ligada à 

prática responsável do professor. Já o segundo conceito – professoralidade – diz respeito à 

reflexão sobre o fazer pedagógico e ocorre quando o professor toma conhecimento do seu 

trabalho. É, segundo a autora, um estágio posterior à profissionalidade, resgata a dimensão do 

pensar associada ao planejamento e à produção da aula, apoiando-se não só nos saberes e 

experiências de cada professor, como também nas teorias produzidas no grupo, 

sistematizando suas práticas. 

Diante destas afirmações e de acordo com os autores citados, entende-se que o 

desenvolvimento profissional do professor é um processo contínuo que começa na formação 

inicial e se estende ao longo da sua carreira profissional. A formação continuada é um 

importante componente desse processo, porém o desenvolvimento profissional abrange a 

discussão e reflexão de outros aspectos do trabalho docente – como afirmou Imbernón (2001, 

p.43-44), tais como: a carreira e as condições de trabalho, elencando a escola como o seu 

principal lócus para discussão e construção de saberes que superem a dicotomia entre a teoria 

e a prática. Para isso, esses aspectos precisam estar voltados para as especificidades desse 

campo, de forma que contribuam para a superação de problemas enfrentados em seu contexto 

educativo e para a valorização da profissão. 
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Para o êxito da carreira profissional do docente, concorrem, evidentemente, inúmeros 

fatores, inclusive alheios ao seu controle, mas a tomada de consciência sobre o seu fazer 

pedagógico, aliada à reflexão crítica e a oportunidades de formação permanente contribuem 

para que o professor exerça sua atividade pedagógica com compromisso ético, 

reconhecimento da sociedade e valorização profissional.   
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DOS PROFESSORES SUPERVISORES DO PIBID 

Neste capítulo serão apresentadas algumas considerações e discussões a partir das 

sessões reflexivas realizadas com os professores supervisores do PIBID. Para abranger todos 

os dados coletados que se relacionavam com os objetivos da pesquisa, as respostas dos 

participantes foram inseridas nos indicadores e reunidas em categorias para a realização das 

análises.  

O capítulo está dividido em três subitens, são eles: Percepções sobre a formação e a 

profissão docente; A função do professor supervisor no PIBID e os desafios enfrentados; e O 

PIBID e a formação continuada de professores da Educação Básica. 

3.1 Percepções sobre a formação e a profissão docente 

O processo de construção da identidade docente perpassa toda trajetória profissional e 

pessoal desde a escolha pela profissão, abrangendo a formação inicial e continuada, como 

também as vivências que ocorrem em múltiplos espaços que vão além dos institucionais. De 

acordo com Arroyo (2000, p.124) “Carregamos a função que exercemos, que somos e a 

imagem de professor (a) que internalizamos”. Dessa forma, nesse subitem serão discutidos 

aspectos relacionados a percepção do professor supervisor sobre sua formação, seu trabalho 

docente e sua visão sobre o PIBID em relação ao seu objetivo de contribuir para a formação 

de professores para a educação básica.. 

Com o objetivo de caracterizar os quatro professores participantes da pesquisa a seguir 

é apresentada uma breve descrição sobre os motivos que os levaram a optar pela carreira 

docente, os principais desafios enfrentados profissionalmente, os fatores que motivaram o 

ingresso no PIBID. 

O professor Roberto é formado em Filosofia e também possui mestrado acadêmico na 

mesma área. É professor há 13 anos atuando em escolas da rede estadual e municipal. O 

interesse pela docência surgiu durante a graduação em filosofia, quando teve a oportunidade 

de fazer licenciatura. Ele considera a escolha pela docência como vocação. Em suas palavras: 

“(...) no final das contas acho que cumpri um certo designo divino. Então eu não me 

imaginava como professor, mas foi o que aconteceu né? Naturalmente.” 

 Acredita que ser professor na escola pública é um desafio diário, pois a estrutura 

organizacional da escola não favorece o seu trabalho. Aponta que a profissão docente deve ser 

valorizada devido ao seu importante papel na formação intelectual de seus alunos. É professor 



68 

 

 

supervisor do PIBID/UFOP há três anos, o que o motivou a participar do Programa foi a 

possibilidade de estabelecer um vínculo com a universidade e a escola pública. 

Priscila é formada em biologia e está cursando o mestrado profissional em Estudo das 

Ciências. É professora da rede pública há cinco anos. Sua vontade era ser bióloga, porém 

durante a graduação teve a oportunidade de fazer estágio, foi a partir então dessa experiência 

com o estágio que ela decidiu optar pela licenciatura. Entre os desafios enfrentados na 

profissão, destaca a desvalorização profissional, ela diz que “valorização a gente não tem. O 

tempo que a gente tem que se dedicar realmente para montar uma aula boa né? Montar uma 

prova boa, e isso não é valorizado.” 

 Priscila atua como professora supervisora do PIBID na área de física em projeto 

desenvolvido pelo IFMG, no campus Ouro Preto. Sobre os fatores que motivaram sua 

inserção no programa, ela destaca que acreditava que a participação de alunos de graduação 

poderia contribuir para o seu trabalho docente. 

Márcia é professora há quinze anos. Apesar de ser formada em nutrição, nunca chegou 

a exercer a profissão. Apesar de já dar aulas informalmente para amigos e conhecidos, admite 

ter tido no inicio certa resistência em seguir a docência como profissão, conforme ela 

comenta: 

(...) eu sempre resisti à docência né, mas tinha essa tendência sim, desde que 

me conheço, eu dava aula na escola para os colegas, sempre eu estava 

querendo ensinar, só que por um motivo de não querer ficar na cidade em 

que morava com medo de fazer o magistério, eu fui buscar outros cursos né, 

e no final, eu formei e nunca exerci a profissão de Nutrição, apesar de viver 

o que eu aprendi do conteúdo, mas eu gosto da licenciatura mesmo. (Márcia 

– Professora de Química) 

A professora Márcia também aponta a desvalorização social como um dos problemas 

enfrentados na profissão. E destaca que seu maior desafio na docência é acompanhar as 

mudanças sociais e lidar com o público adolescente. Participa do PIBID na UFOP na área de 

química há dois anos, o interesse em dar continuidade aos estudos foi o que motivou a sua 

entrada no Programa. 

Paulo
13

 é professor há dezoito anos. Da mesma forma que Márcia, a docência não foi 

sua primeira opção, apesar de já ter dar aulas particulares desde cedo. Ele se formou em 

Engenharia metalúrgica, mas como não encontrou possibilidades de emprego nesta área, 

buscou uma complementação pedagógica. O docente destaca que o principal desafio 

                                                 
13

 O professor Paulo não conseguiu participar de todos os encontros. Pelo fato de assumir a função de 

vice-diretor da escola sua presença era constantemente solicitada, inclusive nos horários das sessões. 
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enfrentado na docência é lidar com os novos recursos tecnológicos advindos da sociedade 

informacional, para ele a escola ainda não conseguiu acompanhar essas mudanças.  

É professor supervisor no PIBID/UFOP na área de matemática há cerca de cinco anos. 

Para Paulo, o maior diferencial do Programa em relação à outras iniciativas é o investimento 

financeiro, a bolsa ofertada aos professores valoriza o seu trabalho. O professor acredita que 

não é possível que as propostas de se estabelecer diálogo com a escola tenham êxito se não 

tiverem dentre os seus objetivos a valorização docente. 

Um aspecto comum presente nos relatos dos professores a cima mencionados sobre o 

olhar que eles têm sobre o seu próprio trabalho, que alegam ser de importância 

inquestionável, refere-se a desvalorização social do trabalho docente. Dessa forma percebe-se 

que há um distanciamento entre o discurso que enaltece o papel da educação no 

desenvolvimento social e a desvalorização que ocorre do trabalho docente. 

O relatório “Professores são importantes: atraindo, desvelando e retendo professores 

eficazes”, publicado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2006), ao examinar os fatores que causam satisfação e insatisfação no trabalho do 

professor aponta que “embora salários atraentes sejam claramente importantes para a 

melhorar o apelo pela docência, as políticas devem abordar outros aspectos além da 

remuneração. (ODCE, 2006, p.216). Quando foi discutido a valorização da profissão e a 

condição de trabalho do professor, o valor do salário sempre se destaca como um dos 

elementos fundamentais para a qualidade dos professores. Porém, os docentes afirmam a que 

a valorização não se resume a salário. As condições de trabalho que impõem aos professores 

uma jornada dupla ou em várias escolas, a ausência de planos de carreira que valorizem o 

trabalho do professor, e a falta de reconhecimento social são outros problemas atrelados a 

valorização profissional, como se vê nos relatos a seguir: 

(...) eu não tenho essa visão do ganhar dinheiro. Se a gente tivesse a visão do 

ganhar dinheiro, colocasse na ponta da caneta, a gente estaria fazendo outras 

coisas. É. A vez passada eu comentei, eu acho que a valorização não é... 

Claro que eu queria ganhar, o que eu ganho com dois cargos, eu queria 

ganhar em um cargo. Para mim estaria legal. Mas também a gente está 

falando da valorização como você ter o direito de chegar, você estudou para 

passar tal matéria, você ser reconhecido porque você está conseguindo a sua 

meta, o aprendizado do aluno” (Professora Márcia – Professora de 

Química). 

(...) se a gente não quer ganhar dinheiro, pelo menos a gente quer um 

ambiente melhor para trabalhar. Às vezes, assim, no estado a gente tem um 

ambiente que é difícil trabalhar. (Professor Roberto – Professor de 

Filosofia) 
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 Mas para melhorar era o que o governo passado estava fazendo. Ou valoriza 

a carreira ou nada. Isso aí é convicção. Nada, absolutamente nada, adianta. 

Capacitação? Capacitação é boa para quem está dando a capacitação. Porque 

essa pessoa está ganhando. O livro, né? A editora: “Dar livro é bom.” Tá, é. 

Mas para as editoras, isso é interessantíssimo.” (Paulo – Professor de 

Matemática) 

Segundo Lüdke e Boing (2004) nem mesmo o saber docente, de certa forma 

valorizado pela sociedade, contribui para a restituição do respeito e da valorização do 

professor. É certo que o professor tem uma missão e certos mandatos que o diferenciam dos 

demais intelectuais, e discutir amplamente essa missão pode ser um caminho para a 

recuperação do prestígio perdido. Ao analisar a atuação do professor na sala de aula, 

interpretando, ressignificando, estabelecendo elos culturais junto a seus alunos.  Diante disso, 

em relação à participação PIBID, os professores supervisores acreditam que a iniciativa tem 

contribuído para a sua valorização profissional devido ao investimento financeiro – via 

concessão de bolsas para os professores da Educação Básica – e ao reconhecimento do seu 

trabalho docente, conforme afirmam o professor Roberto e a professora Priscila: 

O primeiro impacto é o impacto financeiro. Porque é muito importante a 

bolsa (Roberto – Professor de Filosofia). 

Eles estão aqui toda semana, mas sempre estão... Assim, só de me mandarem 

texto para eu ver se está certo, que eles tem que aplicar. Ver se: “Você 

concorda com isso aqui?” Que eles tem que aplicar lá no IF. Então, assim, já 

acham... Como você falou, é um exemplo, é uma coisa que eles estão 

contando comigo, acham importante a minha opinião (Priscila – Professora 

de Biologia). 

Gatti e Barreto (2009) alertam que fatores como salários e planos de carreira pouco 

atraentes interferem nas escolhas profissionais dos jovens e na representação e valorização 

social da profissão docente. No que se refere à formação inicial de professores, as autoras 

afirmam que são vários os problemas enfrentados atualmente, como a falta de proximidade 

com os contextos escolares; a insuficiente formação pedagógica dos professores formadores; a 

falta de acompanhamento da prática pedagógica dos licenciandos, que sentem dificuldade de 

relacionar teoria e prática no cotidiano escolar. Nesse contexto de precarização da formação e 

da desvalorização da licenciatura em que a maioria dos jovens não quer ingressar em cursos 

destinados a docência, o PIBID como uma proposta de incentivo â docência na formação 

inicial, um dos principais objetivos do programa, que tem o intuito de contribuir para essas 

deficiências na formação, aproximando os futuros professores da realidade do campo de 

atuação.  
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Entretanto, para os professores pesquisados o programa não tem conseguido atingir 

esse propósito de incentivar os alunos dos cursos de licenciatura a ingressarem na profissão, 

pois acreditam que não basta investir na formação de forma isolada da carreira e das 

condições de trabalho da profissão docente, como aponta o professor Paulo “Agora a parte 

contraditória que eu acho é porque, esses alunos vindo do jeito que as escolas estão, isso não 

está incentivando(...). O que eles relatam é que bom do jeito que tá isso eu não quero pra 

mim”. Dessa forma, para os docentes, os alunos de licenciatura ao ingressarem na Educação 

Básica e ao presenciarem os desafios enfrentados pelos professores, como a falta de recursos 

físicos e materiais, atrelada a dificuldade de lidar com questões do entorno da escola dentro da 

sala de aula, acabam se sentindo desmotivados a seguir na profissão docente. 

Nesse contexto, para os professores, a valorização da profissão também está ligada a 

valorização da escola pública, em que apontam a importância da autonomia da escola e o 

papel da gestão nesse processo. Os docentes afirmam não ter autonomia para criar na escola, 

como relata o professor Roberto: 

A gente não tem uma valorização da autonomia na escola. Uma valorização, 

assim, da gente como pessoas que podem criar algo na escola. A gente 

sempre recebe coisas de cima para baixo para a gente fazer. E aí agora eles 

estão querendo fazer aí um negócio que chama Parceria Público-Privada. Diz 

que já tem 70 escolas para serem implementadas essa parceria público-

privada, onde a gestão da escola vai ser feita por uma empresa terceirizada. 

Então, aí que é a ditadura total (...) (Roberto – Professor de Filosofia). 

Em contraposição ao relato do professor Roberto que comenta sobre a terceirização da 

gestão escolar, Garcia (1999) ao discutir o desenvolvimento profissional, elencando a escola 

como um espaço fundamental neste processo, discorre sobre para a necessidade de uma 

gestão democrática e participativa, em que os professores e demais profissionais da escola, 

participem das decisões referentes aos projetos de formação.  Dessa forma, é necessária a 

construção na escola de uma concepção de gestão que contemple as necessidades do coletivo 

da escola e compreenda esse espaço como de construção de relações sociais que faz parte de 

um contexto específico estando ao mesmo tempo inserido em um contexto mais amplo, o 

sócio-histórico. Para isso, a escola deve ter autonomia nas suas escolhas organizacionais, 

inclusive no processo de seleção de professores, em que deve ser escolhido os mais 

capacitados para a função tendo em vista os pressupostos da proposta pedagógica e curricular 

da instituição. 

Alarcão (2001), defende a transformação da escola, de seus métodos, processos de 

aprendizagem e seu conteúdo. Porém, aponta para a necessidade de envolver toda a 

comunidade escolar (alunos, professores, pais, funcionários e membros da sociedade) nas 
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decisões político-administrativo-pedagógicas para que ocorram as mudanças desejadas. Entre 

os requisitos para se caracterizar uma escola como reflexiva, a autora também destaca a 

importância da autonomia da escola nos seus aspectos políticos-administrativos, sendo 

fundamental que cada escola tenha seu próprio projeto politico pedagógico, fruto de 

discussões coletivas geradas a partir do pensamento e da prática reflexiva. 

Além das mudanças na gestão da escola, as discussões convergiram também na 

necessidade da participação dos professores nas ações governamentais que interferirem 

diretamente no seu exercício profissional, e que podem dessa forma limitar a autonomia do 

professor e da escola. Dessa forma, os professores consideram a importância da sua formação 

inicial e continuada, mas apontam que para a melhoria da educação básica são necessárias 

também condições de trabalho que favoreçam também o desenvolvimento da escola. Um dos 

professores comenta a necessidade de mudanças estruturais na escola, como a sua organização 

curricular para que o ambiente escolar se torne mais atrativo e rompa a fragmentação do 

conhecimento: 

 (...) essas matérias muito compartimentadas, onze matérias tratando o 

conhecimento de uma maneira isolada não contribui para gente ter uma visão 

melhor do desenvolvimento da cultura. E as coisas tem ser mais dialogadas 

(...) a escola não é muito atrativa. Eu acho que ela deveria ser muito mais 

criativa. A gente devia pensar outro estilo de escola. Então, por isso que eu 

acho que, para a gente ter um ambiente melhor, não cabe só a capacitação do 

professor. Está nas mãos de outras instâncias. Para gente ter uma escola 

razoável. (Roberto – Professor de Filosofia) 

Historicamente a formação do professor vem sendo moldada por políticas 

governamentais que definem, articulam e estruturam os níveis de ensino da educação 

brasileira. Essas ações institucionais vêm sendo introduzidas nas instituições escolares, 

interferido diretamente no exercício profissional do professor. Porém, não há a participação e 

o envolvimento dos docentes na elaboração, sua função está restrita a mera execução das 

propostas educacionais organizadas por pesquisadores e especialistas da área. Dentre, as ações 

podemos citar como a mais recente, a lei que reforma o Ensino Médio (Lei 13.415 de 16 de 

fevereiro de 2017), elaborada pelo Ministério da Educação por meio de medida provisória, 

sem consulta e debate com professores e demais profissionais da área. 

Os processos de ensino e aprendizagem nas escolas públicas vêm sofrendo as 

consequências dessas políticas, que repercutem na qualidade do ensino. Nesse contexto, 

apesar do professor ser considerado o principal responsável pela má qualidade do ensino, 

outros fatores podem ser atrelados a esses problemas, como a sua formação e suas condições 

de trabalho que também precisam ser discutidas. 
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Na mesma direção, Diniz-Pereira (2007) ao discutir as relações entre formação de 

professores, o trabalho docente e suas repercussões nas instituições escolares crítica esse 

discurso que culpabiliza o professor pelo fracasso escolar, que dissemina a ideia de que os 

problemas educacionais seriam decorrentes do despreparo profissional, sem ser discutido 

outros aspectos que afetam diretamente a qualidade do seu trabalho como a  “necessidade da 

melhoria das condições de trabalho dos professores, desde o salário, a jornada de trabalho, a 

autonomia profissional, o número de alunos por sala de aula, até a situação física dos prédios 

escolares onde trabalham. (DINIZ-PEREIRA, 2007, p.83-84). O estudo revela que as 

precárias condições de trabalho impedem que o professor invista na sua formação, tendo 

tempo para estudo e realização de análises de suas práticas pedagógicas. Diante disso, recorre-

se a ações de formação continuada ineficazes. 

Dessa forma, os professores afirmam que o PIBID é uma ação importante na 

valorização da docência e para a melhoria da Educação Básica. No entanto, a partir das 

discussões os professores alegam que o Programa não é suficiente para a valorização da 

profissão, pois além dos investimentos em formação inicial e continuada é preciso que as 

condições de trabalho, a gestão, a estrutura física e organizacional da escola, e as políticas 

destinadas à educação sejam repensadas. Essas percepções dos professores são vistas como 

desafios a serem enfrentados na profissão pelo fato de incidirem no dia a dia da sala de aula. 

3.2 Função do professor supervisor no PIBID e os desafios enfrentados 

Os professores supervisores atuam no PIBID acompanhando os bolsistas, orientando 

os projetos e ações desenvolvidas, participam de reuniões, atividades de formação, avaliação e 

reflexão pertinentes ao programa na escola e na universidade. De acordo com o artigo 37 do 

Regulamento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid (BRASIL, 

2016, p.13) os deveres do professor supervisor são os seguintes: 

I. elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades dos bolsistas de 

iniciação à docência na escola; 

II. controlar a frequência dos bolsistas de iniciação à docência na escola, 

repassando essas informações ao coordenador de área;  

III. informar ao coordenador de área eventuais mudanças nas condições que 

lhe garantiram participação no PIBID; 

IV. participar de seminários de iniciação à docência do PIBID promovidos 

pelo projeto do qual participa;  

V. informar à comunidade escolar sobre as atividades do projeto;  

VI. enviar ao coordenador de área quaisquer relatórios e documentos de 

acompanhamento das atividades dos bolsistas de iniciação à docência sob 

sua supervisão, sempre que solicitado;  

VII. participar das atividades de acompanhamento e avaliação do PIBID 

definidas pela CAPES;  
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VIII. manter seus dados atualizados na Plataforma Freire, do MEC; 

IX. assinar Termo de Compromisso do PIBID; 

X. assinar termo de desligamento do projeto, quando couber;  

XI. compartilhar com a direção da escola e seus pares as boas práticas do 

PIBID na perspectiva de buscar a melhoria da aprendizagem na escola;  

XII. integrar-se aos grupos de pesquisa das IES e promover a formação de 

grupo de estudo na escola ou no sistema de ensino, visando potencializar a 

produção de conhecimento sobre ensinar e aprender na Educação Básica.  

XIII. restituir à CAPES eventuais benefícios recebidos indevidamente do 

programa, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), ficando os 

valores sujeitos à correção monetária. 

De modo geral, é possível observar nas atribuições colocadas à função de supervisor o 

predomínio da concepção de professor como um mero executor de programas educacionais, 

baseadas no modelo da racionalidade técnica. Nesse sentido, o trabalho realizado pelo docente 

da Educação básica no PIBID seria limitado a realização de atividades, em sua maioria, 

burocráticas, como escrever relatórios e controlar a frequência dos bolsistas na escola. 

Porém, no decorrer das discussões promovidas pelas sessões reflexivas, ficou evidente 

a partir dos relatos dos professores que a função de supervisão vai além dos deveres acima 

citados. O professor supervisor atua em parceria com os bolsistas de iniciação á docência 

promovendo a sua inserção na escola básica e aproximando-o do cotidiano de sua futura 

profissão, participando deste modo da formação inicial de futuros professores ao mesmo 

tempo em que se desenvolve profissionalmente, como afirma a professora Márcia: “a gente 

trabalhou em termos de sequência didática e a minha proposta como professora mesmo 

participante seria assim tentar faze-los perceber o nosso dia a dia”.  

A professora Márcia aponta também que o trabalho desenvolvido contribui para 

reafirmar algumas concepções em relação à profissão e também para a desconstrução de 

ideias preconcebidas ao promover o estudo da teoria, nas reuniões realizadas com os 

coordenadores de área do programa, associado ao trabalho realizado por ela na sala de aula. 

Dessa forma, as suas atribuições no programa contribuem para a superação da concepção 

tecnicista de educação ao considerar a realidade educacional como dinâmica e complexa, em 

que a aplicação do conhecimento científico não é suficiente, visto que os problemas 

encontrados na prática não são genéricos. Pois, são vivenciadas na prática educacional 

situações específicas que não são passiveis de serem solucionadas por meio da técnica. 

Zeichner (1993) compreende o professor como um sujeito prático reflexivo e não um 

mero executor de projetos educacionais. O seu trabalho na escola envolve a reflexão sobre a 

sua prática. Nesse sentido, a experiência com o PIBID promoveu reflexão e discussão sobre 

os conteúdos trabalhados em sala de aula, momentos em que os bolsistas contribuíram com 



75 

 

 

novas ideias para o planejamento e para o enriquecimento do trabalho do professor, que se 

sentiu motivado a mudar sua prática, como aponta uma das professoras “Ter uma sequência 

didática, uma atividade mais investigativa. Isso, o pessoal do Pibid quando traz, isso pega” 

(Professora Márcia – Professora de química) 

Os professores comentaram que a participação no PIBID também tem proporcionado 

oportunidades formativas como participação em eventos e palestras promovidos pelo 

programa, contribuindo para que ocorra a aproximação com o ambiente. Nesses momentos é 

possível socializar o trabalho desenvolvido com os coordenadores de área, que contribuem 

com as discussões apesar de não acompanharem o trabalho desenvolvido pelos bolsistas nas 

escolas, como comenta o professor Paulo: 

Eu particularmente gosto muito é das palestras, aquelas que acontecem com 

com aos alunos bolsistas juntos. Eu gosto bastante, porque ali é o momento 

de interação, integração nossa. (...)geralmente são pessoas muito bem 

capacitadas... e bom acaba que você aprende alguma coisa ali.  

(...) 

(...) encontro geral. E bom tem esses encontros né? Aí cada um com o seu 

professor orientador da universidade, ali também é o momento onde a gente 

troca ideias, onde o professor também sugere alguma coisa, apesar deles não 

estarem diretamente aqui e tudo, mas eles estão monitorando e aí acabam 

sugerindo uma atividade ou outra. A gente também tem (pelo menos o meu) 

tem a liberdade, muitas vezes eles sugerem algo que eu falo que não tem 

condição. Então tem essa abertura para discussão. (Paulo – Professor de 

Matemática) 

Entretanto, segundo os relatos a distância entre os coordenadores de área, professores 

da universidade, que em alguns casos não acompanham o trabalho desenvolvido pelos 

bolsistas de iniciação à docência, e a escola onde os projetos estão sendo desenvolvidos, 

interfere no diálogo entre a universidade a educação básica. Como aponta umas das 

professoras “(...) coordenador que joga os meninos aqui e nunca mais, nunca... nem para 

saber, não pergunta nem como é que está. Só quer saber dos resultados” (Priscila – Professora 

de Biologia).  

A rotatividade de bolsistas também é apontada como um fator que prejudica o 

desenvolvimento do trabalho em sala de aula, uma das professoras comenta que ocorre o 

remanejamento dos bolsistas para outras escolas quando ocorre algum conflito: 

a gente tem que... E. Ficar mostrando tudo de novo... ficar é ensinando como 

trabalhar né? Tudo de novo. E por exemplo, aqui o de física o tempo todo 

vem alunos novos.(...) e às vezes eles trocam, vão para outras escolas. Às 

vezes não dá certo, porque tem isso né? Às vezes não dá certo aluno. Tem 

aquela briga tem aquela confusão aí tem que trocar. Aí vem novos alunos. 

(Priscila – Professora de Biologia) 
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Ainda em relação aos desafios enfrentados no desempenho da função de supervisor, 

um fato que chamou atenção nos relatos, que é comum os professores supervisores 

selecionados serem de áreas distintas da que o projeto é desenvolvido. Com isso, o supervisor 

acompanha o desenvolvimento das atividades dos bolsistas na sala de aula de outros 

professores, mesmo não estando envolvido institucionalmente, o que em alguns casos podem 

gerar conflitos e prejudicar o andamento das atividades, visto que a bolsa não é concedida 

para ambos os docentes. Um dos professores, afirma, por exemplo, que participou sem bolsa 

por um período de dois anos porque a supervisora era de outra área: “Eu fiquei uns dois anos 

sem bolsa e colaborando. Porque a professora de geografia que era a bolsista” (Roberto – 

Professor de Filosofia). 

Uma das professoras que participou da pesquisa também aponta que trabalha com o 

subprojeto de outra área que não corresponde com as turmas que ela leciona na escola e de 

sua formação. Desse modo, os bolsistas passam parte do tempo na escola com o professor que 

atua especificamente com as turmas dessa disciplina mesmo ele não estando vinculado 

institucionalmente ao programa, como relata a professora Priscila: 

Eu sou só supervisora. Porque o Pibid é de física e eu sou de biologia. Na 

verdade os experimentos são todos de física, algumas coisas que tem a ver 

com biologia eu deixo aplicar nas minhas aulas de biologia. Mas a maioria 

estão sempre com o xx ou com ou... com o professor de física. Aí tem 

monitoria a tarde e tal. (Priscila – Professora de Biologia) 

Nesse contexto, pode-se dizer que o PIBID é concebido pelos professores pesquisados 

como um apoio ao professor e a escola de Educação Básica. Contudo, criticam o caráter 

individual das suas ações na escola, por trabalhar, por exemplo, com apenas uma turma 

específica de determinado segmento, não contribuindo com a escola como um todo, o que 

pode levar a compreensão de que o interesse do programa está apenas na formação inicial dos 

bolsistas, como explica a professora Priscila. 

Porque eu acho que o Pibid é para isso, complementar. Não é para entrar no 

lugar do professor. Mas eu acho que a monitoria, o simulado, experimentos, 

é tudo para complementar sua aula. Tanto que eu não concordo nunca em 

deixar solto. Experimento solto! Eu não acho certo. Tem um tema? O 

professor está aplicando aquele tema? Então vamos montar uma coisa legal 

para seguir. Porque é para ajudar os alunos. Eu não concordo... é uma troca, 

mas eu acho que o Pibid está ali para auxiliar na escola. Então esse negócio 

que o aluno de Pibid pegar uma turma e aplicar um experimento, não está 

ajudando. Ele não está auxiliando a escola” (Priscila – Professora de 

Biologia). 

Sobre a integração entre os subprojetos desenvolvidos na escola, foi comentado pelos 

professores supervisores que já houve uma iniciativa na escola por parte dos professores das 
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ciências exatas e biológicas de tentar aproximar as propostas e desenvolver ações coletivas em 

eventos organizados pela escola. Apesar de destacarem a importância de ações dessa natureza 

que contribuam para com o trabalho docente e para a aprendizagem dos alunos, os docentes 

relatam que encontram dificuldades para efetivar as propostas devido a falta de um horário 

destinado a esse diálogo, conforme relata o professor Paulo: 

Nas amostras, eu acho que a gente conversou, mas não foi colocado em 

prática totalmente. Lembra o ano passado? A física estava trabalhando a 

mesma coisa com a química, porque dá pra trabalhar junto sim, ás vezes 

estou precisando da matemática falo ah vou precisar, mas ás vezes a 

efetivação disso não acontece devido ao horário. O ano passado a gente 

tentou conversar a física com a biologia para poder está trabalhando com a 

química... para poder estar trabalhando junto a questão da termoquímica, do 

calorímetro, essas coisas... e com a matemática, tem essa conversa, mas eu 

tenho essa vontade, porque ás vezes eu acho assim. Então, eu acho que essa 

abertura, a hora que a gente começar de novo, espero que a gente comece de 

novo, isso pode rolar sim. A gente conversou. Mas teve esse momento sim 

que eu achei interessante. (Paulo – Professor de Matemática) 

Diante disso, os projetos desenvolvidos na escola, segundo o relato dos professores 

pesquisados não dialogam entre si, trata-se de propostas elaboradas pela universidades que 

não conseguem romper com a fragmentação das áreas do conhecimento presente nos 

currículos escolares. Diante disso, de acordo com os docentes, seria interessante que o 

programa promovesse momentos na escola de discussão entre os professores supervisores e os 

demais profissionais, para que as propostas desenvolvidas sejam coerentes com as 

necessidades e as particularidades do contexto educativo. 

Essas questões destacadas pelos docentes reafirmam a importância das pesquisas e 

projetos desenvolvidos pela universidade se aproximarem da realidade da escola, promovendo 

investigações que contribuam para o enfrentamento dos problemas enfrentados no cotidiano. 

Segundo Zeichner (1998) mesmo com as críticas ao positivismo e o avanço das abordagens 

qualitativas, a pesquisa educacional ainda não reconheceu o papel do professor na produção 

de conhecimento. Com isso, a pesquisa acadêmica é concebida pelo docente como irrelevante, 

assim como o pesquisador também ignora as perguntas de investigação do professor. No 

entanto, o autor aponta que alguns pesquisadores insatisfeitos com essa relação de exploração 

da pesquisa com a escola, estão reconhecendo a importância de conduzir investigações a 

partir do diálogo com os professores. 

De modo geral, pode-se perceber a partir das discussões promovidas pelas sessões 

reflexivas que a função do professor supervisor no PIBID é propiciar a inserção do aluno de 

licenciatura no seu futuro campo de atuação profissional. Para isso, são elaborados e 
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executados em conjunto com os bolsistas planejamentos, sequências didáticas, e atividades 

como oficinas e experimentos. Além disso, uma parte da carga horária dos bolsistas é 

destinada a observação das aulas dos professores supervisores, o que uma das professoras 

considera ser importante, para que depois possam realizar as atividades com a turma: “Então, 

assim, é importante o aluno observar o professor, depois intervir e depois... O outro colega 

ficar observando como que está sendo a aula. Eu acho que esse movimento é importante” 

(Márcia – Professora de Química).  Em contrapartida ao contribuir para a formação inicial dos 

alunos o trabalho do professor também é favorecido a partir da troca de experiências e 

possibilidades de participação em ações formativas como palestras e encontros oportunizados 

pelo programa. 

3.3 O PIBID e a formação continuada de professores da Educação 

Básica 

Observa-se que as instituições formadoras não estão preparando os professores para 

enfrentar os problemas que ocorrem no cotidiano da sala de aula. A formação inicial segundo 

Pimenta (1996) tem sido desenvolvida pelos cursos de formação a partir de um currículo 

formal com conteúdos e atividades de estágio, em descompasso com a realidade educacional, 

a partir de uma perspectiva burocrática, baseada no modelo da racionalidade técnica, que não 

é capaz de captar as contradições presentes na prática social. Essa desarticulação dos saberes 

docentes – os da experiência, os científicos e os pedagógicos – é histórica (PIMENTA, 1996). 

Na formação docente esses saberes sempre foram trabalhados, de forma distinta e 

desarticulada, essa falta de unidade entre eles acaba gerando uma prática pedagógica frágil e 

acrítica, que não contribui para a melhoria da educação. Fiorentini, Sousa Jr. e Melo (2003, 

p.311) colocam que:  

(...) o problema do distanciamento e estranhamente entre os saberes 

científicos, praticados/produzidos pela academia, e aqueles 

praticados/produzidos pelo professor na prática docente, parece residir no 

modo como os professores e os acadêmicos mantêm relação com esses 

saberes. 

A partir das discussões provocadas pelas sessões foi possível identificar que para os 

professores a formação inicial não é capaz de preparar para o exercício da profissão. Afirmam 

que na universidade se dá apenas a formação teórica, enquanto a prática seria aprendida ao 

longo da carreira durante a atuação na docência. Nesse sentido, apontam que a formação do 

professor se dá a partir das experiências profissionais que ocorrem no próprio cotidiano da 

escola, como destacam a professora Priscila e o professor Paulo: 
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A experiência que vai... E o aprendizado. A gente tem que aprender sozinho 

mesmo. Porque a universidade te dá a teoria. (...) É, a gente não sai 

preparado. Nada. É zero. Nem daí a três anos eu acho que nós não estamos 

preparados ainda. Estando dentro da escola, eu acho que nem em três anos a 

gente consegue realmente ter uma firmeza e saber o caminho que a gente 

(Priscila – Professora de Biologia). 

Sobre isso (formação) eu tenho uma opinião bem consolidada, com relação a 

isso. A nossa formação, bom a gente se formou aqui dentro, porque o que é 

formado, com o que sai da universidade e tudo, sinceramente... é claro é 

necessário é tudo, mas a gente é formado aqui dentro. (Paulo – Professor de 

Matemática) 

Diante disso, Gatti (2010) aponta que para a superação dessa dicotomia entre a teoria e 

a prática é necessária uma formação que responda ás demandas da educação básica, para isso 

ocorra devem ser feitas mudanças nas estruturas institucionais, nos currículos e nos conteúdos 

formativos, sendo preciso romper com a concepção de transmissão de conteúdo ainda está 

presente nos currículos dos cursos de licenciatura. 

Os professores afirmaram também que nem mesmo o estágio não apresenta 

contribuições na aproximação do aluno com o seu atual campo de trabalho, devido ao pouco 

tempo que os cursos destinam a essas atividades, que geralmente ocorre nos últimos 

semestres, e também por predominar a observação das práticas ao invés de ações de 

intervenção elaboradas de forma articulada em conjunto com os professores das escolas. 

Nesse sentido, é preciso que os cursos de formação de professores se organizem de modo que 

superem o modelo da racionalidade técnica e assegure ao professor uma formação que tenha 

como base a crítica e a reflexão, rompendo com dicotomia entre teoria e prática.  

De acordo com Shulman (1986 apud Mizukami 2004), considerando que o professor já 

possui uma base de conhecimento para ensinar, é hora de compreender o ensino, transformar 

as ideias para serem ensinadas, instruir os alunos, avaliar o processo, refletir sobre a ação 

pedagógica, e consolidar novas compreensões e aprendizagens. O autor sugere ainda a adoção 

de casos de ensino e métodos de casos como forma de favorecer a aprendizagem pela 

experiência e a construção de pontes entre teoria e prática. Embora reconheça a inegável 

importância do conhecimento acadêmico, são elencadas várias características de qualquer 

profissão que justificam a adoção do método de casos, como forma de suprir as lacunas 

acadêmicas referentes à prática, e como meio de socializar conhecimentos de uma profissão 

que não pode ser privilégio de alguns grupos, mas que é pública e coletiva. No entanto, o 

autor ressalta que não é a experiência que ensina, mas o pensar sobre a experiência.  

Diante disso, de acordo com Nóvoa (2009), uma das medidas que podem contribuir 

para mudanças para melhoria da qualidade da educação é a aproximação dos formadores de 
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professores, ou seja, os professores universitários que lecionam nos cursos de licenciatura, 

com os professores que lecionam na Educação básica, unindo forças, de modo que promovam 

um estudo e análise coletiva das práticas pedagógicas, o que é necessário para que haja de fato 

mudanças significativas na educação. Ele alega também que não é possível superar a 

dicotomia entre a teoria e a prática se não houver um campo profissional autônomo
14

, em que 

a reflexão coletiva tem um papel importante no desenvolvimento profissional. 

Nesse sentido, os professores após a participação no PIBID, acreditam que ações dessa 

natureza, que envolvam e aproximem ambas as instituições formadoras – a escola e a 

universidade – podem contribuir de forma significação para uma preparação dos professores 

condizente com a realidade do campo de atuação e das demandas e exigências sociais da 

profissão, favorecendo a formação inicial e continuada. Como por exemplo, afirma o 

professor Roberto: “Programa de Estímulo a Docência, essa finalidade de estimularem as 

pessoas a serem professores, apresentar a escola, ver um pouquinho do dia a dia da sala de 

aula”. As reflexões sobre o fazer pedagógico como as parcerias entre os professores devem 

acontecer na formação inicial e continuar no exercício profissional, inclusive com pesquisas 

dos próprios professores, em todos os níveis, como forma de refletir criticamente sobre a sua 

experiência, os saberes docentes e a identidade disciplinar, e assim contribuir para a 

profissionalização do magistério (LÜDKE; BOING, 2004). 

Em relação às percepções dos professores sobre a formação continuada são feitas 

críticas aos cursos ofertados pelas Secretarias de Educação, como os da rede Magistra
15

, que 

são obrigatórios para a efetivação do professor de educação básica em escolas da rede 

estadual, e também os cursos de capacitação e palestras promovidas pelas universidades. De 

acordo com os docentes, esses cursos são ações pontuais que dão certificação aos professores, 

mas que não abordam os problemas enfrentados na sua profissão e acabam sobrecarregando 

ainda mais o seu trabalho, como aponta a professora Márcia: “(...) vamos ter capacitação, 

vamos estar com os módulos e os diplominhas valendo 20 horas, 30 horas, 50 horas, que não 

vai servir para nada. Não vai servir para nada”. 

                                                 
14

  De acordo com Nóvoa (1991, p. 25) a formação de um profissional autônomo deve ser pautada na 

perspectiva crítico-reflexiva “(...) que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que 

facilite as dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vistas à construção de uma identidade, 

que é também uma identidade profissional”. 
15

  MAGISTRA é a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, 

criada pela Lei delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011 (BRASIL, 2011). Tem como objetivo promover a 

formação e a capacitação de educadores, de gestores e demais profissionais da Secretaria Estadual de Educação 

(SEE), nas diversas áreas do conhecimento e em gestão pública e pedagógica. 
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Essa modalidade de formação continuada citada pelos professores faz parte dos 

modelos clássicos de formação continuada, em que o professor que já atua profissionalmente 

retorna à universidade para renovar seus conhecimentos a partir de cursos de atualização, 

aperfeiçoamento e/ou participando de cursos, palestras e congressos. Esse modelo privilegia a 

universidade e os demais espaços veiculados a ela, espaços que tradicionalmente são 

concebidos como lócus da produção de conhecimento (CANDAU, 1999). 

Segundo Costa (2004) ao se considerar a universidade como o local de produção e 

circulação do conhecimento, há a desconsideração das escolas como produtores de 

conhecimentos, sendo concebidas dessa forma, como espaços destinados “à prática, local 

onde aplica conhecimentos científicos e se adquire experiência profissional” (COSTA, 2004, 

p.67). Com isso, percebe-se que assim como na formação inicial, na formação continuada o 

modelo da racionalidade técnica continua prevalecendo. 

Candau (1999) cita como um dos modelos de formação continuada, na perspectiva 

tradicional, as ações promovidas por órgãos como secretarias de educação dos estados e 

municípios que ofertam cursos de caráter presencial ou à distância. Para a autora mesmo que 

essas ações estejam utilizando estratégias como as tecnologias da comunicação e informática, 

como os cursos na modalidade de Ensino a distância (EAD), não há inovação na sua prática, a 

formação continuada permanece ocorrendo com o foco na transmissão de conteúdos, como é 

o caso dos cursos ofertados pela rede Magistra, citada por uma das professoras, como um 

curso online focado apenas na memorização de informações. 

É pela internet. É pela internet. (...) Você volta na aula, faz a provinha. No 

primeiro, não. Eu decorava aquele trem tudo, fazia resumo rapidinho. Porque 

assim, imagina você decorar aquilo. Secretaria tal fica em tal lugar, ele 

dividindo em vários negocinhos. Não é um ganho de sabedoria isso aí. Para 

mim, não. Não achei. Só informação... Aquela informação inútil. Inútil. 

(Priscila – Professora de Biologia) 

Nessa perspectiva tradicional de formação, os saberes dos professores são constituídos 

por conhecimentos específicos do conteúdo, didáticos e metodológicos relativos às disciplinas 

específicas e os saberes curriculares, relacionados ao programa escolar, sem considerar que os 

professores possuem outros tipos de sabres, como os da experiência profissional individual e 

da socialização no trabalho (TARDIF, 2002). Nessas propostas, o professor é concebido como 

um receptor passivo de informações. 

Ferreira (2009) afirma que o professor é um ser político e que, embora sua prática 

ocorra em função do coletivo da escola, seu projeto político-pedagógico é sempre individual, 

com início na licenciatura e sequência no processo de formação continuada e permanente. 
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Cabe aos professores, profissionais da educação, elaborar seus modelos de gestão pedagógica 

com base em crenças e conhecimentos, submetendo-os à reflexão no coletivo da escola, como 

elemento integrante do projeto pedagógico institucional.  

No entanto, para Nóvoa (1992) a formação de professores tem desconsiderado o 

desenvolvimento pessoal, não reconhecendo os professores como sujeitos de formação, mas 

como objeto de formação, desvalorizando a articulação entre a formação e os projetos da 

escola. Com isso, as ações de formação acabam adquirindo um caráter genérico por pressupor 

que há a mesma necessidade de aprendizagens comuns a todos os contextos educacionais.  

A pesquisa realizada Almeida et al (2011) buscando ampliar a compreensão sobre a 

formação continuada de professores no Brasil realizou um levantamento bibliográfico para 

identificar e classificar os principais modelos e concepções de formação continuada tendo 

como objetivo apresentar um panorama do campo, também revelam essa desarticulação nas 

propostas das secretarias de educação.  

As abordagens foram divididas em dois grupos. No primeiro as ideias centram-se a 

atenção na figura do professor, sendo a formação continuada é vista por uma delas como 

“desenvolvimento de características éticas e políticas essenciais para o exercício profissional” 

(ALMEIDA, et al., p.3, 2011). A ideia de formação continuada como meio de suprir os 

déficits da formação inicial, em que as ações formativas são vistas como o eixo central para a 

melhoria da educação e atendimento as novas demandas educacionais. Em uma terceira 

suposição a formação continuada é pautada pelo ciclo de vida profissional, tendo como foco a 

trajetória dos docentes ao longo da carreira, partindo do pressuposto de que ao se conhecer 

seus estágios é possível propor ações que consideram as necessidades e carências dos 

professores. 

Já no segundo grupo as abordagens de formação continuada que se centram no 

desenvolvimento das equipes escolares e das escolas são subdivididas em dois grupos. Em 

que no primeiro o coordenador pedagógico é visto como o principal responsável pela 

formação continuada na escola. E no segundo a formação continuada é um meio de fortalecer 

e legitimar a escola como lócus de formação continuada e permanente, envolvendo atividades 

em grupo e a participação dos professores na elaboração das propostas. 

O estudo foi realizado em 6 Secretarias de Educação Estaduais (SEEs) e 13 Secretarias 

de Educação Municipais (SEMs) distribuídas nas cinco regiões do país (Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul) constatou que as políticas de formação continuada da maioria 

das SEs investigadas são compostas de cursos elaborados por especialistas da área que e tem 

como propósito aprimorar a prática pedagógica.  
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Além disso, também foi observado que o diferencia as modalidades de formação 

continuada ofertadas entre as SEs é o foco no trabalho individual ou coletivo. Dessa forma, as 

autoras dividiram as ações em propostas individualizadas, que seriam propostas voltadas para 

solucionar problemas e situações enfrentadas pelo docente em sua prática pedagógica. Em que 

foi observado um predomínio de cursos de curta duração que são realizadas em diferentes 

formatos e abordam o trabalho pedagógico do professor em sala de aula.  

Também são oferecidos por grande parte das SEs cursos de longa duração propostos 

pelo governo federal, ações pontuais de formação docente: palestras, seminários, congressos, 

jornadas, encontros pedagógicos e outros eventos similares. E também ações formativas que 

consideram o ciclo de vida e o desenvolvimento profissional que foi encontrado apenas em 

uma SE “Trata-se de um programa de formação continuada em rede e articulado ao plano de 

carreira, destinado a professores com cerca de vinte anos de atuação profissional,” 

(ALMEIDA, et al., p.9, 2011). Constatou-se também que umas das SEs terceirizam a 

formação continuada, adotando material apostilado utilizado por toda a rede. 

O segundo grupo dividido pelas autoras tratam de abordagem que compõem 

perspectivas colaborativas, que são ações que consideram a escola como o lócus de formação 

continuada, entretanto foi observado que poucas tem sido as propostas que conseguem 

alcançar ações colaborativas. De acordo com Almeida et al. (p.10, 2011) essa perspectiva 

centra-se nas seguintes  atividades realizadas nas escolas: 

a) grupos de estudos, com acompanhamento sistemático e rigoroso; b) 

produção coletiva de materiais para determinadas séries e disciplinas, 

posteriormente divulgadas nos portais das SEs; c) envolvimento dos 

professores nos processos de planejamento, implementação de ações e 

sua avaliação; d) elaboração de projetos pedagógicos relativos a 

questões curriculares ou a problemas identificados em sala de aula; e) 

formação de redes virtuais de colaboração e apoio profissional entre 

comunidades escolares e sistemas educacionais, entre outros.  
 

Feitos os apontamentos, as autoras concluem que uma política de formação sólida que 

contribua para a escola e o desenvolvimento profissional do professor requer que se 

considerem as duas perspectivas apresentadas, as necessidades colocadas pelos próprios 

professores e também as demandas especificas da própria instituição escolar. 

Em contrapartida a esse modelo de formação, emerge uma concepção de formação de 

professores que delineou novas tendências para a formação continuada. Trata-se de uma 

formação que tem a escola como eixo central. Nesse contexto, a formação passa a ser 

compreendida como um processo de desenvolvimento ao longo da carreira, e assim surgem 

novas tendências de formação continuada com referencia no saber docente e no 
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reconhecimento e valorização desse saber. Para isso, a formação continuada deve considerar 

as etapas do desenvolvimento profissional docente, pois existem diferenças de anseios entre o 

docente em fase inicial, o que já possui certa experiência pedagógica e o que está se 

encaminhando para a aposentadoria (NÓVOA, 1998). 

Os estudos de Nóvoa (1991) concebem a escola como o locus de formação continuada, 

a partir de uma relação dialética entre desempenho profissional e aprimoramento da formação, 

é evidenciado nesse processo os saberes e as experiências do professor. Candau (1999) elenca 

três eixos como centrais para repensar a formação continuada de professores, articulada com 

as exigências atuais, são elas: a escola como principal locus de formação continuada; a 

valorização dos saberes da experiência; e o ciclo de vida dos professores. 

Nesse sentido os professores pesquisados apontam a escola como um espaço de 

formação. E a participação no PIBID promoveu reflexões sobre o trabalho desenvolvido na 

sala de aula, a partir da elaboração de planejamentos em parceria com os bolsistas de 

iniciação à docência e análise conjunta das práticas.  A presença dos bolsistas na escola tem 

motivado os professores a repensarem sua atuação profissional, contribuído para a valorização 

dos seus saberes profissionais e com o seu trabalho docente, como ilustram os relatos a seguir: 

E outra coisa: vendo as pessoas vindo para assistir sua aula e tal, você acaba 

sendo obrigado a tentar alguma coisa melhor. Tentar ser um pouquinho 

melhor do que o normal. (...) Também tem isso, as pessoas olharem o seu 

trabalho, então você fica... é mais estimulado a fazer a coisa acontecer 

mais... um olhar externo assim...  (Roberto – Professor de Filosofia) 

É positivo porque, bom... De certa forma, a gente é motivado também a estar 

buscando outras formas de estar trabalhando, de estar motivando esses 

alunos, esses alunos novos, os estudantes... Que estão chegando... Eu acho 

que nesse sentido é positivo sim (Paulo – Professor de Matemática) 

Os professores também alegam que o PIBID também tem proporcionado o 

desenvolvimento de estratégias de ensino e atividades diversificadas, como experimentos e 

oficinas, que até então não faziam parte do repertório do professor. Foi citado, por exemplo, o 

uso de outros espaços como o laboratório, como foi o caso da professora Priscila: “(...) eu 

vejo que para física, com as monitorias, com os experimentos, as práticas, ajudam bastante. 

Os meninos ficam interessados”. O professor Paulo também afirma que as atividades 

planejadas e realizadas pelos bolsistas do programa sob a sua supervisão são diferenciadas e 

suscitam o interesse dos alunos sendo utilizadas por ele até mesmo em outras turmas em que 

leciona e que não participam do PIBID, como afirma em seu relato: 

Uma atividade que eles dão em sala que a gente vê que chama mais a 

atenção da turma, então você vê que aquilo pode ser... e trabalhado em 
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outras turmas. Eu já aproveitei, bom eu sou professor da rede estadual e da 

rede municipal, eu já aproveitei atividades daqui né? (Porque o PIBID é da 

rede estadual) para aplicar na rede municipal com muito sucesso. Aí a turma 

gosta são atividades diferenciadas. (Paulo – Professor de Matemática) 

Essas atividades consideradas pelos docentes como diferenciadas suscitam o interesse 

dos alunos contribuindo na superação de problemas enfrentados no cotidiano da sala de aula, 

como a incivilidade, como comenta uma professora: “(...) Do aluno pegar o experimento, por 

exemplo, e ele produzir o que ele está pensando. Ele ter essa construção do raciocínio. Essa 

construção do raciocínio é muito legal. Então o Pibid me ajuda nisso. Você vê que a 

incivilidade diminui.” (Márcia – Professora de Química) 

O conceito de prática reflexiva surge como uma forma dos professores refletirem 

sobre suas práticas de ensino, voltar atrás e rever os acontecimentos que ocorrem no cotidiano 

da profissão na relação que os sujeitos (professores e alunos) estabelecem com o 

conhecimento. Desse modo, a docência requer reflexão, mas são necessárias condições 

adequadas que favoreçam o trabalho coletivo na escola e estimulem a atitude reflexiva. Dessa 

forma, a partir da análise das falas dos professores foi identificado também que a relação com 

os licenciandos e os professores das IES tem promovido a reflexão sobre a prática. 

Diante disso, compreende-se que a formação continuada promovida pelo PIBID na 

escola aos professores supervisores está pautada na racionalidade prática, no sentido em que o 

professor é convidado a refletir sobre suas próprias práticas no contexto em que ela ocorre, e a 

repensá-la em conjunto com os bolsistas que supervisiona. Desse modo, entende-se que a 

reflexão permite ao professor a construção de conhecimentos capazes de promover uma 

prática mais consciente e autônoma, como se pode observar no comentário seguinte: 

(...) desde pequeno a gente fala que a gente aprende quando alguém te ensina 

né? Então acho que aí já é tudo né? A gente está lá ensinando, conversando 

com eles como é que deve ser a oficina e tudo. E dali é claro, a gente está 

fazendo uma auto reflexão...Bom eu acho que eu poderia melhorar 

nisso...Uma atividade que eles dão em sala que a gente vê que chama mais a 

atenção da turma, então você vê que aquilo pode ser... e trabalhado em 

outras turmas. Eu já aproveitei, bom eu sou professor da rede estadual e da 

rede municipal, eu já aproveitei atividades daqui né? (Porque o Pibid é da 

rede estadual) para aplicar na rede municipal com muito sucesso. Aí a turma 

gosta são atividades diferenciadas. (Paulo – Professor de Matemática) 

Nesse sentido, Schõn (2000) aponta que a formação de professores não deve se dá 

isolada da experiência prática, mas no diálogo entre a teoria e a prática. Com isso, os 

professores que realizam a reflexão sobre a sua prática estão mais próximos de desenvolverem 

um trabalho pedagógico contextualizado com as demandas educacionais da sociedade.  
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A função do professor reflexivo deve ser a de facilitador do processo de 

aprendizagem, orientando os alunos na tomada de decisões. Para isso o docente deve utilizar 

os três níveis de reflexão propostos por Schön: na ação, onde são feitos ajustes na prática a 

partir da reflexão; sobre a ação, na reconstrução da ação; e sobre a reflexão na ação, em que 

ocorre a construção do seu próprio saber, novas formas de agir, pensar e equacionar 

problemas, a partir do conjunto de reflexões. As conversas reflexivas que ocorrem durante a 

ação com outros participantes podem contribuir para tomada de decisões e trocas de 

conhecimentos e experiências.   

Imbernón (2001) chama a atenção para a necessidade de uma formação docente 

criativa que seja capaz de responder às diversas situações-problemas que possam ocorrer no 

cotidiano educacional. Dessa forma, a compreensão de que a formação docente acontece ao 

longo da trajetória profissional, aliada ao desejo de aprimorar sua prática, é o que conduz o 

professor a desenvolver sua autoformação. Em sua trajetória profissional, muitas vezes o 

professor tem de aprender, por si mesmo, a enfrentar os desafios recorrentes em sua prática 

docente, acentuando a importância de uma consciência profissional e de um trabalho reflexivo 

sobre o seu fazer pedagógico. Nesse contexto, a gestão de sua prática torna-se o elemento 

mobilizador de sua autoformação. Sob essa perspectiva, os professores “(...) têm de se 

assumir como produtores de sua profissão” (NÓVOA, 1995, p. 28), e não como sujeitos 

alienados da realidade educacional em que se encontram, disseminadores das políticas 

impostas e sem relevância para sua carreira e para o contexto. 

Não foi possível constatar se as discussões e se a participação no PIBID tem 

favorecido a formação do professor crítico reflexivo, já que trata-se de processo de formação 

atrelado ao contexto educacional que envolve além das experiências práticas, interesses 

sociais e políticos que permitam ao professor articular os conhecimentos teóricos e práticos, 

superando a dicotomia entre a teoria e a prática, que requer o crescimento pessoal e 

aperfeiçoamento profissional, e também a transformação da cultura escolar. Talvez careça de 

outros estudos que aprofundem e atenham-se nessa questão em particular. Pois, como 

comenta umas das professoras a transformação é um processo lento e complexo: 

Quando se fala de transformação, é algo muito profundo. Mas se a gente, 

como professor, ficar pensando que... No momento, a gente talvez esteja 

transformando, mas a gente não percebe. E não é do dia para a noite que as 

pessoas mudam. E outra história, nós estamos em um sistema que quer isso, 

que quer que isso fique assim. (Márcia – Professora de Química).  

A partir das reflexões apresentadas é possível concluir que o PIBID proporciona a 

partir das ações que são realizadas na escola entre professores e bolsistas, discussões sobre a 



87 

 

 

profissão e o trabalho docente que contribuem para o desenvolvimento profissional dos 

professores envolvidos. Porém, para que essas reflexões não se limitem à apenas os 

envolvidos institucionalmente no programa – professores supervisores e bolsistas, mas que se 

torne uma reflexão coletiva sobre a prática docente e a educação é necessária uma gestão 

escolar que crie condições que promovam o espirito de colaboração coletivo orientado pelo 

objetivo em comum de melhorar a qualidade da educação.  

Diante disso, acredita-se que mesmo o programa não abrangendo todos os 

profissionais da escola, é possível a mobilização dos demais profissionais nas discussões e no 

acompanhamento das ações do PIBID por meio da gestão, que pode colaborar para essa 

integração do programa na escola. E para que desse modo, a escola possa se tornar um espaço 

de desenvolvimento profissional que tenha autonomia para identificar e analisar suas 

necessidades formativas coletivamente. 

Em síntese os resultados encontrados reforçam que o programa tem beneficiado os 

docentes da educação básica envolvidos, ao oferecer subsídios, como leituras, discussões e 

reflexões sobre os práticas desenvolvidas na sala de aula como forma de formação 

continuada, assim como as conclusões apontadas nas pesquisas similares encontradas nos 

levantamentos apresentados. Porém, em virtude da implementação do PIBID ser considerada 

ainda recente (em 2009) são necessárias ainda pesquisas abrangentes que explorem suas 

potencialidades e contribuam para o aprimoramento das dinâmicas dessa iniciativa no que diz 

respeito a formação de professores e a valorização da escola pública como ambiente 

formativo. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi discutido ao longo deste trabalho, o PIBID é uma política pública de 

formação inicial de professores para a educação básica que reúne instituições (escolas e IES) 

que desenvolvem em parceria projetos voltados para a melhoria da qualidade da educação. 

Entretanto compreende-se que o programa também pode ser visto como um espaço de 

formação continuada e de desenvolvimento profissional dos professores supervisores.  

Em virtude disso, essa pesquisa apresentou como objetivo geral investigar se o PIBID 

tem contribuído para o processo de desenvolvimento profissional dos professores 

supervisores, no que se refere à promoção da formação continuada baseada na concepção de 

que a escola é o seu locus privilegiado de formação. Já os objetivos específicos referem-se à 

identificação das percepções dos professores supervisores sobre sua formação e seu trabalho 

docente; discussão do trabalho dos docentes na função de supervisor do PIBID e os desafios 

por eles enfrentados e se essa participação no programa incentiva uma formação crítica e 

reflexiva desses docentes. Tais questões levaram a reflexão sobre aspectos relativos ao 

processo formativo dos professores, as percepções sobre a formação e a profissão docente, os 

desafios enfrentados no exercício profissional, as funções desempenhadas pelo PIBID e as 

experiências de formação continuada, promovidas pelo programa. 

Em um contexto em que as pesquisas acadêmicas vêm sendo alvo de críticas pelos 

profissionais da educação por não apresentarem propostas de superação dos problemas que 

enfrentados no cotidiano escolar, compreende-se que a utilização das sessões reflexivas, como 

instrumento para a coleta dos dados, foi um diferencial deste trabalho pois, além de contribuir 

para a obtenção dos dados, auxiliou na promoção de reflexões sobre a prática docente e o 

percurso formativos dos professores envolvidos, como também incitou a reflexão inicial sobre 

caminhos possíveis para a superação das dificuldades 

Mesmo sendo um procedimento metodológico utilizado comumente em pesquisas 

colaborativas da área da Linguística Aplicada pode-se perceber que a sessão reflexiva 

apresenta muitas possibilidades de aplicação em pesquisas na área educacional que objetivem 

propiciar uma rede de colaboração a partir da aproximação de pesquisadores e professores que 

se unem com o propósito comum de analisar e refletir criticamente sobre as práticas docentes.  

Os encontros permitiram que problemas e situações vivenciados no cotidiano da profissão 

docente fossem compartilhados, problematizados e conceitos reelaborados a partir de 

discussões coletivas.   
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Como dito acima, a partir das discussões provocadas pelas sessões reflexivas foi 

possível identificar que para os professores, a formação inicial não é suficiente para enfrentar 

com os desafios e as novas demandas encontradas no exercício profissional, apontam que a 

formação do professor se dá a partir das experiências profissionais que ocorrem no próprio 

cotidiano da escola. Dessa forma, a participação no PIBID beneficia tanto o processo de 

formação inicial ao antecipar o contato do futuro professor com o seu campo de atuação 

quanto ao de formação continuada, por possibilitar ao professor da educação básica a 

discussão e a análise das suas práticas pedagógicas. 

No que se refere a visão do professor sobre o Programa os docentes acreditam que a 

iniciativa não tem conseguido atingir o propósito de incentivar os alunos dos cursos de 

licenciatura a ingressarem na profissão, pois afirmam que não basta investir na formação de 

forma isolada da carreira e das condições de trabalho da profissão docente. 

Ao discutir o trabalho docente, os relatos convergiram em todas as sessões realizadas 

na valorização da profissão e nas condições de trabalho. Foi identificado que vários fatores 

relacionados as condições de trabalho, como jornada dupla ou em várias escolas, a ausência 

de planos de carreira que valorizem o trabalho do professor, e a falta de reconhecimento 

social, dificultam o processo de desenvolvimento profissional dos docentes que alegam não 

ter tempo para investir em ações de formação continuada, como o ingresso de cursos de pós-

graduação e participação em cursos, e até mesmo para refletir sobre o seu trabalho 

pedagógico. 

Nesse contexto de críticas a desvalorização da profissão, os professores supervisores 

acreditam que o PIBID tem contribuído para a sua valorização profissional devido ao 

investimento financeiro – via concessão de bolsas para os professores da Educação Básica – e 

ao reconhecimento do seu trabalho docente. Os professores comentaram também tem que o 

programa tem proporcionado oportunidades formativas, como participação em eventos e 

palestras, contribuindo para que ocorra a aproximação com o ambiente acadêmico. 

Em relação ao trabalho desenvolvido pelos docentes no PIBID ficou evidente que a 

sua função vai além da realização de atividades burocráticas, como escrever relatórios e 

controlar a frequência dos bolsistas na escola. São elaborados e executados em conjunto com 

os bolsistas planejamentos, sequências didáticas, e atividades como oficinas e experimentos.  

O professor supervisor promove a inserção dos alunos de licenciatura na escola básica e 

aproximando-o do cotidiano de sua futura profissão, participando deste modo do processo de 

formação inicial de futuros professores ao mesmo tempo em que se desenvolve 

profissionalmente.  
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Quando questionados sobre os desafios mais recorrentes encontrados na função de 

supervisão, os professores comentaram a distância entre as ações realizadas na escola com os 

bolsistas e a coordenação do Programa, que em alguns casos não acompanha o 

desenvolvimento dos projetos, o que interfere no diálogo entre a universidade a educação 

básica. Dessa forma, o PIBID aproxima o professor da educação básica da universidade por 

meio de ações como encontros e palestras, porém o mesmo não ocorre em relação 

aproximação da coordenação, professores universitários, com a escola pública. 

Em relação a contribuição do PIBID para o processo de desenvolvimento profissional 

dos professores no próprio ambiente da escola, as sessões realizadas deram conta que  o 

programa tem proporcionado momentos de discussões entre docentes e alunos de licenciatura, 

e dessa forma, contribuindo para a formação de ambos, concebendo a escola também como 

um espaço formativo, em que os professores supervisores colaboram com o processo de 

formação de futuros professores, ao mesmo tempo em que também estão se formando 

profissionalmente. Além disso, os relatos apresentados indicam que as ações do programa têm 

contribuído para a superação da dicotomia entre teoria e prática, articulando o campo da 

profissão ao da formação docente, com a valorização da escola como lócus de produção de 

conhecimento e formação docente.  

Dessa forma, na escola em que a pesquisa foi realizada, o PIBID mesmo não 

conseguindo integrar toda a escola em seus projetos, tem contribuído para o processo de 

desenvolvimento profissional dos docentes envolvidos, ao proporcionar momentos de 

reflexões sobre a prática, a partir da análise da sua atuação profissional em conjunto com os 

bolsistas, elaborando propostas de intervenção diante dos problemas enfrentados. Os 

professores supervisores fizeram sobressair reflexões que vão além do fazer pedagógico na 

sala de aula, pois demonstraram uma sensibilidade ao enxergar a profissão docente sob 

diversas perspectivas, as quais vão desde a preparação inicial para o exercício da docência, 

culminado em seu desenvolvimento profissional, tratando de aspectos ligados à prática 

docente, às condições de trabalho, à valorização da profissão e à temas de interesse 

específicos de seu contexto de trabalho, os quais ultrapassam os cursos de capacitação 

oferecidos pelas secretarias de educação. 

O PIBID, enquanto projeto de valorização da formação inicial, apresenta 

possibilidades de oportunizar aos professores supervisores envolvidos, uma formação 

continuada no próprio contexto da escola, concebendo esse espaço como produtor de 

conhecimentos e valorizando os saberes da experiência do professor. Mas para isso é 

primordial que haja uma articulação entre os projetos e as necessidades educacionais e 
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formativas das escolas de educação básica, e também que a gestão da escola e a coordenação 

do PIBID estejam envolvidas com as ações realizadas pelos supervisores e bolsistas. 

Diante disso, a pesquisa apresentada traz um caminho para a reflexão sobre a 

formação continuada e o desenvolvimento profissional a partir de um trabalho desenvolvido 

dentro da escola, partindo da prática e da reflexão sobre a prática do próprio professor. Além 

disso, ele também pode colaborar para a reflexão e organização de ações de formação 

continuada e desenvolvimento profissional, fomentadas dentro da própria escola, por meio da 

reflexão e troca de experiências entre os professores de modo interdisciplinar na organização 

de projetos de trabalho dentro de uma mesma área ou disciplina e também no conjunto de 

várias áreas ou disciplinas. 

Por fim, as discussões apresentadas convergem no sentido de que são necessárias 

condições para que a escola seja concebida como um espaço de construção coletiva de saberes 

e práticas, para isso não se pode pensar em formação docente dissociada das condições para a 

atuação profissional, como salários dignos, autonomia profissional, dedicação exclusiva a 

escola e tempo da jornada de trabalho destinada a reflexão, sistematização e avaliação das 

práticas pedagógicas. 
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Anexo 1 : Quadro das ações reflexivas propostas para as sessões intrapessoais 
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Apêndice 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado (a) professor (a) 

Você está convidado (a) a participar da pesquisa: As contribuições do PIBID no 

Desenvolvimento Profissional de Professores da Educação Básica, que trata dos processos de 

formação promovidos pelo Programa Institucional de Bolsa de Estímulo a Docência (PIBID), 

e seus impactos no desenvolvimento profissional dos professores supervisores que participam 

do Programa.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, em nenhum momento 

será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário exemplificar 

determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será substituído 

de forma aleatória.  

 A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. A pesquisa utilizará como instrumentos para coleta de 

dados o questionário e sessões reflexivas. O benefício relacionado à sua participação será de 

contribuir para discussões e reflexões sobre as politicas de formação de professores no Brasil 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o e-mail do pesquisador, e demais 

membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre sua participação, agora ou a qualquer 

momento. Desde já agradecemos! 

 
 

______________________________, _______ de _____________________ de 2016. 

 

Jessica Cristina de Carvalho Martins 

Mestranda- PPGE/UFOP – jessicmartins@hotmail.com 

 

José Rubens Lima Jardilino                        

Professor orientador – PPGE/UFOP - jrjardilino@gmail.com 

 

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de 

acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer 

momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Professor (a) 

mailto:jessicmartins@hotmail.com
mailto:jrjardilino@gmail.com
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Apêndice 2: Questionário de caracterização realizado pelo OBEDUC/UFOP 

Pesquisa “Desenvolvimento Profissional Docente e Inovação 

Pedagógica: estudo exploratório sobre contribuições do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)” 
 

PERFIL DE PROFESSORES SUPERVISORES DO PIBID REG. 

INCONFIDENTES/MG: ATUANTES E EGRESSOS 
    

Nome Completo: *  
 

1.1 Sexo: *  
 

1.2 E-mail: *  
 

1.2.1 Telefones: *  
 

1.3 Escola (s) em que leciona:  

1.4 Endereço da (s) escola (s): 

Município da Escola:  
 

1.4.1 Telefone(s) da(s) escola(s):  
 

1.4.2 E-mail(s) da(s) escola(s):  
 

1.5 Disciplina (s) que leciona: *  

 

1.6 Idade: * 

Menos de 20 

anos Entre 20 e 

29 anos 

Entre 30 e 39 anos 

Entre 40 e 49 anos 

Entre 50 e 59 

anos Mais de 

60 anos 

1.7 Formação em nível de graduação: * 

 Bacharelado  Licenciatura  Outro: 
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1.7.1 Nome do Curso: *  
 

1.7.2 Ano de conclusão: *_  
 

1.8 Maior titulação: * 

Graduação Especialização  Mestrado 

Doutorado Pós-doutorado 

 

1.8.1 Situação da maior titulação: * 

 Concluída  Cursando 

1.8.2 Área da maior titulação: *  
 

1.9 Rede (s) de ensino em que atua: * 

Municipal Privada Estadual Federal 

 

1.10 Situação profissional: * 

Professor Efetivo 

Professor contratado por tempo determinado (substituto/temporário) 

Outro: 

2. Experiência Profissional e participação no PIBID *  
 
 

2.1 Tempo de magistério na Educação Básica:  
 

2.2 Carga horária de trabalho semanal: * 

 20h/a  40h/a  Outro: 

2.3 Tempo de participação no PIBID: * 

Menos de 01 ano 01 a 02 anos  02 a 03 anos 

03 a 04 anos Mais de 04 anos 

 
2.3.1 Quantos estudantes que acompanha / acompanhou: *  

 

Situação atual no PIBID: * 
 

 Em atuação  Egresso 

2.4.1 Ano de ingresso: *  
 
 

2.4.2 Ano de saída:  
 
 

2.4.3 Instituição de Ensino Superior que desenvolve / desenvolveu o projeto do 

PIBID: *  
 
 

2.4.4 Área do Subprojeto a qual está / esteve 

vinculado: *  
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Apêndice 3: Sessões reflexivas – Eixos temáticos 

 

1. Situação atual do PIBID na escola/ Revogação do parecer 

- Importância do PIBID para a escola, alunos e professores 

- Revogação da portaria que institui o PIBID 

- O PIBID deve permanecer?  

- Opinião sobre o atual formato do programa 

2. Concepções dos professores sobre Formação 

- Necessidade de formação continuada 

- Ações de formação continuada 

- Espaços de formação 

- A escola como espaço de formação 

3. Formação do professor supervisor no PIBID 

- As contribuições da participação do PIBID na formação 

- O papel do professor supervisor na formação de professores 

5. Condição de trabalho e valorização profissional 

- Valorização profissional do professor da Educação Básica 

- Condições de trabalho e PIBID 
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Apêndice 4: Indicadores criados a partir das sessões reflexivas 

Percepções sobre a formação e a profissão docente 

Professor Respostas Indicador 

 

Márcia 

(...) mas eu não tenho essa visão do ganhar dinheiro. Se a gente tivesse a visão do ganhar dinheiro, 

colocasse na ponta da caneta, a gente estaria fazendo outras coisas. 

Condição de trabalho e 

valorização profissional 

Roberto 
(...) se a gente não quer ganhar dinheiro, pelo menos a gente quer um ambiente melhor para trabalhar. 

Às vezes, assim, no estado a gente tem um ambiente que é difícil trabalhar. 

Condição de trabalho e 

valorização profissional 

Priscila 

E cada vez mais parece que a estrutura, tudo o que o estado impõe para a gente cobrar, está 

facilitando. Esses meninos perderam o respeito com a gente. Cada vez mais parece que está 

facilitando essa falta de respeito dos alunos. Porque você não pode expulsar... Algumas escolas. Aqui 

ainda até faz a... Depois da ocorrência, o que que é? Dá suspensão. 

Desafios na profissão 

docente 

Priscila 

Não. Porque o estágio você está ali com o professor... Eu peguei, na verdade, estágio, por exemplo, 

ensino fundamental, com duas professoras diferentes. Uma que os meninos adoravam. Tanto que foi 

ela que fez eu realmente ir para, seguir a área da licenciatura mesmo e terminar essa parte. E a outra 

não tinha nenhum controle da sala. Nenhum. Nada, nada. Então você ficava lá no meio daquela 

bagunça, aquele monte de meni... No xx. Aqueles meninos falando, falando e falando. Eu não 

escutava o que a professora estava explicando. Eu não conseguia entender nada que ela estava 

falando. Então foi assim. Para mim, eu estava ali. Eu dei uma aula com data show. Dessa professora 

Desafios na profissão 

docente 
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que era muito boa, como os meninos já, estavam todos amaciados, então foi muito tranquilo para eu 

dar a minha aula para eles. 

Roberto 

Mas agora eu estou falando o seguinte: nós somos os melhores! A gente é bom demais. Porque a 

gente é testado a todo momento. A gente tem que ser paciente demais. A gente tem que ser muito 

engajado. É aquela coisa, você tem que chegar com o discurso afiado para você fazer essa 

comunicação acontecer. Se você não chegar... O pessoal... Eles quebram a sala inteira. Se você 

chegar ali com nada, é pior para você, porque eles vão te dar o maior trabalho. Então você tem que 

chegar ali com o discurso afiado, engajado, paciente, paciente... Tem que ser muito paciente. Você 

não pode apelar nunca. Você nunca pode apelar. Se o aluno fizer o que for ali, se você apelou, 

perdeu. 

Desafios na profissão 

docente 

Márcia 

Agora, uma coisa que eu queria falar da xx, que ela estava falando. Eu acho que a formação não 

prepara a gente. Mas as capacitações e as políticas que vêm, elas também pegam a gente e colocam a 

gente como da culpa. O jogo da culpa que o professor. Até essas teorias que a gente interpreta de 

maneira equivocada, elas dão essa coisa da insegurança para a gente. Às vezes você vai, capacita e 

tudo o mais, mas essas capacitações também não ajudam a gente. Às vezes, no conteúdo, na forma, 

mas como que lida? E culpa. Porque olha só: se você faz uma capacitação e não colocar dez 

experimentos em uma sala você perdeu essa capacitação porque você tinha que fazer isso. Então você 

vai trabalhando ainda com o lance da cobrança. 

Desafios na profissão 

docente 

Roberto É gente. A gente tinha que ter um ambiente muito mais tranquilo para trabalhar. Vou repetir o que eu 

já falei. É muito mais comum do que o normal, você chegar na sala e as pessoas pedirem para não ter 
Desafios na profissão 
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aula. Quererem de cara avacalhar tudo. Não contribuírem com nada para as coisas acontecerem. Por 

um lado, a gente pode até colocar o aluno como uma certa vítima, porque a escola não é muito 

atrativa. Eu acho que ela deveria ser muito mais criativa. A gente devia pensar outro estilo de escola. 

Então, por isso que eu acho que, para a gente ter um ambiente melhor, não cabe só a capacitação do 

professor. Está nas mãos de outras instâncias. Para gente ter uma escola razoável... 

docente 

Roberto 

Essa é uma discussão muito interessante. Tem gente que acha que a gente ainda deve bancar uma 

disciplina maior. O problema não é da estrutura da escola, mas é o problema da cultura, da falta de 

autoridade do professor. Mas também acontece. Quer dizer, a escola tradicional ainda pode 

funcionar. Eu acho que não. Eu acho que a escola tradicional não dá para funcionar atualmente, não. 

Desafios na profissão 

docente 

Paulo 

Eu gosto muito do meu amigo xx, mas eu agora estou na linha da escola tradicional. Os melhores 

resultados que a gente tem em termos de ensino são de escolas tradicionalíssimas. As escolas 

militares de Belo Horizonte obtêm os melhores resultados e tudo. Agora, eu acho que para essa 

clientela nossa, que está aí à vontade, que não tem foco, que não sabe o que quer, esse modelo de 

uma escola alternativa, acho que não cabe para eles. Talvez... Por exemplo, não comparando, fica 

muito chato e tudo. Mas, talvez, vamos supor, uma clientela lá do xx, que é um pessoal mais 

selecionado. Talvez lá coubesse. Para quem quer alguma coisa, quem tem foco, quem está 

interessado em estudo, a escola alternativa cai bem. Mas aqui para nós, com esses alunos... Eles 

vêm... Como vocês disseram aqui, de uma forma ou de outra, a gente percebe que eles vêm aqui só 

para, uma boa parte, vem para zoar mesmo. Vem para zoar, para brincar. E é um percentual pequeno 

de alunos, é pequeno, de alunos que vem com interesse de estudar. O percentual hoje é pequeno. Não 

Condição de trabalho e 

valorização profissional 
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é grande. 

Roberto 

Eu não sei. Eu acho que, por exemplo, essas matérias muito compartimentadas, onze matérias 

tratando o conhecimento de uma maneira isolada não contribui para gente ter uma visão melhor do 

desenvolvimento da cultura. E as coisas tem ser mais dialogadas. 

Desafios na profissão 

docente 

Roberto 

Então, assim, a escola, eu acho que a escola tem que pensar uma estrutura muito mais criativa e 

muito mais orgânica, que faça mais sentido, do que a que a gente tem hoje em dia. E outra coisa 

gente. Aqui na escola inclusive. Vou falar uma polêmica aí. A gente está falando aqui, né? É o 

seguinte: se você for polícia na aula, beleza. Você está tranquilo. Você não precisa ser professor. 

Você chegou lá.. 

Desafios na profissão 

docente 

Márcia 

É. A vez passada eu comentei, eu acho que a valorização não é... Claro que eu queria ganhar, o que 

eu ganho com dois cargos, eu queria ganhar em um cargo. Para mim estaria legal. Mas também a 

gente está falando da valorização como você ter o direito de chegar, você estudou para passar tal 

matéria, você ser reconhecido porque você está conseguindo a sua meta, o aprendizado do aluno. E 

você não conseguiu o aprendizado do aluno. E aí, essa valorização, a gratificação pelo seu trabalho, 

isso envolve uma série de coisas. 

Condição de trabalho e 

valorização profissional 

Roberto 

Mas no Brasil é o seguinte: o trabalho intelectual, às vezes, não é colocado como trabalho de 

verdade. “Ah, eu estou fazendo uma tese de mestrado.” “Eu estou escrevendo um livro.” As pessoas 

falam: “Ah, tranquilo. Você quer ir a minha festa amanhã?” Agora, se você falar: “Eu tenho que 

trabalhar na Fiat lá, eu tenho que pegar no pesado mesmo.” O pessoal: “Não vai a minha festa, não, 

Condição de trabalho e 

valorização profissional 
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porque você tem que trabalhar.” É uma coisa que sei lá. 

Roberto 

Acho que a escola contribui muito menos para a formação de valores, para a visão de mundo da 

comunidade geral, do que a indústria cultural. É aquela coisa: A autoridade do professor é muito 

pequena. A gente, às vezes, com o nosso exemplo, com o nosso esforço aqui, a gente muda um ou 

outro. Vai semeando assim, é importante, mas o que dá valor para a cultura mesmo não é a escola. 

Desafios na profissão 

docente 

Paulo 

Mas para melhorar era o que o governo passado estava fazendo. Ou valoriza a carreira ou nada. Isso 

aí é convicção. Nada, absolutamente nada, adianta. Capacitação? Capacitação é boa para quem está 

dando a capacitação. Porque essa pessoa está ganhando. O livro, né? A editora: “Dar livro é bom.” 

Tá, é. Mas para as editoras, isso é interessantíssimo. 

Desafios na profissão 

docente 

Paulo 

Não. Eu acho que é no momento que estava em decadência. Mas aí o governo vem com piso salarial, 

que começou a tornar, de certa forma, a licenciatura um pouco mais atrativa. Isso foi crescendo, 

crescendo. Tanto é que gerou um movimento de governadores e prefeitos contra a política do piso. 

Então aí veio junto: veio o piso com o Pibid. “Nós vamos valorizar e vamos oferecer aos jovens.” 

Agora, cortando o piso, destruindo essa. 

Condição de trabalho e 

valorização profissional 

Roberto 

É. Sociedade de massa. Sociedade sem pai. Theodor Adorno, um filósofo, ele fala que a sociedade de 

massa é a sociedade sem pai. Que a autoridade do pai, no início do século XX, foi diluída. Aí ele fala 

que o paradigma da ideologia é a indústria cultural. O que educa as pessoas, dão os valores para a 

vida das pessoas, não é nem a família, nem a escola, é a indústria cultural. É a televisão. 

Desafios na profissão 

docente 

Roberto Comunidade. Aqui no segundo grau a gente faz pouco isso. Eu tenho uma menina de sete anos. Então Desafios na profissão 
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ela está na escola primária. Na escola primária a gente tem muito isso. Esse vínculo maior da 

comunidade com a escola. Eu acho tão importante o papel da escola em relação à família. Porque não 

é todo mundo que vai às reuniões, mas quem vai sempre ouve coisas interessantes da diretora. 

Aquela coisa assim: palavras para incentivar a criança fora da escola; que a educação é importante; 

que o pai tem que acompanhar. Até nas questões políticas. A escola da minha filha teve problema no 

telhado. Estava sem dinheiro para... Foi aprovada uma verba para fazer a reforma, mas essa verba 

não saiu. Aí a diretora chamou os pais para fazer uma lista, um abaixo-assinado para pressionar o 

governo a liberar a verba. Eu achei muito legal. 

docente 

Roberto 

é, mas é muito difícil a pessoa chegar para  esse nosso ambiente e conseguir um bom desempenho 

logo de cara... é uma coisa assim... a gente só consegue... ser professor de verdade depois de uns três, 

quatro anos, talvez uns 10 anos. Eu passei por várias fases aqui na escola... 

Desafios na profissão 

docente 

Roberto 

é realmente... a gente não vem preparado para esse nosso ambiente da universidade... até as cadeiras 

de educação são muito teóricas e esse novo ambiente aqui ele precisaria estar mais próximo da 

universidade... 

Concepções de 

formação 

Roberto 

É verdade. Para ser professor em Educação, a pessoa tinha que ter experiência de 10 anos na escola 

pública. 

Concepções de 

formação 

Priscila 

É, a gente não sai preparado. Nada. É zero. Nem daí a três anos eu acho que nós não estamos 

preparados ainda. Estando dentro da escola, eu acho que nem em três anos a gente consegue 

realmente ter uma firmeza e saber o caminho que a gente... 

Concepções de 

formação 
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Priscila 

A experiência que vai... E o aprendizado. A gente tem que aprender sozinho mesmo. Porque a 

universidade te dá a teoria, básico, depois você vai... 

Concepções de 

formação 

Roberto 

Mas o professor é isso. É um absurdo. Eu falo com a minha esposa, a minha esposa é professora de 

História – ia falar mal dela aqui, mas... [risos] Professor que não ler um livro a cada dois meses, pode 

desistir. Professor é aquele cara que tenta se informar sempre. Que tem vocação. 

Concepções de 

formação 

Priscila 

É pela internet. É pela internet. Então, a qualquer momento que você tiver um tempinho livre, você 

vai... Você se inscreve, você vai ter um link com seu e-mail, senha e a hora que você tiver um 

tempinho... Você para a sua aula, termina um módulo, tem uma provinha que é a coisa mais... Você 

volta na aula, faz a provinha. No primeiro, não. Eu decorava aquele trem tudo, fazia resumo 

rapidinho. Agora não. Da segunda vez já peguei os macetes. Você pode parar, procurar o negócio 

rápido, voltar. 

Concepções de 

formação 

Priscila 

Porque assim, imagina você decorar aquilo. Secretaria tal fica em tal lugar, ele dividindo em vários 

negocinhos. Não é um ganho de sabedoria isso aí. Para mim, não. Não achei. Só informação... 

Aquela informação inútil. Inútil. Se fosse separado, uma coisa mais light, mas muito pesado acaba 

sendo inútil para a minha cabeça porque ela não vai conseguir guardar nada. Então acaba sendo 

informação que vai ser jogada fora daí a pouco. 

Concepções de 

formação 

Roberto 

A tradição. A gente tem uma tradição muito autoritária no Brasil. Outra coisa gente. Na manifestação 

aí, eu fui na assembleia do sindicato lá, e aí tem a ver com essa coisa do Brasil autoritário. E aí é 

aquela coisa. Os diretores das escolas presentes não são cargos completamente livres, eles estão 

Desafios na profissão 

docente 
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sempre... São cargos de confiança. Você vê aí o Jorge, foi contrário a alguns posicionamentos da 

Secretaria de Educação quando ele era diretor anteriormente, teve problemas. Foi exonerado. A gente 

não tem uma valorização da autonomia na escola. Uma valorização, assim, da gente como pessoas 

que podem criar algo na escola. A gente sempre recebe coisas de cima para baixo para a gente fazer. 

E aí agora eles estão querendo fazer aí um negócio que chama Parceria Público-Privada. Diz que já 

tem 70 escolas para serem implementadas essa parceria público-privada, onde a gestão da escola vai 

ser feita por uma empresa terceirizada. Então, aí que é a ditadura total, né! 

Márcia 

Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Nós, de novo, vamos ter capacitação, vamos estar com os 

módulos e os diplominhas valendo 20 horas, 30 horas, 50 horas, que não vai servir para nada. Não 

vai servir para nada. 

Desafios na profissão 

docente 

Márcia 

Eu acredito que a gente não trans... A gente não transforma. Não adianta. Essa história, eu estou 

achando, que a história da carochinha que nós engolimos. [risos] Tem um tal de Colasanti, que faz 

umas coisas lindas e maravilhosas, que eu estou chegando a conclusão, assim, é muito profundo o 

que é falado. É muito profundo. Quando se fala de transformação, é algo muito profundo. Mas se a 

gente, como professor, ficar pensando que... No momento, a gente talvez esteja transformando, mas a 

gente não percebe. E não é do dia para a noite que as pessoas mudam. E outra história, nós estamos 

em um sistema que quer isso, que quer que isso fique assim. 

Concepções de 

formação 

Paulo 

Sobre isso eu tenho uma opinião bem consolidada, com relação a isso. A nossa formação, bom a 

gente se formou aqui dentro, porque o que é formado, com o que sai da universidade e tudo, 

Concepções de 

formação 
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sinceramente... é claro é necessário é tudo, mas a gente é formado aqui dentro... 

Roberto 

O conteúdo a gente aprende na universidade, agora esse trabalho do professor de expor aquele 

conteúdo, e conseguir um diálogo com o aluno, isso daí é aqui, até assim, as aulas de educação 

teoricamente deveriam facilitar a gente a ter isso nesse momento, mas a minha experiência pessoal 

foi que existe um hiato, uma distância muito grande entre a universidade e a escola... 

Concepções de 

formação 

Roberto 

Mesmo com toda essa dificuldade, a gente tem um papel social muito importante e não é uma perda 

de tempo total aqui o ambiente da escola e os alunos passarem pela escola... 

Concepção sobre a 

profissão docente 

Roberto 

Talvez a gente tenha um ambiente muito hierárquico, parece que a universidade não dialoga aqui 

com a gente... 

Desafios na profissão 

docente 

Roberto 

(...) no final das contas acho que cumpri um certo designo divino. Então eu não me imaginava como 

professor, mas foi o que aconteceu né? Naturalmente. 

Concepção sobre a 

profissão docente 

Roberto 

Então de cara me motivou o vínculo entre a universidade e a escola pública, acho interessante né. (...) Concepção sobre a 

profissão docente 

Priscila 

Eu, na verdade foi um caminho no final da minha graduação. Estava seguindo a parte para ser 

bióloga mesmo e quando eu fiz estágio me apaixonei pela docência. 

Concepção sobre a 

profissão docente 

Priscila 

(...) eu acho que a valorização que a gente não tem. O tempo que a gente tem que se dedicar 

realmente para montar uma aula boa né? Montar uma prova boa, e isso não é valorizado. 

Condição de trabalho e 

valorização profissional 
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Márcia 

(...) eu sempre resisti à docência né, mas tinha essa tendência sim, desde que me conheço, eu dava 

aula na escola para os colegas, sempre eu estava querendo ensinar, só que por um motivo de não 

querer ficar na cidade em que morava com medo de fazer o magistério, eu fui buscar outros cursos 

né, e no final, eu formei e nunca exerci a profissão de Nutrição, apesar de viver o que eu aprendi do 

conteúdo, mas eu gosto da licenciatura mesmo. 

Concepção sobre a 

profissão docente 

Márcia 

Ser professor é ser, por exemplo, na roda de amigos é ser quase que desprezado, como não 

reconhecido, você não faz nada, você é só professor (...). 

Condição de trabalho e 

valorização profissional 

Paulo 

Desde cedo eu já dava aulas particulares. E na realidade, né, como se percebe pela minha formação, 

essa não foi minha primeira opção. Então a época que eu formei em engenharia, o campo, ele estava 

difícil, ele estava apertado, de imediato eu procurei fazer uma complementação pedagógica. 

Concepção sobre a 

profissão docente 

Paulo 

(...)Eu acho que um grande desafio é esse, né, conseguir conciliar esse mundo tecnológico pra dentro 

de uma escola, né, eu acho que a escola ela tá completamente fora desse mundo. 

Desafios na profissão 

docente 

Roberto 

É aquela coisa, os meus alunos não contribuem para o ambiente ficar bom para as pessoas 

aprenderem. Eles fazem o contrário. Eles fazem de tudo para boicotar o ambiente.  

Desafios na profissão 

docente 

Roberto 

A escola é importante. Ela deve ser modificada, deve ser mais interessante, mas ela é muito 

importante.” A gente tem aqui o papel de trabalhar com a mente, com a inteligência. É algo que é 

super necessário para a saúde. Eu sempre falo assim: “A gente tem a academia para trabalhar o corpo 

e a escola para trabalhar a mente.” Então eu sempre falo assim. Mas também outra coisa que... Eu 

sempre repito aqui. A gente, professor, é obrigado a ter uma postura extremamente correta. A gente 

não pode deslizar nunca. Apelar nunca. Então, é o seguinte: é um exercício de muita paciência. E 

Concepção sobre a 

profissão docente 
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grande parte das vezes, eu estou sempre naquela assim: “Por favor.” “Silêncio, por favor.” Peço isso 

mil vezes na sala de aula. 

Márcia 

Eles dizem para a gente coisas horríveis. Eles usam uma linguagem que... Por exemplo, tem 

linguagem ali deles que eu não entendo. Eu não entendo o que eles estão dizendo. 

Desafios na profissão 

docente 

Márcia 

Tudo é teia, tudo está interligado. Aí, às vezes, as pessoas pensam que eu estou fora da caixinha, né? 

Mas eu acho que as coisas são interligadas. A minha vida não é só esse momento, eu tenho o meu 

passado. Eu quero planejar um futuro que nem sei, mas eu tenho que construir um presente melhor. 

Então, eu acho que o aluno tem que passar por essa experiência sim. 

Concepções de 

formação 

Roberto 

Aí chega aqui, o pessoal repete o que viu fora. Não tem jeito, não, gente. A escola está muito refém 

da cultura geral. É uma coisa... A gente poderia ser mais um instrumento de transformação dessa 

cultura, mas a gente está com a autoridade muito diminuída.  

 

Concepção sobre a 

profissão docente 

Priscila 

É pela internet (=Magistra). Então, a qualquer momento que você tiver um tempinho livre, você se 

inscreve, você vai ter um link com seu e-mail, senha e a hora que você tiver um tempinho... Você 

para a sua aula, termina um módulo, tem uma provinha que é a coisa mais. Eu decorava aquele trem 

tudo, fazia resumo rapidinho. Agora não. Da segunda vez já peguei os macetes. Você pode parar, 

procurar o negócio rápido, voltar. 

Porque assim, imagina você decorar aquilo. Secretaria tal fica em tal lugar, ele dividindo em vários 

negocinhos. Não é um ganho de sabedoria isso aí. Para mim, não. Não achei. Só informação... 

Aquela informação inútil. Inútil. (...) muito pesado acaba sendo inútil para a minha cabeça porque ela 

não vai conseguir guardar nada. Então acaba sendo informação que vai ser jogada fora daí a pouco. 

Concepções sobre a 

formação 
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A função do professor supervisor no PIBID, os desafios enfrentados e a formação continuada de professores da Educação 

Básica 

Professor Respostas Indicador 

 

Paulo 

Bom, alguns alunos vêm até com a restrição: “Eu não posso dar aula, não.” O que eu acho que é um 

erro. Um erro também o próprio sistema da universidade. Por exemplo, ele não permite, até onde eu 

sei, ele não permite que o aluno do Pibid aproveite isso como estágio. 

Desafios no âmbito do 

PIBID 

Márcia 

Em termos de oficinas, eles dão. Eles dão as oficinas. Por exemplo, agora na Semana da Vida a gente 

teve um momento. Lembram? [ininteligível] no sábado. A gente combinou sábado de vir dar oficina 

para eles. Mas aí eu falei assim: “Olha, então agora, quem vai dar oficina são os alunos, orientados 

por vocês, como eu professora, oriento os meus meninos para uma feira de ciências ou para dar uma 

oficina. Como é isso?” E a gente fez isso. Então, são momentos que eu acho que são muito 

importantes. E aí vai aproximando sim. Os meninos, pela idade deles, eles já colam, os alunos já 

colam neles. 

Trabalho desenvolvido 

com os bolsistas no 

PIBID 

Roberto 

E outra coisa, falando da realidade mesmo. Às vezes a pessoa entra no Pibid e nem tem o interesse de 

dar aula, mas entra no Pibid para ganhar uma bolsa. Eu vi isso aí... Quem foi um personagem 

importante para esse Pibid acontecer é aquele Renato Janine Ribeiro. Que ele foi... É um filósofo aí 

Desafios no âmbito do 

PIBID 
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muito interessante. E aí tem uma entrevista dele recente, que ele fala que um dado que esconderam 

durante muito tempo dele é que só 18 por cento das pessoas que terminam o Pibid entram para dar 

aula. Quer dizer: o projeto de estimulo à docência não tem estimulado muito. 

Márcia 

A presença desses meninos não tem que ser pontual, a presença tem que ser constante, 

acompanhando as minhas aulas. Porque eu acho que fica mais gostoso, para mim e para eles. E achei 

bom, gostei. Esse ano adorei! Só que aí o que acontece, teve essa situação de alguns estarem saindo. 

Mas acho que essa proposta de estar junto mesmo, é botando a mão na massa, eu acho que é 

interessante. 

Trabalho desenvolvido 

com os bolsistas no 

PIBID 

Roberto 
O primeiro impacto é o impacto financeiro. Porque é muito importante a bolsa. Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico 

Roberto Agora esse Pibid pode ser interessante para a universidade aprender com a gente... Contribuições do PIBID 

Priscila 

Eles estão aqui toda semana, mas sempre estão... Assim, só de me mandarem texto para eu ver se está 

certo, que eles tem que aplicar. Ver se: “Você concorda com isso aqui?” Que eles tem que aplicar lá 

no IF. Então, assim, já acham... Como você falou, é um exemplo, é uma coisa que eles estão 

contando comigo, acham importante a minha opinião. 

Trabalho desenvolvido 

com os bolsistas no 

PIBID 

Priscila 

Eu sou só supervisora. Porque o Pibid é de física e eu sou de biologia. Na verdade os experimentos 

são todos de física, algumas coisas que tem a ver com biologia eu deixo aplicar nas minhas aulas de 

biologia. Mas a maioria estão sempre com o xx ou com ou... com o professor de física. E nas moni... 

Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico 
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Aí sim, tem monitoria a tarde e tal.. 

Roberto 
Eu fiquei uns dois anos sem bolsa e colaborando. Porque a professora de geografia que era a bolsista. Desafios no âmbito do 

PIBID 

Priscila 

É gente. A gente tinha que ter um ambiente muito mais tranquilo para trabalhar. Vou repetir o que eu 

já falei. É muito mais comum do que o normal, você chegar na sala e as pessoas pedirem para não ter 

aula. Quererem de cara avacalhar tudo. Não contribuírem com nada para as coisas acontecerem. Por 

um lado, a gente pode até colocar o aluno como uma certa vítima, porque a escola não é muito 

atrativa. Eu acho que ela deveria ser muito mais criativa. A gente devia pensar outro estilo de escola. 

Então, por isso que eu acho que, para a gente ter um ambiente melhor, não cabe só a capacitação do 

professor. Está nas mãos de outras instâncias. Para gente ter uma escola razoável... 

Desafios no âmbito do 

PIBID 

Roberto 

Essa é uma discussão muito interessante. Tem gente que acha que a gente ainda deve bancar uma 

disciplina maior. O problema não é da estrutura da escola, mas é o problema da cultura, da falta de 

autoridade do professor. Mas também acontece. Quer dizer, a escola tradicional ainda pode 

funcionar. Eu acho que não. Eu acho que a escola tradicional não dá para funcionar atualmente, não. 

Desafios no âmbito do 

PIBID 

Priscila 

Porque eu acho que o Pibid é para isso, complementar. Não é para entrar no lugar do professor. Mas 

eu acho que a monitoria, o simulado, experimentos, é tudo para complementar sua aula. Tanto que eu 

não concordo nunca em deixar solto. Experimento solto! Eu não acho certo. Tem um tema? O 

professor está aplicando aquele tema? Então vamos montar uma coisa legal para seguir. Porque é 

para ajudar os alunos. Eu não concordo... é uma troca, mas eu acho que o Pibid está ali para auxiliar 

Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico 
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na escola. Então esse negócio que o aluno de Pibid pegar uma turma e aplicar um experimento, não 

está ajudando. Ele não está auxiliando a escola. 

Márcia 

(...) para mim essa situação de estar na sala de aula, é sendo observada de dois ângulos, o ângulo do 

aluno e o ângulo do aluno universitário, essa situação é um aprendizado incrível. Então eu acho que 

isso já é, por si só já é capacitação. E... agora em termos de conteúdo, eu acho que em termos de 

abordagem o aprendizado em termos de abordagem, o método que está sendo utilizado, se dá certo 

ou se não dá. 

Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico 

Márcia 

Eu não acho que eu saiba química direito não, conceitos... eu acho que a formação não é do 

conteúdo... a formação é do... do modo... da proposta que o grupo estava levando. E ás vezes, eu, por 

exemplo, gosto de trabalhar o conceito, mas tem outra cobrança, então exigiu, essa formação é do 

autoconhecimento mesmo, de você como professor, isso te dá uma tremenda de uma insegurança sair 

da rigidez do conteúdo...  e ir para uma outra situação. Então eu acho que as vezes o conteúdo a gente 

sabe, mas para mim... 

Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico 

Paulo 

Vocês já trabalharam alguma vez com conjunto com os Pibids? Nas amostras... Eu acho que a gente 

conversou, mas não foi colocado em prática totalmente. Lembra o ano passado? A física estava 

trabalhando a mesma coisa com a química, porque dá pra trabalhar junto sim, ás vezes estou 

precisando da matemática falo ah vou precisar, mas ás vezes a efetivação disso não acontece devido 

ao horário. Mas a gente tem essa coisa né? Ah precisa dos cálculos. Então essa questão de ás vezes a 

física, a biologia e a química já é diferente. Porque é biologia trabalhando com física. O ano passado 

a gente tentou conversar a física com a biologia para poder está trabalhando com a química... para 

Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico 
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poder estar trabalhando junto a questão da termoquímica, do calorímetro, essas coisas... e com a 

matemática, tem essa conversa, mas eu tenho essa vontade, porque ás vezes eu acho assim... trabalhar 

conceito, mas casando com a física, a matemática pode ajudar. Então, eu acho que essa abertura, a 

hora que a gente começar de novo, espero que a gente comece de novo, isso pode rolar sim. A gente 

conversou. Mas teve esse momento sim que eu achei... interessante. 

Márcia 

porque se você observar a abordagem das minhas aulas, a abordagem das aulas deles, quer dizer não 

é a aula deles porque eu estou lá programando junto toda sexta-feira. Mas assim, claro que é aula 

deles porque eles estão é... fazendo. Mas ás vezes você pensa assim: - ah eu posso colocar isso. A o 

jeito... estou até brincando que agora existe a moda da sequência didática, eu ia fazer o meu 

planejamento assim, você tem o planejamento... Reafirma certas coisas, mas a gente também 

desconstrói (já que vocês estão falando esses termos) desconstrói muito inclusive assim a auto 

percepção... – Ah você fica lá na frente da sala. E só de você estudar teoria, de como o professor, a 

professora lá nas reuniões ela traz teoria para a gente perceber a abordagem do professor na sala de 

aula, como que ele se posiciona, nos vamos observar isso. Então acho que isso já é conhecimento. 

Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico 

Paulo 

Eu particularmente gosto muito é das palestras, aquelas que acontecem com a gente monitor e com 

aos alunos bolsistas juntos. Eu gosto bastante, porque ali é o momento de interação, integração nossa. 

E o pessoal que eles convidam eles tem sido felizes. Tem uma oportunidade só que foi uma pessoa, 

que não vem ao caso, que eu achei que não foram muito felizes. Mas geralmente são pessoas muito  

bem capacitadas... e bom acaba que você aprende alguma coisa ali. 

Ações formativas 

promovidas pelo PIBID 

Paulo é o encontro geral. E bom tem esses encontros né? Aí cada um com o seu professor orientador da Ações formativas 
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universidade, ali também é o momento onde a gente troca ideias, onde o professor também sugere 

alguma coisa, apesar deles não estarem diretamente aqui e tudo, mas eles estão monitorando e aí 

acabam sugerindo uma atividade ou outra. A gente também tem (pelo menos o meu) tem a liberdade, 

muitas vezes eles sugerem algo que eu falo que não tem condição. Então tem essa abertura para 

discussão. 

promovidas pelo PIBID 

Paulo 

A gente bom, desde pequeno a gente fala que a gente aprende quando alguém te ensina né? Então 

acho que aí já é tudo né? A gente está lá ensinando, conversando com eles como é que deve ser a 

oficina e tudo. E dali é claro, a gente está fazendo uma auto reflexão...Bom eu acho que eu poderia 

melhorar nisso...Uma atividade que eles dão em sala que a gente vê que chama mais a atenção da 

turma, então você vê que aquilo pode ser... e trabalhado em outras turmas. Eu já aproveitei, bom eu 

sou professor da rede estadual e da rede municipal, eu já aproveitei atividades daqui né? (Porque o 

Pibid é da rede estadual) para aplicar na rede municipal com muito sucesso. Aí a turma gosta são 

atividades diferenciadas. Mas assim, eu sempre abro parênteses... pelo menos são atividades 

que...bom elas podem ser utilizadas para uma introdução, para algo... para estar chamando a atenção 

do aluno para aquele conteúdo. O lance é que não é o tempo inteiro isso. Eu acho que a impressão 

talvez que fique... talvez o grande erro de interpretação... Porque os alunos adoram quando tem Pibid, 

por exemplo, quando tem oficina eles preferem ter oficina do Pibid do que ter aula, Ah o Pibid oba! 

Ações formativas 

promovidas pelo PIBID 

Márcia 

O que a gente fez foi assim deu a aula, passou o texto, deu exercício: questão da prova. Deu exercício 

corrigiu é questão da prova. Então é difícil fazer essa coisa, porque o experimento ( se bem que dessa 

vez, nós fizemos três semanas de experimento), mas o experimento ele é para levantar certo tema... 

Trabalho desenvolvido 

com os bolsistas no 

PIBID 
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então eu cobro dos meninos, eu quero questões avaliativas das suas aulas, e coloco junto com a 

minha matéria, e eles trabalham dentro da minha matéria, não trabalham como se fosse um projeto 

não! Então isso fica, as vezes fica meio ruim, mas eu estou seguindo nesta proposta. Porque tem 

professor que leva proposta do projeto, eu quando eu comecei a primeira vez foi do projeto, aí eu sai, 

e nessa segunda vez eu estou nessa questão da sequência didática mesmo, vocês vão me acompanhar, 

vamos fazer juntos... Porque eu acho que o aluno sente mais o drama né? E acho que é bom... eu sai, 

por exemplo, e já falei para os meninos: - questões da prova para mim para eu poder colocar... 

Márcia 

Então esse Pibid ele está fazendo parte de um todo, ao invés de acabar deveria melhorar... Desafios no âmbito do 

PIBID 

Priscila 

Ele tem que aplicar em todas as turmas. Eu sempre falei isso. Tem que aplicar. Porque aí, sim. Aí ele 

está fazendo o trabalho dele e o Pibid está fazendo o trabalho de auxiliar, ajudar. Ele está ganhando 

uma formação também para ele, mas ele também tem que ter a parte dele. Tem que se doar também 

mais. Tem meninos “pibidianos” que não querem nada. Eles só querem receber. E aí faz uma coisa: 

“Não, já fiz a minha parte.” E não é essa a proposta. A mesma coisa coordenador que joga os 

meninos aqui e nunca mais, nunca... nem para saber, não pergunta nem como é que está. Só quer 

saber dos resultados. 

Desafios no âmbito do 

PIBID 

Márcia 

Porque imagina: às vezes, ele tem que dar uma aula... Dar uma aula não. É, dar uma aula. É claro que 

você ficar ali na frente comigo é muito diferente do que com seu próprio colega. E nesse ponto eu 

acho interessante. As práticas, às vezes, são assim: eles têm um que vai direcionar e os outros estão 

observando e vão assessorar. Depois, isso muda. Então, isso dá uma segurança para eles mesmo. 

Trabalho desenvolvido 

com os bolsistas no 

PIBID 
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Porque eu dou o norte, mas eles, entre eles, né? E a gente aprende muito com isso. 

Paulo 

É difícil mensurar, mas... Diante desse quadro, a gente falar que o Pibid é responsável por uma 

melhora da educação, acho que é um exagero. 

Desafios no âmbito do 

PIBID 

Márcia 

Porque, por exemplo, o Pibid. Eu não acho que o Pibid tem que ter formato de estágio. Não. O 

estágio é uma coisa. 

Desafios no âmbito do 

PIBID 

Paulo 

Mas aí eu acho, se tudo continuar como está, o Pibid vai minguar. Porque as pessoas só vão se 

interessar pela profissão, se ela tiver interessante. Não adianta querer colocar o aluno como 

[ininteligível]. Vamos ser francos, boa parte dos alunos só entram para o Pibid... Não vou falar uma 

boa parte, não. Mas tem uma parcela que é clara, é pela bolsa. Não é... Tanto é que se tiver outro 

projeto que é mais tranquilo, eles vão para o outro projeto. 

Desafios no âmbito do 

PIBID 

Márcia 

Do aluno pegar o experimento, por exemplo, e ele produzir o que ele está pensando. Ele ter essa 

construção do raciocínio. Essa construção do raciocínio é muito legal. Então o Pibid me ajuda nisso. 

Aí, o que era para ser uma bagunça... Também não adianta ter múmias paralíticas como aluno. O 

aluno também tem que conversar. Mas, assim, esses tapinhas na cabeça e tudo mais, tem turma que 

não dá realmente para fazer. Agora tem turma não. Você vê que a incivilidade diminui. 

Trabalho desenvolvido 

com os bolsistas no 

PIBID 

Priscila 

o Pibid, nessa etapa, estava engatinhando, mas com o tempo, se essa política continuasse, claro que a 

carreira iria se tornar mais interessante. E a partir do momento que tornar interessante, que a pessoa 

ver que ela pode construir uma vida com qualidade trabalhando como professor é claro que ela vai 

Desafios no âmbito do 

PIBID 
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optar por isso. Não tem a menor sombra de dúvida. 

Márcia 

Esse ano que estava para acabar... Aquilo ali é uma briga poli... E depende da briga política também. 

Sofreu pra burro o Pibid. E, assim, eu não acredito que ele vá continuar se esse governo continuar. 

Apesar de ter gente lá que para manter o poder, talvez, fique. Mas são ideologias dife... Aí que está o 

negócio. São visões diferentes do poder. Quem é que faz a licenciatura? Não é a pessoa... Eu também 

não posso falar muito, não. A pessoa, às vezes, vai para a licenciatura para ter um curso superior, mas 

ela não tem condições. Às vezes, o desejo dela é outro. “Mas eu tenho que trabalhar, estudar...” Até a 

licenciatura é discriminada. É discriminada. 

Desafios no âmbito do 

PIBID 

Márcia 

intervenções do Pibid, eu acho que ajuda amenizar um pouco disso. Porque o menino vai sair um 

pouco dessa situação da gente estar falando e ele ter que ouvir. Ou ele ficar pensando muito. Porque 

ele vai estar pensando muito, mas ele vai estar pensando... Por exemplo: por que será que tem um 

buraquinho aqui, ó. Aí eu vou saber, vêm as perguntas... Eu vou escrever. Ele vai conversar com 

outro. Então essa coisa que eu falei que a gente está na tal... Como que é o nome daquilo? Ter uma 

sequência didática, uma atividade mais investigativa. Isso, o pessoal do Pibid quando traz, isso pega. 

Faz a gente ficar mais leve com a questão da indisciplina. 

Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico 

Priscila 

Isso, e às vezes eles trocam vão para outras escolas... Às vezes não dá certo, porque tem isso né? Às 

vezes não dá certo aluno... Tem aquela briga tem aquela confusão aí tem que trocar...Aí vem novos 

alunos 

Desafios no âmbito do 

PIBID 

Roberto Eu acho que cumpre bem, aquela... Chamava PED né? Programa de Estimulo a Docência, essa Contribuições do PIBID 
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finalidade de estimularem as pessoas a serem professores, apresentar a escola, ver um pouquinho do 

dia a dia da sala de aula, para ver se a pessoa... Acha interessante ou não. 

no trabalho pedagógico 

Paulo 

Agora a parte contraditória que eu acho é porque, bom esses alunos vindo do jeito que as escolas 

estão, isso não está incentivando... Bom pelo menos dos de matemática, o que eles relatam é que bom 

do jeito que tá isso eu não quero pra mim... então é... 

Desafios no âmbito do 

PIBID 

Roberto 

Mas tem um lado interessante também, que é o seguinte... chegando os alunos, o pessoal mais novo, 

o pessoal diferente, parece que... Chama a atenção dos alunos, dá uma parece que... é os estudantes 

causam uma empatia maior com os alunos do que o professor assim né? 

Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico 

Paulo 

(...) se for olhar a  intenção desse projeto que é estimular esse estudante da licenciatura para seguir, o 

que eles tem visto e não é só aqui, é olha que aqui eu acho que tá bem selecionado mas... 

Desafios no âmbito do 

PIBID 

Paulo 

Mas aí é que tá, resumindo se esses meninos vissem toda essa realidade, é igual médico, o médico 

chega na UPA, ou seja em qualquer posto, chega lá a pessoa toda esfarrapada e tudo, mas ele passa 

por aquela situação tranquilamente porque ele tem uma bela compensação por isso, tem um bom 

salário, é o que passa por aqui e ponto final. Qualquer... 

Desafios no âmbito do 

PIBID 

Márcia 

Quando eu fiz estágio. Sabe como é que eu fiz estágio? Eu já estava dando aula aqui. Eu trabalhava o 

dia inteiro. Entrava na sala da xxx e fiz o estágio com a xxx. Eu dei aula com ela junto. E ela sendo a 

minha... Eu acho que tem que ser assim. Isso para estágio. Agora, para esse projeto eu acho que a 

gente tem que estar junto mesmo. 

Trabalho desenvolvido 

com os bolsistas no 

PIBID 
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Márcia 

E outra coisa, a gente também não deve, tem 50 anos aí o menino da universidade é mais novo que o 

meu filho, então eles também estão engatinhando, então como olhar para esse menino que alguns 

adoram...eu concordo que eles ficam assutados, mas tem uns que...como fazer para que esses 

meninos que não fiquem traumatizados, como acompanhar isso... Tem que ter mais tempo... 

Desafios no âmbito do 

PIBID 

Roberto 

Dá uma apreensão também, ao mesmo tempo, porque chega gente nova, então você tem aquela 

preocupação, de organizar melhor e é, dar um ambiente mais tranquilo para as pessoas, então tem 

esse lado também. 

Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico 

Márcia 

Então a gente não trabalhou em termos de projeto, a gente trabalhou em termos de sequência 

didática... e a minha proposta como professora mesmo participante seria assim tentar faze-los 

perceber o nosso dia a dia e aí junto eu peguei um estagiário, até tive um único estagiário... é pegar o 

dia a dia. Apesar de que ás vezes os meninos que estavam vindo do Pibid, eles ainda estavam com 

uma outra concepção, porque teve mudança de supervisor e tudo mais... e achavam assim é essa 

dificuldade mesmo. Porque as vezes o que acontece é que o aluno ele vem lá na licenciatura dele, ele 

vem achando que tá tudo errado, e não é tá tudo errado!  Tá tudo errado se você quiser seguir a 

carreira acadêmica, agora se você quiser ir para a sala de aula é outra visão, é outra história... 

Trabalho desenvolvido 

com os bolsistas no 

PIBID 

Márcia 

Eu, como supervisora, sempre procurei trazer para a sala de aula. A gente planeja, mas dentro... Por 

quê? Para sentir a experiência do professor. Bom. É uma experiência que o professor é tradicional, 

que o professor tem um ensino assim, assim, assado? A coordenadora deu coisas para eles fazerem 

observações das aulas para né? Então, assim, é importante o aluno observar o professor, depois 

intervir e depois... O outro colega ficar observando como que está sendo a aula. Eu acho que esse 

Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico 
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movimento é importante. 

Roberto 

E outra coisa: vendo as pessoas vindo para assistir sua aula e tal, você acaba sendo obrigado a tentar 

alguma coisa melhor. Tentar ser um pouquinho melhor do que o normal. 

Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico  

Paulo 

É positivo porque, bom... De certa forma, a gente é motivado também a estar buscando outras formas 

de estar trabalhando, de estar motivando esses alunos, esses alunos novos, os estudantes... Que estão 

chegando... Eu acho que nesse sentido é positivo sim. 

Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico 

Roberto 

Talvez tenha tirado a gente de uma zona de conforto. Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico 

Paulo 

Também tem isso, as pessoas olharem o seu trabalho, então você fica... é mais estimulado a fazer a 

coisa acontecer mais... um olhar externo assim. 

Contribuições do PIBID 

no trabalho pedagógico 

Roberto 

Eu acho que eles trazem, algo que eu acho que é interessante. No meu caso... os alunos trouxeram 

informações novas, aprendi bastante. Ate porque a minha matéria filosofia é algo muito extenso. 

Então assim, você tem um leque de opção muito grande... de abordagem sabe? 

Ações formativas 

promovidas pelo PIBID 

 

 

 


