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RESUMO 

 

Essa pesquisa analisa o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID ) de 

Geografia  da Universidade Federal de Goiás (UFG) e seus impactos na formação de 

professores. O PIBID é uma iniciativa pública que visa contribuir para o processo de 

formação docente, a partir da vinculação entre a universidade e a escola, oferecendo uma 

maior vivência da prática pelos licenciandos, assim, a investigação buscou elencar como o 

programa responde às demandas da formação docente na atualidade. Com essa pesquisa 

procurou-se responder os seguintes questionamentos: Quais as demandas para a formação 

docente no cenário contemporâneo? Em que medida o PIBID pode contribuir com a 

qualificação do processo formativo do licenciando em Geografia? Sendo assim, a pesquisa 

teve como objetivo geral, analisar a proposta do PIBID como experiência formativa do 

professor, e como objetivos específicos identificar as demandas e desafios da formação 

docente em Geografia no contexto brasileiro contemporâneo; conhecer a proposta do PIBID 

em nível nacional e experiências práticas relatadas na literatura; verificar junto aos atores 

envolvidos (professores, bolsistas, supervisores) nos subprojetos de Geografia das Regionais 

de Jataí, Catalão e Goiânia, da UFG, as percepções sobre o PIBID na formação docente; 

diagnosticar as práticas formativas realizadas no programa nos período de 2011 a 2014, nos 

subprojetos da UFG e avaliar as potencialidades e fragilidades formativas do PIBID de 

Geografia.  Destacam-se alguns autores, que contribuíram para a fundamentação teórica do 

trabalho, e também para a definição de algumas categorias de análise da pesquisa: Cavalcanti 

(2013), Libâneo (1994, 2008), Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) Vazquez (1977) Callai 

(2000, 2013) Gauthier (1998), Nóvoa (1999,2007), Tardif (2014) Pimenta e Lima (2012) 

Limonta (2013) etc. Trata-se de uma pesquisa com essência qualitativa, que privilegia um 

estudo de caso, sendo assim, foram analisadas 4 fontes de dados,  correspondendo a 

documentos,  questionários semi-abertos e abertos, entrevistas semi–estruturadas e grupos de 

discussões. Após levantamento de estudos bibliográficos, realizou-se uma análise documental. 

Na sequência, buscou-se estabelecer contato com participantes e ex-participantes do PIBID, 

vinculados às funções de coordenadores, supervisores e bolsistas de iniciação a docência 

(BID).  Foram considerados sujeitos aptos a participarem da pesquisa, aqueles que possuíram 

ou possuem vínculo igual ou superior a 10 meses. Como etapa finalizadora do levantamento 

de dados, aplicou-se ainda o procedimento metodológico intitulado de grupos de discussão 

com os BID. Como resultado da pesquisa identificou-se que a principal demanda para a 

formação docente no cenário contemporâneo é o alcance práxis, da qual a prática docente não 

deve ocorrer desvinculada. A análise dos dados mostrou que o PIBID de Geografia da UFG, 

ocorre de maneira distinta em cada Regional, ainda que todos estejam buscando qualificar a 

formação docente. Considerando os subprojetos, observou-se que o PIBID oferece 

possibilidades reais de atuar como instrumento estimulador de uma formação qualificada, 

porém, sua eficiência está condicionada aos sujeitos da ação, que como demonstra os 

resultados da pesquisa, nem sempre tem contribuído para isso. Pensando nas melhores 

práticas observadas, verificou-se que elas foram executadas em subprojetos que possuíam: 

coordenadores que tinham na educação seu principal objeto de análise, professores 

supervisores com experiência que se envolveram nos planejamentos e grupos de estudos 

propostos. Esses dois elementos influenciaram diretamente na percepção que os alunos 

licenciandos possuem do programa, bem como, em suas experiências práticas. Com esse 

trabalho espera-se que possa contribuir auxiliando na melhoria das experiências pibidianas, 

favorecendo a formação de professores de Geografia na UFG.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

This research analyses the Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência 

(PIBID) in Geography from the Universidade Federal de Goiás (UFG) and its impacts in the 

formation of teachers. The PIBID is a public initiative which aims to contribute for the 

process of teachers’ formation, from the linking between university and school, offering a 

broader living of the practices from the graduated, therefore, the investigation aimed to list 

how the program answers to the demands of the teachers’ formation nowadays. With this 

research, we tried to answer the following questions: What are the demands for the formation 

of teachers in the contemporary scenario? In what ways can PIBID contribute with the 

qualification of the formation process of the Geography undergraduate? Therefore, the 

research had as its main goal to analyze the PIBID proposal as a teacher formation experience 

and as specific goals to identify the demands and challenges of the formation of teachers in 

Geography and in the contemporary Brazilian context; to know the proposal of the PIBID in 

national level and practical experiences related in literature; verify along with the actors 

involved (teachers, students with scholarships, supervisors) in the subprojects of Geography 

from the Regional Departments of Jataí, Catalão and Goiânia, from UFG, the perceptions 

about the PIBID in the formation of teachers; to diagnose the formative practices made in the 

program in the period between 2011 and 2014 in the subprojects of UFG and to evaluate the 

formative potentialities and fragilities in the Geography PIBID. Some authors, who 

contributed for the theoretical foundations of the work and also for the definition of some 

analysis categories of the research stand out: Cavalcanti (2013), Libâneo (1990,1994), 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) Vazquez (1977) Callai (2000, 2013) Gauthier (1998), 

Nóvoa (1999,2007), Tardif (2014) Pimenta e Lima (2012) Limonta (2013) etc. It is a research 

with qualitative essence, which privileges a case study, so 4 data sources were analyzed, 

corresponding to documents, semi-open and open surveys, semi-structured interviews and 

discussion groups. After a survey of bibliographical studies, a documental analysis was made. 

Next, the goal was to establish contact with participants and former participants of the PIBID, 

linked to the functions of coordinators, supervisors and scholarship students for teaching 

initiation (BID). Subjects who were able to participate on the survey were considered, the 

ones who have or had links for a time equal or bigger than 10 months. As an ending step of 

the data survey, it was applied the entitled methodological procedure of discussion groups 

with the BID. As a research result, it was identified that the main demand for the formation of 

teachers in the contemporary scenario is the praxis reach, of which the teaching practice 

should not occur unlinked. The data analysis showed that the Geography PIBID occurs in 

different ways in each Regional, even if all of them aim for qualifying the teachers’ 

formation. Considering the subprojects, it was noted that PIBID offers real possibilities of 

acting as a propulsion instrument of a qualified formation, but, its efficiency is conditioned to 

the subjects of action, who, as the research results point out, have not always contributed to 

that. Thinking of the best observed practices, it was verified that they were performed in 

subprojects which had: coordinators who had in education its main analysis object, supervisor 

teachers with experience who involved in the proposed planning and group studies. These two 

elements influenced directly in the perception that the graduated students have from the 

program as well as in their practical experiences. With this work we aim to contribute by 

helping in the improvement of the pibidian experiences, supporting the formation of 

Geography teachers in UFG. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A formação docente tem sido muito discutida no século XXI, havendo diversos 

estudos que apontam para a necessidade da qualificação do processo de formação. Há uma 

deficiência na preparação dos professores, em sua formação inicial, no que se refere à 

preparação para a prática. Tal dificuldade tem gerado inquietações nas três esferas que 

compõem o Ensino Superior: formandos, docentes e poder público.  

Desta maneira, esta pesquisa faz uma investigação sobre a formação docente inicial 

dos formandos de Geografia da UFG, realizando uma análise do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).    

Esta proposta tem sua origem, ainda nos últimos anos de minha graduação, 

especificamente no ano de 2012. Ao ingressar no curso de licenciatura em Geografia, tive a 

oportunidade de participar de diversas atividades na academia. Desta forma, estive envolvida 

com pesquisas nas áreas de Geografia Agrária, Geoprocessamento e em ações de pesquisa e 

extensão.  Vale ressaltar, que tais atividades sempre ocorreram com vínculos de bolsas e 

nenhuma delas havia me instigado a refletir sobre o ofício do professor.  Durante o 6 º período 

de graduação me tornei bolsista PIBID, momento em que pude vivenciar experiências ligadas 

à minha futura profissão.   

Enquanto pibidiana foi possível conhecer a rotina da escola de modo diferenciado ao 

ocorrido no estágio, incluindo seus imprevistos e dificuldades, bem como as metodologias de 

ensino. Porém, mesmo reconhecendo diversos pontos positivos do programa sempre me 

questionei se suas contribuições somadas à formação tradicional da graduação seriam 

suficientes para prática docente.  Imbuída nestas dúvidas havia uma inquietação que me 

instigava a pensar o quanto as experiências do PIBID auxiliaram no meu processo formativo.  

Minhas reflexões não me permitiam afirmar se o programa havia ou não alcançado a 

proposta do subprojeto de Geografia da UFG que era de integrar teoria e prática, já que essa 

integração, que se converte em práxis, foi algo desconhecido durante a graduação e estágio.  

Sabendo que o PIBID trata-se de uma iniciativa pública que visa contribuir para o 

processo de formação docente a partir da vinculação entre a universidade e a escola, 

proporcionando assim, uma maior vivência da prática pelos licenciandos, eu me questionava 

qual a prática proposta, e se apenas ela seria capaz de dar respostas efetivas e satisfatórias a 

qualificação do professor. Esse questionamento estava profundamente vinculado a minha 

realidade profissional, que após ter participado do PIBID e concluído a graduação ainda não 

me sentia preparada para a prática docente.  
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Essa problemática aliada aos anseios que ainda possuía quanto a minha identidade 

docente frente ao mercado de trabalho, foram os elementos impulsionadores para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Por saber que os conflitos vivenciados por mim são 

compartilhados por muitos profissionais recém-formados em licenciaturas, foi possível 

perceber que esse trabalho possui relevância por apresentar reflexões acerca da formação 

docente e suas demandas, e do PIBID enquanto instrumento de incentivo à formação de 

docentes em nível superior para a educação básica.    

Este estudo é importante para o campo do ensino de Geografia, pois se entende que 

uma análise do PIBID de Geografia pode identificar como ocorrem as experiências do 

programa e se as mesmas têm colaborado efetivamente com a formação do licenciando em 

Geografia, permitindo que a partir disso identifiquem-se os pontos positivos do programa, e 

aqueles que necessitam ser aprimorados para uma melhor contribuição do PIBID para a 

formação docente. Assim, balizei a investigação propondo encontrar respostas às seguintes 

perguntas: Quais são as demandas para a formação docente no cenário contemporâneo? Em 

que proporção o PIBID pode contribuir com a qualificação do processo formativo do 

licenciando?   

A partir destes questionamentos, determinou-se como objetivo geral da pesquisa 

analisar a proposta do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência de Geografia 

da Universidade Federal de Goiás (UFG) como experiência formativa do professor. A fim de 

realizar tal análise, definiu-se como objetivos específicos da pesquisa: identificação das 

demandas e desafios da formação docente em Geografia no contexto brasileiro 

contemporâneo; conhecer a proposta do PIBID em nível nacional e experiências práticas 

relatadas na literatura; verificar junto aos atores envolvidos (professores, bolsistas e 

supervisores) nos subprojetos de Geografia das Regionais de Jataí, Catalão e Goiânia, da 

UFG, as percepções sobre o PIBID na formação docente; diagnosticar as práticas formativas 

realizadas no programa nos período de 2011 a 2014, nos SUBPROJETOS da UFG e avaliar as 

potencialidades e fragilidades formativas do PIBID de Geografia.  

Analisando a relevância dos objetivos acima descritos, definiu-se as estratégias  

metodológicas da investigação. Deste modo, trata-se de uma pesquisa com essência 

qualitativa, que privilegia um estudo de caso. Entende-se que a pesquisa qualitativa apresenta 

melhores condições para responder aos questionamentos realizados, no entanto, por entender 

que a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite um enriquecimento da 

análise, ressalta-se que essa pesquisa qualitativa não excluiu as contribuições do tratamento 

quantitativo das informações.    
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Martins (2004) afirma que a pesquisa qualitativa é definida como aquela que 

privilegia a análise de processos, através do estudo das ações sociais individuais e grupais, 

realizando um exame intensivo dos dados. Segundo a autora os métodos qualitativos tratam as 

unidades sociais investigadas como totalidades.  Assim, preocupa-se em realizar a estreita 

aproximação dos dados, de fazê-los falar da forma mais completa possível, abrindo-se à 

realidade social para melhor apreendê-la e compreendê-la.  

De acordo com Ludke  e André (1986) a pesquisa qualitativa pode assumir diversas 

formas, sendo uma delas o estudo de caso. Nessa perspectiva, o estudo de caso possui um 

campo de trabalho, marcado pela especificidade, sendo este sempre bem delimitado e de 

contornos claramente definidos.  

Ludke  e André(1986)  pontuaram que essa forma de pesquisa, permite demonstrar 

“o caso” que  se  constitui numa unidade dentro de um sistema mais amplo. Neste trabalho, 

temos como caso o estudo do PIBID de Geografia na UFG, que se encontra inserido em 

contexto mais amplo, no que se refere ao PIBID enquanto política pública de abrangência 

nacional.  

Devendo partir de estudos teóricos preliminares para se chegar à investigação da 

ação de um determinado grupo, espera-se que ao final de um estudo de caso seja possível 

identificar no trabalho uma resultante que evidencie a relação das concepções teóricas 

adotadas e dos exercícios práticos investigados.  

Desta forma, os procedimentos adotados para realização deste trabalho pautaram-se 

inicialmente em análise de autores, a fim de averiguar estudos teóricos para então 

compreender como o tema vem sendo abordado, diagnosticando por meio disso, as demandas 

e desafios da formação docente em Geografia no contexto brasileiro contemporâneo e 

também conhecendo a proposta do PIBID em nível nacional e experiências práticas por meio 

da literatura.   

Para pesquisa bibliográfica, buscou-se referências em livros, trabalhos acadêmicos de 

conclusão de cursos - em nível de mestrado e doutorado, e artigos científicos. Destacam-se 

alguns autores que contribuíram para a fundamentação teórica do trabalho, contribuindo 

também para a definição de algumas categorias de análise da pesquisa: Cavalcanti (2013), 

Libâneo (1994), Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) Vazquez (1977) Callai (2000, 2013) 

Gauthier et al (1998) , Nóvoa (1999,2007) Tardif (2014) Pimenta e Lima (2012) Limonta 

(2013) etc.   

De acordo com as colocações de Prodanov e Freitas (2013), um estudo de caso pode 

recorrer a fontes múltiplas de dados e a métodos de coleta diversificados: observações diretas 
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e indiretas, entrevistas, questionários, narrativas, registros de áudio e vídeo, diários, cartas, 

documentos, entre outros. Destarte, esta pesquisa analisou 4 fontes de dados,  correspondendo 

a documentos,  questionários abertos e semiabertos, entrevistas semiestruturadas e grupos de 

discussões.   

Após levantamento de estudos bibliográficos, realizou-se uma análise documental.  

Gehart e Silveira (2009) pontuam que a análise documental é aquela realizada a partir de 

documentos contemporâneos ou retrospectivos considerados cientificamente autênticos.  

Destaca-se que nesse tipo de coleta de dados os documentos são tipificados em dois grupos 

principais: fontes de primeira mão - são os que não receberam qualquer tratamento analítico, 

tais como os documentos oficiais, e as fontes de segunda mão - são os que de alguma forma já 

foram analisados, tais como os relatórios de pesquisa. 

Deste modo, foram analisados documentos de primeira mão, sendo eles: editais e 

regimento do PIBID, e de segunda mão, correspondendo a projetos e relatórios. A análise em 

editais e regimentos do PIBID visou identificar aspectos gerais acerca da proposta em sua 

amplitude nacional, já a investigação em projetos e relatórios institucionais da UFG e em 

subprojetos de Geografia e relatórios de atividades destes, referentes ao ano de 2012, 2013 e 

2014, visou identificar características particulares das ações do programa na UFG, em 

especial no curso de Geografia. A partir disso identificou-se elementos fundamentais à 

pesquisa, sendo posteriormente categorizados para a constituição de uma análise, embasada 

nos referenciais teóricos.  

Na sequência da pesquisa, buscou-se estabelecer contato com participantes e ex-

participantes  do PIBID vinculados as funções de coordenadores, supervisores e bolsitas de 

iniciação à docência (BID).  Foram considerados sujeitos aptos a participarem da pesquisa, 

aqueles que possuíram ou possuem vínculo igual ou superior a 10 meses.  Esse recorte 

temporal fez-se necessário, para que os colaboradores da pesquisa correspondessem a 

indivíduos que tiveram um tempo hábil para estabelecer uma relação mais estreita com o 

programa, no que se referem às suas experiências.  

Os coordenadores foram abordados por meio de entrevistas. Gehart e Silveira (2009)  

afirmam que a entrevista é  uma técnica alternativa para se coletarem dados não 

documentados sobre determinado tema. É uma técnica de interação social, uma forma de 

diálogo assimétrico, em que uma das partes busca obter dados, e a outra se apresenta como 

fonte de informação.  Optou-se por utilizar uma entrevista semiestruturada, que de acordo 

com os autores, permite organizar um roteiro de questões sobre o tema que está sendo 
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estudado, mas permite também que o entrevistado fale livremente sobre assuntos que vão 

surgindo como desdobramentos do tema principal.  

Considerando a diferença das funções desenvolvidas pelos participantes, aplicou-se 

um questionário aberto aos professores supervisores, e semiaberto aos BIDs. Diferenciando da 

entrevista por não necessitar da presença do pesquisador durante a aplicação, o questionário, 

elenca dados diversos do objeto de análise. Os questionários foram elaborados obedecendo a 

uma ordem lógica, partindo de perguntas gerais e posteriormente abordando perguntas mais 

específicas.  

O questionário direcionado aos BIDs contou com perguntas fechadas dicotômicas e 

de múltipla escolha. Quanto às questões de múltipla escolha, buscando abranger todas as 

respostas possíveis, optou-se por incluir a alternativa “Outros. Quais? ______” como 

aconselhado por Prodanov e Freitas (2013).  

Em decorrência de dificuldades vinculadas aos calendários dos professores 

supervisores, não foi possível realizar entrevistas pessoalmente com eles. Assim, optou-se por 

um questionário com questões abertas.  No entanto, em aplicação teste realizada com um 

professor supervisor, identificou-se que a participação iria demandar entre 50 minutos e 1 

hora a cada participante, o que acaba se tornando um fator desmotivador para participar da 

pesquisa.  Desse modo, optou-se por elaborar o questionário em forma de áudios, sendo 

enviados desta maneira aos professores, que também o responderam no mesmo formato.    

Vale ressaltar que os três instrumentos utilizados visavam elencar informações do 

mesmo seguimento, assim,  foram organizados de maneira que a primeira sessão permitisse 

identificar o perfil dos envolvidos, a segunda sessão elencasse as metas e motivações que 

possuíam em relação ao programa, e por fim, buscou se conhecer suas percepções e vivencias 

acerca do PIBID.  

Sabe-se da necessidade de que os resultados de pesquisas qualitativas sejam 

validados por diversos critérios. Nesse sentido, como etapa finalizadora do levantamento de 

dados, aplicou-se ainda o procedimento metodológico intitulado de grupos de discussão com 

os BIDs.  O objetivo de utilizar esta técnica foi estimular os participantes a uma discussão 

coordenada sobre o PIBID, que possibilitasse elencar novas informações sobre suas 

experiências no programa e reafirmar as já identificadas por meio do questionário.   

Pires (2013) considera que há limites da utilização de instrumentos baseados 

exclusivamente na escrita para se conhecer um fato ou fenômeno. A autora afirma que os 

grupos de discussões constituem uma ferramenta importante para o levantamento de dados, 
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pois permite elencar um grande número de informações por possibilitar diálogos interativos, o 

que pode refletir melhor a realidade cotidiana dos sujeitos.  

Partindo dos procedimentos metodológicos descritos acima a pesquisa está 

organizada em  5 capítulos, sendo o presente,  de caráter introdutório, o segundo que busca 

uma discussão do PIBID e o desafio da formação docente em Geografia , apontando os 

princípios e saberes da formação docente na atualidade, a questão da práxis e das políticas 

públicas, considerando  as possíveis contribuições do PIBID para a qualificação do professor.  

O terceiro capítulo propõe iniciar o estudo de caso considerando o PIBID na 

formação do docente em Geografia da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional 

Goiânia, Jataí e Catalão, averiguando qual é a proposta do projeto institucional da UFG, bem 

como os SUBPROJETOS de Geografia e o processo de elaboração dos mesmos.  

O quarto capítulo discute a  relação teoria e prática a partir do PIBID na formação do 

docente de Geografia  na UFG, considerando os sujeitos envolvidos, as ações experienciadas 

e as possibilidades de alcance da práxis. O quinto e último capítulo trata das considerações 

tecidas a partir das discussões da pesquisa.      
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2  O PIBID E O DESAFIO DA FORMAÇÃO DOCENTE EM GEOGRAFIA  

 

Enquanto elemento central de diversas pesquisas, a formação de professores vem 

assumindo papel de destaque no cenário educacional sendo objeto de análise de pesquisas de:  

Cavalcanti (2013), Libâneo (1994), Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) Callai (2000, 2013) 

Gauthier et al (1998) , Nóvoa (1999,2007), Tardif (2014) Pimenta e Lima (2012) Limonta 

(2013),  Echalar,  Peixoto e Carvalho (2015) Pires (2009, 2013), Castellar (2010) etc. Esses 

teóricos apontam para a necessidade da qualificação da formação docente, considerando o 

contexto de globalização em que esse processo está inserido, realizando análises sobre os 

saberes profissionais e políticas públicas.    

  A formação inicial de professores é um momento especial, assim 

 

investir esforços na formação ancora saberes, experiências, culturas e 

embasamento capazes de desencadear um conjunto de ações para tornar o 

país justo no campo social. Nessa perspectiva, a formação de professores 

pode ser considerada a base de um processo que possibilita mais do que 

transformação no ensino. Implica, também, na diminuição e 

enfraquecimento de desigualdade social que há muito se enfrenta no Brasil.  

(KHAOULE E SOUZA, 2013. p. 89) 
 

A formação qualificada dos professores pode contribuir na reconstrução das relações 

sociais, pois permite que o professor seja capacitado para realização de uma leitura crítica de 

mundo, que lhe oferece bases para intervir ativamente na formação social e cognitiva do 

aluno.    Dessa forma, esse capítulo de cunho teórico, realiza uma reflexão acerca do desafio 

da formação docente em Geografia, buscando compreender como o PIBID, uma política 

pública de formação inicial, tem se configurado em meio a esse processo.  

Busca-se nesse texto uma compreensão dos princípios e saberes da formação inicial 

considerando, portanto, a questão da práxis que tem sido apontada como a principal demanda 

para a formação docente, e as ações do estado frente aos processos formativos no mundo 

globalizado.  

 

 

2.1  Princípios e saberes da formação docente na atualidade 

 

 

A educação no mundo contemporâneo assume responsabilidades cada vez mais 

amplas, sabe-se que um dos principais indicadores de desenvolvimento de um país é o nível 
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de escolaridade e qualidade do ensino, por isso é de suma importância contemplá-la numa 

visão crítica da sociedade e do mundo.  

O Brasil é um país em crescimento econômico e social, porém para ser classificado 

como país desenvolvido necessita cumprir algumas metas impostas por organismos 

multilaterais, dentre elas e quiçá a mais importante é a elevação da escolaridade, o que 

acarreta maiores responsabilidades a educação básica, por conseguinte ao professor.  

  A escola, nesse contexto, assume a responsabilidade por formar profissionalmente 

alunos capazes de competir no mercado de trabalho, o que demanda então uma formação 

melhor, no que se refere às disciplinas necessárias para gerir o desenvolvimento tecnológico. 

A mudança no formato tradicional da família, e a necessidade cada vez maior da 

mulher entrar no mercado de trabalho, também contribuíram para a ampliação das 

responsabilidades da educação básica. O professor tornou-se nesse contexto, um alicerce de 

afetividade e compreensão para sujeitos criados a custo de tecnologias e desamparo afetivo-

emocional.  

Nesta pesquisa, entende-se que o papel primordial da educação deve ser o de formar 

para a vida em sociedade, contribuindo para a participação com qualidade do indivíduo na 

vida social e, consequentemente, uma melhoria da condição de vida para as novas gerações 

em todas as dimensões. 

Em um mundo em que a sociedade enfrenta inúmeros problemas como injustiças, 

desigualdades, violência, pobreza dentre outros, a educação reafirma sua importância por 

representar uma possibilidade real de transformação e mudança, pois quanto maior o grau de 

escolaridade de uma pessoa mais ampla se torna sua visão de mundo e de realidade, sendo 

capaz de discernir e optar pelo que é melhor para o todo, desvestidos de ideologias 

hegemônicas.  

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) apontam que a educação contemporânea deve 

contribuir para desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades que possibilitem o 

exercício autônomo consciente e crítico da cidadania, além de formar cidadãos éticos e 

solidários. Os autores contemplam ainda a função da educação na formação profissional em 

que busca uma capacitação permanente, que acompanhe o avanço no mundo do trabalho e 

seja preparado para a vida numa sociedade técnico informacional.  

Assim, pensar o papel da educação requer uma análise que contemple as suas funções 

sociais numa totalidade pontuando seu papel primordial de preparar o educando para a vida 

social e auxiliando-o na construção de uma análise crítica, para que esse seja dotado de 

capacidade analítica em suas vivencias cotidianas, e tenha consciência de seus direitos e 
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deveres enquanto cidadão. Não se desconsidera aqui a preparação do aluno para a vida 

profissional, no entanto, entende-se que a mesma deve ser acompanhada de uma formação 

social no processo educacional crítico.   

Gómes-Grannel e Vila (2001) afirmam que diante dos desafios propostos na 

atualidade, a importância da educação tem sido amplamente reivindicada:   

 

Em todo el mundo, la educación  es hoy uma prioridade em los 

programas de casi todos los partidos políticos, desde la derecha e la 

izquierda. De hecho, uma de las funciones principales de la escuela há 

sido siempre preparar a las nuevas  generaciones para los cambios 

económicos que se producian y garantizar uma mejor inserción em el 

mundo professional y del trabajo. (GÓMES-GRANELL e VILLA 

2001 p. 11) 

 

Diante desse cenário, ratifica-se a importância de que professores sejam qualificados 

desde sua formação inicial, dando continuidade a este processo durante o exercício da 

profissão. A eles caberá o papel de “mediar a relação dos alunos com os objetos de 

conhecimento buscando ajudá-lo no processo de desenvolvimento intelectual, cognitivo, 

afetivo e social” (CAVALCANTI, 2013, p.8).  

 Observando as atuais demandas da formação escolar, é fundamental que os 

professores sejam bem formados, estando atentos às diversidades e às mudanças contínuas na 

atualidade, a fim de desempenhar um trabalho qualificado.  Alguns aspectos próprios do 

ofício do professor atuam como princípios para o desenvolvimento de um trabalho 

qualificado, e esses devem ser pensados como maneira de auxiliar na reflexão crítica da 

formação deste profissional.  

Cavalcanti (2013) pontua alguns destes princípios que serão apontados nesta 

pesquisa por oferecerem bases para melhor compreensão do assunto. De acordo com a autora, 

o primeiro princípio é o da formação constante, pois o professor constitui-se como 

profissional em formação contínua. Por isso, deve estar atento ao fato de que a sua formação 

inicial deve substanciar uma atuação qualificada, porém, inacabada. Assim, é necessário que o 

professor se qualifique permanente e cotidianamente, valorizando o ambiente escolar e suas 

relações. Tem-se nesse espaço grandes possibilidades formativas ao professor, sendo 

essencial para isso que toda prática seja submetida à reflexão.  

Callai (2013) propõe que a formação do professor deve ser pautada não apenas em 

sua habilitação formal, como cursos de licenciaturas e pós-graduações, mas também numa 

formação em processo que decorre do “pensar e teorizar a própria prática,” a fim de alcançar 

uma atuação qualificada do docente. 
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A ampliação do universo cultural do professor garantida pela atenção dedicada pelo 

profissional aos acontecimentos que ocorrem em locais e escalas diferentes também é 

ressaltada por Cavalcanti (2013).  Essa conduta permite que o professor compreenda a 

essência da sua prática, em qual contexto ela está inserida, e como a mesma atua sobre a 

formação social e crítica do aluno. 

A ideia de formação continuada muitas vezes é entendida de maneira superficial, 

sendo que o profissional adota a postura de realizar periodicamente cursos de curta e média 

duração, presenciais ou não, o que confere diplomas, porém é preciso salientar que tais 

cursos, muitas vezes, não respondem às expectativas reais de uma efetiva formação 

continuada, enquanto que a prática reflexiva acoplada à ampliação do universo cultural 

fornecem subsídios para ininterrupção da formação, por permitirem que o professor aprimore 

suas ações cotidianas e conheça o papel da sua atuação profissional dentro do contexto de 

seus alunos.   

Ao pensar os problemas que surgem a partir da prática, Callai (2013) adianta que 

possivelmente muitos são comuns em diversas escolas, porém a solução para um mesmo 

problema provavelmente será diferente pelo fato de estar ocorrendo em espaços e contextos 

distintos. Assim, apenas uma reflexão das experiências junto ao conhecimento das práticas 

sociais de seu tempo poderá dar o respaldo necessário para solução da dificuldade. 

O segundo princípio refere-se ao fato de que a atividade primordial do professor é 

intelectual. Segundo a autora  

 
“o trabalho central do professor é lidar com os desafios que surgem nas 

atividades cotidianas e no desenvolvimento social. Nesse sentido, a 

relevância de seu papel na sociedade é a de ajudar as pessoas a se apropriar 

desses instrumentos de desenvolvimento cognitivo, social e emocional como 

ferramentas simbólicas, que permitem alterações na relação com a 

realidade.” (CAVALCANTI, 2013, p.20) 

 

Dentro desta perspectiva, o professor é visto em todas as dimensões de sua vida 

como sujeito da aprendizagem, ou seja, a atividade intelectual faz parte da essência do ser 

professor, pois o indivíduo professor está sempre aprendendo, sempre ensinando.  

Entende-se aqui que o professor não deve se ater a visões simplistas, sendo 

necessário que ele busque a substância das situações, visando ultrapassar o campo da 

superficialidade até que se alcance a complexidade dos fatos.  

Cavalcanti (2013) pontua ainda que o professor neste cenário deve agir sempre 

consciente de que a sua prática profissional se insere numa escala que ultrapassa os muros da 

escola e atinge escalas ampliadas, o que exige o autorreconhecimento por parte do professor 
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ao assumir que seu trabalho representa uma atividade profissional complexa e de alto nível, 

comprometida, social e politicamente a todo tempo. Desta forma, o professor deve buscar 

caminhos para romper com a prática ingênua. 

Outro princípio determinante para a qualidade do trabalho do professor é a 

construção da identidade profissional na formação. Este entendimento propõe que a formação 

tenha uma articulação prática profissional e que durante os processos formativos o sujeito 

reflita sobre esta identidade.  

A prática é elemento essencial na formação da identidade, pois a ela remetem-se as 

experiências vividas. Desta forma, quando o estudante licenciando a vivencia ainda nos anos 

de graduação abre portas para a construção da identidade do profissional professor, elemento 

fundamental para um trabalho qualificado.  

No entanto, Cavalcanti (2013) ressalta que a formação dessa identidade ultrapassa a 

graduação e a experiência em sala de aula, pois contempla todas as experiências sociais e 

históricas do sujeito, assim, não apenas a formação e a prática pedagógica determinam a 

identidade do professor, mas também sua história de vida.  

Logo, a identidade está inserida num processo contínuo de construção, utilizando-se 

de experiências sociais diversas para definir o comportamento do professor, atuando sobre 

seus preceitos de vida, ações e relações com indivíduos e com a totalidade do meio.  

A mesma autora destacou ainda que a formação do professor não pode está baseada 

exclusivamente no conteúdo específico da disciplina que vai ensinar, pois este é apenas um 

dos elementos que auxilia na efetivação do processo educativo na escola.  

Este princípio indica claramente ao professor que existe uma demanda por um 

conjunto de conhecimentos para que sua atividade profissional alcance seu objetivo principal, 

o de mediar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos.   

Com base na discussão realizada até o momento, já se pode afirmar que há uma 

necessidade de compreender as demandas prioritárias da formação docente, a fim de que a 

prática docente possa contribuir com a sociedade.    

Dentro das discussões apresentadas, nota-se que estudos contemporâneos têm 

apontado para uma preocupação crescente em relação à formação do professor para a prática. 

Busca-se alcançar uma prática profissional na qual haja um rompimento de mecanismos 

repetitivos na atuação do professor, objetivando-se a prática de maneira reflexiva. 

Em outra perspectiva, mas também valorizando a prática Tardif (2014) pontua que há 

uma busca pela renovação da epistemologia da prática profissional, a fim de revelar os 
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saberes docentes e compreender como funcionam na prática, permitindo a transformação das 

atividades de trabalho. 

É de extrema importância que se compreenda que uma formação para a prática 

reflexiva só é possível através de uma base teórica qualificada, ou seja, com a mediação 

didática os licenciandos se apropriam de instrumentos simbólicos, sendo capazes de trabalhar 

com a teoria situando seu contexto de criação, seus desdobramentos e seus possíveis impactos 

na prática. Se não for dessa maneira corre-se o risco de que as aulas “teóricas” se tornem 

meros momentos abstratos desvinculados da atuação do professor.  

Pimenta e Lima ( 2012) realizaram uma reflexão acerca da prática no Estágio e 

pontuaram que os saberes teóricos são os responsáveis por criar nos sujeitos pontos de vista 

variados sobre a ação contextualizada dando lhes novos significados, auxiliando os 

professores a compreender contextos históricos, sociais, culturais e organizacionais para que 

assim, possam transformar sua prática. 

Em estudos sobre a profissão do professor, Nóvoa (2007, p.14) sinaliza para a 

mesma direção, ao afirmar que um dos grandes desafios da formação de professores trata-se 

da constituição de uma formação mais centrada nas práticas e na análise das práticas, 

 
[...]a formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras 

vezes excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de 

refletir sobre as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como fazer. 

É desesperante ver certos professores que têm genuinamente uma enorme 

vontade de fazer de outro modo e não sabem como. Têm o corpo e a cabeça 

cheios de teoria, de livros, de teses, de autores, mas não sabem como aquilo 

tudo se transforma em prática, como aquilo tudo se organiza numa prática 

coerente. Por isso, tenho defendido, há muitos anos, a necessidade de uma 

formação centrada nas práticas e na análise dessas práticas. (NÓVOA, 2007, 

p.14) 

 

Ressalta-se aqui que a leitura que se faz da fala de  Nóvoa (2007) ao considerar que 

há uma formação excessivamente teórica é a de que a formação inicial de professores pauta-se 

essencialmente na teoria, destaca-se que a pretensão não é afirmar que tal teoria seja 

suficientemente qualificada, pois, como considerado anteriormente, há também uma 

preocupação com a teoria presente no processo de formação de professores. 

Pimenta e Lima (2012) pontuam que, 

 
Os currículos de formação têm-se construído em um aglomerado de 

disciplinas isoladas entre si, sem qualquer explicitação de seus nexos com a 

realidade que lhes deu origem. Assim, nem sequer se pode denomina-las 

teorias, pois são apenas saberes disciplinares em cursos de formação, que em 

geral estão completamente desvinculados do campo de atuação profissional 

dos futuros formandos.  (PIMENTA E LIMA, 2012, p.33) 
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A fala das autoras pontua pontos primordiais para o alcance da práxis. Aqui é 

indispensável refletir que não pode haver dicotomia entre teoria e prática, isto é, a teoria deve 

ser útil na atuação profissional do professor, porque se acredita que isso possibilitará o 

alcance da práxis.  Porém, é preciso se atentar ao que está sendo denominado como teoria, e 

qual a qualidade da teoria, pois a práxis só se efetiva através de uma interação real de teoria e 

prática, considera-se então que ambas devem ocorrer de maneira qualificada. 

Gauthier et al (1998) por sua vez, considera que algumas ideias preconcebidas 

prejudicam o processo de profissionalização do ensino. A afirmação do autor chama atenção 

ao fato de que muitas vezes o ofício de ensinar é visto erroneamente como uma profissão que 

dispensa formação, bastando se “ter o dom”, sendo que na verdade o professor deve se 

preparar para o exercício da profissão docente durante a sua formação inicial, e através da 

reflexão da prática, dar continuidade a sua qualificação. 

Gauthier et al  (1998) e Cavalcanti (2013) apontam a demanda da formação do 

professor contemplar conhecimentos específicos, pedagógicos e também a prática reflexiva.  

Libâneo (2008, p.01) de modo correlatado afirma que a “atividade de ensino requer 

um conjunto de saberes e práticas tais como os conteúdos das diversas áreas de conhecimento, 

os métodos investigativos da ciência ensinada e os saberes pedagógicos próprios da profissão, 

os quais constituem o domínio teórico e prático da didática”. 

 Neste sentido, é importante enfatizar que seja qual for a disciplina a ser ensinada, é 

necessário muito mais que o domínio do conteúdo ou da ciência, é preciso que o indivíduo 

tenha consciência dos saberes da educação, e saiba como utilizá-los durante o exercício 

profissional.  

Autores como Gauthier et al (1998) , Callai (2013), e Cavalcanti (2013), Limonta e 

Silva (2013),  refletem sobre  “ ser professor” e apontam em seus trabalhos que  a 

especificidade do trabalho docente refere-se ao ensino. Tais autores compreendem como 

ensino, a ação que supere a transmissão de informações, proporcionando ao aluno o conteúdo 

cultural produzido pela humanidade e as habilidades cognitivas que possibilitam o conhecer, 

gerando a capacidade de estabelecer relações, de construir sínteses e de refletir criticamente. 

O ensino compreendido segundo as colocações acima evidencia a essencialidade da 

reflexão sobre a formação do professor e como a mesma se projeta na prática futura dentro da 

sala de aula. 
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 As pontuações dos autores chamam a atenção para a importância de conceber o 

ensino como a mobilização de vários saberes que devem subsidiar respostas às exigências 

específicas de sua situação concreta.  

Gauthier et al (1998)   e Cavalcanti (2013) realizam discussões sobre estes saberes. 

Considera-se neste trabalho ambos os autores que convergem no entendimento das dimensões 

dos saberes requeridos para o professor, podendo ser sintetizados na seguinte classificação: 

saberes disciplinares, saberes pedagógicos e saberes da experiência.  

Segundo Gauthier et al (1998) , o saber disciplinar corresponde ao que foi produzido 

por  pesquisadores na ciência. Eles serão transpostos em uma disciplina específica. É o caso 

da Geografia que existe enquanto ciência, mas também enquanto disciplina escolar.  

Desta forma, compreende-se que a Geografia acadêmica atua como elemento 

fundamental na construção da Geografia escolar. Porém, a Geografia escolar possui 

particularidades, não devendo ser resumida apenas aos conhecimentos adquiridos pelo 

professor na universidade. É preciso saber que a aprendizagem da ciência geográfica deve se 

manifestar na prática do professor de Geografia como concepções metodológicas.   

Cavalcanti (2013) afirma que este conhecimento é condição mínima para o trabalho 

docente. Ao professor cabe o domínio do conteúdo proposto pela disciplina, defende-se que 

ele tenha conhecimento da trajetória teórica e metodológica, possuindo ainda a capacidade de 

operar com as categorias e os conceitos produzidos pela ciência em questão.  

Os conhecimentos específicos produzidos nas ciências por meio de uma ação 

institucional da escola e/ou estado são selecionados para que sejam ensinados nos programas 

escolares. Passam então a compor o currículo, tornando-se norteadores do trabalho do 

professor. O conhecimento do currículo é denominado por Gauthier et al (1998)  como saber 

curricular, e apontado como essencial para a prática do professor. 

  Cavalcanti (2013) também postula sobre a necessidade de conhecer o currículo e 

chama atenção para o fato de que a disciplina é uma construção e reconstrução permanente 

feita pelos sujeitos dos processos. Nessa concepção os conteúdos a serem ensinados como os 

conteúdos geográficos, são definidos, antes de tudo, com base em objetivos sociopolíticos 

para a educação.  

Os saberes pedagógico-didáticos propostos por Cavalcanti (2013) podem ser 

divididos em dois grupos, em que o primeiro pode ser denominado de saberes de gestão, 

corresponde ao que Gauthier et al (1998)  denominou  de saber das ciências da educação. Este 

saber deve formar o professor com noções relativas ao sistema escolar. 
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Sobre este saber Cavalcanti (2013) realiza questionamentos acerca do nível real de 

conhecimento do professor sobre a gestão escolar, e qual a participação dos professores e 

alunos na construção do projeto político pedagógico.   A autora aprofunda a discussão da 

temática ao afirmar que a atuação do professor está intimamente ligada às metas e estratégias 

traçadas nos projetos da escola, e que estes estão subordinados aos programas e aos objetivos 

definidos por políticas públicas. Assim, conhecer a instituição, sua gestão e seus projetos, 

bem como o papel desempenhado socialmente pela educação é uma maneira de conhecer as 

possibilidades e limites da atuação do professor.  

O segundo grupo proposto é denominado de saberes sobre métodos pedagógicos 

compostos por um conjunto que compreende saberes mais ligados à sala de aula e sua 

dinâmica.  

Estes saberes entendem que  

 

[...] nos projetos de formação profissional de professores, devem-se realçar 

os conhecimentos sobre os processos de aprendizagem articulados com os 

conhecimentos das disciplinas específicas. São conhecimentos referentes aos 

modos pelos quais as pessoas aprendem, os mecanismos de mediação 

próprios do ato de ensinar, às contribuições específicas de matéria a ensinar 

no desenvolvimento intelectual, social e emocional dos alunos; aos 

instrumentos e procedimentos adequados, levando-se em conta os conteúdos 

ensinados e os alunos, aos modos de abordagem dos conteúdos considerando 

situações concretas em que as atividades ocorrem ou ocorrerão, aos 

instrumentos e às estratégias de avaliar e acompanhar os resultados das 

aprendizagens conseguidas, aos contextos sociais, intersubjetivos e 

individuais dos alunos. (CAVALCANTI, 2013, p.34) 

 

O saber proposto neste grupo deve subsidiar a ação do professor através de reflexões 

sobre princípios, metas e caminhos do ensino, otimizando o processo de ensino e 

aprendizagem por meio do qual o aluno deve atingir o desenvolvimento de suas capacidades 

cognitivas. 

Por último Cavalcanti (2013) pontua sobre os saberes da experiência prática e da 

história de vida, que segundo a autora estão sempre presentes na atuação profissional 

cotidiana, algumas vezes de maneira mais consciente outras não.  Este mesmo saber é 

apontado por Gauthier et al (1998)  como saber da ação pedagógica. 

Ambos os autores compartilham da certeza de que este saber possui uma dimensão 

de extrema importância nos processos formativos, pois grande parte das ações dos professores 

em seu cotidiano não são frutos da formação acadêmica, mas de conhecimentos práticos, 

atribuindo-se a este saber o maior valor para a profissionalização do exercício de ensinar. 
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Entende-se que é importante destacar que a prática se atribui grande valor, mas esta 

só pode contribuir verdadeiramente a partir da sua integração com uma teoria qualificada, que 

permita a reflexão da ação, pois prática por prática e teoria por teoria são insuficientes para 

formação docente. É preciso que ocorra um processo dialético em que cada um destes 

elementos contribua pra o desenvolvimento do outro. 

Os saberes experienciais não se restringem apenas aos anos de atuação como 

professores, porque dentro do entendimento proposto, referências mais gerais são importantes 

na composição do trabalho docente, como a história de vida do professor, pois essa também 

contribui na formação das concepções pessoais dos professores. 

Assim, esse saber adquirido das experiências dos professores é construído quando 

eles vivenciam a escola antes mesmo da profissão, uma vez que o professor está inserido em 

seu ambiente de trabalho muito antes de se tornar professor, formando assim, desde sua 

vivencia como aluno representações sociais da escola e da prática de professores. 

Neste contexto, Cavalcanti (2013) ressalta que é importante a desconstrução de 

algumas concepções no período de formação inicial, para que no lugar delas surjam 

conhecimentos consubstanciados em reflexões teóricas que permitam uma atuação prática 

qualificada.  

Essas colocações autorizam afirmar a necessidade de integrar prática e teoria, pois  

estas existem numa dualidade, porém a ação do professor só pode ser plena se sua prática 

refletir a unidade destas duas dimensões num processo de construção da práxis.   Assim, há 

uma necessidade real de se compreender a práxis como uma demanda para a formação 

docente.  Desta forma, na sequência propõe-se uma reflexão teórica acerca da práxis, 

buscando atribuir a ela uma definição e como ela está inserida ou deveria estar na atuação 

profissional do professor. A priori é importante afirmar que parte-se da ideia de práxis 

enquanto elemento fundamental da totalidade que forma a essência do “ser professor”. 

 

2.2 Práxis: demanda para a formação docente 

 

As discussões sobre as demandas da formação docente no cenário contemporâneo 

convergem para um ponto comum: a necessidade da práxis na atuação profissional do 

professor.  Pensar a formação docente exige simultaneamente reflexões acerca da práxis. 

Inicia-se então tal reflexão concordando com Vásquez (1977) que a práxis se encontra na 

esfera da ação e da transformação.    
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A análise da formação de professores evidencia inúmeros desafios e novas 

possibilidades num cenário de grandes tensões, assim a abordagem deste tema deve levar em 

conta as transformações vivenciadas no cenário global, transformações essas que atingem 

aspectos econômicos, políticos e sociais, logo interferem diretamente na organização espacial. 

Portanto, pensar a formação de professores considerando o cenário de transformações, é 

simultaneamente pensar a práxis.   

A compreensão de práxis considera que “toda práxis é uma atividade, mas nem toda 

atividade é práxis.” (VÁZQUEZ, 1977, p. 185).  Entende-se que o princípio para que uma 

atividade seja práxis é que ela seja uma atividade humana possuidora de um caráter 

consciente e dotada de uma finalidade; “[...] basta que nela se formule um resultado ideal, ou 

fim a atingir, como ponto de partida, e uma intenção e adequação. Independente de como se 

plasme em definitivo, o modelo ideal original.” (VÁZQUEZ, 1977, p. 185). 

Ao pensar a atividade dos professores, pode-se concluir que se trata de uma atividade 

humana dotada de consciência e com a finalidade de transformar algo que se desencadeia na 

atividade prática manifestada no trabalho, aqui representada pelo ato de ser professor.  Logo a 

ação do professor interfere na realidade, obedecendo a um dos princípios essenciais da práxis. 

Desta forma, a ação docente deve ser pensada a partir da perspectiva da práxis, da qual ela 

não pode ser desvinculada para que não corra o risco de se tornar mecanizada. 

Entende-se que “a complexidade da ação educativa necessariamente a torna uma 

práxis social [...].” (LIMONTA e SILVA  2013 p. 177).  Segundo Vázquez (1977) por práxis 

social num sentido mais restrito, compreende-se a atividade desenvolvida por grupos ou 

classes sociais que leva a transformar a organização e direção da sociedade. 

Vázquez (1977) pontua que há uma relação entre a produção, a técnica e a ciência, e 

esta é responsável por impulsionar transformações que ocorrem a partir de uma atividade 

teórica e prática. Sendo assim, pode-se concluir que o trabalho docente sofre influencias direta 

destas relações.  

Como já pontuado anteriormente nesta pesquisa o trabalho docente não pode ser 

pensado sem que se considerem a sociedade e seus meios de produção. Ao considerar tais 

elementos é preciso pensar a atual situação das licenciaturas e suas realidades, como descritas 

a seguir.  

 

As licenciaturas têm levado a um tipo tão superficial e frágil de formação  

que se assiste a uma exploração cada vez maior e mais intensa do trabalho 

dos professores na escola, chamados a responderem por si mesmos tanto à 
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continuidade  de sua formação quanto aos problemas de ensino  e 

aprendizagem enfrentados no cotidiano. (LIMONTA e SILVA, 2013 p. 175) 

 

  

Entende-se que as licenciaturas vivem a situação descrita por Vázquez (1977) de que 

a sociedade ao chegar a determinado grau de desenvolvimento, a produção determina a 

ciência e como esta integrará os meios de produção. Limonta e Silva (2013) apontam que o 

trabalho docente em sua condição histórica está inserido numa lógica de produção que irá 

abranger sua formação e seu exercício no trabalho, estando assim, subordinados ao mercado 

capitalista.  

 
Tal subordinação tem se agravado na medida em que se aprofunda a divisão 

do trabalho na escola, e as complexas relações entre formação e trabalho são 

ocultadas numa simples equação: o professor precisa apenas adquirir 

capacidade de transmissão de certas informações via determinadas técnicas. 

(LIMONTA e SILVA, 2013 p. 176) 

 

Acredita-se que pensar a formação docente exige que a mesma seja também refletida 

a partir da prática, pois ao se pensar teoricamente uma situação e excluir sua prática e vice-

versa, exclui-se parte do processo, limitando assim, a compreensão da totalidade. 

Considerando isso Limonta e Silva (2013) afirmam que existe necessidade da constituição de 

uma sólida base teórico-epistemológica do percurso formativo, e que esta se materializa no 

processo da prática do trabalho.  

Assim, a compreensão proposta aqui pauta-se na concepção de formação e de 

trabalho baseada na perspectiva crítica emancipadora, proposta pelos autores Limonta e Silva 

( 2013). A mesma propõe a indissociabilidade teoria e prática na práxis.  

 

Compreendemos a práxis como ação humana transformadora, prática 

eivada e nutrida de teoria, e por isso capaz de superar os primeiros 

estágios do pensamento – constatação e compreensão da realidade – 

para constituir um pensamento novo que ao ser colocado em prática 

pode transformar essa realidade. Nesse sentido, o trabalho docente é 

práxis.  (LIMONTA, e SILVA, 2013 p. 177) 

 

Nesta perspectiva, a transformação só pode ser alcançada por meio da práxis que 

carece da unidade entre as dimensões teóricas e práticas para ser efetivada, assim, considera-

se necessário aprofundar as discussões um pouco mais sobre a relação teoria e prática. 

Parte-se da ideia de que as atividades teóricas existem de maneira autônoma, no 

entanto, sempre relacionadas com a prática, não apenas explicando a prática, como também 

propondo alterações para esta prática a partir de uma perspectiva da ideia. Assim, o sentido da 
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teoria está na antecipação de uma proposta de transformação, bem como também no 

embasamento de uma ação prática.   

 A atividade teórica se distingue da prática em pontos diversos, desde seu objeto, 

processo e resultados. Considera-se que  

 

A finalidade imediata da atividade teórica é elaborar ou transformar 

idealmente, e não realmente a matéria-prima, para obter como produtos, 

teorias que expliquem uma realidade presente, ou modelos que prefigurem 

idealmente uma realidade futura. A atividade teórica proporciona um 

conhecimento indispensável para transformar a realidade, ou traça 

finalidades que antecipam idealmente sua transformação, mas num e noutro  

caso fica intacta a realidade efetiva. (VÁZQUEZ, 1977, p.203). 

 

Enfatizando a sua compreensão de teoria, o autor afirma que ela por si só não é capaz 

de mudar o mundo, porém, tem condições de mudar a maneira como o vemos.  

 
Assim enquanto a atividade prática pressupõe uma ação efetiva de mudança 

sobre o mundo, que tem por resultado uma transformação real deste, a 

atividade teórica apenas transforma nossa consciência dos fatos, nossas 

ideias sobre as coisas, mas não as próprias coisas.    (VÁZQUEZ, 1977, 

p.210). 

 

Com base nestas colocações percebe-se que há dois movimentos que se articulam 

numa unidade, para que de fato haja transformação na esfera da consciência e da realidade.  

Vale ressaltar que ao tratar de teoria e prática, estas não devem ser vistas em oposição uma 

com a outra, mas, como diferentes, pois o que as difere, as tornam também complementares 

entre si. Na verdade, há uma dependência da teoria com a prática, pois a prática é fundamento 

da teoria e oferece subsídios para que o conhecimento seja repensado e progrida.  

 

O conhecimento científico-natural progride no processo de transformação do 

mundo natural em virtude de que a relação pratica de que o homem 

estabelece com ele, mediante a produção material, coloca-lhe exigências que 

contribuem para ampliar tanto o horizonte dos problemas como o das 

soluções. (VÁZQUEZ, 1977, p.215). 

 

Desta maneira, pode-se entender que a necessidade prática do homem é 

impulsionadora do progresso do conhecimento teórico. No entanto, é importante pensar esta 

relação sob outra ótica, como propõe Vázquez (1977, p. 232) ao afirmar que “a teoria não 

corresponde apenas às exigências e necessidades de uma prática já existente”, pois “[...] o 

homem pode sentir necessidade de novas atividades práticas, transformadoras, para as quais 

carece do necessário instrumental teórico”. (VÁZQUEZ, 1977, p.232).  
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Desta maneira, ao compreender que a teoria pode ocorrer como antecipação ideal de 

uma prática não existente, percebe-se que “[...] as relações entre teoria e prática não podem 

ser encaradas de maneira simplista ou mecânica, isto é, como se toda teoria se embasasse de 

modo direto e imediato na prática.” (VÁZQUEZ, 1977, p.233). Portanto, há que se considerar 

sempre a existência de uma relação complexa entre o segmento teórico e prático, que pode 

passar da prática à teoria e vice-versa.  

 

A dependência da teoria em relação à prática, e a existência dessas, como 

último fundamento e finalidade da teoria, evidenciam que a prática – 

concebida como uma práxis humana total – tem primazia sobre a teoria: mas 

esse seu primado, longe de implicar numa contraposição absoluta à teoria, 

pressupõe uma íntima vinculação a ela. (VÁZQUEZ, 1977, p.234) 

 

A partir da exposição acerca da unidade entre teoria e prática, fica evidente que o 

verdadeiro alcance da unidade desses elementos só pode ser possível se estas forem 

compreendidas como autônomas, mas intimamente vinculadas, vínculo este, que pode ser 

observado a todo tempo nas relações humanas. 

Sabe-se que a profissão docente é uma prática social que não se restringe ao 

ambiente escolar, podendo atuar de maneira transformadora nas relações sociais, sendo assim, 

a mesma carece de formação constante que contemple mutuamente a teoria e a prática. 

Ao considerar esses apontamentos, percebe-se que não há possibilidades de conceber 

a docência desvinculada da práxis, assumir uma posição neste sentindo seria negar a função 

social do professor e atribuir para profissão uma finalidade simplista de formadores de mão de 

obra.  

Como já mencionado a práxis possui um lado ideal, teórico, e um lado material, 

propriamente prático, que em unidade se completam. A mesma relação pode ser observada na 

docência em que a unidade teoria-prática é capaz de impulsionar as relações educacionais. 

Muitos estudiosos reconhecem a importância da práxis e apontam-na como sendo essencial 

para a formação do professor, pois apenas por meio dela seria possível articular as referências 

teóricas a prática.   

Callai (2013) afirma que a união entre o saber e o fazer pode colaborar para maior 

consistência e coerência no trabalho educativo, permitindo melhores efeitos no trabalho de 

ensinar e na formação docente. A autora considera importante acentuar ainda que se no curso 

de formação docente o aluno graduando consegue entender os pressupostos que estão 

inseridos na ideia da articulação do saber e do fazer, futuramente como professor, ele poderá 

atuar no mesmo sentido. Sendo assim, a autora enfatiza que a formação sólida não se resume 
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a saber o conteúdo da matéria, é preciso saber muitos outros aspectos que acompanham este 

elemento, conforme já foi apontado.  

Em levantamento realizado por Callai (2013) num projeto de pesquisa entre 2009 e 

2013, a autora analisou colocações de docentes e discentes dos cursos de licenciatura em 

Geografia identificando que grande parte dos alunos consideram as aulas muito teóricas 

(abstratas), havendo uma dificuldade de transpor o que se aprende na universidade para a 

Geografia escolar, impossibilitando uma interação com seus prováveis futuros espaços de 

trabalho. A autora constatou que há um entendimento de que tudo que não é da prática se 

configura como teórico, havendo, portanto, uma confusão acerca do significado do que é 

teoria.  

A pesquisa citada ao propor a caracterização dos problemas enfrentados no curso de 

formação docente identificou que as dificuldades se delineiam, em sua maioria, a partir das 

necessidades surgidas do/no trabalho profissional, ou seja, da prática escolar no cotidiano da 

escola. 

Essa realidade expõe a separação da formação na universidade com a prática 

profissional na escola, em uma análise mais aprofundada é possível afirmar que sugere 

também que a teoria na universidade não tem ocorrido na perspectiva de antecipação da 

transformação da realidade ou de embasamento para a prática.  

Ao que parece a teoria nas salas de aulas tem sido tratada enquanto um aglomerado 

de informações, o que também impede o alcance da práxis. De acordo com Oliveira (2013),  

 

Há uma relação dialética entre teoria e prática, que pressupõe a autonomia e 

a dependência simultânea e recíproca entre os dois termos.  É importante 

explicitar esta posição, visto defender-se que o conhecimento sistematizado 

é um contributo importante para a formação docente. Á prática da docência 

não se materializaria de forma emancipatória apenas pelo exercício 

repetitivo da experiência, a qual, por sua vez, não é uma mera expressão da 

teoria, e também traz contribuição para construção e reconstrução das 

sistematizações teóricas. (OLIVEIRA, 2013.p. 142) 

 

    

Essa situação demonstra que muitas das habilidades que se espera do professor em 

sala de aula não são compatíveis com a formação que ele recebeu durante a sua graduação,   

pois a atuação qualificada do professor deve estar centrada na integração teoria e prática, 

formando assim a unidade da práxis.  

Há um déficit de práticas na formação e também de reflexão dessas práticas, “não é a 

prática que é formadora, mas sim a reflexão sobre a prática. É a capacidade de refletirmos e 
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analisarmos.” ( NÓVOA, 2007, p.15). Destaca-se que esta capacidade de reflexão só ocorre a 

partir de um embasamento teórico qualificado.  

Pensando a formação docente no cenário da globalização, Cavalcanti (2013) 

ressaltou a necessidade de investir na formação geral e básica do professor considerando as 

questões atuais, pois os cursos devem ter em mente as demandas da prática profissional uma 

vez que a formação acadêmica não pode ocorrer desarticulada da realidade da futura atuação 

docente.  

No entanto, os dados apresentados até aqui têm evidenciado que a integração entre a 

universidade, centros formadores e as escolas - locais de atuação, não ocorre com eficiência, 

promovendo assim, uma desarticulação do licenciando com sua futura profissão. Desta forma 

reafirma-se a dificuldade de se efetivar a práxis no processo de formação docente, tornando 

ainda mais necessária a reflexão entre a teoria acadêmica e a prática profissional nas escolas 

de educação básica. 

Cavalcanti (2013, p.81) enfatiza que “nesse sentido é importante que se estabeleçam 

parcerias que permitam trabalhos sistemáticos de integração de instituições formadoras com 

as escolas, com órgãos reguladores da carreira de magistério e com os movimentos de 

profissionais que explicitam os problemas e desafios da profissão”.  

Apropriando-se das colocações realizadas pelos autores acima referenciados, 

compreende-se que há uma necessidade de averiguar quais têm sido os mecanismos e 

processos utilizados para o alcance da práxis na formação docente, buscando ainda identificar 

seus reflexos no cenário educacional. 

Dessa forma, a necessidade de qualificar a formação docente tem sido considerada 

por cientistas e também por parte das políticas públicas, estas iniciam a passos lentos algumas 

propostas que buscam viabilizar a interação da teoria e prática por meio da aproximação do 

aluno acadêmico com a escola básica. Seguindo uma ordem cronológica propõe se apresentar 

algumas iniciativas e como estas pensaram a formação docente.   

Na década de 1990 surge um grande marco no cenário educacional, como apontado 

por Bittar, Oliveira e Morsosini (2008) que se refere à implantação da Lei de Diretrizes e Bases 

Curriculares da Educação Nacional (LDB 9.394/96). A LDB foi organizada pensando os 

níveis da educação, suas estruturas e objetivos. Respeitando o contexto do período, a LDB foi 

responsável por abrir caminho para que uma série de mudanças no contexto nacional fosse 

desencadeada.  

A LDB trouxe em seu primeiro texto, revogado em 2009, no Art. 61, que a formação de 

profissionais da educação de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e 
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modalidades de ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá 

como fundamentos:  “I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 

capacitação em serviço; II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em 

instituições de ensino e outras atividades” (LDB 9.394/96). Nesse artigo já é possível 

identificar a preocupação com a qualificação da formação docente. 

Em 1999 o decreto nº 3.276 que dispõe sobre a formação em nível superior de 

professores para atuar na educação básica, tendo em vista o disposto na LDB, reafirma em seu 

Art. 4.  § 2
o
   que  “qualquer que seja a vinculação institucional, os cursos de formação de 

professores para a educação básica deverão assegurar estreita articulação com os sistemas de 

ensino, essencial para a associação teoria-prática no processo de formação.” 

No ano de 2002, a Resolução CNE/CP 1, apresenta as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, em curso 

de licenciatura e de graduação plena,  que segundo o Art. 1 do documento constituem-se de 

um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização 

institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e 

modalidades da educação básica. 

De acordo com Schneider ( 2007), as DCNs constituem-se numa dentre as muitas  

políticas promulgadas pelo governo brasileiro nas últimas duas décadas visando à melhoria da 

qualidade educacional, neste caso, via à qualificação da formação de professores. Uma vez 

que segundo nas DCNs é estabelecida uma relação homóloga entre o desempenho do 

professor e o de seus alunos. Assim, o discurso da qualidade na educação vincula-se ao da 

formação do professor.  

A autora afirma que as DCNs partiram de uma concepção de que as instituições de 

Ensino Superior apresentavam dificuldades quanto às demandas da formação de professores. A 

partir disso, atribui-se tais dificuldades a problemas pedagógicos que podiam ser observados na 

inadequação dos currículos de formação. Assim a proposta era de uma reforma curricular, que 

segundo a autora esteve substanciada no princípio metodológico traduzido pela ação-reflexão-

ação.  

O Art. 61, como já mencionado anteriormente foi alterado pela Lei nº 12.014, de 

2009, sendo retificado o texto anterior, o novo texto considerou que a formação dos 

profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas 

atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, 

deve ter como fundamentos:  
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I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 

supervisionados e capacitação em serviço; 

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições 

de ensino e em outras atividades. (grifo nosso)  

 

Pensando a formação de professores o texto aponta para necessidade do estágio 

supervisionado, o que não foi considerado anteriormente, mesmo quando a lei já trazia no Art. 

65. que a formação docente, exceto para a educação superior, deveria incluir a prática de 

ensino de no mínimo trezentas horas.    

É importante ressaltar que as ações políticas que buscaram interferir na qualidade da 

formação dos professores contribuíram para a expansão do Ensino Superior no Brasil, como 

possibilidade de aumento do acesso aos cursos de formação de professores, que demandou 

assim a ampliação de universidades e das vagas no Ensino Superior.  

De acordo com Pires (2013) o processo de expansão e interiorização do Ensino 

Superior no Brasil foi orientado por uma ideologia desenvolvimentista, pautada na 

necessidade de qualificação de mão de obra como pré-requisito ao desenvolvimento nacional.  

A LDB, mesmo sendo a responsável por mudanças significativas no Ensino Superior não 

freou o processo expansionista privado, de caráter empresarial, instituído pela “reforma 

universitária” (Lei nº. 5.540/68). Ao contrário, esta lei (LDB 9.394/96) ampliou e instituiu um 

sistema diversificado e diferenciado, por meio, sobretudo, dos mecanismos de acesso, da 

organização acadêmica e dos cursos ofertados.  

Segundo a autora esse processo incentivou a interiorização, seja por meio da criação de 

novos campi ou de novas instituições públicas, seja pela expansão das IES privadas e, entre outros 

objetivos, busca atender aos alunos das camadas mais pobres da população brasileira que não 

possuem condições de se deslocar para os grandes centros urbanos para cursarem o nível superior.  

Nesse contexto de expansão de vagas tanto na rede pública como privada, o Governo 

Federal gerou políticas de acesso e garantia de permanência dos alunos no Ensino Superior. 

As alterações da LDB no ano de 2013, forneceram subsídios legais para essas ações, em seu  

Art. 62.  que trata da formação de docentes para atuar na educação afirma que: 

 

[...] § 4
o
  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão 

mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação 

de docentes em nível superior para atuar na educação básica 

pública. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 § 5
o
  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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas 

instituições de educação superior.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 

Assim foram criados e ampliados diversos programas de concessão de bolsas 

estudantis que respondiam as necessidades de demandas sociais, exemplos, Bolsa Moradia, 

Bolsa Permanência, Bolsa Alimentação e ProUni.  Bolsas destinadas ao incentivo da pesquisa 

e extensão, como previsto no Art. 77 da LDB, também foram distribuídas como as do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa de Bolsas de 

Extensão e Cultura (PROBEC) e Programa Bolsas de Licenciatura  (PROLICEN).  

No âmbito específico da formação de professores tem-se o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), constituindo-se como primeiro programa de bolsas 

visando especificamente à qualificação da formação inicial dos formandos.  

O PIBID foi também o primeiro programa de bolsas de incentivo a melhoria da 

educação básica a ser operacionalizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES).  A Lei nº 11.502, de julho de 2007, inserida nas iniciativas do 

governo de qualificar a formação docente, alterou os objetivos principais da CAPES, que até 

o momento, configuravam-se em subsidiar ações que fomentassem a qualificação das 

políticas de pós-graduação, coordenando e estimulando a formação de recursos humanos 

qualificados para a docência em grau superior, a pesquisa e o atendimento da demanda 

profissional dos setores públicos e privados.  

 Porém a Lei nº 11.502/2007 atribuiu a CAPES a responsabilidade pela formação de 

professores da educação básica afirmando que se trata de uma prioridade do Ministério da 

Educação. De acordo a Lei  o objetivo da alteração é  

 

assegurar a qualidade da formação dos professores que atuarão ou que já 

estejam em exercício nas escolas públicas, além de integrar a educação 

básica e superior visando à qualidade do ensino público. A Política Nacional 

de Formação de Professores tem como objetivo expandir a oferta e melhorar 

a qualidade nos cursos de formação dos docentes. (Lei nº 11.502, 2007) 

 

Considera-se que o PIBID substanciado na proposta de levar o aluno de cursos de 

formação para realização de trabalho conjunto nas escolas básicas, é uma relevante iniciativa 

para o alcance de uma formação centrada na práxis. Porém, a reflexão do PIBID e seus efeitos 

práticos necessitam de um olhar crítico que busque a sua origem enquanto política pública, 

sem desconsiderar suas possíveis contribuições para melhoria da educação.  

 

2.3 O PIBID e o desafio da práxis na formação docente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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O PIBID surge enquanto política pública educacional inserida num cenário de 

constantes transformações, e por isso sua análise não pode se alienar do contexto em que se 

insere.   Portanto, a discussão proposta neste subtítulo, pretende uma análise do PIBID em seu 

contexto geral, sob duas perspectivas: a de política pública e a de experiência formativa, 

proposta como uma resposta à práxis.  

 

2.3.1 Políticas públicas educacionais do mundo globalizado 

 

Partindo do princípio da necessidade de compreensão da reestruturação do modo de 

produção capitalista, nesta divisão do texto, propõe-se uma breve discussão teórica acerca da 

globalização, nome que designa as constantes mudanças no cenário contemporâneo, bem 

como, as suas implicações na educação.  

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) consideram que a “globalização” é uma expressão 

que designa o período vivenciado, assim como a etapa de desenvolvimento do capitalismo. 

Suas características podem ser observadas em vários setores da sociedade, mas cabe aqui 

destacar suas principais implicações a educação sendo: 

 

a) exige novo tipo de trabalhador mais flexível e polivalente, o que provoca 

certa valorização da educação formadora de novas habilidades cognitivas e 

competências sociais e pessoais; 

b) leva o capitalismo a estabelecer para a escola finalidades mais 

compatíveis com os interesses do mercado; 

c) modifica os objetivos e as prioridades da escola; 

d) produz modificações nos interesses, necessidades e valores escolares; 

e) força a escola a mudar  suas práticas por causa do avanço tecnológico dos 

meios de comunicação e da introdução da informática; 

f) induz alteração na atitude do professor e no trabalho docente, uma vez que 

os meios de comunicação e os demais recursos tecnológicos são muito 

motivadores. (LIBÂNEO, OLIVEIRA E TOSCHI, 2012, p. 62) 

 

Essa exposição é um retrato do cenário geral da educação e chama atenção para uma 

mudança na qual a ciência e a tecnologia assumam papeis essenciais, fazendo com que a 

sociedade seja definida segundo o estágio informacional e tecnológico que se encontra.  

Santos (2006) também aponta que este período de transformações e mudanças 

contínuas está vinculado ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, denominando-o  

como  período técnico - científico- informacional, afirmando que este relaciona-se 

intimamente com a terceira revolução industrial, unindo técnica e ciência, que assumem os 

interesses do mercado expandindo e consolidando a globalização.  
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Outro aspecto marcante da Globalização refere-se ao seu potencial de disseminação 

das informações que ocorre por diversos meios na atualidade de maneira muito eficaz,  sendo 

que a escola não é mais o único meio de se obter informações.  

Nesse ponto da discussão questiona-se: qual será, então, a verdadeira função da 

escola no contexto da globalização? Sobre esta indagação Pimenta (2013), esclarece que o 

primeiro passo para que a escola receba seu merecido reconhecimento é que seja feita a 

distinção de  informação e conhecimento, porquanto se a educação for vista apenas como 

transmissora de informações, a autora afirma que ela tende a desaparecer, pois não apresenta a 

eficácia dos meios de comunicação neste processo. Sendo assim, a autora enfatiza que a 

construção do conhecimento deve ser a função da escola e que conhecer é mais que obter 

informações.  

 

Conhecer significa trabalhar as informações, ou seja, analisar, organizar, 

identificar suas fontes, estabelecer as diferenças destas na produção da 

informação, contextualizar, relacionar as informações e a organização da 

sociedade, como são utilizadas para perpetuar a desigualdade social. 

(PIMENTA, 2013, p.94) 

 

 

Acerca desta discussão, afirma-se que a situação atual exige que a escola busque a 

formação de sujeitos mais preparados e qualificados para lidar com o novo contexto, assim, a  

ação da escola deve ultrapassar a transmissão de informações e trabalhar as informações na 

perspectiva de transformá-las em conhecimento por meio de análise crítica. 

A partir dessa discussão, a importância da educação e seu verdadeiro objetivo que é o 

de formar cidadãos críticos, éticos, solidários, preparados e conhecedores para um novo 

tempo, é evidenciada. No entanto, é necessário refletir se tal objetivo tem sido considerado 

dentro da proposta educacional da globalização. 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) afirmam que organismos multilaterais vinculados 

ao capitalismo traçaram políticas educacionais voltadas aos países pobres, com bases em seus 

interesses que se resumem quase exclusivamente em otimizar os sistemas escolares, 

objetivando a intelectualização do processo produtivo e indução do consumo.  

O Brasil dentro deste cenário de globalização tem se ajustado às exigências impostas 

pelo sistema, desde 1990 têm se implantado políticas econômicas e educacionais de ajuste, a 

fim de instituir diretrizes e medidas pelas quais o país se moderniza.  

Inserida num projeto de globalização com princípios neoliberais, nas últimas décadas 

a educação tomou grande espaço nas discussões políticas. Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) 
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explicam esta situação esclarecendo que o mercado passou a necessitar de trabalhadores com 

habilidades de comunicação, abstração, visão de conjunto, integração e flexibilidade para 

acompanhar os avanços científico-tecnológicos. Assim, como tais habilidades levam um 

prazo para serem desenvolvidas, delegou-se à educação básica a função primordial de 

desenvolvê-las, além de desenvolver competências sociais necessárias à adaptação do 

indivíduo no novo paradigma produtivo, e de formar o consumidor competente exigente e 

sofisticado.  

De acordo com os autores a mesma lógica se aplica às universidades, que segundo a 

lógica global deve buscar constantemente a qualidade total dos serviços, bem como formar 

profissionais capazes de corresponder sempre às novas necessidades do mercado. Sendo 

assim, indaga-se aqui: como o processo de formação de professores está inserido dentro dessa 

lógica?  

De acordo com Cavalcanti (2013) há um intenso debate nas últimas décadas sobre 

políticas públicas referentes à formação de professores. Em relação a esse tema há uma série 

de ações de implementação de projetos, de encaminhamento e aprovação de leis que tem 

afetado significativamente o mundo da educação brasileira.  

Postula-se que ao repensar a educação, identifica-se que  o mundo contemporâneo 

exige, de fato, novas formas de preparações para vida social e profissional, mas há que se 

pensar quais são os valores que norteiam estas práticas de transformação.  Por isso, há 

preocupações e questionamentos quanto ao conjunto de políticas públicas propostas para a 

educação sendo,  

 

Em primeiro lugar, quanto ao entendimento que elas estejam priorizando as 

mudanças na educação para atender à política econômica, ou seja, de que as 

mudanças fazem parte de uma concepção geral de articulação entre educação 

e projeto econômico do país ou, mais diretamente, de que as mudanças 

buscam uma vinculação acentuada da formação profissional acentuada ao 

trabalho. (CAVALCANTI 2013 p. 64)  

 

Afirmando que as mudanças no âmbito da produção em razão do avanço da ciência e 

da tecnologia têm gerado uma situação de competitividade, que irá atingir a organização 

social em todas as suas facetas, Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 107) consideram que 

ocorre  

 

Um novo paradigma produtivo em nível mundial, o qual implica profundas 

mudanças na produção, na aprendizagem, na difusão do conhecimento e na 

qualidade dos recursos humanos. A competitividade instalada e requerida 
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pelo capital transnacional passa, cada vez mais, pelo desenvolvimento do 

conhecimento e pela formação de recursos humanos, atribuindo papel central 

à educação.  

  

Logo, entende-se que compreender a educação no cenário atual exige refletir quais as 

repercussões práticas do modo de produção capitalista sobre as instituições de ensino e suas 

ações. Verifica-se que a educação tem cumprido papel central no processo produtivo por se 

responsabilizar pela formação de mão de obra. Porém, não se deve perder de vista as funções 

sociais da educação, pois elas devem ser prioridade  na formação do indivíduo. 

 Na nova ordem mundial, Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) salientam que o 

investimento em educação permite o aumento da produtividade e do crescimento econômico, 

pois as ações são executadas numa sociedade de livre mercado. Assim, a educação passa 

dentro deste cenário a objetivar o aumento da quantidade e qualidade da produção.  

 Considera-se importante, então, realizar um esforço para pensar a formação docente a 

partir de uma criticidade, considerando que o investimento na formação qualificada de 

professores concretiza-se como uma via de mão dupla. Entende-se que eles poderão atuar nas 

escolas básicas contribuindo para melhor desenvolvimento dos alunos – intelectual, cognitivo, 

social, emocional –, mas prepara-os também enquanto mão de obra para o mercado de 

trabalho. 

Ou seja, não há apenas uma preocupação em melhorar a educação por meio do 

aprimoramento da formação do docente, as políticas públicas trazem em si ideologias do 

capital, que pretendem, antes de tudo, formar mão de obra qualificada para o mercado de 

trabalho. Desta forma, nota-se que a correção das deficiências da formação docente por parte 

do poder público pode ser explicada pela lógica da globalização, que é o de formar mão de 

obra qualificada.  

De acordo com Pimenta (2013), tratar o tema do trabalho na educação é um desafio. 

Há um discurso de que a escola precisa preparar os jovens para o mundo do trabalho que 

exige novas competências, para que estejam inseridos dentro das configurações atuais do 

processo de produção. Segundo a autora, nessa realidade, a preocupação dos organismos 

estatais gestores do processo educacional, está voltada para a geração de mais lucros, porém, 

não se coloca em pauta o desenvolvimento da capacidade de pensar soluções para uma melhor 

distribuição do que gera com o lucro.  

  Vale ressaltar que não se pretende aqui negar que tais políticas possuem contribuições 

positivas em alguns aspectos. Ao PIBID, por exemplo, têm sido apontadas relevantes 

contribuições positivas ao processo de formação inicial de alunos licenciandos. Desta forma, 
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na sequência do trabalho, será realizada uma análise da proposta do PIBID enquanto política 

pública, explorando seus objetivos e metas, bem como realizando a análise de alguns relatos 

de participantes do programa.  

 

2.3.2 PIBID como uma política ao encontro das demandas para a formação docente  

 

O PIBID é uma política pública que foi criada inserida no contexto social mencionado 

anteriormente, tendo sua primeira chamada pública no final do segundo semestre do ano 

2007. Essa chamada operacionalizava o programa destacando que se tratava de ação conjunta 

do Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior - SESU, da 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, e do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.  

Segundo a chamada pública de 2007, objetivava-se a seleção de projetos que 

estivessem aptos a cumprir os objetivos propostos pelo programa, sendo eles: 

 

a) incentivar a formação de professores para a educação básica, 

especialmente para o ensino médio; b) valorizar o magistério, incentivando 

os estudantes que optam pela carreira docente; c) promover a melhoria da 

qualidade da educação básica; d) promover a articulação integrada da 

educação superior do sistema federal com a educação básica do sistema 

público, em proveito de uma sólida formação docente inicial; e) elevar a 

qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores 

nos cursos de licenciaturas das instituições federais de educação superior; f) 

estimular a integração da educação superior com a educação básica no 

ensino fundamental e médio, de modo a estabelecer projetos de cooperação 

que elevem a qualidade do ensino nas escolas da rede pública; g) fomentar 

experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que 

utilizem recursos de tecnologia da informação e da comunicação, e que se 

orientem para a superação de problemas identificados no processo ensino-

aprendizagem; h) valorização do espaço da escola pública como campo de 

experiência para a construção do conhecimento na formação de professores 

para a educação básica; i) proporcionar aos futuros professores 

participação em ações, experiências metodológicas e práticas docentes 

inovadoras, articuladas com a realidade local da escola. (CHAMADA 

PÚBLICA PIBID, 2007, p.02. grifo nosso)  

   

A análise dos objetivos propostos pelo programa evidencia sua intenção de atingir 

pilares essenciais para a formação, sendo eles o ensino, a extensão e a pesquisa. Deve se 

destacar ainda que tais objetivos apresentam forte apelo à integração da Universidade com a 

escola básica e às possibilidades de proporcionar participação na prática docente ainda no 

processo de formação inicial.   
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Apenas no primeiro semestre de 2009 os primeiros projetos começaram suas 

atividades, havendo desde então uma grande ampliação do programa em nível nacional, sendo 

que, segundo o Relatório de gestão 2009 – 2013 publicado em 2013, no intervalo dos anos 

que compreendem o relatório, mais sete editais foram lançados, sendo ampliadas as 

instituições de Ensino Superior  estaduais, municipais e as sem fins lucrativos. O relatório 

ressalta que de um total de 3.088 bolsistas em dezembro de 2009, o programa cresceu para a 

concessão de 49.321 bolsas, em 2012. Nos editais de 2013, foram aprovadas a ampliação de 

projetos existentes, a inclusão de novos subprojetos/áreas e a participação de bolsistas do 

ProUni, alcançando-se assim no ano de 2014 o número de 90.254 concessões, distribuídas em 

2.997 subprojetos, abrangendo perto de cinco mil escolas de educação básica, com a 

participação de 284 instituições. 

Neves (2014) na qualidade de diretora de Formação de Professores da Educação 

Básica, na CAPES, pontuou em entrevista concedida à revista Presença Pedagógica, que o 

PIBID possui como principal objetivo incentivar a formação de docentes em nível superior 

para lecionar na educação básica. Com isso, busca-se elevar a qualidade da formação inicial 

de professores nos cursos de licenciatura e promover a integração entre a universidade e a 

escola básica. 

A diretora de formação salienta que a proposta do PIBID inclui a mobilização de 

professores da educação básica para que atuem como coformadores dos futuros docentes, 

permitindo a inserção dos graduandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

oportunizando a criação e participação de experiências metodológicas e tecnológicas e de 

práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar. 

Conforme informações divulgadas pela CAPES (2015), o PIBID oferece as seguintes 

modalidades: bolsa de iniciação à docência (BID) para estudantes de licenciatura das áreas 

abrangidas pelo programa (R$ 400,00); supervisão para professores de escolas públicas de 

educação básica (R$765,00); supervisão – coordenador de área  para professores da 

licenciatura que coordenam subprojetos (R$1.400,00); coordenador de gestão de processos 

educacionais para o professor da licenciatura que auxilia na gestão do projeto na Instituição 

de Ensino Superior  (IES) (R$1.400,00); coordenador institucional para o professor da 

licenciatura que coordena o projeto PIBID na IES (R$1.500,00).  

Botelho (2012), coordenador do PIBID de Letras na Universidade Federal do Piauí – 

UFPI atribui méritos ao programa, ressaltando que é louvável a iniciativa de remunerar todos 

os envolvidos no projeto, afirmando que sem a contrapartida da remuneração certamente o 
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programa teria fracassado, como tantas outras iniciativas no passado. Para o autor não há 

possibilidades de mudanças sem investimento.     

Os editais subsequentes à primeira chamada esclareciam que o PIBID era uma 

resposta à legislação, afirmando que; 

A Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), no cumprimento das atribuições conferidas pelo Decreto nº 7.692, 

de 02 de março de 2012, torna público que receberá de Instituições de 

Ensino Superior  (IES) propostas de projetos a serem apoiados no âmbito do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), atendendo 

às atribuições legais de induzir e fomentar a formação inicial de 

profissionais do magistério (Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007), às 

diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto 

nº 6.094, de 24 de abril de 2007), aos princípios estabelecidos na Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica 

(Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009 e Lei n° 11.947, de 16 de junho de 

2009, no seu art. 31), ao Decreto 7.219, de 24 de junho de 2010, e em 

conformidade com a Portaria Capes nº 96, de 18 de julho de 2013, e demais 

normas aplicáveis. ( Edital Nº 061/2013, 2013, p.1) 

  

Assim, atuando como iniciativa para fomentar a formação inicial, a proposta do 

PIBID traz claramente em suas concepções formadoras a busca pela aproximação da teoria 

com a prática, distinguindo-se do Estágio,  

 
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. (RELATÓRIO DE GESTÃO 2009-2013, 2014, p. 28) 

 

 Lima et al (2012), na qualidade de coordenadores de área do Programa expõem  a 

experiência de alunos Pibidianos do curso de Biologia  da UFPI,  que após a inserção no 

PIBID   desenvolveram visivelmente maior iniciativa, principalmente nas atividades que 

envolvem as competências de exposições de ideias e preparação de materiais didáticos. 

Segundo o autor, por meio da participação no programa, os alunos puderam realizar 

atividades como a produção de aulas contextualizadas com temas cotidianos locais, 

preparação de matérias e experimentos para relacionar teoria e prática nas aulas, análise do 

livro didático etc. 

Para Lima et al (2012), não há dúvidas de que o programa possibilitou um 

amadurecimento dos discentes nas suas atividades, principalmente naquelas relacionadas ao 

ofício do magistério. 
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Diversos trabalhos que abordam as atividades práticas realizadas por Pibidianos no 

espaço escolar podem ser encontrados em forma de artigos, resumos e relatos de experiência 

em eventos direcionados à licenciatura e também ao PIBID exclusivamente
1
. A existência de 

tais relatos, feitos pelos próprios alunos, na maioria dos casos, pressupõe que estes estão 

vivenciando sua futura profissão, além de colaborar para o desenvolvimento da pesquisa ao 

divulgar suas experiências em eventos científicos.  

 Farias e Rocha (2012) buscaram averiguar quais os motivos levaram alunos de 

licenciatura a participarem do PIBID. Segundo os dados apresentados na pesquisa todos os 

apontamentos dos alunos licenciandos convergem para os anseios dos graduandos em ter 

experiências com a prática docente, considerada por eles como uma carência nos cursos de 

licenciatura. Os alunos afirmaram ter alcançado, por meio da sua participação no PIBID, 

diversas contribuições positivas, como por exemplo: conhecer a realidade da sala de aula 

enquanto professor, já que antes sua visão era a de aluno; abandonar a prática de ensino 

baseada na intuição, para por meio de uma sistematização substituí-la pelo conhecimento 

teórico, que poderá ser aplicado nas atividades práticas propostas pelo subprojeto do 

programa. Com base nessas colocações é possível afirmar que o PIBID tem permitido novas 

práticas formativas.  

Entende- se que uma das maneiras de refletir sobre o PIBID e suas práticas é por 

meio do conteúdo presente nas publicações de periódicos, nas dissertações e teses defendidas 

junto aos programas de pós-graduação em Educação no país, bem como nas apresentações 

nos eventos nacionais da área da Educação.   

A literatura dos registros de experiências do PIBID apresentadas por Farias e Rocha 

(2012), Lima et al (2012), Botelho (2012) evidenciam resultados positivos à formação dos 

alunos graduandos, bem como as escolas que os receberam para a efetivação do programa. 

Esses relatos consistem um  ponto importante para essa pesquisa, pois  evidenciam que o 

PIBID tem atuado como um instrumento estratégico no processo de formação de professores.  

Farias e Rocha (2011) compreendem o PIBID como política capaz de promover o 

desenvolvimento de uma profissionalidade docente, sustentada por uma racionalidade 

pedagógica e uma práxis educativa de caráter emancipador.  

                                                 
1
 Entre os eventos mais relevantes, destaca-se o Encontro Nacional das Licenciaturas e Seminário 

Nacional do  PIBID,  que ocorriam anualmente até 2014. Em decorrência dos cortes de verbas, no 

ano de 2015 o referido evento foi substituído por encontros regionais.  
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Ao contrapor a realidade que a formação inicial docente necessita de reflexões que 

apontem caminhos que aproximem os alunos de suas práticas profissionais com base nas 

experiências relatadas nos depoimentos mencionados anteriormente, acredita-se que o PIBID 

se apresenta como uma resposta à demanda da formação docente, podendo auxiliar na 

experiência formativa de maneira positiva, oferecendo melhor qualificação aos profissionais, 

inclusive auxiliando no alcance da práxis.  

 

2.3.3 PIBID e suas possibilidades enquanto proposta formativa 

 

 As experiências relatadas permitem a compreensão de que o PIBID pode atuar como 

uma proposta formativa para a práxis, conforme entendimento desenvolvido no item 2.2. 

Considerando que  as atividades teóricas estão sempre relacionadas com a prática, explicando-

a e também propondo alterações, essa compreensão se dá embasada na certeza de que  o 

PIBID oferece possibilidades para a efetivação dessa relação, possuindo assim capacidade de  

transformação da realidade.   Dessa forma, essa seção do texto realizará um esforço para 

pensar como a proposta do PIBID contempla pontos centrais para a qualificação da formação 

docente e profissionalização da prática.  

Em estudo avaliativo do PIBID realizado pela Fundação Carlos Chagas (2014) - na 

qual utilizou-se de questionários digitais para abordar todos envolvidos no programa -  ele é 

apresentado como modelo de proposta capaz de atingir as demandas da formação docente,  

por oferecer possibilidades de romper com o modelo aplicacionista de formação.  O relatório 

considera que apesar do curto espaço em vigor, já é possível identificar melhorias no processo 

de formação inicial devido ao programa. Destaca- se a integração entre teoria e prática e 

aproximação entre universidades e escolas públicas de educação básica, melhoria no 

desempenho escolar dos alunos envolvidos, articulação entre ensino, pesquisa e extensão, e 

aumento da produção de materiais didáticos e produtos educacionais.  

Sobre o modelo “aplicacionista”, algumas formulações são interessantes. Segundo 

Tardif (2014), os cursos de formação são globalmente idealizados segundo um modelo em 

que os alunos passam certo período da formação assistindo a aulas de disciplinas de 

conhecimentos proposicionais, em seguida assumem Estágios, durante os quais devem “ 

aplicar” esses conhecimentos.  No entanto, neste momento os alunos descobrem que tais 

conhecimentos não se aplicam tão bem na ação cotidiana. Pimenta e Lima (2012) tecem 

considerações neste mesmo caminho, afirmando que os cursos de formação de professores 

tornaram-se um conjunto de disciplinas desconectadas.  
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Compreende-se que a dificuldade desse modelo reside no fato de que sua 

organização curricular é baseada em uma lógica disciplinar focada no conhecimento “teórico” 

e distanciada do estudo da realidade das escolas e professores, resultando na dissociação entre 

o conhecer e o fazer na formação docente.  Ele leva a realçar a dicotomia entre teoria e prática 

à medida que ele contribui para a falsa ideia de que durante um tempo os graduandos devem 

ter aulas teóricas (dissociadas de suas práticas) e, após isso, no Estágio terão atividades 

práticas (aprender a ser professor). 

Essa realidade é apontada por Pimenta e Lima (2012, p.33) ao afirmarem que “ o 

Estágio sempre foi identificado como a parte prática dos cursos de formação de profissionais, 

em contraposição a teoria.” Como resultado dessa dicotomia, observa-se relatos  como o 

citado por Pimenta e Lima (2012) em que uma aluna afirma que “ na prática a teoria é outra”. 

Por meio desta afirmação, percebe-se que teoria e prática enquanto unidade é algo 

desconhecido para a referida aluna. 

O estudo realizado pela Fundação Carlos Chagas (2014) considerou que há uma 

necessidade de repensar os atuais modelos de formação, estabelecendo um diálogo mais 

estreito com a realidade e com as situações concretas do trabalho docente. Desta maneira é 

urgente que as instituições formadoras incorporem ao discurso e às práticas formativas do 

Ensino Superior  uma nova epistemologia na formação de professores, mantendo uma relação 

mais próxima com as escolas e com as situações concretas do trabalho docente. 

A primeira pergunta que se faz então dentro da situação exposta é: em que medida a 

proposta do PIBID pode contribuir para romper com a dicotomia teoria e prática abrindo 

caminhos para uma nova epistemologia na formação de professores?  

Coloca-se inicialmente que o PIBID pode romper com a ideia de separação da 

formação em dois momentos o “teórico” e o “prático”. Essa possibilidade surge a partir do 

momento em que alunos da licenciatura podem se inscrever no programa antes do período 

denominado Estágio. Iniciando desde os primeiros períodos do curso sua formação teórico-

prática, o que permite, inclusive, atuar como uma somatória ao aluno para quando ele for se 

inserir no Estágio. 

Em artigo publicado no Seminário Internacional de Educação Superior, Paschoal e 

Carvasan (2014) relatam suas experiências enquanto bolsistas de iniciação à docência da 

Universidade Estadual de Londrina. Os alunos pibidianos desenvolveram uma pesquisa a fim 

de realizar uma reflexão sobre a contribuição dos professores do ensino de Geografia na 

formação de cidadãos críticos. 
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 A partir disso foi desenvolvido um trabalho com alunos do ensino médio de uma 

escola pública, “visando testar os conhecimentos acadêmicos e reelaborá-los à luz das 

experiências possibilitadas no ‘chão’ da escola.” (PASCHOAL E CARVASAN, 2014, p. 01) 

O trabalho designou aos bolsistas do PIBID/Geografia a incumbência de desenvolver 

atividades que fossem capazes de despertar nos alunos da escola a capacidade de pensar, de 

agir com criatividade e com autoria de pensamento, de maneira que pudessem exercitar sua 

cidadania não apenas como meros reprodutores do que a mídia apresenta, mas sim como 

agentes de transformação do meio em que vivem. 

De acordo com os pibidianos, como resultado dessa experiência explicitou-se a 

importância do conhecimento prévio sobre os temas discutidos na atualidade,  

 

verificou-se que a teoria sem a prática não gera resultados satisfatórios, a 

importância do planejamento prévio das atividades a serem executadas na 

sala de aula aliado ao conhecimento sobre os temas discutidos na atualidade 

possibilita aos educandos uma aproximação dos temas tratados nas aulas de 

Geografia com a sua realidade vivida. A participação no PIBID, de maneira 

indireta, incentiva o licenciando, futuro docente, a praticar a teoria que 

estuda teorizando sobre o ensino que ministra em busca de se tornarem 

pesquisadores da sua própria prática. (PASCHOAL E CARVASAN, 2014, 

p. 07). 

 

 

Acredita-se que o PIBID pode possibilitar, não apenas indiretamente, mas 

diretamente, que o aluno pratique a teoria que estudou, tornando-se pesquisador da própria 

ação, como propõe a prática reflexiva. Assim, consequentemente, ao pensar sua prática o 

aluno reflete também sobre seu embasamento teórico podendo então unir tal reflexão em uma 

ação para a práxis.  

Há uma busca de renovar os estudos sobre a prática profissional docente de modo 

que eles respondam as demandas da formação. No entanto, essa busca só pode ser alcançada 

ao passo que os próprios autores da ação se tornam pesquisadores.  

Essa proposta remete-se a ideia de formação contínua sendo apontada  por 

Guimarães (2015) que afirma haver uma demanda por formação continuada e esta deve 

enfocar a condição permanente de aprendiz do professor,  que problematiza a sua experiência 

e o seu desenvolvimento.  

Por outro caminho, mas também preocupados em destacar dimensões da formação 

do professor, Khaoule e Souza (2013) consideram a pesquisa como importante atividade nos 

currículos de formação por acreditarem que ela proporciona ao professor uma ação como 

sujeito real e concreto da profissão.  A inserção da pesquisa na formação amplia as 
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possibilidades de alteração do tradicional modelo dos cursos de formação de professores rumo 

à inserção crítica e transformadora da realidade escolar.  

Richter (2013) caminhando para o mesmo raciocínio também pontuou que a pesquisa 

é elemento importante para a formação e para a qualificação da atuação docente, pois  

 

qualifica o trabalho do professor para a esfera da análise crítica de suas ações 

a partir da realização de estudos e investigações no âmbito escolar, e 

contribui, de forma significativa, para reorganização de seus saberes 

científicos e pedagógicos. É importante destacar que o desenvolvimento da 

pesquisa colabora para superar uma dicotomia entre teoria e prática, já que a 

organização e a realização de um estudo exige, ao mesmo tempo, que o 

docente recupere conhecimento conhecimentos basilares de sua ciência e os 

contraponha com os contextos pertinentes a prática escolar. (Richter, 2013, 

p.111) 
 

Dentro desta exposição espera-se ter evidenciado como a pesquisa é importante para 

a formação qualificada do professor, atuando como caminho para a prática reflexiva. Ela é, 

dessa maneira, um dos pilares para formação e atuação qualificada. 

A essa altura da análise propõe-se um segundo questionamento: o PIBID oferece em 

sua proposta bases incentivadoras para a pesquisa?  

A análise dos documentos que legalizam o programa (editais e regulamento), junto 

aos relatos de experiência, demonstra que o PIBID é capaz de impulsionar as pesquisas 

vinculadas à formação de professores.   

Steinke e Carvalho (2013), em seu estudo, compreendem o Programa como sendo 

uma iniciativa pública que proporciona a estudantes de graduação pensar a formação docente. 

Pinheiro (2015) afirma que o PIBID tem apresentado significativa participação em eventos, 

sendo representado por professores e alunos.  

Segundo Civardi e Paniago (2016), ao inserir o licenciando numa realidade escolar 

específica, o Pibid possibilita que o futuro professor compreenda o momento histórico 

particular no qual está atuando e sinta-se estimulado a procurar soluções para os problemas 

que lhe são apresentados. Nessa condição é possível afirmar que o PIBID atua no campo 

reflexivo e investigativo.  

As colocações de Steike e Carvalho (2013), Pinheiro (2015) e Civardi e Paniago 

(2016) permitem a reafirmação de que o PIBID contribui para a pesquisa, contribuindo, 

portanto, também para a formação.  
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De acordo com Bueno (2013), a participação no PIBID permite que os bolsistas 

transitem no espaço da escola para a universidade e da universidade para a escola, gerando 

assim, uma troca de experiências e consequentemente reflexões sobre a mesma.  

A fala de Bueno nos atenta ao fato de que o PIBID, incentiva a pesquisa não só para 

os bolsistas de iniciação à docência, mas possibilita também uma aproximação do professor 

da educação básica (que muitas vezes encontra-se repetindo uma mesma experiência a muitos 

anos) com a universidade e com a pesquisa. Assim, o professor da escola é instigado a 

pesquisar sua própria ação, refletindo acerca de sua experiência e assumindo também um 

papel coformador para os pibidianos.  

Ainda sobre pontos centrais para a qualificação da formação e da atuação docente, é 

preciso destacar a necessidade de conhecimentos didático-pedagógicos que subsidiem uma 

prática eficiente. De acordo com Libâneo (1994), o processo de ensino-aprendizagem é 

fundamentalmente um trabalho pedagógico, assim, o professor deve ter condições 

metodológicas e organizativas para viabilizá-lo na escola, a fim de que o aluno consiga 

assimilar os conhecimentos e experiências humanas acumuladas durante os anos.   

Richter (2013) ressaltou que todo o saber acumulado e aprendido pelo decente 

precisa se adequar às atividades didáticas de sala de aula.  Isto significa que é fundamental 

que o profissional da educação utilize meios pedagógicos, como planejamento escolar, a 

elaboração de recursos didáticos e o processo de avaliação, por exemplo, para que então o 

aluno compreenda o conteúdo proposto. 

Assim, dando continuidade às indagações aqui presentes, parte-se para o terceiro 

questionamento: a proposta do PIBID contribui para a formação didática e pedagógica? 

Em trabalho publicado no Encontro Nacional de Práticas de Ensino em Geografia, 

por pibidianos, Carvalho et al (2013) apresentou o uso da bússola caseira como uma 

metodologia de ensino para conteúdos vinculados a cartografia.  Os autores afirmaram que a 

aplicação da metodologia deu-se da seguinte maneira: 

 

Para a aplicação da metodologia, inicialmente foi escolhido o ano em que 

trabalharíamos. Optando-se pelo 6° ano do ensino fundamental 2, pois 

consideramos que durante este ano o conteúdo de cartografia é abordado de 

forma mais aprofundada. Após a escolha do ano, elaborou-se um 

questionário contendo dez questões sobre temas da cartografia tais como: 

orientação, fuso horário, escala e representações. Este questionário foi 

aplicado aos alunos, que receberam apenas as instruções necessárias para 

que compreendessem o que as questões pediam, afim de não influenciarmos 

em suas respostas. Vale ressaltar que quando eles o responderam já haviam 

recebido aulas teóricas sobre todos os temas. A etapa seguinte foi o estudo 

de metodologias que pudessem abordar com os alunos o tema de orientação, 
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optou-se pela construção da bússola caseira, pois com ela poderíamos 

trabalhar o tema citado, e a mesma constituía-se como uma atividade, que 

não necessitaria de grandes recursos, seria possível reutilizar os materiais 

para outras atividades. O intuito da atividade proposta era que os próprios 

alunos construíssem uma bússola, e compreendessem seu funcionamento, e 

por meio dela conseguissem realizar observações como: qual direção sua 

casa estava localizada, a unidade de saúde do bairro, a quadra da escola etc. 

[...] Em intervalo de um mês, reaplicamos as duas perguntas contidas no 

questionário, que abordavam sobre orientação, a fim de averiguar a 

aprendizagem dos alunos.  (CARVALHO et al, 2013, p.05) 

 

 

Os autores desse trabalho são bolsistas do programa e demonstram em sua fala que 

houve uma preocupação de planejar a ação, de pensar em recursos didáticos capazes de 

facilitar a aprendizagem dos alunos e de avaliar a prática. Desta forma, entende-se que a 

proposta do PIBID é capaz de fomentar também uma formação pedagógica.  

Com base em pesquisa elaborada por Bueno (2013), a partir de sua experiência como 

coordenadora do PIBID de Geografia da UFG (Regional Goiânia) desde 2010, a autora 

pontuou que o PIBID possibilita aos alunos bolsistas a construção de novos saberes. Entre tais 

saberes destacam-se os fundamentos teóricos, os procedimentos e as atitudes pedagógicas e as 

reflexões teórico-práticas sobre as atividades executadas.  

No regulamento do PIBID, afirma-se que um dos objetivos do programa consiste em  

inserir  os formandos 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.  

Considerando esse objetivo que propõe a participação dos futuros docentes na 

elaboração e execução de metodologias, é possível afirmar que a proposta do programa 

considerou a necessidade de uma formação didático-pedagógico para o licenciando.  

O PIBID contribui ainda com o estudo dos saberes específicos ao passo que o 

processo de planejamento de uma metodologia requer conhecimento sobre o conteúdo a ser 

trabalhado.  

Na busca de demonstrar as possibilidades do PIBID enquanto proposta formativa 

propõe-se ainda uma última reflexão. Sabendo que a prática é um ponto relevante das 

discussões acerca da formação qualificada de professores e o currículo a contempla por meio 

de uma longa carga horária designada ao Estágio, indaga-se: o que difere o PIBID do estágio? 
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A resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena,  pontua que  

 

Art. 12.  Os cursos de formação de professores em nível superior terão a 

sua duração definida pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução 

específica sobre sua carga horária. § 1º A prática, na matriz curricular, não 

poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a restrinja ao estágio, 

desarticulado do restante do curso. § 2º A prática deverá estar presente 

desde o início do curso e permear toda a formação do professor. § 3º No 

interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes 

curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas 

terão a sua dimensão prática. 

 5 Art. 13. Em tempo e espaço curricular específico, a coordenação da 

dimensão prática transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a 

articulação das diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar. § 1º 

A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e 

reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro 

dessas observações realizadas e a resolução de situações-problema. § 2º A 

presença da prática profissional na formação do professor, que não 

prescinde da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com 

tecnologias da informação, incluídos o computador e o vídeo, narrativas 

orais e escritas de professores, produções de alunos, situações simuladoras 

e estudo de casos. 

 

A resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, institui a duração e a carga 

horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 

Educação Básica em nível superior. A mesma traz em seu Art. 1º  que 

 

 A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será 

efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e 

oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos 

dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes 

comuns: I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

vivenciadas ao longo do curso; II - 400 (quatrocentas) horas de estágio 

curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso; III - 

1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural; IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de 

atividades acadêmico-científico-culturais. (BRASIL, 2002, p. 01)  

 

Ambas as resoluções evidenciam uma preocupação com uma formação que 

contemple a prática na formação, sendo que a CNE/CP 1 (2002) enfatiza ainda que esta 

prática não poderá ficar reduzida a um espaço do Estágio desarticulado do restante do curso, 

mas deve estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor. 

Neste contexto é possível atribuir ao PIBID certa relevância em suas ações, pois sua proposta 
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permite que ele atue como caminho facilitador para que essa prática esteja articulada desde o 

início da formação do licenciando, permitindo, pois, o ingresso de alunos no programa 

independente   do período de formação em que o aluno se encontra. Assim, tanto um aluno do 

primeiro período como um do último podem participar das atividades do PIBID.  

Pimenta e Lima (2012) realizaram uma vasta pesquisa sobre o estágio curricular e a 

docência, trazendo pontos importantes para pensar a formação de professores através da 

prática do estágio. Inicialmente as autoras esclarecem a finalidade do estágio afirmando que o 

mesmo visa integrar o processo de formação do aluno, futuro profissional, de modo a 

considerar o campo de atuação como objeto de análise, de investigação e de interpretação 

crítica, a partir dos nexos com as disciplinas do curso.  

As autoras consideram o Estágio como um campo de conhecimento atribuindo-lhe 

um estatuto epistemológico que supera sua tradicional redução à atividade prática 

instrumental. As autoras apontam esse momento da formação como sendo elemento de grande 

contribuição na formação da identidade do professor. 

Khaoule e Souza (2013) afirmam que o Estágio é momento favorável para o 

enriquecimento profissional na vivência do espaço escolar, não se trata de um simples 

momento da prática, mas um momento que permite a reflexão coletiva do trabalho à luz de 

teorias.  

Souza e Zanatta (2006) identificaram em sua pesquisa que o Estágio é compreendido 

como lugar para a prática dentro de muitos currículos. Por sua vez, Pimenta e Lima (2012) 

advertem que o Estágio é mais que isso, por oferecer possibilidades para reflexões e 

investigações acerca da formação e atuação do professor. Richter (2013), assim como as 

autoras, trata do contexto do estágio apresentando-o como um caminho para a pesquisa da 

formação de professores.  

Nota-se que o Estágio assim como o PIBID, atua como uma proposta formativa para 

os licenciandos. Pontua-se, no entanto, que o Estágio, segundo a lei, deve fazer parte desta 

formação a partir da segunda metade do curso, enquanto que o PIBID oferece essa 

possibilidade desde os primeiros períodos do bolsista.  

Além disso, o Estágio enfrenta outras dificuldades como as pontuadas por Lima e 

Pimenta (2012) que serão aqui apresentadas conforme indicadas pelas autoras.  

Destaca-se que há uma visão comumente disseminada de que no Estágio reduz-se a 

observar os professores em aula, para que posteriormente possa-se imitar esses modelos, sem 

proceder a uma análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na realidade social em 

que o ensino se processa.  
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Esta ocorrência no estágio remete-se a chamada prática pela prática, em que a ação 

dos estagiários torna-se mecanizada, impossibilitando a formação de um profissional 

reflexivo. Além disso, se o Estágio ocorre dessa forma, o estagiário restringe sua experiência 

às paredes da sala de aula, não estabelecendo assim, uma vivência com a rotina escolar e seu 

todo, limitando, portanto, a aprendizagem de aspectos pedagógicos importantes para sua 

formação.  

“Nessa perspectiva, a atividade de estágio fica reduzida a hora da prática, ao ‘como 

fazer’ às técnicas a ser empregadas em sala de aula, ao desenvolvimento de habilidades 

específicas do manejo de classe, ao preenchimento de fichas de observação, diagramas, 

fluxogramas.” (LIMA E PIMENTA, 2012, p. 37). 

Ao assumir a postura de atividade prática apenas, o que em partes é provocado pelo 

modelo “aplicacionista” do Ensino Superior, o Estágio tem sua finalidade anulada, pois ele 

deixa de contribuir positivamente para a formação inicial de professores. A atividade do 

estágio deve se dar, segundo uma proposta reflexiva, embasada na teoria e na prática.  

Entende-se que a perspectiva de um estágio que ultrapasse a ideia simplista de 

prática e contemple uma visão reflexiva, é muito importante, porém é necessário pensar quais 

as limitações que podem ser encontradas neste caminho.   De acordo com Lima e Pimenta 

(2012, p. 37) esses limites são de diferentes naturezas: 

 

De natureza política: quais as condições que a escola pública oferece para 

espaços de reflexão coletiva e de pesquisa por seus profissionais? É possível 

criar e desenvolver uma cultura de análise nas escolas cujo corpo docente é 

rotativo? Que interesse os sistemas públicos que adotam políticas com 

práticas autoritárias e de desqualificação do corpo docente têm em investir 

na valorização e no desenvolvimento profissional dos professores? 

Considerem-se, ainda, as limitações na formação inicial dos professores, que 

historicamente acumula índices precários devido à formação aligeirada e 

muitas vezes frágil teórica e praticamente. São limites também de natureza 

teórico-metodológica: quais as possibilidades efetivas do professor pesquisar 

a prática? Quais são os aportes teóricos e metodológicos necessários para 

desenvolver pesquisas? Como as teorias são consideradas nessa perspectiva? 

A análise da prática é realizada para além de si, criticamente, com critérios 

externos de validade do conhecimento produzido?  

 

A identificação desses limites demonstra muito das dificuldades que os futuros 

docentes enfrentam ao chegar à escola para o exercício da prática. Nota-se que a maneira 

como o Estágio tem ocorrido cria um ciclo em que os licenciandos cumprem horas como um 

dever, após isso elaboram relatórios sem nenhuma análise crítica de sua atividade. Os 

professores da educação básica que os recebem em sala, algumas vezes a contragosto, outras 
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vezes vendo neles a possibilidade de “um tempo extra”, não lhes oferecendo o aporte 

necessário ao início da prática ou  podem também acabar desconstruindo a expectativa do 

aluno, em virtude de sua insatisfação com a profissão.  

Lima e Pimenta (2012) ressaltam que não é raro alunos estagiários receberem 

apelações do tipo: “Desista enquanto é tempo”! E “O que você, tão jovem, está fazendo 

aqui?”. Acrescentam-se aqui, ainda outras falas comumente registradas no período do Estágio: 

“Por que você escolheu esse curso? Que desperdício”. “Depois que terminar faça outro curso, 

eu já não tenho mais tempo, mas você ainda é jovem.” Estas falas trazem a tona o quanto a 

desvalorização do professor pode impactar no processo de formação inicial do licenciando.   

As fragilidades apontadas levantam o seguinte questionamento: em que medida o 

PIBID pode contribuir para sanar tais questões? 

Inicialmente propõe-se pensar a vivência do espaço escolar, por meio da leitura deste 

relato,  

“ No PIBID você tem contato com a escola toda semana. No estágio não é 

bem assim, você vai ter mais contato no final, e você não está participando 

ativamente, você está mais observando... E já no  PIBID  você está 

participando, ajuda na elaboração das aulas, aqui participamos de reunião 

com os pais, de reunião com professores, projetos da escola... Então a gente 

viveu  bem o ambiente escolar.”( BOLSISTA 11, 2015) 

 

Por meio desta fala é possível notar que o PIBID possibilita que o aluno viva o 

espaço escolar de maneira mais aprofundada, ultrapassando a observação restrita a sala de 

aula, adentrando assim, a rotina escolar e sua realidade.  

Quando a proposta do programa destaca que o PIBID objetiva a criação e elaboração 

de novas metodologias para a educação básica, busca-se retirar ações cotidianas que são 

representadas na prática pela repetição das ações tecnicistas, que muitas vezes não contribuem 

como deveria a formação docente, pois é como dizer: a maneira como está sendo feito não 

está sendo suficiente, o que pode ser mudado? Nesse contexto o aluno se vê instigado à 

pesquisa e a busca de novas possibilidades de ensino. 

Assim como o estagiário, o aluno pibidiano chega à escola, muitas vezes, sem 

nenhuma experiência prática, repleto de anseios e inseguranças. No entanto, há uma diferença 

na maneira como a escola recebe estes alunos. Enquanto os estagiários são vistos muitas vezes 

como uma obrigatoriedade, algo que pode quebrar o ritmo da escola, sem oferecer nenhum 

benefício à instituição, o pibidiano é visto como um reforço positivo, capaz de auxiliar nas 

dificuldades do ambiente escolar.  
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O relato feito por um pibidiano participante desta pesquisa evidencia como é 

percebida a diferença pelo aluno entre a experiência do estágio e a do PIBID. 

 

 “ No estágio somos supervisionados... Temos que cumprir as tarefas que 

nos são propostas no tempo proposto. Não temos muito tempo para 

discussões. No PIBID também somos supervisionados, mas não no sentido 

de ter que cumprir tarefas em tempo determinado. Podemos colocar em 

pauta os dilemas e anseios que surgem sobre o ser docente, sobre a escola, 

sobre a relação entre teoria e prática. A autonomia que o PIBID 

proporciona frente a essas questões, o trabalho em grupo, e relação que 

temos mais intensa com os professores do ensino básico e com a escola, 

geram trocas de experiência significativas, acredito que este seja o grande 

diferencial do programa” (BOLSISTA 18, 2015)  

 

O professor supervisor da educação básica que recebe o pibidiano, segundo a 

proposta do PIBID, não é apenas o professor que cederá aulas para um aluno realizar a parte 

prática de sua formação, ele é também um coformador deste aluno, devendo contribuir com 

suas atividades, mediando a sua vivência no espaço escolar. 

Ainda no que se refere ao professor da educação básica que recebe o aluno 

universitário, é importante destacar que o professor do estágio dificilmente pesquisará a sua 

prática por meio da ação do estagiário, pelos mais diversos motivos já expostos aqui. Já o 

professor supervisor do programa, a quem cabe à função de auxiliar os alunos de maneira 

direta e também recebe um auxílio do professor universitário, possivelmente terá mais 

chances de refletir sobre a sua prática por meio de sua participação no programa.  

Em relato de outro bolsista, destaca-se a seguinte fala “ observamos que o programa 

nos forma, mas forma também os professores da escola, pois é como um motivador pra ele se 

renovar e se aprimorar” (BOLSISTA 17, 2015).  

Por fim, destaca-se o aporte teórico-metodológico recebido pelos alunos do PIBID, 

que como já dito anteriormente está embasado na orientação do professor da educação básica 

e do professor universitário. Desta forma, os alunos podem planejar suas intervenções de 

maneira conjunta com estes profissionais e avalia-las também por meio do auxílio deles.  

 Referindo-se sobre o papel do professor supervisor a aluna pontuou: 

 

“Eu não posso deixar de falar dela, porque ela me incentivou muito a não 

desistir. Quando a gente está em sala de aula, ela pontua todos os seus 

erros, tipo “não faça isso, melhore nisso, seu potencial é esse”. Então ela 

foi ajudando a gente a superar os nossos erros e a potencializar o que a 

gente tinha de qualidade” ( BOLSISTA 11, 2015) 
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Esse relato demonstra como a proposta do professor supervisor pode atuar de 

maneira positiva na vida do licenciando.  

Um último aspecto do PIBID que deve ser mencionado refere-se à valorização que 

ele traz para a profissão docente, por meio de suporte financeiro, mas também articulando um 

grupo que se proponha a pensar a profissão de ser professor.  Evidentemente, isso colabora 

para que os envolvidos se sintam motivados a exercerem suas funções com excelência dentro 

da proposta do programa.  

Em que pese as divergências, não se pode negar que a proposta do PIBID responde a 

uma série de demandas identificadas no processo de formação docente. Porém, é sabido que 

propostas se efetivam segundo a ação de seus executores, ou seja, em cada universidade o 

programa apresenta-se em estrutura particular, logo os resultados podem se dá de maneiras 

diversas.  

Assim, partindo do pressuposto que a investigação das experiências vivenciadas 

oferecem respostas aos questionamentos que existem sobre o PIBID enquanto uma política 

pública, e também enquanto experiência formativa, esse trabalho visa averiguar como ocorre 

na prática o proposta do PIBID dentro da UFG.   

Desta maneira, o capítulo a seguir, realiza uma análise das experiências pibidianas 

registradas em documentos oficiais do PIBID Geografia UFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

3 FORMAÇÃO DOCENTE EM GEOGRAFIA  NA UFG A PARTIR DO PIBID 

 

Este capítulo apresenta uma análise de atividades realizadas pelo PIBID UFG, com 

base em documentos de relatórios emitidos pelos grupos de trabalho. A análise tem a 

finalidade de conhecer as concepções institucionais do Programa, suas ações e seus primeiros 

reflexos na formação de professores, para que a partir disso, se conheça a proposta dos 

subprojetos de Geografia.  

A reflexão proposta está organizada em duas seções principais. Assim, inicialmente 

aborda o PIBID na perspectiva geral da UFG, por meio da análise dos projetos da instituição e 

dos relatórios de atividades elaborados pela coordenação institucional. No segundo momento, 

estreitando-se ao objeto de pesquisa, realizou-se um exame do PIBID Geografia UFG, a partir 

dos subprojetos de Geografia e da fala dos coordenadores, a fim de identificar o processo de 

elaboração das propostas, quais os princípios foram priorizados e seus objetivos.  

Após isso, realizou-se um exame dos relatórios e planos de trabalhos dos BIDs com 

intuito de somar informações acerca do PIBID de Geografia na UFG. Essa análise elencou as 

ações pretendidas pelos bolsistas em suas programações anuais e como elas se relacionam 

com as demandas contemporâneas para a formação inicial docente. 

 

3.1  PIBID na UFG: breve contextualização histórica  

 

De acordo com dados disponíveis na página do PIBID UFG (2016), no ano de 2008 

foi aprovado o primeiro projeto na instituição, denominado “Formação de Professores em 

Ciências e Matemática”. Esse projeto iniciou suas atividades em 2009 e contou com a 

participação de quatro licenciaturas, a saber: Química, Física, Biologia e Matemática e estava 

distribuído nas  três Regionais da UFG, Goiânia, Catalão e Jataí, oferecendo um total de 44 

bolsas de iniciação à docência, 12 bolsas de coordenação de área e 11 bolsas de supervisão.   

Segundo as informações da página do PIBID (2016), no ano de 2009 a UFG 

submeteu novo projeto, intitulado “ Formação inicial de professores na UFG”. Sua aprovação 

permitiu a participação de 8 licenciaturas no programa. Destaca-se que cinco licenciaturas 

pertenciam à Regional Goiânia - Filosofia, Letras-Português, Artes Visuais, Educação Física e 

Música; duas à Regional Catalão - Educação Física e Pedagogia e uma à Regional Catalão - 

Matemática.   

Para esse novo projeto foram concedidas 114 bolsas de iniciação à docência, 8 bolsas 

de coordenação e 18 bolsas de supervisão. O aumento expressivo de bolsas de um edital para 
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o outro expressam uma preocupação do poder público com a formação inicial de professores, 

aumentando, assim, seus incentivos.  

No que se refere à UFG, o aumento do número de bolsistas revela que a instituição 

também estava empregando atenção à formação inicial de professores,  bem como, uma vez já 

conhecendo a proposta do PIBID, a elaboração de um novo projeto evidenciava a visão da 

UFG de que se tratava de uma boa iniciativa a implementação do Programa.  

Na qualidade de coordenadora institucional do PIBID da UFG, entre os anos de 2009 

e 2014,  Civardi ( 2011, p.02) pontuou que a expansão do Programa na Instituição revelava “o 

desejo de um grupo de formadores que atuam nos cursos de licenciatura da UFG, em distintas 

áreas de conhecimento, de desenvolver um projeto de formação de professores que contemple 

a qualidade das ações acadêmicas integradas à formação profissional prática.” 

Já no ano de 2011, a UFG candidatou-se ao novo edital do Programa, denominando o 

projeto de “ Formação docente, profissionalização, e práticas pedagógicas na UFG”. O 

mesmo propunha a expansão do Programa, abrangendo 16 licenciaturas novas, e 99 BIDs. 

Assim, os cursos de Artes Cênicas, Biologia, Física, Geografia, Matemática, Pedagogia e 

Química - em Goiânia; Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Matemática e 

Química - em Catalão; Física e Química – em Jataí; e Filosofia na  Cidade de Goiás  passaram 

a compor a equipe do PIBID UFG.  

A abertura edital CAPES Nº 011 /2012 considerou que poderiam apresentar 

propostas de Instituições de Ensino Superior  públicas, filantrópicas, confessionais ou 

comunitárias que antes não participavam do PIBID e que possuíam cursos de licenciatura 

legalmente constituídos e com sede e administração no País. Além disso, o novo Edital previu 

que instituições participantes do PIBID com projetos aprovados pelos Editais Capes Nº 

02/2009, 18/2010 e 01/2011 poderiam apresentar proposta de alteração do projeto vigente. O 

Edital esclareceu ainda que por alteração do projeto vigente compreender-se-ia a ampliação 

ou a redução no número de subprojetos e/ou de bolsas. Assim, a partir deste edital, a UFG 

expandiu mais uma vez sua participação no programa, incluindo outras 16 licenciaturas sendo 

quatro delas da Regional Catalão: Ciências Sociais, Letras-Português, Letras-

Português/Inglês, Psicologia;  cinco da Regional Goiânia: Ciências Sociais, História, Letras-

Espanhol, Letras-Libras, Psicologia e sete da Regional Jataí: Ciências Biológicas, Educação 

Física, Geografia, História, Letras-Inglês,  Letras-Português, Pedagogia.  

É importante destacar que a abertura de um edital não necessariamente encerrava as 

atividades do anterior, como pode ser observado, o primeiro edital em que a UFG submeteu 

projeto, realizou atividades concomitantes com o segundo edital.  
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Este mecanismo vigorou até o final do primeiro semestre de 2013, quando todos os 

editais anteriores tiveram suas atividades encerradas. Desta forma, todas as instituições 

tiveram que elaborar um único projeto, em que estivessem inseridas as demandas dos 

subprojetos da IES.  

Intitulado “Formação de professores e desenvolvimento da profissão docente: 

reflexões e ações acerca de seus impactos na cultura escolar”, o Projeto Institucional de 2013, 

ainda em vigor, contemplou um total de 41 licenciaturas e três subprojetos interdisciplinares. 

Segundo o relatório institucional de atividades de 2014, sua  conjuntura é representada por um 

total de 693 bolsas de iniciação à docência, 121 bolsas de supervisão, e 66 bolsas de 

coordenadores de área. Além dessas bolsas, o Programa conta ainda com 4 bolsas de 

coordenadores de área de gestão de processos educacionais que atuam junto ao coordenador 

institucional, intermediando o contato entre os subprojetos e a administração central do 

Programa.      

 

As bolsas estão distribuídas, segundo pode ser observado no mapa 1, entre as 

Regionais da UFG 

Após a contextualização da história do PIBID na UFG, em sequência, propõe-se uma 

análise dos projetos institucionais e dos relatórios de atividades institucionais, a fim de 

identificar a proposta e as ações do Programa nessa Instituição, averiguando possíveis 

transformações ocorridas no decorrer das atividades realizadas. 
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MAPA 1- PARTICIPANTES DO PIBID NA UFG 
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3.2 PIBID na UFG: proposta e ações institucionais 

 

Entende-se que é fundamental identificar as concepções dos projetos institucionais, 

para que, a partir disso, instaure-se uma reflexão acerca de seus princípios norteadores e seus 

possíveis reflexos nos subprojetos, em especial os de Geografia.  

Por meio de solicitação encaminhada à Coordenação Institucional do PIBID, obteve-

se acesso aos dois últimos projetos institucionais, referentes aos editais de 001/2011/CAPES e 

061/2013/CAPES, e também a relatórios de atividades dos anos de 2012, 2013 e 2014.  Desta 

forma, esta seção propõe um exame desses documentos, no intuito de elencar como o PIBID 

UFG compreende e responde às demandas da formação inicial do docente. Os documentos 

referentes aos demais anos (2008, 2009, 2010 e 2011) não se encontram arquivados na 

coordenação institucional, segundo o que foi informado pelo responsável pela entrega dos 

documentos. 

A análise dos documentos será feita mencionando os respectivos subprojetos e suas 

ações. No entanto, a fim de preservar as Instituições e os sujeitos envolvidos, os Subprojetos 

serão denominados por números de identificação: Regional 1, Regional 2 e Regional 3. 

 

3.2.1 Propostas e ações: PIBID UFG - 2011 

 

Os projetos institucionais são escritos segundo um modelo disposto pela CAPES em 

cada um de seus editais, por isso, possuem entre si estruturas diferentes. O edital 

001/2011/CAPES solicitou que o projeto apresentasse as seguintes informações: os dados de 

identificação do projeto, plano de trabalho com fundamentação teórica, justificativa, 

objetivos, cronograma, resultados esperados, número de envolvidos na proposta ( escolas, 

bolsistas de iniciação à docência, supervisores, coordenadores, licenciaturas), métodos de 

seleção dos participantes dentro da instituição e plano de aplicação de verba.  

O projeto de 2011 apresenta um coerente embasamento teórico em seu plano de 

trabalho, expondo as  reflexões de Schõn (1988) acerca das dificuldades enfrentadas no 

mundo do trabalho pelos professores recém-formados, e de  Alarcão (1996) sobre o valor 

dado pela universidade  a dimensão prática da formação.  
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Na sequencia do texto, o projeto (2011) destaca os DCN’s (2002) e seu papel na 

elaboração da  Resolução - CONSUNI nº 06/2002
2
 que trata da normatização dos cursos de 

graduação, por meio do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG). De acordo 

com a autora, nesse contexto os cursos de formação de professores da UFG passaram a 

reformular seus currículos e elaborar novos regimentos para funcionamento dos estágios 

supervisionados. “Tais iniciativas provocaram uma discussão profícua nos cursos de formação 

de professores acerca do perfil do profissional que a UFG deseja formar e sobre o papel que a 

prática exerceria nessa formação.” (Projeto, 2011, p.03) 

O desenvolvimento do texto do Projeto contempla na sequência a necessidade de 

pensar as complexidades da profissão docente, segundo a interpretação de Tardif ( 2002), que 

expõe as incertezas e particularidades da profissão docente, devido ao fato de o objeto do 

professor ser os seres humanos.  

Assim,   

Mediante a complexidade do trabalho pedagógico, e outras variáveis como a 

desvalorização profissional/social, baixa remuneração do trabalho docente 

tanto no setor público quanto nas redes particulares, alta jornada de trabalho, 

formação continuada em horários distintos ao do trabalho do professor na 

escola, ambiguidade do papel do professor na atual conjuntura social e 

educacional, a estrutura física e organizacional deficitária nas escolas para o 

bom desenvolvimento das atividades de ensino, dentre outras, muitos 

licenciandos optam, antes mesmo de concluírem seus cursos, por não exercer 

o magistério na educação básica. Muitos deles preferem carreiras 

administrativas, realizar concursos em outras áreas diferentes da 

educacional, ou ainda, optam pela carreira do magistério no Ensino Superior 

. (Projeto  2011, p. 04)  

 

A partir desta contextualização, o Projeto (2011) aponta o PIBID como uma política 

pública que faz frente a essas questões, atribuindo ao programa um papel importante, ao passo 

que soma positivamente na formação de professores da UFG. 

O projeto 2011 propõe, então, desenvolver ações formativas que valorizem 

experimentações em conjunto;  promovam orientações acompanhadas e reflexivas;  

estimulem o desenvolvimento de experiências e análises; atualizem os professores que já se 

encontram em exercício por meio da formação continuada;  estreitem as relações entre a 

educação superior e educação básica, por meio da criação de situações de ensino-

aprendizagem em que os licenciando possam articular para além das experiências vividas em 

                                                 
2
 A referida resolução foi substituída em 2012, pela RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1122. Díponível em: 

https://www.prograd.ufg.br/up/90/o/Resolucao_CEPEC_2012_1122.pdf 
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seus cursos de formação inicial, a teoria e a prática no cotidiano de escolas das redes estadual 

e municipal do Estado de Goiás.   

Ao analisar as orientações reflexivas e o desenvolvimento de experiências e análises 

dessas, identifica-se que o projeto institucional de 2011 da UFG estava atento às demandas da 

formação de professores, destacando a formação substanciada na qualificação teórica, capaz 

de subsidiar a prática, que por sua vez, deve ser analisada posteriormente, pois por meio dessa 

proposta, é possível que o licenciando desenvolva a capacidade de auto avaliação, permitindo 

o desenvolvimento de seus saberes.  

De acordo com o exposto, o projeto demonstrou preocupação com os professores já 

inseridos na educação básica, assim como, em estreitar as relações da escola com a 

universidade. Esses elementos evidenciam que a UFG investe no PIBID como uma proposta 

formativa para todos os seus envolvidos, sendo capaz de atuar na formação inicial, mas 

também na formação continuada.  

O projeto 2011, especificamente, organizou suas ações em seis eixos norteadores, a 

saber: 1 - Formação inicial e continuada de professores: construindo um olhar investigativo 

sobre a prática docente; 2 - Formação de professores para o uso de TIC’s em atividades 

pedagógicas, concebendo-as como mediadoras no desenvolvimento das funções intelectuais 

dos estudantes; 3 - Análise, elaboração e produção de materiais pedagógico-didáticos, criação 

de softwares educativos, desenvolvimento de metodologias de ensino inovadoras; 4 - 

Incentivo à instalação e consolidação de laboratórios de ensino e à socialização de 

experiências educativas exitosas; 5 - Promoção de eventos acadêmicos e cursos de formação 

destinados à alunos e professores da educação básica: feiras científicas e artístico-culturais, 

oferta de disciplinas ou vagas em disciplinas dos cursos de licenciatura, oficinas, fóruns e 

seminários de discussão acerca dos resultados do PIBID; 6 - Divulgação dos resultados dos 

trabalhos desenvolvidos no PIBID, por meio de publicações.  

 Esses eixos revelam preocupação com uma formação que contemple aspectos 

didático-pedagógicos, considerando o desenvolvimento tecnológico em que a sociedade está 

inserida. Além disso, evidenciam o incentivo à pesquisa não só no espaço universitário, mas 

também na educação básica.  

O projeto institucional considerou as demandas da educação básica de manter os 

professores atuantes, em processo de formação continuada e apontou como sendo seu objetivo 

contribuir para melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem nas escolas das redes 

públicas envolvidas com o projeto da UFG, com reflexo em avaliações oficiais como o IDEB 

e o ENEM, superando os índices apresentados em anos anteriores à execução do projeto.  
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Outra possibilidade atribuída ao PIBID, sendo elencada como uma das aspirações do 

projeto institucional refere-se à diminuição da evasão dos cursos de licenciatura, por meio do 

envolvimento dos alunos na proposta formativa do PIBID.   

Após conhecer a proposta do projeto institucional de 2011, recorreu-se aos  relatórios 

institucionais de atividades do referido projeto para averiguar quais foram os resultados 

alcançados na prática.  

Os relatórios são organizados segundo as exigências da CAPES, apresentando as 

seguintes informações: dados da instituição, dos participantes, do projeto, atividades 

desenvolvidas e resultados alcançados, e descrição da produção educacional gerada.  

Foram analisados dois relatórios referentes ao edital do projeto institucional de 2011, 

sendo um parcial, publicado em janeiro de 2013, e um final cuja publicação data de janeiro de 

2015. Porém, identificou-se que ambos possuem poucas alterações em seu texto. O relatório 

de 2013 apresenta maior grau de detalhamento nas atividades realizadas pelos subprojetos, 

quanto ao restante do texto, não há diferenças em relação ao de 2015.  Dessa forma a 

discussão de ambos será feita de maneira conjunta. 

Os dados apresentados no relatório foram divididos em 8 grupos de atividades, cujo 

objetivos eram: 

1. compreender as concepções iniciais e finais dos licenciandos envolvidos 

no projeto PIBID- 2011 acerca do papel do programa em suas 

formações;  

2.  Levar os bolsistas a participarem de reuniões para discussão do 

desenvolvimento das ações do PIBID/UFG, das metodologias de 

trabalho acadêmico e pedagógicas, da relação entre teoria e prática de 

ensino;   

3. Implementar as ações previstas nas reuniões de planejamento;  

4.  Promover a formação de professores e debates sobre o processo de 

ensino-aprendizagem das diferentes áreas de conhecimento envolvidas 

no PIBID/UFG; 

5.  Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem, diferentes materiais 

didáticos, ou midiáticos, metodologias de ensino-aprendizagem; 

6.  Elaborar artigos, trabalhos completos, materiais de divulgação, dentre 

outros;  

7. Divulgar a natureza, objetivos e ações do projeto Pibid-UFG;   



63 
 

8. Levar participantes do programa a apresentar trabalhos em eventos 

científicos; organizar eventos científicos.  

O primeiro objetivo pode ser compreendido como uma iniciativa da coordenação 

institucional em avaliar os impactos do programa na vida dos licenciandos. Segundo o 

relatório (2013), para alcançar o objetivo à coordenação institucional (CI) e a coordenação de 

gestão de processos educacionais (CGPE) propuseram uma investigação de caráter quali-

quantitativo, a pergunta que norteou o projeto foi: Que concepções serão manifestadas pelos 

bolsistas acerca do papel do PIBID na sua formação profissional? 

A referida pesquisa foi iniciada por meio da aplicação de um questionário piloto a 

bolsistas de iniciação à docência nas Regionais Jataí, Goiânia e Catalão. Realizou-se uma 

amostragem, foram contatados os bolsistas para aplicação do questionário final. A previsão de 

término da pesquisa era de julho de 2014. 

Para alcançar o objetivo 2,  foram realizados pelos subprojetos grupos de estudos 

com leitura e discussão de textos sobre educação. O relatório (2013/2015) destacou que por 

meio desta ação foi possível o desenvolvimento de : 

 

a) Rodas de formação com leitura e discussão de textos e material 

bibliográfico. b) Debates epistemológicos durante o desenvolvimento o 

planejamento que tem impactado a formação dos licenciandos e professor 

supervisor. c) Ampliação dos conhecimentos inerentes à avaliação, escolha e 

implementação de atividades de ensino pautadas no uso de materiais 

didáticos e midiáticos diversos. Produção de novos conhecimentos acerca da 

temática Tecnologia versus Ensino. d) Aproximação com as questões de 

pesquisa, avaliação, elaboração e desenvolvimento de atividades de ensino e 

aprendizagem pautadas em estratégias e temáticas diferenciadas. ( 

RELATÓRIO PIBID, 2015, p. 11) 

 

Destaca-se nesse objetivo a atividade desenvolvida pelo subprojeto de Pedagogia, da 

Regional 3. De acordo com o relatório (2013), foram realizadas reuniões com o propósito de 

produzir e analisar diários de campo referentes às intervenções pedagógicas. Estas, por meio 

dos projetos de ensino, foram registradas em diários de campo, de modo que as bolsistas e a 

professora supervisora se familiarizassem com esse instrumento de investigação dos 

processos de aprendizagem e produção de conhecimento sobre a docência. Vale ressaltar que 

a análise e discussão dos registros conduzem a uma prática reflexiva, pois permitem a 

ampliação e aprofundamento dos níveis de análise dos BID participantes.  

 O objetivo 3 teve como resultado o acompanhamento do processo de construção do 

planejamento pelos bolsistas de iniciação à docência, leitura e discussão de atividades em 

distintas fontes bibliográficas, participação dos bolsistas na execução de aulas de disciplinas 
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optativas, com atividades práticas, etc., elaboração e execução de aulas/ atividades no formato 

de oficinas práticas. 

Dentre as oficinas realizadas, destaca-se a do subprojeto de Historia, em que se 

buscou elaborar discussões sobre a História de Goiás. A escolha do tema se deu pelo fato de 

ser um dos conteúdos no Plano Curricular de História da Secretaria de Ensino do Estado de 

Goiás e também com base na realidade de que a produção historiográfica sobre Goiás é 

escassa.   

Como resultados desta oficina, obteve-se maior aprofundamento nas discussões 

teóricas referentes aos temas, uma reflexão sobre o Plano Curricular de História da Secretaria 

de Ensino do Estado de Goiás vigente, discutindo o modo como neste plano é inserida a 

história de Goiás e elaboração das Oficinas propostas no projeto. O relatório (2013) apresenta, 

ainda, que esta atividade gerou a elaboração de um artigo sobre o projeto para apresentação 

em evento científico.  

De acordo com o Relatório (2013 / 2015), a proposta do objetivo 4 foi em geral 

realizada pela maior parte dos subprojetos, que desenvolveram grupos de discussão para 

debates relacionados ao processo de ensino e aprendizagem na educação básica. Elas 

aconteceram conforme reuniões agendadas de acordo com a disponibilidade de horário dos 

grupos. 

Os objetivos 2,3 e 4 estão em consonância com uma proposta de formação de 

professores que contemple e valorize a prática e conhecimentos didático-pedagógicos. 

Entende-se que as ações executadas a partir destes objetivos atuam em uma via de mão dupla, 

pois permitem a qualificação da formação, e, ao mesmo tempo, contribui com a melhoria da 

educação básica, o que pode ser revertido em melhor desempenho dos alunos em provas como 

o IDEB.  

O objetivo 5, segundo consta nos relatórios, promoveu a elaboração de 

materiais/recursos didáticos para a realização de aulas de maneira generalizada. Os alunos 

envolvidos nesta atividade fizeram planejamento de aulas, monitoria com os alunos da 

educação básica, ministração de aulas com uso de materiais didáticos diferenciados no 

contexto das aulas planejadas.  

Como exemplo de ações vinculadas a esse objetivo, é possível destacar a elaboração 

de jogos lúdicos pelo PIBID de Física. Na ocasião, os bolsistas fizeram observações durante 

as aulas e anotaram assuntos/tópicos que os alunos corriqueiramente apresentam/possuem 

maior dificuldade de aprendizado/assimilação. Destas observações eles propuseram um jogo 
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de tabuleiro para estimular os alunos da escola parceira, resultando em maior interesse e 

compreensão dos assuntos abordados pelo professor regente. 

Os objetivos 6, 7 e 8 podem ser analisados conjuntamente, uma vez que todos eles 

remetem a uma mesma demanda de formação: a pesquisa. Em ambos há um apelo para a 

elaboração de trabalhos que pensem a formação de professores através das atividades do 

PIBID, e que essas sejam divulgadas. Dessa forma, o relatório apresenta uma vasta lista de 

eventos que contaram com a presença de pibidianos da UFG.  

A pesquisa, como já apontado no capítulo 2, possui papel fundamental na formação 

inicial e continuada de professores, ao passo que ela pode contribuir para a efetivação da 

práxis, quando o professor se propõe a pesquisar suas próprias ações, permitindo assim, gerar 

transformações.  

Tanto nos objetivos do projeto, como nos resultados do relatório, o incentivo à 

qualificação dos estudos teóricos não são mencionados especificamente. No entanto, há de se 

ressaltar que a proposta de grupos de estudos desenvolvidos por muitos subprojetos, bem 

como a pesquisa, abrem portas para que isso aconteça.  

Remetendo-se aos objetivos do projeto e aos resultados apresentados no relatório, 

considera-se que o Programa atingiu muitos de seus objetivos de modo satisfatório. No 

entanto, não apresentou nenhum dado que se referisse aos impactos do programa na taxa de 

evasão de alunos da licenciatura. 

Em diversos momentos, o projeto institucional de 2011 expressa que a qualificação 

da educação básica é um dos propósitos do projeto, ainda que se questione a relação explícita 

que se faz entre qualificação e avaliações oficiais. O projeto traz a afirmação de que pretende 

como resultado “contribuir para melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem nas 

escolas das redes públicas envolvidas com o projeto da UFG, com reflexo em avaliações 

oficiais como o IDEB e o ENEM, superando os índices apresentados em anos anteriores à 

execução do projeto.” ( PROJETO INSTITUCIONAL, 2011, p.08) 

 As práticas didático-pedagógicas descritas nos relatórios podem ser interpretadas 

como uma indicação de que esse resultado foi alcançado. No entanto, averiguar os reflexos 

em avaliações oficiais é importante, ressalta-se que não se trata de uma defesa desses 

indicadores e como eles são aplicados, ao contrário, há um reconhecimento de que eles 

possuem falhas, porém, compreende-se que são indicadores disponíveis e podem ajudar a 

construir uma reflexão sobre os impactos do programa na educação básica.   

 O relatório apresenta uma lista com escolas participantes e sua nota do IDEB, como 

pode ser observado no quadro 1. Porém, não faz indicações sobre o ano que a nota se refere, e 
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nem o que se objetiva demonstrar com ela. Essas limitações impossibilitam uma análise da 

repercussão do programa na educação básica.  

 

 

 

 

QUADRO 1 – ESCOLAS  PARTICIPANTES DO PIBID UFG EDITAL  Nº 001/2011/CAPES 

 

 

NOME DA ESCOLA IDEB 

Colégio Estadual Waldemar Mundim 2,8 

Instituto de Educação de Goiás 3,4 

Escola Municipal Prof. Trajano de Sá Guimarães 3,4 

Colégio Estadual Polivalente Doutor Tharsis Campos 2,9 

Colégio Estadual Dona Iayá 3,8 

Colégio Estadual Maria das Dores Campos 4,1 

Instituto de Educação Matilde Margon Vaz 3,8 

Colégio Estadual Professor Alcide Jubé - 

Colégio Estadual Nestório Ribeiro 3,1 

Colégio Estadual Jardim Balneário Meia Ponte 3,6 

Colégio Estadual Colemar Natal e Silva 4,1 

Lyceu de Goiânia 3,4 

Escola Municipal Amâncio Seixo Brito   

Escola Estadual Serafim de Carvalho 4,1 

Escola Municipal Prof. Luziano Dias de Freitas 4,3 

Escola Municipal Flávio Vilela 4,4 

Colégio Estadual Maria das Dores Campos 4,1 

Escola Municipal Nilda Margon Vaz 4,7 

Colégio Estadual Abrahão André - 

 

Fonte: Relatório Final de atividades do PIBID UFG, 2015  (EDITAL  Nº 001/2011/CAPES) 

 

Com o objetivo de averiguar o desempenho das escolas participantes do PIBID UFG 

nas avaliações nacionais, realizou-se pesquisa no site do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Dados do IDEB foram pesquisados 

referentes ao ano de 2011, quando se iniciaram as atividades do Programa nas instituições, e 

os de 2013, ano em foram encerradas. Como pode ser visto no quadro 2, a maior parte das 
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escolas em que o PIBID desenvolveu atividades, alcançaram médias melhores do que no ano 

de 2011.   

 

QUADRO 2 – MÉDIA IDEB DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PIBID 2011 e 2013 

 

ESCOLAS 
IDEB 

OBSERVADO 

METAS 

PROPOSTAS 

ANO DE REFERENCIA  2011 2013 2011 2013 

COLEGIO ESTADUAL COLEMAR NATAL E 

SILVA 
5.3 6.7 5.7 5.9 

COLEGIO ESTADUAL JARDIM BALNEARIO 

MEIA PONTE 
3.9 4.2 3.7 4.1 

INSTITUTO DE EDUCACAO DE GOIAS 4.1 4.6 4.5 4.9 

LYCEU DE GOIANIA 4.2 *** 4.0 4.4 

ESCOLA  MUNICIPAL  AMANCIO SEIXO DE 

BRITO 
5.9 5.5 5.1 5.4 

ESCOLA  MUNICIPAL  PROFESSOR TRAJANO 

DE SA GUIMARAES 
5.3 5.2 4.0 4.3 

COLEGIO ESTADUAL WALDEMAR MUNDIM ____ *** 4.5 4.7 

INSTITUTO DE EDUCACAO MATILDE 

MARGON VAZ 
5.6 5.8 5.7 6.0 

COLEGIO ESTADUAL MARIA DAS DORES 

CAMPOS 
5.8 6.8 5.7 5.9 

COLEGIO ESTADUAL ABRAHAO ANDRE  ____ *** 5.4 5.7 

COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE 

DOUTOR THARSIS CAMPOS 
4.5 *** 3.8 4.2 

COLEGIO ESTADUAL DONA IAYA 4.0 4.5 3.9 4.3 

COLEGIO ESTADUAL MARIA DAS DORES 

CAMPOS 
5.8 6.8 5.7 5.9 

ESCOLA MUNICIPAL NILDA MARGON VAZ 5.3 7.0 5.2 5.4 

ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO VILELA 5.2 5.7 5.2 5.5 

ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUZIANO DIAS 

DE FREITAS 
4.7 5.6 5.0 5.3 

COLEGIO ESTADUAL SERAFIM DE 

CARVALHO 
____ *** 5.8 6.0 

COLEGIO ESTADUAL NESTORIO RIBEIRO 4.0 4.0 4.3 4.7 

COLÉGIO ESTADUAL ALCIDES JUBÉ ____ ____ ____ ____ 

*** Sem média na Prova Brasil 2013: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter 

o desempenho calculado. 

____ Dado não divulgado, sem justificativa 

Fonte: INEP, 2016 
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O  INEP apresenta dados referentes a 2011, de 15 das 19 escolas atendidas pelo 

PIBID UFG. Nesse ano, observou-se que apenas uma escola possuía média inferior a 4.0, seis 

escolas apresentaram média superior a 4.0 e oito escolas apresentavam média acima de 5.0. 

Do total de escolas, cinco delas não alcançaram a meta proposta.  

Para o ano de 2013, há dados disponíveis de 13 escolas, dessas, um total de 10 

escolas elevaram sua média no IDEB, uma se manteve e apenas duas apresentaram queda na 

média. Esse dado tomado isoladamente não permite afirmar que o PIBID UFG contribuiu 

com a melhoria da educação básica, uma vez que podem ter ocorrido outras interferências no 

contexto da escola que influenciaram seu desempenho no referido exame. No entanto, é 

apontado aqui apenas para uma primeira abordagem do tema, e tendo em vista a não 

existência de outro indicador que pudesse fundamentar a análise dessa contribuição mais 

específica.  

Quanto às duas escolas que diminuíram a nota do IDEB, entende-se que é importante 

refletir acerca de possíveis causas desse resultado. Evidentemente, assim como os bons 

resultados não devem ser atribuídos unicamente ao programa, os ruins também não. Porém, 

dentro da perspectiva da prática reflexiva, é importante pensar as ações do programa nessas 

escolas e em que medida eles contribuíram com esse resultado, ou não. Uma vez realizado 

este diagnóstico, é possível identificar práticas que tiveram êxito, e projetar novas ações que 

contemplem a melhoria e adequação das práticas que não alcançaram os resultados esperados. 

Após a explanação das atividades desenvolvidas e seus resultados, o relatório de 

atividades 2011 apresenta uma quantificação da produção educacional gerada, como 

demonstrado no quadro 3.  

 A quantificação foi dividida em categorias, sendo: Produções didático- pedagógicas, 

produções bibliográficas, produções artístico-culturais, produções desportivas e lúdicas, e 

produções técnicas de manutenção de infraestrutura e outras.  

O relatório de 2011 foi finalizado com uma reflexão acerca das dificuldades 

encontradas. Foram descritas dificuldades quanto à liberação de verbas em tempo hábil, os 

prazos reduzidos para elaboração de relatórios, a não previsão de verba para compra de 

material permanente, em especial a compra de livros e a falta de espaços físicos adequados 

para as reuniões dos diferentes grupos de trabalho tanto na UFG quanto na escola. 

Segundo o relatório, os  coordenadores de área pontuaram ainda que é necessário 

uma integração maior da UFG com as Secretárias de Educação, pois isso possibilitaria uma 

melhoria nas ações desenvolvidas. Foi apontada, também, a dificuldade de trabalhar com um 

currículo fechado, como é a proposta do estado de Goiás. Somou-se a isso, a realidade da 
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educação pública, em que faltam professores e as salas encontram-se superlotadas, o que 

potencializa a dispersão dos alunos durante a aplicação das metodologias. Ressaltou-se ainda 

que a rotatividade dos envolvidos (principalmente os BID) e a mudança de escola no período 

de realização do projeto provoca uma descontinuidade das ações.  

 

QUADRO 3 – PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA: PIBID UFG 2011 

 

                              PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 

1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS Quantidade 

 

a Mídias Eletrônicas 22 

 

b Palestras, minicursos e oficinas 22 

 

c Roteiros, lista de problemas 17 

 

d Resenhas e sínteses 7 

 

e Projetos, planos , diários de campo, textos didáticos e relatórios 63 

 

f Materiais manipuláveis, objetos de aprendizagem e jogos 270 

 

g Cartazes e Murais 41 

 

h Experimentos 31 

 

i Produção  de Softwares 1 

 

j Banco de imagens e recursos audiovisuais 233 

 

k Atividades Avaliativas 25 

 

l Material de divulgação 11 

  

TOTAL 743 

2 PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS   

 

a 

Publicação de livro, resumos, elaboração de relatórios técnicos e capítulos 

de livros 254 

 

b Pôsteres  50 

 

c Relatórios PIBID 215 

 

d Comunicações orais e mesa redonda 17 

  

TOTAL 536 

3 PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS   

 

A Peças teatrais 39 

  

TOTAL 39 

4 PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS                                                                                   

 

A Mostra Cultural 4 

  

TOTAL 4 

5 PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

 

A Melhoramento de laboratórios e ambientes de aprendizagem 26 

 

B Comissão organizadora 1 

  

TOTAL 27 

Fonte: Relatório Final de atividades do PIBID UFG, 2015  (EDITAL  Nº 001/2011/CAPES) 
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Os dados apresentam uma vasta produção, o que pode ser compreendido como um 

resultado positivo do programa. No entanto, a exigência deste tipo de dado no relatório de 

atividades evidencia também os interesses do governo em divulgar resultados objetivos, que 

justifiquem seu investimento na educação para os organismos internacionais.  

Considera-se importante retomar os objetivos do programa para a análise de algumas 

das dificuldades apontadas no relatório. O Art. 4 do regulamento que dispõe sobre os 

objetivos do programa, aponta que um dos objetivos do programa é: 

 

[...] 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 ( REGULAMENTO 

PIBID, 2013, p. 04) 

  

 

A partir da compreensão do objetivo citado, entende-se que as situações diversas 

vivenciadas na educação básica, oferecidas pelo sistema público, apesar de serem apontadas 

no relatório como dificuldades, já estavam previstas no regulamento, e  se vistas sob a 

perspectiva da prática reflexiva, que está presente na fundamentação do projeto institucional, 

também contribuem para a formação, pois incitam os pibidianos a refletirem sobre os casos, 

como: o que fazer para atrair a atenção dos alunos para a atividade proposta?  As 

metodologias propostas devem se preocupar apenas em mediar o conhecimento de conteúdos 

específicos? Ou devem considerar ações didático-pedagógicas para o envolvimento dos 

alunos da educação básica?  

A seguir, expõe-se uma das dificuldades apontada no relatório: 

 

- falta de preparo de bolsistas do subprojeto de Letras Português [...]. Todas 

apresentaram muitas dificuldades ou mesmo desconhecimento dos conteúdos 

que precisavam ser trabalhados com os alunos. Foi preciso fazer um trabalho 

de base, estudando os conteúdos propriamente ditos com as bolsistas antes 

de iniciar a montagem do material que seria levado para sala de aula e para 

os atendimentos individuais. Isso demandou muito mais tempo do que o 

previsto em cada tarefa a ser desenvolvida ( RELATÓRIO, 2015, p. 61)  

 

Partindo do princípio de que o PIBID visa “elevar a qualidade da formação inicial de 

professores nos cursos de licenciatura” (REGULAMENTO PIBID, 2013, p. 04), conclui-se 

que a situação exposta como uma dificuldade apenas remete a uma das demandas da 
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formação docente, no que tange a necessidade de conhecimentos específicos. Assim, ao fazer 

um trabalho de base, estudando o conteúdo com os bolsitas, tem-se um indício de  que o 

subprojeto foi capaz de diagnosticar a situação, propondo ações para a melhoria da formação 

dos futuros professores de português.  

Com base nos dados expostos no relatório, não se pode negar que o PIBID contribuiu 

para a formação inicial de professores, por meio de ações que qualificaram o aluno quanto aos 

seus saberes teóricos, práticos e didático-pedagógicos.  

Tecendo reflexões finais acerca do relatório de atividades do projeto 2011, destaca-se 

que o mesmo afirma que o PIBID contribuiu também para a formação e prática do professor 

da escola básica, por meio da reflexão e renovação propiciada em relação ao seu trabalho 

cotidiano, bem como, influenciou na aprendizagem de alunos da educação básica acerca de 

conhecimentos específicos. 

Quanto aos resultados formativos referentes aos professores coordenadores, o 

relatório não faz nenhuma colocação. Nesse contexto, questiona-se: o PIBID gera algum 

impacto na formação continuada do coordenador?  As experiências vivenciadas no PIBID não 

provocam reflexões acerca da prática do professor universitário? Ao pensar a sua prática 

através do PIBID, o coordenador pode colaborar com a formação de mais alunos, por meio de 

sua prática em sala de aula, não se restringindo apenas aos pibidianos.  

Entende-se que as ações do programa devem impactar a todos os seus envolvidos, 

para que realmente ele possa condicionar transformações na formação de professores, o que 

refletirá na educação básica.  Caso contrário corre-se o risco de que a proposta do programa se 

torne apenas um discurso.  

Na sequência serão analisados respectivamente: o projeto referente ao Edital Nº 

061/2013 e o relatório parcial (2014) das atividades desenvolvidas pelo programa, com a 

finalidade de complementar as informações referentes à estrutura do PIBID UFG, elencando 

as mudanças observadas entre as ações do projeto 2011 e 2013.  

 

3.2.2 Propostas e ações: PIBID UFG  2014 

 

 O projeto institucional de 2013, seguindo orientações da CAPES, apresentou o 

contexto educacional da região onde a proposta seria desenvolvida, ações/estratégias para 

inserção dos bolsistas nas escolas, estratégias para que o bolsista aperfeiçoe o domínio da 

língua portuguesa, mecanismos de seleção,  acompanhamento e avaliação dos bolsistas de 

supervisão e de iniciação à docência, proposta de sistemática de registro e acompanhamento 
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dos bolsistas egressos, sugestões para socialização dos impactos e resultados do projeto, 

explanação dos resultados e os impactos de projetos anteriores e  escolas onde se pretendia 

inserir os alunos. 

Desta forma, o projeto intitulado “Formação de professores e desenvolvimento da 

profissão docente: reflexões e ações acerca de seus impactos na cultura das escolas” 

fundamenta sua proposta na necessidade de contribuir com  a educação no estado de Goiás,  

ressaltando que apenas 24% da população goiana concluiu o ensino médio. Diante deste dado, 

ratifica-se a necessidade de formar professores qualificados para contribuir com a melhoria da 

educação básica.  

O projeto institucional 2013 também apresenta a formação do profissional reflexivo 

como concepção norteadora da ação, citando ideias de Shõn (1988) e Nóvoa  (2013). Soma-se 

a essa concepção as ideias de Freire (1996) sobre formação docente crítica, progressista, 

dialógica, humanista, dialética histórica e politicamente engajada, e a de Libâneo (...) sobre 

gestão organizacional.  

Como objetivo geral propõe-se a construção de uma lógica de formação docente que 

promova e que valorize a cultura profissional colaborativa e estabeleça o desenvolvimento 

profissional pautado na relação entre teoria, experiência e prática educativa. 

Enquanto exigência do Edital Nº 061/2013, o projeto institucional traz em sua 

proposta a implantação de estratégias que promovam a melhoria do domínio da língua 

portuguesa, que segundo dados apresentados nos relatórios dos coordenadores de área é uma 

dificuldade visível dos bolsistas. 

O projeto 2013 organizou suas ações da seguinte maneira: ações em nível 

institucional e ações em nível de subprojetos.  O primeiro nível propõe medidas para a 

concretização da proposta de formação de professores e estratégias para inserção dos bolsistas 

nas escolas parceiras do PIBID 2013. O segundo nível visa o desenvolvimento profissional 

dos licenciandos, a formação continuada de professores e análise dos reflexos dessas ações no 

contexto das escolas parceiras e seu entorno social.  

Em nível institucional, as preocupações centraram-se em elaborar mecanismos 

competentes de seleção dos subprojetos e bolsistas; relacionar a proposta do PIBID e a 

demanda da educação básica nos subprojetos, elaborar processos avaliativos das ações do 

PIBID nos editais anteriores, efetivação de planejamentos coletivos com todos os envolvidos; 

debater coletivamente estratégias de maior envolvimento dos supervisores no processo de 

formação dos bolsistas de iniciação à docência, qualificar o diálogo entre as Regionais e 

divulgar as ações do PIBID.   
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Quanto às ações relacionadas aos subprojetos, de maneira geral abordaram a 

necessidade de formar os alunos pibidianos, enquanto profissionais éticos, possuindo domínio 

não apenas em suas áreas específicas, mas também em saberes educacionais. Há uma 

preocupação evidente em capacitar o aluno para o uso de tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem e fomentar uma formação que contemple a pesquisa. Neste nível, também se 

pensou a necessidade de promover eventos acadêmicos e cursos de formação continuada aos 

professores da educação básica.  

A organização das ações do projeto evidenciou uma preocupação em melhorar 

aspectos ligados à gestão do PIBID na UFG, apontando para a necessidade de propor ações 

que articulem melhor as regionais, o que não apareceu no projeto anterior. Entende-se que a 

experiência adquirida na gestão dos projetos anteriores, e pautando-se na concepção 

norteadora das ações propostas no trabalho, a coordenação institucional pode refletir acerca 

das práticas executadas, fortalecendo as exitosas e reestruturando as que não atingiram as 

expectativas. 

Seguindo a proposta da CAPES, o projeto apresenta uma descrição detalhada de 

como se pretende fazer a seleção, o acompanhamento e a avaliação dos bolsistas de 

supervisão e iniciação à docência.  

De acordo com a proposta, os alunos seriam avaliados por meio de  

 

a)análise de relatórios semestrais elaborados por professores supervisores e 

coordenadores de área; b) análise de relatórios anuais elaborados pelos 

bolsistas de iniciação à docência; c) análise do questionário de avaliação 

respondidos anualmente pelas escolas parceiras e pelos bolsistas utilizando 

ferramentas e dispositivos online; d) aferição das médias globais dos 

bolsistas de ID para acompanhar a cada semestre o desempenho acadêmico; 

e) grupos de trabalhos para avaliação do programa durante o seminário geral 

do Pibid na semana do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão que ocorre 

anualmente na UFG; f) avaliação por parte da CAP
3
 da produção textual 

escrita e oral por meio dos pareceres emitidos pelos coordenadores das 

sessões de apresentação oral e práticas compartilhadas que realizamos 

durante o seminário geral do Pibid; g) elaboração de formulário que deve ser 

preenchido pelo bolsista que solicita exclusão com a finalidade de 

compreender como o Pibid impactou sua formação. ( PROJETO 

INSTITUCIONAL, 2013, p.08) 

 

Dentre as propostas de avaliação, destaca-se como uma boa iniciativa a aplicação de 

questionários à escola parceira, pois este pode constituir em mais um elemento avaliativo dos 

impactos do programa na educação básica, permitindo que esta avaliação não seja pautada 

                                                 
3
 Comissão de acompanhamento do PIBID 
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unicamente/principalmente nas avaliações oficiais do estado.  As demais propostas de 

avaliação de desempenho também são importantes, porque permitem a construção de 

indicadores capazes de demonstrar os reflexos do programa na formação inicial de 

professores na UFG.  

Em conjunto a essas ações, o projeto propõe uma sistemática de registro e 

acompanhamento dos egressos, a fim de identificar quais caminhos profissionais os ex-

pibidianos tomaram, assim como averiguar se as escolas parceiras, após a saída de 

determinado grupo do PIBID, continuam desenvolvendo ações que qualifiquem o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Julga-se que esta iniciativa, dentre as propostas de avaliação do programa, é a que 

possui maior chance de averiguar o impacto efetivo do PIBID na vida dos envolvidos. Nesse 

sentido, entende-se que a avaliação realizada por meio dos relatórios e demais mecanismos 

propostos apreende o impacto do programa na formação dos envolvidos, ainda na condição de 

alunos. De modo mais amplo, o contato com o egresso  possibilita a avaliação mais eficiente, 

pois contempla percurso de vida dos envolvidos,  não só durante a participação no programa, 

mas também na sua prática profissional.  

Nesse contexto avaliativo, o ex-pibidiano, agora em provável ofício da docência, 

pode realizar reflexões acerca do programa que os relatórios e questionários com a referência 

restrita dos atuais bolsistas não são capazes de responder. Nessa linha, essa avaliação dos 

egressos pode indicar: Qual a conduta profissional de um ex-pibidiano? Quais são as 

concepções norteadoras da prática de um ex-pibidiano? Quais as dificuldades foram 

enfrentadas por ele no primeiro momento de sua inserção na escola? A partir da experiência 

enquanto pibidiano, e agora como professor da educação básica, quais sugestões poderiam ser 

feitas para qualificar a atuação do PIBID? Estas reflexões podem contribuir de maneira 

valorosa para a melhoria das ações pibidianas, pois permitem a reflexão do PIBID por uma 

ótica diferente das realizadas até o momento.   

Finalizando o projeto reafirma-se a necessidade, presente também no projeto de 

2011, da socialização dos seus impactos e resultados. Para isso, a proposta é o incentivo da 

participação dos envolvidos em eventos acadêmicos, a fim de publicarem suas experiências, e 

a atualização periódica do site do PIBID. 

Ambas as ações são importantes para a concretização desta necessidade. A 

atualização do site além de divulgar as ações do programa, pode facilitar também o acesso a 

dados relevantes, por parte de outros pesquisadores.  
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A partir do conhecimento da proposta do programa, realizou-se a análise do relatório 

das atividades de 2014. O mesmo obedece ao padrão estrutural do ano anterior,  apresentando 

as informações da instituição, dos participantes, do projeto, atividades desenvolvidas e 

resultados alcançados, e descrição da produção educacional gerada.  

Assim, as atividades foram organizadas em 15 grupos que visavam responder aos 

seguintes objetivos: 

1. Aprimorar a organização do trabalho administrativo e pedagógico; 

2. Selecionar bolsistas para o PIBID UFG; 

3. Divulgar  as  ações  do PIBID  junto  às  secretarias do  estado  e  dos  

municípios,  bem  como  as escolas  que  abrigam subprojetos do 

PIBID/UFG e  estreitar  relações  com estes órgãos e escolas; 

4. Planejar as atividades do PIBID/UFG ano 2014; 

5. Apresentar os  bolsistas nas escolas; 

6. Conhecer o contexto escolar e vivenciar a rotina da escola;  

7. Capacitar os  bolsistas  do PIBID  academicamente  e pedagogicamente  para  

o desenvolvimento  das atividades  no  âmbito  do programa.   Discutir novas  

estratégias de  ensinar  e  aprender  os conteúdos  específicos  na educação 

básica. Aplicar as  estratégias educacionais planejadas; 

8. Planejar atividades pedagógicas  adequadas  à realidade  do  campo  e  às 

áreas  de  trabalho  das licenciaturas; 

9. Acompanhar e Intervir na dinâmica da sala de aula nas escolas parceiras;  

10. Desenvolver atividades extraclasses com estudantes da Educação Básica em 

ambientes formais e não formais; 

11. Realizar atividades culturais na escola e fora da escola; 

12. Elaborar e executar atividades de extensão; 

13. Acompanhar as ações desenvolvidas no  projeto institucional ; 

14. Socializar as ações desenvolvidas nas  escolas parceiras  no  âmbito  do 

PIBID. 

15. Refletir sobre a produção da área e produzir novos conhecimentos para a 

área específica de formação a partir do PIBID.  

 

Alguns objetivos propostos estão vinculados a ações específicas da coordenação 

institucional, como o 1, 2, 3, 5 e 13.  Em síntese pode-se afirmar que elas possuem como 

objetivo geral qualificar a participação da coordenação institucional, por meio de mudanças 
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em ações de cunho administrativo. De maneira generalizada, foram representadas por 

realização de reuniões para discussão das atividades e dos problemas encontrados na 

execução dos subprojetos, o que fomentou, por exemplo: a criação de um regulamento interno 

do PIBID e distribuição de kits informativos sobre o PIBID. 

Na busca de responder ao objetivo 4 segundo o relatório (2014), realizou-se um 

planejamento  coletivo  para  debater  as  diretrizes  para  inserção  dos  bolsistas  nas  escolas  

parceiras,  para  as observações que os bolsistas  realizariam com a  finalidade de obter 

informações sobre as necessidades reais da escola, para  a  elaboração  dos  planos  de  

trabalhos  que  deveriam emergir das demandas observadas e do diálogo fomentado entre os 

sujeitos do PIID e destes com demais sujeitos do universo  escolar. 

Foi feito, ainda, debate com coordenadores de área de gestão de processos 

educacionais com  a  finalidade  de  promover  maior envolvimento  dos  supervisores  no  

processo  de  formação dos  bolsistas  de  iniciação  à  docência  e  estratégias  de articulação  

de  seus  saberes  experienciais  aos  saberes acadêmicos  com  fins  a  reverberar  nas  práticas  

previstas durante  as  discussões  dos  grupos  de  trabalhos  de  cada subprojeto.  

Ambas as ações descritas evidenciam uma preocupação do PIBID UFG em valorizar 

o papel da escola no processo de formação dos bolsistas, tanto por meio de uma participação 

efetiva dos professores supervisores, quanto pela experiência adquirida nas práticas escolares. 

Destaca-se ainda que propostas de desenvolver ações que estejam vinculadas as necessidades 

da escola indicam que o programa tem buscado caminhos para contribuir com a qualificação 

da educação básica.  

Das ações relacionadas ao objetivo 6 destaca-se a análise dos projetos pedagógicos, 

de políticas educacionais e de livros didáticos. O relatório não apresenta quais foram as 

metodologias utilizadas para realização dessas análises, mas pontua que auxiliaram  na 

aproximação do pibidiano com o contexto escolar. 

Embasados na proposta de capacitar os bolsistas pedagógica e academicamente, por 

meio de estratégias de ensino e aprendizagem diversificadas, o objetivo 7 e 8 caminharam de 

maneira conjunta,  ambos apontaram o desenvolvimento de ações como: realização de 

reuniões de estudo, com capacitação para  bolsistas de iniciação e supervisores,  curso de 

produção audiovisual,  oficinas de escrita/redação, participação em palestras e projetos de 

ensino, elaboração de planos de aulas, criação de metodologias com aplicação de tecnologias 

e propostas lúdicas.  

Essas ações, segundo consta no relatório, foram capazes de proporcionar aos 

licenciandos a aquisição de conhecimentos referentes ao fazer docente e a questões 
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relacionadas ao desenvolvimento profissional, identidade profissional docente, práxis 

pedagógica, dentre outros. 

Os objetivos 9, 10 e 11, também apresentaram certa sintonia em suas atividades, ao 

passo que ofereciam uma proposta de ação dentro e fora  do espaço da sala de aula. Tais ações 

foram representadas por atividades como: intervenções em sala de aula embasados em 

metodologias diversificadas, oficinas aos sábados e em contra turno para debater temas atuais 

ligados aos jovens e monitorias para auxílio de atividades.    

Essas ações extra-classe são consideradas como uma estratégia facilitadora da 

atuação dos pibidianos com os alunos da escola básica, pois  permitem a criação de um 

vínculo maior entre o bolsista de iniciação à docência e o aluno da escola básica, podendo 

contribuir desta maneira para um maior envolvimento dos alunos com as atividades propostas 

no programa. 

O objetivo 12 centra a sua proposta num processo de formação que contemple a 

extensão. Esta ação, de acordo com o relatório, foi desenvolvida por apenas um subprojeto. A 

mesma foi intitulada  “ Educação, Cinema e Cultura” realizou mostras de filmes que 

contribuíram para a divulgação do programa. 

Os dois últimos objetivos (14 e 15) pontuaram atividades que se referem à 

divulgação das ações desenvolvidas no Programa, por meio de pesquisas a serem apresentadas 

em eventos. Como já mencionado nesse trabalho, a pesquisa oferece grandes contribuições à 

formação de professores, nesse sentindo compreende-se a vasta participação dos bolsistas, 

apresentada nos resultados dos relatórios, fomentando a qualificação do processo formativo 

de professores da UFG. 

Nota-se, na explanação das atividades que elas possuíam objetivos que respondiam 

diretamente a uma conjuntura de demandas da formação inicial, como a pesquisa, a integração 

teoria e prática, a aquisição de conhecimentos educacionais e didático-pedagógicos. Essa 

realidade reforça a ideia de que o PIBID possui amplo potencial para contribuir com a 

formação qualificada de professores, nos termos já destacados nesse trabalho. 

Assim como no relatório de atividades 2011, o de 2014 também apresenta uma 

explanação quantitativa da produção educacional gerada, como demonstrado no quadro 4. A 

quantificação foi dividida dentro das mesmas categorias do projeto anterior, sendo as 

seguintes: Produções didático- pedagógicas, produções bibliográficas, produções artístico-

culturais, produções desportivas e lúdicas, e produções técnicas de manutenção de 

infraestrutura e outras.  
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QUADRO 4 – DADOS PARCIAIS DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA: PIBID UFG 

2013  

                              PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 

1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS Quantidade 

 

A Planos de aulas 93 

 

B Sequências didáticas  41 

 

C Provas e avaliações  15 

 

D Objetos de aprendizagem 326 

 

E Projetos educacionais 4 

 

F Planos de curso (disciplinas) 3 

 

G Projetos pedagógicos  2 

 

H Atividades experimentais 4 

 

I Fanpage  4 

 

J Oficinas  101 

 

K Mural pedagógico 15 

 

L Jornal  2 

 

M Composteira 1 

 

N Confecção de slides 44 

 

O Regimento PIBID 1 

 

P Atualização do site PIBID/UFG 1 

 

Q Confecção de slides para eventos acadêmicos 4 

 

r Projetos de extensão 1 

 

s Outros produtos 749 

  

TOTAL 1411 

2 PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS   

 

A Publicação de trabalhos completos 81 

 

B Publicação de resumos técnico científicos  68 

 

C Capítulo de livro 1 

 

D Publicação em revista  1 

 

E Apresentação de trabalho em evento científico  52 

 

F Parecer ad hoc em trabalhos científicos  9 

 

F Outras produções  382 

  

TOTAL 594 

3 PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS   

 

A Grafitagem e exposição de desenhos 22 

 

B Exposições artístico-educaionais  2 

 

C Recitais e musicais  2 

 

D Espetáculo de dança e teatro  1 

 

E Mostra de filmes  4 

 

F Desenhos e pinturas 3 

 

g Maquetes  1 

 

I Registro áudio-visual 32 
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J Teatro com fantoches  4 

 

K Eventos literários 1 

  

TOTAL 72 

4 PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS                                                                                   

 

A Coreografias  1 

 

B Jogos e brincadeiras  3 

 

C Gincanas  2 

  

TOTAL 6 

5 PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

 

A Fórum de formação docente 3 

 

B Ateliê de atividades artísticas  2 

 

C Revitalização de laboratórios  2 

 

D Apoio a visita técnica  3 

 

E Organização de espaço físico da escola parceira 1 

  

TOTAL 11 

Fonte: Relatório Final de atividades do PIBID UFG, 2015  (Edital Nº 061/2013/CAPES) 

A quantificação exposta, assim como a elaborada no relatório final do projeto de 

2011, revela uma vasta produção, o que pode ser considerado um ponto positivo, pois indica a 

realização de ações de diferentes categorias, que são capazes de contribuir com a formação 

acadêmica.   

Observou-se que nem todas as propostas que constavam no Projeto Institucional, 

foram citadas na descrição de atividades do programa, como por exemplo, a pesquisa 

envolvendo egressos e o aperfeiçoamento da Língua Portuguesa. Ambas as ações foram 

descritas, como atividades previstas, mas não realizadas. Apontou-se como causa para isso a 

falta de pessoal e de um grupo de pesquisa que possa vir a tratar de tais aspectos e outros 

relevantes ao programa PIBID.   

De acordo com o relatório, algumas iniciativas foram tomadas no segundo semestre 

de 2014 na tentativa de superar tal obstáculo e uma delas foi o contato com a Coordenação 

das Licenciaturas e de Educação Básica da Prograd/UFG, no sentido de firmar parceria entre  

os  programas  PIBID  e o Programa  de  Licenciaturas  (Prolicen), que  apoia  o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa nas licenciaturas.   

O não estabelecimento  do  convênio  com  os  Centros  de  Línguas  para oportunizar  

aos  bolsistas  de  iniciação  à  docência  o  aprimoramento  no  domínio  da  Língua 

Portuguesa foi justificado pela  falta  de  recursos  em  rubrica  própria.  

Outras dificuldades enfrentadas na execução do projeto foram elencadas no relatório, 

destacando-se dentre elas “a  de falta  clareza  sobre  a  relação  entre  o  supervisor  e  o 
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coordenador de área no processo de formação dos BID. Esta temática foi recorrente em 

reuniões de equipe  durante  2014  e  algumas  iniciativas  para  superar  esse  problema  no  

ano  de  2014  foram discutidas.” (RELATÓRIO 2014, p.61)   

Relacionando-se aos subprojetos, afirmou-se que houve uma deficiência nos 

conhecimentos dos envolvidos ( bolsistas de iniciação e supervisores) em relação aos 

subprojetos de que faziam parte, bem como pouco conhecimento acerca do PIBID e seus 

objetivos.  

Apontou-se, ainda, dificuldades relacionadas às escolas parceiras, que de acordo com 

o relatório 2013 apresentam problemas estruturais e organizacionais, impedindo por vezes, ou 

dificultando a realização efetiva das ações planejadas. Tais problemas podem ser 

exemplificados por: falta de espaço físico, mudança de horários e realocação de professores. 

Em que pese às dificuldades enfrentadas, foram tecidas muitas considerações 

positivas aos resultados alcançados no ano de 2014. Segundo o relatório, “o PIBID tem 

oportunizado o desenvolvimento de uma práxis pedagógica que tem impactado diferentes 

esferas do saber-fazer de futuros docentes.”. (RELATÓRIO 2014, p.58)  

A integração teoria e prática, é mencionado em ambos os projetos, bem como nos 

relatórios. A análise destes documentos mostrou que as práticas do PIBID UFG são capazes 

de fomentar o alcance da práxis na educação. Em diversos momentos dos relatórios são 

descritas ações que podem propiciá-la. O PIBID de História, por exemplo, realizou um 

projeto denominado oficinas de História de Goiás, o mesmo  

 

buscou elaborar discussões sobre a História de Goiás que se inserem no 

Plano Curricular de História da Secretaria de Ensino do Estado de Goiás. 

Essas discussões aparecem como demandas da Escola Parceira e da 

Disciplina História, haja vista a escassa produção historiográfica sobre Goiás 

que alcançam as salas de aula. Assim, o projeto para além de problematizar a 

história de Goiás, tal como é contada pela historiografia, se propõe a fazer 

com que essa historiografia alcance a sala de aula, através de textos e 

problemáticas que possam ser tratadas de forma mais adequada ao ensino 

fundamental. Assim, esse projeto contempla os objetivos do Subprojeto de 

História do PIBID – 2011/2013, haja vista que uma das propostas do referido 

projeto era, justamente, produzir material sobre a história de Goiás para ser 

usado em atividades do PIBID na Escola Parceira, mas que pudessem 

também futuramente ser disponibilizadas para outras escolas. (RELATÓRIO 

PARCIAL, 2013, p. 24) 

                     

Esta atividade demonstra uma preocupação do PIBID UFG em produzir materiais 

que respondam à demanda da educação básica. Mas, evidencia ainda o potencial do programa 

em atingir a interação teoria e prática, provocando mudanças na realidade educacional.  
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De acordo com o relatório, essa atividade permitiu a aprendizagem por parte dos 

bolsistas do que é uma oficina de ensino em História. Inicialmente, foram feitos estudos 

bibliográficos para o embasamento teórico da atividade, que, posteriormente, foi submetido 

ao processo de reflexão e debate. Em seguida, analisou-se o Plano Curricular de História da 

Secretaria de Ensino do Estado de Goiás vigente, discutindo o modo como neste plano é 

inserida a história de Goiás. Por fim, obteve-se a elaboração e execução das Oficinas 

propostas no projeto que propiciaram a preparação de artigo científico a partir de reflexões da 

ação sobre o projeto para apresentação em evento.   

O ciclo de estudos teóricos, execução da ação e reflexão da prática, permite que o 

licenciando construa uma formação centrada na prática reflexiva, fazendo com que suas ações 

subsidiem transformações no processo de formação, impactando consequentemente a 

educação. 

O conhecimento dos projetos e dos relatórios de atividades institucionais oferecem 

subsídios para análise dos subprojetos de Geografia e seus relatórios. Dessa maneira, na 

sequência da pesquisa, propõe-se uma análise do material ligado ao PIBID Geografia, 

referente aos editais 2011 e 2013 das Regionais de Jataí, Catalão e Goiânia.   

 

3.3 PIBID Geografia UFG: o que demonstram os documentos  

 

A apreciação realizada nessa seção busca identificar os princípios dos subprojetos de 

Geografia averiguando as ações desenvolvidas, bem como as dificuldades enfrentadas. Assim, 

inicialmente serão analisados os projetos e posteriormente os relatórios, tentando identificar 

como o segundo responde a proposta do primeiro e ambos respondem ao projeto institucional 

e aos objetivos do PIBID. Com isso, pretende-se responder ao seguinte questionamento: o que 

mostram os documentos oficiais do PIBID Geografia UFG acerca de sua realização coerente 

com seus propósitos e de seus impactos na formação de professores? 

Visando elencar dados que estivessem fielmente vinculados às experiências vividas no 

programa, e não apenas ao discurso, selecionaram-se apenas bolsistas e ex- bolsistas com no 

mínimo um ano de participação no programa. Desta forma, considerando este critério, foram 

disponibilizados pela Coordenação Institucional do PIBID UFG, 24 relatórios de bolsistas de 

iniciação à docência, 6 de professores supervisores,  9 de coordenadores de área e os 6 

subprojetos de Geografia.  

 

3.3.1 Subprojetos: concepções e propostas 
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 A análise contou com seis subprojetos dos quais 2 fazem referência ao edital de 

2011, um ao edital de 2012,  e 3 ao edital de 2013. As Regionais 2 e 3 foram as primeiras a 

apresentarem subprojetos para a Geografia, assim, no ano de 2011 submeteram projetos nos 

quais solicitavam um quantitativo de seis bolsas de iniciação à docência e uma bolsa para 

supervisor. No ano de 2012, com a possibilidade de ampliação do programa, a Regional 1 

submeteu seu primeiro projeto, o qual solicitava o mesmo número de bolsistas que as demais 

Regionais.  

Seguindo recomendações dos editais, os projetos foram organizados apresentando a 

seguinte estrutura: dados de identificação, plano de trabalho, objetivos, ações previstas, 

resultados pretendidos, cronograma, e orçamento.  

Propondo uma contextualização geral do PIBID Geografia UFG é possível afirmar 

que os subprojetos apresentam inicialmente uma contextualização teórica da educação no 

país, realizando um recorte para as dificuldades enfrentadas no ensino de Geografia. 

Embasados em pesquisas científicas desenvolvidas por autores como Callai (2000), 

Cavalcanti (2004), Demo (2003), Libâneo (1998),  Ludke (2001) dentre outros, os subprojetos 

afirmam em seus planos de trabalho que há uma necessidade de formar professores reflexivos, 

capazes de intervir na educação básica, com vistas a qualificar o processo de ensino-

aprendizagem através de metodologias inovadoras.  

De acordo com a Regional 2, embasando-se nas considerações de Oliveira (1989, 

p.28) a atuação de professores de Geografia está envolta por um processo dialético de 

dominação, em que professores e alunos são treinados a não pensar acerca do que ensinam, 

realizando mera repetição. Desta forma ambos não participam do processo de construção do 

conhecimento. A partir dessa afirmativa, o subprojeto de Geografia da Regional 2 reitera a 

necessidade de que o ensino ocorra de maneira contextualizada, adequada à realidade de seus 

alunos.  Reforça-se nos subprojetos das Regionais 1 e 2 que o  uso restrito do livro didático 

para o processo de ensino é apontado como uma das dificuldade para a superação  de uma 

atuação tradicional.   

O termo tradicional é utilizado pelas três Regionais, que consideram que há uma 

necessidade eminente de renovar as práticas educativas, apontando o PIBID como um 

caminho para o alcance de novas formas de ensino e aprendizagem, bem como novos 

caminhos para a construção de saberes geográficos. 

Todos os subprojetos 2011/2012 propõem a realização de um diagnóstico para a 

identificação das demandas da escola básica. Esta ação está de acordo com o projeto 



83 
 

institucional, que demonstrou atenção ao importante fator de que as práticas pibidianas 

ocorressem em consonância com as necessidades da escola.  

O projeto da Regional 1 não apresenta em seu texto objetivos específicos, apontando 

como objetivo geral   

fomentar discussões que possibilitem aos docentes conceituarem  as  

categorias  de  análise  da  Geografia  e  identificarem  os  maiores  entraves  

no  processo  de  ensino-aprendizagem, para, em conjunto com os alunos 

bolsistas e de outras áreas do conhecimento, proponham atividades que 

promovam  uma  aprendizagem  com  vistas  à  construção  do  

conhecimento  e  às  mudanças  no  perfil  metodológico adotadas  nas  aulas  

de  geografia,  extrapolando  a  memorizando  e  a  transcrição  de  textos,  

como  tem  ocorrido tradicionalmente. (SUBPROJETO DE GEOGRAFIA 

2011/2012, REGIONAL 1, p. 01) 
 

A análise desse texto evidencia uma preocupação em alcançar resultados de 

qualificação do processo de ensino-aprendizagem por meio do uso de novas metodologias. 

Esta mesma preocupação pode ser identificada nos outros 2 subprojetos. De acordo com 

Nóvoa (1999), a profissionalização dos professores está dependente da possibilidade de 

construir um saber didático e pedagógico que não seja puramente instrumental. Assim, 

entende-se que ao propor o desenvolvimento de metodologias nos subprojetos de Geografia, 

considerando as etapas de elaboração e execução necessárias, abrem-se possibilidades para 

que a construção de tais saberes supere a dimensão instrumental.  

Em todos os projetos pontuam-se o interesse de desenvolver novas metodologias 

com uso de tecnologias e/ou recursos lúdicos. A preocupação com o uso de tecnologias está 

presente nos editais do PIBID, no regulamento do programa, e consequentemente nos projetos 

institucionais analisados e também nos subprojetos.  

Essa proposta deve-se principalmente ao período de constantes avanços tecnológicos 

no qual a sociedade está inserida. De acordo com Echalar, Peixoto e Carvalho (2015) os 

estudos teóricos sobre tecnologia e educação ainda são frágeis, mas não se pode negar seu 

potencial positivo de contribuir com os processos de ensino e aprendizagem, desde que a 

formação de professores seja considerada nesse processo.   

 Bueno e Echalar (2015) realizaram uma contextualização histórica da inserção das 

tecnologias na educação, considerando que o grande marco para esta ação foi a criação do 

Programa Nacional de Informática na Educação ( ProInfo), no ano de 1997. O programa 

afirmou em suas diretrizes que “os avanços tecnológicos trazem consigo mudanças nos 

sistemas de conhecimento, novas formas de trabalho influem na economia, na política e na 

organização das sociedades” (PROINFO, 1997, p. 05) 
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Peixoto et al (2015) consideraram que há uma constância de discursos que afirmam a 

necessária formação de professores para o uso de recursos tecnológicos. Este discurso 

segundo as autoras pode ser identificado também nas propostas governamentais. Dessa forma 

a preocupação do PIBID em fomentar a formação de professores que sejam capazes de 

utilizar os recursos tecnológicos está vinculada a esta realidade. 

Entende-se nesta pesquisa que a proposta do programa de utilizar metodologias que 

envolvam o uso de tecnologias pode caminhar numa via de mão dupla. Considerando os 

interesses mercadológicos, nota-se que inserir as novas tecnologias no contexto de alunos da 

educação básica, propicia uma familiarização com as mesmas, contribuindo, portanto para 

formar mão de obra qualificada. No entanto, essa realidade pode ser alterada se a formação de 

professores para o uso de essas tecnologias contemplarem estudos teóricos e saberes didático-

pedagógicos.    

 Dito de outra maneira ressalta-se que o uso de tecnologias na prática docente não 

pode se dar a partir de uma perspectiva técnica, desprovida de reflexões. É necessário mais 

que saber fazer uso de uma determinada tecnologia. É imprescindível ter conhecimento de 

quando ela deve ser usada, quais os benefícios podem gerar no processo de ensino-

aprendizagem, quais as possíveis dificuldades que podem surgir. Apenas dessa maneira o uso 

de tecnologias passa a favorecer verdadeiramente a construção de conhecimentos por parte 

dos alunos. 

A análise dos subprojetos elencou que nas Regionais 2 e 3 tinha-se como objetivo 

também: a formação continuada dos professores supervisores envolvidos, a melhoria da 

educação básica e a valorização do magistério.  Pensado o PIBID e seus princípios 

norteadores, é possível afirmar que esses objetivos encontram-se dentro da proposta do 

programa.   

Nomeando seus objetivos, a Regional 3, afirma que almeja-se promover a integração 

de profissionais concursados em efetivo exercício da função com os alunos da licenciatura, 

em vias de formação, aliados aos professores formadores do curso de Geografia. Nessa fala, é 

possível compreender que há uma proposta clara de fomentar a formação continuada do 

professor supervisor, no entanto, a que se realizar uma ressalva quanto a esta proposta.  

Considerando a realidade do estado de Goiás, em que o último concurso público para 

provimento de cargos docentes ocorreu em 2010, havendo um número elevado de professores 

que trabalham sobre contratos temporários, ao afirmar que o subprojeto visa integrar 

profissionais concursados, automaticamente gera-se um processo de ampla exclusão. Entende-

se que deve haver uma preocupação com a escolha do professor supervisor, como por 
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exemplo, que este possua determinado tempo de experiência, porém dada a realidade do 

estado de Goiás, afirma-se que “ser ou não concursado” não deve ser critério de seleção.  

Analisando outro elemento, destaca-se que os três subprojetos mencionam a prática 

como um elemento importante no processo de formação, indicando inclusive a intervenção 

em sala de aula pelos pibidianos como uma ação prevista, porém apenas a Regional 3 aponta a 

necessidade de que as ações práticas sejam subsidiadas por estudos teóricos. Este fato torna-se 

preocupante, ao passo que a práxis é sem dúvidas a principal demanda da formação docente 

contemporânea.  

Ainda tecendo observações acerca dos projetos, identificou-se que apenas a Regional 

2 apontou o programa como uma estratégia para repensar a prática do estágio supervisionado. 

Esta proposta é de extrema importância, pois amplia possíveis resultados do programa 

também a futuros docentes que não fazem parte da equipe pibidiana.   

Todas as Regionais pontuam o objetivo de divulgar as ações desenvolvidas no 

programa por meio de elaboração de trabalhos científicos como artigos, resumos, relatos de 

experiências, a serem publicados em eventos científicos. Incentivando, portanto, o 

desenvolvimento da pesquisa.  

A afirmação do subprojeto da Regional 3, evidencia que a pesquisa como “processo 

investigativo pode proporcionar ao professor uma ação enquanto sujeito real e concreto de um 

fazer pedagógico sobre a escola. Além do mais, a pesquisa pode ser uma possibilidade que o 

professor precisa ter para se inserir na produção de conhecimento sobre sua prática.” 

(REGIONAL 3, SUBPROJETO GEOGRAFIA, 2011/2012, p. 4) 

Algumas singularidades de cada regional devem ser destacadas: A Regional 1 

apresentou uma reflexão teórica extremamente sucinta. A mesma dividiu sua metodologia de 

trabalho em 3 momentos, denominando o primeiro deles de burocrático, sendo destinado à 

discussão do projeto com o professor supervisor e bolsistas. Em seguida, o segundo momento, 

refere-se ao diagnóstico da escola, e o terceiro consistiu no levantamento dos processos de 

ensino na escola.  

A Regional 2, elaborou uma rica reflexão teórica acerca do processo de ensino-

aprendizagem. A mesma não propôs uma metodologia para a execução das atividades, sendo 

que após uma exposição introdutória, elencou algumas ações propostas, e objetivos. 

A Regional 3, assim como a 2, também realizou uma rica reflexão teórica, no que se 

refere à metodologia,  propôs  para a execução do projeto uma metodologia baseada em um 

“trabalho sistemático junto  aos professores de Geografia como vem sendo  feito, desde 2004, 

no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Geografia  (NEPEG) numa  forma de 



86 
 

aproximação Escola/Universidade e de  intervenção desta  última  no  planejamento  escolar.” 

(REGIONAL 3, SUBPROJETO GEOGRAFIA, 2011/2012, p. 5) 

Foram descritos, ainda, alguns procedimentos da referida metodologia sendo: 1)  

Planejamento  das  atividades  a  serem  trabalhadas  com  professores  do  Ensino  Médio;  2) 

Elaboração dos instrumentos de avaliação das reuniões e das intervenções nas escolas 

participantes; 3) Organização de oficinas geográficas para construir conceitos geográficos no 

Ensino Médio; 4) Capacitação e aperfeiçoamento do professor do Ensino Médio; 5)  Ao  

término  dos  dois  anos,  deverá  se  fazer  uma  avaliação  final  sobre  o  que  se  alcançou  

com  a proposta. 

Tais singularidades evidenciam que a efetivação de propostas na prática é 

dependente do papel fundamental dos atores envolvidos no programa. 

Quanto aos subprojetos referentes ao Edital 061/2013 CAPES, destaca-se que houve 

uma ampliação do quadro de bolsistas. A Regional 2 passou a ter um quadro de 21 bolsistas 

de iniciação a docência, 04 professores supervisores e 2 escolas parceiras. A Regional 3 

ampliou o quadro de bolsistas de iniciação à docência para 22, 04 professores supervisores e 2 

escolas parceiras.  

Em que pese à ampliação do número de bolsas, ambas as Regionais, mantiveram o 

mesmo subprojeto, realizando pequenas alterações que não influenciaram em seus princípios 

norteadores. Já a Regional 1 manteve seu quantitativo de bolsistas, mas apresentou uma 

reestruturação da sua proposta de ação, que passou a ter como  objetivos gerais  proporcionar 

ao acadêmico experiências da atividade docente na Educação Básica, aprimoramento de sua 

formação e aperfeiçoamento do ensino de Geografia na unidade escolar. 

Como objetivos específicos, apresentou-se: realizar um projeto de monitoria de 

Geografia; desenvolver metodologias e materiais didáticos para o ensino de Geografia na 

Educação Básica a partir da realidade da unidade escolar; realizar um projeto de ensino de 

geografia regional com recorte para o Cerrado; produzir e socializar conhecimento, a partir 

das experiências do projeto, em forma de artigos, resumos, comunicações orais, etc.; 

contribuir para a melhoria do ensino de Geografia na Educação Básica.  

A nova proposta da Regional 1 elencou a pretensão de fortalecer e valorizar o Curso 

de Licenciatura em Geografia mensurável através da redução da evasão; qualificar a 

formação inicial de professores em Geografia; contribuir para a formação continuada do 

professor (a) supervisor (a), através da participação em grupos de estudo e a articulação com 

a Universidade; refletir  sobre a articulação entre teoria e prática na formação inicial e 

continuada de professores; aproximar Universidade e educação básica; contribuir com a 
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melhoria do ensino de Geografia e a redução dos índices de reprovação na unidade escolar; 

fomentar  o debate sobre formação de professores, ensino e currículo de Geografia; produção 

e uso de materiais didáticos e métodos, tanto na universidade quanto na educação básica; 

desenvolver materiais didáticos e metodologias que aprimorem o ensino de Geografia, bem 

como a aproximação da disciplina ao cotidiano dos alunos. 

Com as mudanças no subprojeto da Regional 1, que sem dúvidas podem ser 

avaliadas como positivas para o programa, contemplou-se um conjunto de ações demandadas 

para a formação qualificada do professor, passando a se ter dois subprojetos de geografia 

pensando o alcance da práxis por meio do PIBID.   

Em relação aos subprojetos 2013, nota-se que nas Regionais 2 e 3, eles foram 

elaborados pelo mesmo coordenador de área do subprojeto de 2011, o que justifica a não 

alteração dos princípios do programa. Quanto a Regional 1, houve uma alteração de 

coordenador do programa no segundo semestre de 2012, o que implicou também na 

reestruturação do projeto. 

Considerando as mudanças positivas identificadas no subprojeto 2013 como, por 

exemplo, a proposta de grupos de estudos sobre a formação inicial de professores de 

Geografia e a realidade do ambiente escolar, que não foi apresentada no anterior, ressalta-se 

que há uma diferença na formação dos professores coordenadores que elaboraram os projetos. 

O projeto 2011 foi escrito por um coordenador cuja atuação de pesquisa está voltada 

principalmente à área física e o mesmo possui ampla experiência no Ensino Superior.   

Já o projeto de 2013 foi elaborado por um coordenador cuja área de atuação na 

pesquisa está ligada à Geografia Humana, possui uma carreira jovem na universidade, porém 

apresenta vasta experiência na educação básica. Ressalta-se ainda, que este segundo 

coordenador ministra disciplinas ligadas aos saberes didático-pedagógicos na instituição de 

Ensino Superior. 

Essa questão revela a importância de que as ações do programa sejam coordenadas 

por profissionais que conheçam a realidade da educação, tendo-a como objeto de suas 

pesquisas.   Outra consideração a ser pontuada, refere-se à continuidade de propostas 

iniciadas, observou-se que os subprojetos que apresentaram trocas da equipe, incluindo 

coordenadores de área, apresentam uma proposta com mais fragilidades. Entende-se que essa 

realidade se dá, porque ocorre uma quebra na teoria – prática – teoria, capaz de fomentar uma 

reflexão das ações.  

Em um primeiro momento, é possível afirmar que as propostas inseridas nos 

subprojetos estão de acordo com os objetivos propostos no projeto institucional, porém a fim 
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de aprofundar a análise, realizar-se-á uma investigação nos relatórios de atividades dos 

alunos, supervisores e coordenadores.  

 

3.3.2 Relatórios: ações e reflexos na formação 

 

Os relatórios analisados referem-se aos anos de 2012, 2013 e 2014. Inicialmente 

serão investigados os relatórios dos alunos bolsistas de iniciação à docência, em sequência 

dos professores supervisores da rede, e por fim dos coordenadores de área.  

Foram analisadas ações de 34 bolsistas de iniciação à docência, descritas em 24 

relatórios, uma vez que alguns os elaboraram em duplas.  

Os relatórios apresentam a seguinte estrutura: identificação, objetivos, descrição das 

atividades previstas e desenvolvidas, descrição das atividades previstas e não desenvolvidas, 

descrição das atividades não previstas e desenvolvidas, considerações finais e perspectivas 

para o próximo semestre.  

Como forma de sintetizar alguns dados, realizou-se uma análise que contemplou os 

objetivos, as atividades desenvolvidas de maneira generalizada, as atividades não realizadas e 

as considerações finais. Os dados foram tabulados utilizando planilhas do Microsoft Excel, 

que permitiram agrupar as informações em categorias.  

Inicialmente considera-se importante apresentar algumas ressalvas quanto aos 

relatórios. Observou-se que nem sempre havia uma adequação do conteúdo ao que pediam 

alguns relatórios, por exemplo, não apresentaram, de fato, quais eram os objetivos do 

subprojeto, outros não explanaram as ações desenvolvidas. Tais situações dificultaram a 

análise dos mesmos. A fala abaixo exemplifica a situação descrita; 

 
Ao ingressarmos no PIBID, temos a oportunidade de adquirir experiência do 

ambiente que é constituído dentro da sala de aula, visto [...] que é um projeto 

que nos permite alavancar nossa carreira. O conhecimento e experiência 

adquiridos tem uma grande importância na formação como pibidianos, onde 

vivenciamos a realidade da sala de aula e podemos nos habituar e nos moldar 

desde o início da nossa vida acadêmica até a formação, para atender as 

necessidades dos alunos com mais eficiência. (RELATÓRIO BID 14, 2014, 

p. 01) 

 

Neste trecho o bolsista faz referências ao papel do PIBID em sua formação, não 

apontando quais eram os objetivos a serem alcançados com o desenvolvimento do subprojeto. 

Um segundo exemplo pode ser identificado no relatório de número 26, em que o 

espaço destinado a tratar das atividades desenvolvidas foi preenchido por um referencial 
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teórico que descrevia a importância do uso de maquetes no processo de ensino-aprendizagem. 

O mesmo não cita, em nenhum momento, o que foi realizado nem se as maquetes foram 

utilizadas.  

A análise permitiu identificar diferenças na maneira como os objetivos do programa 

são pensados. De maneira geral, podemos identificar dois grupos, o primeiro que pautou sua 

proposta em objetivos que visam unicamente impactar a educação básica, e o segundo no qual 

é possível identificar uma preocupação com a formação dos envolvidos de maneira 

generalizada, sendo pibidianos, supervisores, coordenadores e alunos da educação básica.  

Esta situação evidencia um descompasso com os objetivos do programa e do projeto 

institucional. A elaboração das metodologias, com vistas a melhorar a Educação Básica é 

importante, no entanto, apenas essa prática não subsidia uma formação qualificada, como já 

foi evidenciado no capítulo 2 desta pesquisa.  

Algumas variáveis aparecem com maior frequência dentre os objetivos. Criar 

estratégias de ensino é a variável que mais aparece sendo apontada em 17 dos 24 relatórios 

analisados. Em geral os alunos pibidianos vinculam a elaboração de metodologias como uma 

ação capaz de melhorar a educação básica.  

O objetivo de melhorar a educação básica também é apontado de maneira direta em 

10 dos relatórios, evidenciando uma relevante preocupação que os subprojetos possuem em 

relação à temática.  Ainda pensando nos alunos da escola, 6 relatórios afirmaram ter como 

objetivo conhecer a realidade de vivencia dos alunos, pois acreditam que o ensino deve ter um 

significado para eles.  

No que diz respeito aos objetivos que nos permitem concluir uma preocupação com a 

formação, apenas um citou especificamente essa meta, englobando todos os envolvidos, 

inclusive os professores coordenadores, o que não acontece no projeto institucional, que 

propõe uma formação apenas para licenciandos e supervisores. 

O planejamento de atividades é citado em 10 relatórios como sendo um dos objetivos 

do programa. Pensando na necessidade de saberes pedagógicos, avalia-se este como um 

objetivo que deveria ser primordial em todos os relatórios, pois aproxima os pibidianos de 

uma prática que deve ser amplamente realizada por professores.  Libâneo (1990) chama a 

atenção para o papel fundamental do planejamento na atuação dos professores, segundo o 

autor: 

 

O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação 

da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto 
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social. A escola, os professores e os alunos são integrantes da dinâmica das 

relações sociais; tudo o que acontece no meio escolar está atravessado por 

influências econômicas, políticas e culturais que caracterizam a sociedade de 

classes. Isso significa que os elementos do planejamento escolar – objetivos, 

conteúdos, métodos – estão recheados de implicações sociais, têm um 

significado genuinamente político. Por essa razão, o planejamento é uma 

atividade de reflexão acerca das nossas opções; se não pensarmos 

detidamente sobre o rumo que devemos dar ao nosso trabalho, ficaremos 

entregues aos rumos estabelecidos pelos interesses dominantes da sociedade 

(LIBÂNEO, 1990, p.221). 

 

 

O desenvolvimento da pesquisa e estudos teóricos também foram pouco lembrados 

nos objetivos, sendo citados nos relatórios 2 e 5, respectivamente. A importância desses dois 

fatores para a formação docente foi amplamente apontada e justificada nesta pesquisa. Essa 

realidade revela o pouco conhecimento que os alunos pibidianos possuem acerca dos 

princípios e dos saberes necessários para a formação docente.  

Foi apontado também como objetivos nos relatórios a valorização da Geografia em 6 

deles, e a valorização do professor em 4. Entende-se que ambos os processos de valorização 

são importantes na atualidade, pois o primeiro pode contribuir diretamente com a formação 

crítica dos alunos, enquanto o segundo é fator central para a melhoria da educação básica. 

Um número de 14 relatórios afirmou que se tinha como objetivo a vivencia da 

prática, mas apenas 5 citaram a importância da teoria.  Destaca-se que apenas uma aluna citou 

a integração de ambos num processo de concretização da práxis. Postula-se aqui mais uma 

vez, que a prática por si só não é formadora, ela só toma essa dimensão a partir da reflexão e 

esta carece do embasamento teórico.    

A análise dos objetivos de forma geral permitiu observar que apesar de estarem 

inseridos no mesmo programa, sob a hierarquia de um projeto institucional, os subprojetos 

que estão divididos em três regionais da UFG possuem formatos diferentes, que refletem 

diretamente sobre as possibilidades formativas.  

A análise das atividades desenvolvidas indicaram um grupo de 7 atividades 

realizadas com maior frequência nos subprojetos, destaca-se a aplicação de metodologias, 

mencionadas em 17 relatórios.   

Em sequência, o planejamento de atividades é apontado em 9 relatórios como 

atividade executada.  Vale ressaltar que o planejamento é apontado na esfera de organização 

administrativa do programa, da aplicação de metodologias e de elaboração de trabalhos 

científicos.  
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Observações, monitorias, e a participação em eventos foram apontadas em 7 

relatórios. Aqui é importante fazer um paralelo com os objetivos, pois apesar de apenas 2 

relatórios apresentarem o objetivo da pesquisa, houve um total de 7 relatórios indicando 

participação em publicação de trabalhos em eventos científicos. Assim, conclui-se que ainda 

que não seja apontada como um objetivo específico, o PIBID gera mecanismos que 

incentivam a pesquisa. Da mesma maneira, nos objetivos, nas atividades desenvolvidas, 

apenas 5 alunos descreveram ações que compreendiam estudos teóricos e participação em 

cursos de formação.   

Mencionando as ações previstas e não executadas, de maneira generalizada todas 

elas se referem às ações práticas que não foram executadas, como: reforma de maquetes, 

elaboração de cartazes. No entanto, há uma exceção, em que se aponta uma atividade teórica 

que não pôde ser executada em virtude de ajustes no cronograma. A mesma seria uma roda de 

conversa sobre avaliação, o que se acredita ser de grande valia para a formação de 

professores, uma vez que a avaliação também é uma prática contínua na profissão docente.  

Estas situações indicam que as ações do PIBID estão extremamente centradas apenas 

na prática, o que não é bom para a formação docente, pois provoca uma deficiência de outros 

aspectos necessários para a atuação qualificada do professor.   

As considerações finais apresentam relatos de como os alunos têm sentido o impacto 

do PIBID em sua formação, como exemplificado abaixo:  

 

O PIBID é um programa que está acrescentando muito na minha vida 

acadêmica, inclusive está serviu como um complemento para as aulas de 

estágio, pois me deu a oportunidade de ter um contato direto com alunos da 

rede pública e assim um aperfeiçoamento como futuros professores. 

(RELATÓRIO BID 09, 2013, p. 5) 

 

O desenvolvimento do subprojeto de geografia: Construindo as 

espacialidades juntando as diferenças proporcionou a oportunidade a nos 

pibidianos vivenciar a realidade de uma escola pública e diagnosticar suas 

principais dificuldades e os anseios da comunidade escolar, analisar as 

práticas docentes dos professores, o projeto político pedagógico da escola, 

os programas da disciplina de geografia e os recursos didáticos disponíveis 

para os professores, possibilitou a nos experiência que permitirão refletir e 

reagir a diversas situações durante nossas futuras atividades como 

licenciados em Geografia. . (RELATÓRIO BID 12, 2013, p. 5) 

 

 

 Alguns aspectos observados merecem ser citados: durante a análise identificou-se um 

único relatório que pontuou a necessidade de que as metodologias desenvolvidas pelo 

programa fossem aprimoradas para atender também aos alunos portadores de necessidades 
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especiais.  Considerando o caráter social do ofício do professor, entende-se que esta é uma 

preocupação importante e deve ser contemplada por todos os subprojetos que por ventura 

vierem a lidar com essa situação.  

O programa é apontado em 4 relatórios como um complemento ao Estágio, como 

pode ser observado na fala abaixo; 

 

Durante 1 ano e meio atuando como bolsistas do PIBID, tivemos 

oportunidade de nos aproximar da realidade escolar, pois, a experiência 

dos estágios não oportuniza a prática de verdade. Conhecemos melhor o 

cotidiano escolar com seus imprevistos, a realidade da educação, 

observamos os desafios enfrentados pelos professores, alunos, e demais 

envolvidos no processo educacional. As atividades executadas contribuíram 

para a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos e também para o nosso. 

(RELATÓRIO BID 10, 2013, p. 5) 

 

A análise dos relatórios dos bolsistas de iniciação à docência suscitou pontos 

importantes acerca da experiência formativa do PIBID. Inicialmente, é possível apontar que 

um conjunto de relatórios descrevem ações direcionadas fundamentalmente à melhoria da 

educação básica, não são mencionados aspectos ligados à formação dos licenciandos.  

Observou-se que há um segundo grupo que aparenta compreender a experiência do 

programa como sendo multi formativa, capaz de atuar positivamente na educação básica, na 

formação dos licenciandos e dos professores supervisores. Mas, como já mencionado, a 

formação do coordenador de área foi citada uma única vez, o que indica que o programa não é 

visto como uma experiência formativa para o professor universitário. 

O relatório dos professores supervisores apresentam a mesma estrutura dos bolsitas 

de iniciação à docência. Dessa forma, inicialmente realizou-se uma análise dos objetivos. Do 

total de 7 relatórios disponibilizados, apenas 6 foram considerados na análise, pois um deles 

apresentou conteúdo idêntico ao de um relatório de bolsista de iniciação à docência. 

Identificou-se que aparecem em 5 dos  6 relatórios analisados os objetivos de 

acompanhar, organizar e facilitar a aplicação de metodologias e melhoria da educação básica. 

A valorização da Geografia é apontada como objetivo em 3 relatórios.  

Indicou-se como objetivo também a integração entre escola e universidade. Em 

menor frequência, aparecendo apenas  em 2 relatórios os objetivos ligados especificamente à  

formação  docente inicial, sendo participação de oficinas pedagógicas e aproximar os 

pibidianos da realidade da profissão. 

A valorização da profissão e a troca de experiências formativas entre bolsista de 

iniciação à docência e supervisores apareceram em um único relatório. A análise dos 
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objetivos permite identificar que assim como as ações dos bolsistas de iniciação à docência, as 

práticas dos supervisores indicam estar mais preocupadas com a melhoria da educação básica, 

por meio da aplicação de metodologias diferenciadas. Considera-se um quantitativo muito 

baixo, que apenas 1 professor tenha considerado a proposta do programa, como uma 

possibilidade de formação continuada.  

Quanto às ações desenvolvidas, foram citadas com maior frequência: auxílio na 

aplicação de metodologias com 6 ocorrências, participação em eventos e planejamento com 4.  

Outras três variáveis aparecem nos relatórios, sendo elas: participação em cursos de formação 

que é mencionada em 2 relatórios, avaliação das ações desenvolvidas e estudos teóricos dos 

conteúdos a serem trabalhados apontados em 1 relatório.  

Na sequência analisaram-se as considerações finais. Todos os relatórios afirmam que 

o programa se constitui como uma ação importante, sendo citados os impactos benéficos da 

educação pública na formação do licenciando e do professor supervisor e na integração da 

escola com a universidade, conforme pode ser observado nas falas; 

De modo geral o PIBID, contribuiu   expressivamente para a  formação  do 

alunado dos 3 ºs anos na disciplina de Geografia, inovando a práxis docente  

através as experiências aqui descritas. (RELATÓRIO SUPERVISOR 03, 

2012, p. 5) 

 

O Programa Institucional  de Bolsa de Iniciação a Docência, também está 

atuando como um interlocutor entre a escola básica e a universidade, 

propondo a troca de saberes , o enriquecimento e aperfeiçoamento do atual 

ensino prestado na unidade escolar bem como a  formação continuada do 

professor supervisor.   (RELATÓRIO SUPERVISOR 02 e 03, 2012, p. 5) 

 

O projeto tem estimulado os alunos a participarem mais das aulas tornando-

as mais atrativas e dinâmicas. O aprendizado surge como consequência 

sendo, portanto mais valioso e significativo. (RELATÓRIO SUPERVISOR 

05, 2014, p. 2) 

 

É importante pontuar que dos relatórios de professores supervisores analisados, é 

possível identificar que 5 dos professores descrevem suas ações como meros participantes do 

programa, com o dever de facilitar a inserção do alunos na escola. Quando mencionam os 

objetivos, por exemplo, os pontuam como sendo: “disponibilizar um horário para a aplicação 

de questionários e promover oportunidades para desenvolver metodologias de ensino”.  

Não são apontadas posteriormente como essas ações podem impactar na formação 

dos pibidianos. Apenas 1 professor coloca-se como coformador dos futuros docentes. Em seus 

objetivos, ele descreve; 

 
“Incentivar e aproximar alunos bolsistas da realidade da escola pública; 

contribuir para que as observações e intervenções semanais venham 
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fortalecer a futura prática docente de bolsistas; despertar nos bolsistas o 

desejo da permanência como professores atuantes na escola pública e 

fortalecer através de trocas de experiências na formação e na prática 

docente do professor supervisor.” (RELATÓRIO SUPERVISOR 04, 2014, p. 

2) 

 

Em suas considerações finais ele afirma que no PIBID, 

 
“Nossas reflexões são constante em tudo que desenvolvemos. Todos nós 

somos avaliados e somos avaliadores em diferentes estágios: professores 

coordenadores, professores supervisores, acadêmicos bolsistas, coordenação 

da escola, direção da escola, alunos da escola, enfim, somos constantemente 

observados pelo que fazemos e precisamos dar respostas positivas para 

aqueles que esperam o melhor de cada um de nós. [...] Apresento minha 

experiência como professor, coordenador, vice-diretor e profundo conhecedor 

da escola em que atuo por mais de 17 anos, e então trocando ideias, 

aprendemos juntos, o aprender é contínuo e mútuo no seu convívio diário.” 

(RELATÓRIO SUPERVISOR 04, 2014, p. 03) 

 

A fala desse professor difere-se das demais, ele considera que sua experiência é 

capaz de auxiliar na formação dos alunos, mas entende que a participação no programa gera 

uma integração que é capaz de mantê-lo em processo de formação contínua.   

A análise dos relatórios de todas as instâncias demonstrou uma grande preocupação 

em contribuir com a melhoria da educação básica por meio da criação e aplicação de novas 

estratégias de ensino. Notou-se que a preocupação com a formação de professores também 

aparece, porém em uma escala menor.  

Quanto aos relatórios dos coordenadores institucionais, eles apresentam uma 

estrutura diferenciada, sendo que inicialmente trazem dados de identificação, posteriormente 

uma apresentação, atividades desenvolvidas, com explanação dos objetivos e dos resultados 

alcançados, descrição da produção educacional gerada, descrição dos impactos das ações, 

dificuldades encontradas e considerações finais.  

Considerando a estrutura dos relatórios, iniciou-se a análise nas atividades 

desenvolvidas.  Um total de 6 relatórios foram analisados, todos eles apresentaram atividades 

vinculadas à elaboração de metodologias com vistas à intervenção na educação básica. 

Atividades de produção de jogos, maquetes, vídeos, bonecos de pano, pluviômetros, croquis, 

bússolas caseiras, são apontadas como materiais didáticos produzidos. Segundo os relatórios, 

o uso desses recursos ofereceu uma melhoria na educação básica, atraindo os alunos para a 

importância de se estudar Geografia.  

A realização de pesquisas também foi apontada em todos os relatórios que 

apresentaram um quantitativo elevado de artigos, resumos expandidos e relatos de 

experiências publicados em eventos como: Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão – 
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CONPEEX; Encontro Nacional das licenciaturas – ENALIC; Encontro Nacional de Práticas 

de Ensino de Geografia – ENPEG, Workshop de Pesquisadores em Geografia Física e Ensino 

de Geografia; Colóquio de Cartografia para Crianças e Escolares; Seminário de Educação e 

Cidade; Encontro Acadêmico do Sudoeste Goiano; Congresso de Educação do Sudoeste 

Goiano; Jornada do PIBID da Regional Jataí. 

Atividades visando integração entre a escola e a universidade foram apontadas em 

quatro relatórios, essas podem ser exemplificadas pela visita de alunos da educação básica aos 

laboratórios do espaço universitário e monitorias realizadas no espaço da universidade. 

Ações com vistas ao aprendizado teórico foram mencionadas em 3 relatórios, são 

exemplos a realização de rodas de conversas entre os bolsistas acerca de temas que seriam 

aplicados na escola, dos documentos da escola e grupos de estudos para discussão de textos 

acerca das atividades da profissão.   

A realização de cursos de formação para bolsistas de iniciação à docência e 

supervisores aparece em três relatórios, podendo ser exemplificados pela participação em 

minicursos; palestras; e cursos de extensão, como o de formação de professores de Geografia. 

Descrevendo os impactos das ações, todos os relatórios afirmam que o PIBID atua na 

formação de todos os seus envolvidos. Dessa maneira, afirma-se que há uma qualificação na 

formação inicial, que as metodologias têm contribuído com a melhoria da educação básica e 

que o professor supervisor, por meio do PIBID, tem a possibilidade de refletir sobre suas 

práticas, reaproximar-se da academia e ainda contribuir com a formação dos pibidianos.  

As considerações finais, de maneira geral trazem uma satisfação dos coordenadores 

quanto aos resultados do programa, afirmando-se que mesmo diante dos resultados já 

alcançados, ainda há metas para serem atingidas. Como pode se ver na fala abaixo,  

 

A participação no PIBID contribuiu para alunos e professores supervisores 

refletirem sobre as práticas pedagógicas. A convivência com a escola 

parceira desmistificou uma ideia que se tem da escola pública. Embora este 

ano tenha sido bastante proveitoso, temos várias metas para o próximo. 

Dentre elas se destacam a inserção de alunos nos grupos de estudos da área 

de ensino; ampliar a participação dos professores supervisores em cursos 

de formação continuada e de mestrado; incentivar os alunos e professores 

supervisores a participarem em eventos e a publicarem artigos científicos. 

(RELATÓRIO COORDENADOR 04, 2014, p. 2) 

  

 

Uma análise geral dos relatórios permite afirmar que em que pese as dificuldades 

encontradas, e pontos a serem aprimorados, o PIBID Geografia UFG tem promovido práticas 

capazes de fomentar uma formação qualificada, no entanto, é importante reafirmar a 
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importância da teoria e da reflexão no âmbito de tais práticas, a fim de assegurar que essas 

ações realmente forneçam uma melhoria na formação do futuro docente. 

Ainda sobre os relatórios, observou-se que vários deles foram elaborados 

desprovidos de certas preocupações formais. Como já mencionado, havia um grande número 

de relatórios cujo conteúdo não correspondia ao que se pedia. Notaram-se também relatórios 

idênticos, mesmo em se tratando de atores diferentes, mas o que soou mais preocupante foi a 

identificação de um  relatório de supervisor idêntico ao relatório de aluno bolsista.  

Os dados dos relatórios são importantes indicadores do alcance das práticas do 

programa em cada indivíduo, assim, entende-se que ainda que as ações sejam desenvolvidas 

em conjunto, é interessante que os relatórios evidenciem o impacto do programa na formação 

de cada indivíduo.  

Mesmo sabendo que os relatórios demandam tempo e acabam assumindo um caráter 

burocrático no PIBID, entende-se que é fundamental que se dedique maior atenção a eles, a 

fim de evitar que sejam encontrados erros e superficialidades que dificultam atribuir ao 

programa seu real potencial formador.  

Reconhecendo que apenas as análises dos relatórios não são suficientes para indicar 

verdadeiramente como a proposta do PIBID ocorre na UFG, o próximo capítulo apresenta 

uma análise feita a partir de questionários, entrevistas e grupos de discussão com os diferentes 

sujeitos da pesquisa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

4 A RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA: o princípio do PIBID na formação do docente 

de Geografia  na UFG 

 

Ao analisar o PIBID e seus elementos estruturantes percebe-se que seus princípios 

conseguem acoplar parte significativa das demandas que têm sido pensadas para a formação 

docente na atualidade. A análise dos relatórios evidencia que o PIBID de Geografia da UFG, 

se visto como um todo tem oferecido possibilidades para a qualificação docente. No entanto, 

Farias e Rocha (2011) pontuam que é preciso ter em mente que: 

 

as intenções (conteúdo) do PIBID, expressas na documentação que lhe 

da forma e visibilidade social,  revelam sintonia com as orientações 

legais e curriculares em curso no país, obviamente que sua 

concretização é resultado de negociações, contestações, e disputas 

entre os sujeitos envolvidos. É no “chão da escola” que as políticas 

ganham vida e significado. Nesse sentido estudantes professores 

(escola e universidade) tem um papel a cumprir. (FARIAS E ROCHA, 

2011 p. 69) 

 

Esse esclarecimento tem relevância, pois explicita que os desígnios do documento só 

podem ser alcançados por meio da relação entre os sujeitos envolvidos e a ação executada por 

eles.  

Dessa maneira, esse capítulo propõe um aprofundamento da pesquisa, uma vez que 

novos dados foram obtidos por meio de entrevista realizada com 6  coordenadores e 

questionários abertos aplicados a 5 professores supervisores. Também foram utilizados dois 

instrumentos para o levantamento de dados com os BID, um questionário semiaberto, 

abrangendo um total de 19 licenciandos, das três regionais que possuem subprojetos de 

Geografia. Esse instrumento foi aplicado entre dezembro de 2014 e março de 2015. Após a 

análise dos questionários, estruturou-se 2 grupos de discussão,  contando com a participação 

de 11 BID, locados nas regionais 2 e 3.  A Regional 1 foi convidada a participar dessa fase da 

pesquisa, porém, não manifestou interesse.   

Considerando o cunho qualitativo da pesquisa, o foco não é utilizar dados estatísticos 

como o centro do processo de análise de um problema, portanto, os dados coletados buscam 

evidenciar os elementos existentes na realidade da prática do PIBID. Para isso, procurou-se 

identificar nos dados elencados quais variáveis eram apresentadas e como essas se repetiam 

entre as falas dos sujeitos.   
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No primeiro momento, reuniram-se as informações adquiridas por meio dos 

instrumentos já citados, a fim de realizar-se uma análise inicial através de leituras e 

observações. Na sequência, os dados foram categorizados, sendo analisados com o uso de 

planilhas do Microsoft Excel. Após a identificação das variáveis apresentadas e suas 

frequências, realizou-se a análise, sem desconsiderar a importância das falas originais, para 

comprovar as afirmativas realizadas nesta fase.  

 

4.1 Os sujeitos e as ações do PIBID de Geografia na UFG 

 

Em primeira instância, buscou-se identificar o perfil dos sujeitos investigados, pois 

se compreende que as características particulares de cada indivíduo são capazes de influenciar 

suas ações profissionais, uma vez que o professor sofre influências do seu contexto sócio 

profissional, da sua formação, da sua cultura pessoal, da convivência com seus pares, cursos 

de capacitação etc. Assim, essa primeira análise realizada nos dados, subsidiou as 

investigações posteriores.  

 

4.1.1 Perfil dos sujeitos pibidianos  

 

Inicialmente, buscou-se averiguar as características vinculadas ao processo de 

formação e carreira profissional dos professores coordenadores de área. Todos são licenciados 

em Geografia e todos afirmaram que iniciaram sua carreira docente na educação básica, para 

depois ingressarem na universidade, com exceção do coordenador 04. 

Considerando a formação dos professores, em nível de mestrado, identificou-se que 

com exceção do coordenador 01, os outros 5, possuem mestrado em Geografia, porém, apenas 

2 coordenadores desenvolveram pesquisas ligadas à educação, atuando coincidentemente com 

o tema de cartografia. Os demais desenvolveram pesquisas vinculadas a questões ambientais e 

produção do espaço. 

Todavia, em nível de doutorado, 5 coordenadores cursaram Geografia, apenas1 

possui doutorado em outra área, porém com pesquisa vinculada à Geografia e educação. Dos 

5 doutores em Geografia, apenas 2 desenvolveram pesquisas ligadas à educação. Ressalta-se 

assim, que uma análise criteriosa evidencia que apenas 2 professores desenvolvem pesquisas 

ligadas à educação, desde seus processos formativos. Nota-se, no entanto, que um dos 

coordenadores, assume a pesquisa em educação como tema central de sua tese de doutorado, 

mesmo havendo desenvolvido pesquisa de mestrado vinculada a outro tema.  
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 Dessa forma, a análise dos dados obtidos por meio das entrevistas demonstrou que 

na prática profissional, 3 coordenadores dos subprojetos de Geografia atuam com temas 

geográficos, voltados especificamente à educação. Os outros 3 atuam em áreas diversificadas, 

como climatologia, Geografia agrária e questões ambientais. Dois deles têm desenvolvido 

alguns trabalhos que mantêm relação com a temática educacional, como educação no/do 

campo e educação ambiental, sob a perspectiva das alterações climáticas.  

Por se tratar de uma ciência ampla, que engloba várias temáticas de discussão como 

meio ambiente, cartografia, geologia, geomorfologia, climatologia, geopolítica, entre outras, 

muitas vezes as pesquisas dos docentes de Geografia são direcionadas para áreas não ligadas 

diretamente ao processo educacional e suas demandas.  

Assim, alguns professores propõem pensar suas áreas de pesquisa contemplando 

também a educação, o que pode favorecer a construção de reflexões críticas acerca de 

metodologias de ensino e materiais didáticos para o trabalho nessas áreas, transpostas em 

conteúdos escolares. 

Destaca-se que o regulamento do PIBID em seu Art. 34 considera que para concessão 

de bolsa de coordenação de área, o professor deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

I – possuir formação – graduação ou pós-graduação – na área do 

subprojeto; II – pertencer ao quadro permanente da IES [...];III – ser 

docente e estar em efetivo exercício das atividades do magistério no 

ensino superior; IV – possuir experiência mínima de 3 (três) anos 

como docente do ensino superior; V – ministrar disciplina em curso de 

licenciatura da IES na área do subprojeto; VI – possuir experiência na 

formação de professores ou na execução de projetos de ensino, 

comprovada por pelo menos dois dos seguintes critérios: a) orientação 

de estágio em curso de licenciatura; b) curso de formação ministrado 

para professores da educação básica; c) coordenação de programas ou 

projetos de formação para o magistério na educação básica; d) 

experiência como docente ou na gestão pedagógica da educação 

básica; e) produção na área. VII – não ocupar o cargo de reitor, vice-

reitor, presidente, vice-presidente, pró-reitor ou qualquer outro cargo 

equivalente na IES. ( REGULAMENTO PIBID, 2013, p. 12).  

 

Diante dessas exigências, um dos professores relatou dificuldades para assumir a 

vaga de coordenador ao ser convidado a participar da equipe, pois estava irregular porque era 

coordenador do curso de bacharelado, o que o impedia. Além disso, segundo ele, a UFG 

estabeleceu que apenas quem estivesse no Estágio formal poderia assumir a vaga.  

Considerando o regulamento e o currículo do professor, publicado na plataforma 

Lattes, de fato, ele não estaria apto a assumir a coordenação de área, pois não possuía 
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nenhuma função ligada no Estágio formal e também não contemplava as demais exigências 

do regulamento. No entanto, segundo o relato do coordenador, como não houve outros 

professores interessados, propôs-se que ele se desligasse da coordenação para que assim 

pudesse se inserir no PIBID.  

Entretanto, houve outro coordenador que também não se enquadrava nas exigências 

do regulamento, pois respondia apenas ao critério de ter atuado na educação básica, sendo que 

suas pesquisas e disciplinas na academia não estavam vinculadas à educação, ainda assim, 

coordenou o projeto. Vale ressaltar que durante a participação no programa, o referido 

professor atuava ainda como coordenador do curso de bacharelado.  

Essas informações tornam-se relevantes, porque demonstram que não houve uma 

rigidez quanto à seleção dos coordenadores de área. Dessa forma, é importante questionar: 

como esse fato pode impactar as experiências do programa? Não é possível afirmar que esses 

professores não tenham favorecido a formação qualificada dos pibidianos, porém acredita-se 

que professores atuantes em disciplinas e pesquisas da educação, vinculados ao Estágio, 

possuem condições de oferecer maiores contribuições à formação dos envolvidos. Esse 

entendimento pauta-se na ideia de que os coordenadores que atuam diretamente com as 

atividades descritas estão mais próximos da realidade dos processos formativos e suas 

limitações, podendo refletir de maneira mais consistente, conhecendo as demandas da 

formação docente de maneira mais aprofundada.  

Todavia, referindo-se aos professores supervisores, observou-se que todos são 

graduados em Geografia, sendo que 4 são alunos formados na UFG, e 1 na UEG.  O quadro 6 

apresenta as características principais da atuação profissional dos professores supervisores dos 

quais o 01 e 04, fizeram parte do programa nos anos de 2012 e 2013 respectivamente, 

enquanto os demais permanecem vinculados ao programa..... 

 

QUADRO 6 – CARACTERÍSTICAS  DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS 

SUPERVISORES PIBID GEOGRAFIA UFG 

 

Prof. 

supervisor 

Atuação 

Ed. básica 

Formação Situação  Atuação 

PIBID 

01 3 anos Mestrando em Geografia Temporário 1 ano 

02 14 anos Mestrando em Geografia Concursado  3 anos 

03 15 anos Especialista Concursado  2 anos 

04 1 ano Doutorando em Geografia Temporário  1 ano 

05 9 anos Mestre em Geografia Concursado 1 ano 

Fonte: Dados elencados pela referida pesquisa, através de questionários abertos, 2015. 
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Considerando as pesquisas desenvolvidas pelos professores supervisores em seus 

cursos de pós-graduação, observou-se que quatro direcionaram suas pesquisas a temáticas 

vinculadas à educação.  

Quanto aos alunos participantes do PIBID, identificou-se de início, quantos ainda 

cursam graduação. Dos 19 investigados, 4 se graduaram entre os anos de 2012 e 2014. Os 

demais, ainda estão cursando a graduação, distribuídos entre o 5º e 8º período. Observou-se 

que 8 dos bolsistas atuais encontram-se no oitavo período, o que indica que em breve haverá 

uma alteração expressiva nas equipes. Essa situação reforça a necessidade de que o PIBID 

crie instrumentos para avaliar quais impactos o programa gerou na vida desses alunos que se 

encontram em fase de conclusão e em breve estarão atuando na educação básica enquanto 

professores regentes. 

A maior parte dos bolsistas é do sexo feminino – 15 bolsistas, e apenas 4 do sexo 

masculino. Essa realidade coincide com estudos que indicam predominância feminina nas 

licenciaturas, bem como corrobora com os dados elencados pelo relatório de gestão do PIBID 

2009-2013 no qual aponta que 69% das bolsas concedidas são ocupadas por mulheres e 

apenas 31% por homens. 

Quanto ao início de suas atividades no PIBID, 9 dos graduandos ingressaram no 

Programa quando cursavam o 5º período, 4 no 7º período, 3 no  3º período e os demais 

durante o 2º, 6º e 8º períodos. Nota-se que há uma diversificação quanto ao momento da 

formação em que os pibidianos se encontravam quando iniciaram suas atividades no 

Programa. Esse fato pode ser considerado como um dos aspectos positivos do PIBID, por 

permitir que alunos estejam em contato com a realidade da profissão, independentemente de 

seu período da formação. 

Entretanto, em relação à idade, observou-se que possuem entre 21 e 42 anos, sendo 

que 11 alunos estão na faixa etária entre 21 e 24 anos. Esse dado torna-se relevante para a 

pesquisa, pois a maioria faz parte da faixa etária compreendida socialmente como jovem. De 

acordo com Pires (2013), atualmente há uma gama de dificuldades para atrair os jovens para o 

exercício da profissão docente, que em sua maioria são indivíduos que compreendem a 

graduação de licenciatura em Geografia como uma possibilidade de obtenção de diploma, que 

lhe permita prestar concursos, não havendo nenhuma pretensão em exercer a profissão. 

Dentre os alunos investigados verificou-se que 16 já tiveram vínculo empregatício. 

Apenas 1 aluno  afirmou ter trabalhado como  professor, os demais apontam  áreas 

diversificadas como: operador de caixa, cozinheira, entregador, vendedor, auxiliar de serviço 

gerais, secretária, etc. Vale ressaltar que outros 2 alunos afirmaram ter tido alguma 
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experiência com prática docente, mas vinculadas à monitoria. Ressalta-se que em nenhum dos 

três casos, ultrapassou-se o período de 1 ano.  

O fato de apenas 3 alunos afirmarem nunca ter tido vínculo empregatício converge 

com estudos que apontam para uma realidade muito comum em nosso país: a de que as 

licenciaturas aglomeram estudantes em geral de classe baixa, que precisam trabalhar. Pires 

(2013) evidenciou que os jovens licenciandos de Geografia, do interior de Goiás, são em sua 

maioria, trabalhadores de baixa renda, que estudam no período noturno, a fim de trabalhar no 

diurno, conseguindo assim, ter acesso ao consumo e ajudar nas despesas domésticas.  

Entretanto, sabe-se que essa dupla jornada, torna-se muitas vezes exaustiva, 

influenciando no processo de ensino-aprendizagem, até mesmo pelo pouco tempo destinado 

aos estudos.  Dessa maneira, é importante ressaltar que a bolsa do PIBID, neste contexto, atua 

também como um incentivo de maior dedicação aos estudos, uma vez que ela exige uma 

quantidade de horas semanais dedicada à formação, que inclusive, é inferior ao de um 

trabalho tradicional.  

Dos 19 alunos entrevistados, 10 afirmaram ter se vinculado a outras modalidades de 

bolsa relacionadas à formação. Destaca-se que 5 deles foram bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), 3 do Programa de Bolsas de Extensão 

e Cultura (PROBEC) , 1 do Programa de Bolsas de Licenciatura (PROLICEN)  e 1 de bolsa 

monitoria. 

Percebe-se que parte significativa dos pibidianos de Geografia são alunos engajados 

na vida acadêmica, não permanecendo apenas na aprendizagem restrita que ocorre nas salas 

de aula. Apesar de esta não ser uma exigência para que participem do programa, os editais de 

seleção atribuem notas ao currículo dos alunos, desta forma, a predominância de alunos que já 

possuíram vínculos com outras atividades formativas na academia pode ser explicada por essa 

situação.  

 

4.2 PIBID Geografia UFG: metas e perspectivas dos envolvidos 

 

Compreendendo que as metas e perspectivas dos sujeitos envolvidos variam de 

acordo com sua vinculação com o programa, esta seção se subdivide em outras três, para 

apresentar de maneira separada os dados analisados dos coordenadores, supervisores e BID.  

 

4.2.1 Experiência formativa do PIBID: percepção dos professores coordenadores 
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 Com o objetivo de averiguar como ocorreu a estruturação das atuais equipes do 

PIBID, questionou-se aos professores os motivos e o modo como se deu sua inserção no 

programa. Dois dos coordenadores entrevistados foram os responsáveis pela elaboração do 

primeiro subprojeto de Geografia em suas regionais.  

O Coordenador 1 relatou que já conhecia a proposta do PIBID de quando ainda era 

destinada às disciplinas das exatas, então quando surgiram vagas para as novas disciplinas  

considerou muito importante, visto que era uma possibilidade de aproximar os alunos da 

futura profissão.  O mesmo relatou que não tinha interesse de atuar como coordenador, mas 

que se colocou à disposição para auxiliar na elaboração e organização do projeto. E, os prazos 

eram reduzidos, então quando chegou o momento em que seria necessário ir às escolas para 

finalização das equipes, ele optou por assumir a coordenação para não perder a oportunidade 

de ter o PIBID, uma vez que ninguém havia se manifestado para tal.  

O coordenador 6 relatou que também já conhecia a proposta do  PIBID desde 2008, 

assim, no ano de 2010 com a abertura de um novo edital que contemplava a Geografia, ele 

decidiu submeter um projeto que pensasse a formação docente inicial, a continuada, bem 

como as práticas docentes.  

Dois dos professores foram convidados a participar de projetos já em andamento, 

devido à expansão do número de bolsistas, sendo eles o Coordenador 2 e 4.  De acordo com o 

regulamento do PIBID, cada coordenador de área deve orientar no mínimo 5 (cinco) e no 

máximo 20 (vinte) estudantes de licenciatura; havendo excedido este número, demandou-se a 

inserção de mais um coordenador de área.   

Os coordenadores de número 3 e 6  ingressaram no PIBID  após o desligamento 

voluntário de outros coordenadores, dessa maneira, duas das equipes tiveram sua coordenação 

renovada, porém continuaram executando o mesmo projeto.   

Durante a entrevista, quando instigados sobre o que realmente os levaram a assumir a 

responsabilidade de um coordenador de área, as respostas de 5 coordenadores foram muito 

convergentes em dizer que consideravam o PIBID como um programa de grande relevância 

para a formação dos alunos. Um exemplo pode ser observado na fala do Coordenador 1: 

“Então, quando veio a proposta eu disse que achava de suma importância, visto que  uma 

das coisas que a gente sempre estava correndo atrás, pedindo que pudesse se inserir o aluno 

na escola, o quanto mais.”  

O coordenador 5 pontuou ainda que considerou o PIBID como algo importante por 

ver nele a possibilidade de concretizar a aproximação maior da escola com a universidade. 

Outro fator foi apontado pelo coordenador: 
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“ outra coisa que me motivava muito e que me motiva até hoje é o 

modelo que o Estágio supervisionado é feito, que eu não concordo, e 

acho que é um modelo fadado ao fracasso, porque é quase um faz de 

conta a regência, [...] não é nem a questão do faz de conta, é que não 

existe tempo de amadurecimento do aluno do Estágio. Outra coisa 

ruim, é que o professor do Estágio não tem o envolvimento que a 

gente gostaria que tivesse.” (COORDENADOR 5, 2015) 

 

O coordenador 6 ao descrever seu processo de inserção no programa, não mencionou 

nenhum aspecto positivo da proposta do programa. Ele afirmou: 

 

“como eu possuía alguns trabalhos com o ensino, e na época os 

professores que estavam mais envolvidos com PIBID estavam de 

licença, eu acabei pegando. Mas foi assim... Eu acho que foi um erro, 

porque eu não era o autor do projeto. Um projeto muito bom [...], 

mas eu cai meio de paraquedas, eu achei assim, que eu não teria 

dificuldades em lidar com o projeto, depois, eu achei as questões 

operacionais muito difíceis. A relação com a escola e com os alunos, 

não é fácil. Não que os alunos envolvidos sejam maus, não é isto, a 

questão é que parece que as coisas... Surgem muitas dificuldades para 

que você consiga atingir as suas metas.” ( COORDENADOR 06, 

2015) 

 

 

A fala do coordenador 6, reafirma a necessidade  já requerida no regulamento,  de 

que os subprojetos tenham coordenadores que realmente possuam a educação como objeto de 

suas análises. Pois, caso o contrário, aumentam-se significativamente as chances de 

concretização de uma experiência frustrada, que provavelmente não contribuirá em nada com 

a formação dos licenciandos.  

Propôs-se aos professores que ressaltassem quais eram as metas formativas 

estabelecidas por eles para o subprojeto que coordenavam, para essa pergunta, as respostas de 

5 coordenadores contemplavam a qualificação da formação do licenciando. Porém, o discurso 

de cada professor elencou princípios diferentes, sendo que em geral, cada um focou em uma 

única meta, destacando-se na fala do grupo as seguintes variáveis: a vivência da escola por 

parte dos alunos, fazer com que os alunos valorizem a licenciatura, capacitar o aluno para 

levar o conteúdo e transmiti-lo, promover a aproximação da academia com a escola.  

Os coordenadores 02 e 05 apresentaram em seus discursos, metas muito consistentes, 

sendo que o coordenador 05 foi o único a apontar a integração teoria e prática como meta. Ao 

descrevê-las, afirmou que pensou um projeto que trabalhasse sobre uma metodologia que 



105 
 

dividiria o processo em 3 momentos sendo um de estudo, um de intervenção, e o momento de 

planejamento. Ele diz que essa estrutura deu-se porque: 

 

“queria um grupo estudando, trabalhando a parte teórica alunos e 

supervisores,  [...], um momento de planejamento do que seria 

executado na escola , e um momento de intervenção, que é a ação do 

bolsista na escola. Desejava  encontrar uma forma de concretizar 

essa aproximação maior da escola com a universidade” ( 

COORDENADOR 5, 2015) 

 

O fato de apenas um coordenador pontuar a integração teoria e prática, como meta 

torna-se preocupante, uma vez que esta tem sido a maior demanda apontada para a formação 

qualificada de professores, como evidenciado no capítulo 2 desta pesquisa.   

O coordenador 6, apesar de ter mantido o vínculo de um ano com o programa, não 

soube apontar, ao certo, quais eram as metas do PIBID. Quando solicitado, mencionou apenas 

metodologias que deveriam ser desenvolvidas. 

 Quanto ao coordenador 2, foram apresentadas metas que  ultrapassam a qualificação 

apenas do licenciando, alcançando também a formação continuada dos professores 

supervisores.  Afirmando que possuem várias metas, o Coordenador 2 pontuou que:  

 

“uma delas é a de qualificar o aluno que está na universidade 

cursando graduação para serem professores de Geografia . Reforçar 

e fortalecer a formação deles enquanto futuros professores de 

educação básica, favorecer a formação do professor que está na 

escola, fortalecer a continuidade dele na formação através de cursos, 

oficinas e palestras que fazemos no PIBID.[...] outra meta que não é 

direta, mas é indireta, é contribuir pra melhoria da educação básica. 

E nós temos relatos de alunos das escolas que as nossas intervenções 

têm qualificado o conteúdo, a participação dos alunos, ampliado o 

interesse dos alunos e tem melhorado o desenvolvimento cognitivo 

desses alunos frente aos temas trabalhados.”(COORDENADOR 02, 

2015) 

 

Considerando essa fala, sugeriu-se ao coordenador que exemplificasse de que 

maneira o PIBID de Geografia poderia atuar no processo de formação do professor 

supervisor, desta maneira ele exemplificou algumas ações: 

 

“Por exemplo, nós tivemos momentos (semestre passado) que 

professores da Cartografia foram até a escola ministrar oficinas 

sobre Cartografia escolar, já tivemos cursos de redação para o 

coletivo, nós tivemos seminário interno do PIBID da Geografia e 
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nesse seminário nós trouxemos professores que ministraram 

palestras, então a ideia é que não só os alunos que estão aqui tenham 

essa formação, mas os professores da educação básica também 

tenham coletivamente essa formação. [...] Um dos professores nossos 

participa de um grupo de estudos em Cidade e Educação, outro 

professor participa do estudo de Cartografia para escolares, a outra 

participa do grupo de estudos em Geografia  Ensino e Ambiente. O 

que a gente tem, não é a participação deles unicamente no PIBID, 

mas em outras atividades também. Isso possibilita a ampliação da 

formação continuada.”( COORDENADOR 02, 2015). 

  

Isso demonstra haver uma sintonia com os princípios do PIBID, considerando que o 

Art. 4º do atual regulamento, que versa sobre seus objetivos, afirma que se almeja por meio 

do programa: “contribuir para a valorização do magistério e elevar a qualidade da formação 

inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação 

superior e educação básica”.   

Assim, entende-se que ao trazer o professor da educação básica para o espaço da 

academia é possível além de proporcionar uma formação continuada, auxiliar na valorização 

da docência, bem como promover a integração da universidade com as escolas numa relação 

em que são construídas experiências de aprendizagem.  

Ainda refletindo sobre a fala do Coordenador 02, destaca-se que, segundo o 

Regulamento do PIBID (2013), em seu Art. 8º é recomendável que as instituições 

desenvolvam as atividades do projeto em escolas: 

 

I – que tenham obtido Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) abaixo da média nacional e naquelas que tenham experiências 

bem sucedidas de ensino e aprendizagem, a fim de apreender as 

diferentes realidades e necessidades da educação básica e de 

contribuir para a elevação do IDEB, compreendendo-o nos seus 

aspectos descritivos, limites e possibilidades. (REGULAMENTO 

PIBID, 2013, p. 04)  

 

Dessa forma quando o Coordenador 2 afirma que há uma qualificação do conteúdo 

por meio das intervenções metodológicas dos Pibidianos, o que também é mencionado no 

relato do coordenador 5, que atua na mesma regional, é possível concluir que o programa tem 

contribuído também para a formação básica dos alunos da escola, e não apenas com a dos 

licenciandos. Ele colabora assim, com a melhoria do desempenho no IDEB. Sabe-se que não é 

possível dimensionar quantitativamente qual o impacto do programa na melhoria da educação 

básica, porém, não havendo nenhum outro indicador, o IDEB das escolas pode indicar esse 
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resultado, assim, no quadro 5 expõe-se a nota de escolas em que há uma atuação dos 

subprojetos de Geografia.  

 

QUADRO 5 – MÉDIA IDEB DAS ESCOLAS PATICIPANTES DO PIBID DE 

GEOGRAFIA 

 

ESCOLAS 
IDEB 

OBSERVADO 

ANO DE REFERÊNCIA 2011 2013 

COLEGIO ESTADUAL JARDIM BALNEARIO MEIA PONTE 3.9 4.2 

INSTITUTO DE EDUCACAO DE GOIAS 4.1 4.6 

INSTITUTO DE EDUCACAO MATILDE MARGON VAZ 5.6 5.8 

COLEGIO ESTADUAL MARIA DAS DORES CAMPOS 5.8 6.8 

ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUZIANO DIAS DE FREITAS 4.7 5.6 

Fonte: INEP, 2016 

 

Os coordenadores de área não foram questionados acerca do professor supervisor, 

porém 4 coordenadores mencionaram sua atuação no projeto. A concepção de que o PIBID 

contribui com a formação continuada dos supervisores os quais contribuem com a formação 

inicial dos licenciandos, foi demonstrada pelos Coordenadores 2 e 5 , porém o mesmo não 

ocorre em todos os subprojetos. Ao contrário, os outros 2 subprojetos expuseram ideias que 

permitem concluir que a formação continuada não tem sido alcançada por eles.  

O coordenador 03 afirmou ter observado juntamente com os Pibidianos, que os 

professores supervisores têm transferido para eles a responsabilidade das temáticas que não 

dominam. Segundo ele “aqueles temas que eles não dominam, passam para os nossos alunos, 

exemplo, tem que trabalhar fuso-horário, não dominam, então dizem para os alunos que a 

função deles é dar fuso-horário”. 

Da mesma forma o coordenador 6 descreveu situações de conflito quanto ao 

professor supervisor, que segundo ele, desde a elaboração do plano de trabalho, tem 

apresentado dificuldades.  Afirmou ainda que não foi dedicada a atenção necessária ao plano, 

e quando questionado, o professor afirmou que não sabia como fazer e não possuía tempo.  

Segundo o coordenador 6, a grande dificuldade em relação ao professor supervisor 

foi:  
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“é que ele pensava que os alunos eram monitores particulares dele, 

então ele colocava os alunos para corrigirem provas, trabalhos [...]. 

Outra situação muito complicada que os alunos bolsistas  percebiam 

e me falavam o tempo todo, foi a questão de  explicar conceitos de 

forma errada e dirigir palavras ofensivas aos alunos da educação 

básica, do tipo – você é burro mesmo” ( COORDENADOR 06, 2015). 

 

Esses relatos evidenciam limites na execução dos subprojetos, pois os princípios do 

PIBID visam à promoção da formação continuada do professor supervisor e propõem que ele 

seja mobilizado como coformador dos futuros docentes, tornando-os protagonistas nos 

processos de formação inicial para o magistério. Entende-se que as práticas relatadas ferem 

esses princípios, e, portanto, carecem ser repensadas.  

 Quanto ao primeiro relato de problemas, entende-se que tanto o professor da rede 

quanto o aluno pibidiano devem tornar-se capazes de trabalhar com conteúdos de maior 

dificuldade, por meio de um processo de aprendizagem mútua. A segunda questão apresenta-

se um pouco mais complexa, pois parece haver, nesse caso, um desconhecimento da proposta 

do programa enquanto política pública e dos objetivos definidos no projeto institucional.  

Todavia, em ambas as situações, reafirma-se a necessidade de que as ações do PIBID 

contemplem estudos teóricos por todos os seus envolvidos, a fim de que possam agregar 

conhecimentos que subsidiem as suas práticas durante a participação no programa. Nesse 

contexto, é importante refletir sobre o papel do coordenador de área na gestão de conflitos 

como esses. Entende-se que seja função do coordenador pensar estratégias que promovam a 

alteração dessas realidades, possibilitando grupos de discussão sobre a proposta do programa, 

estudos bibliográficos de conteúdos nos quais os envolvidos apresentam dificuldades, etc.  

No caso das correções de instrumentos avaliativos, parte-se do princípio de que não 

necessariamente deve ser compreendido como uma atividade que não pode ser executada 

pelos bolsistas, pois a ideia é vivenciar a prática docente na qual está inserido o processo de 

avaliação do aluno. Porém, o papel do professor supervisor é essencial em atividades desse 

aspecto, uma vez que deveria apresentar aos alunos os critérios e métodos utilizados, 

enfocando suas características e adequações. A mesma situação poderia, ainda, sofrer a 

intervenção do coordenador, por meio de propostas de grupos de estudos sobre a avaliação de 

alunos. Assim, entende-se que nem todo conflito vivido no programa deve ser absorvido 

como um dificultador na execução do subprojeto, ao contrário, considerando o princípio da 

prática reflexiva, tais conflitos são na verdade indicadores das demandas de mudanças.  

Indagou-se aos professores que visão eles possuem do PIBID enquanto uma 

experiência formativa e como uma política pública. Sobre a primeira questão, foi possível 
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notar que a fala de 5 dos 6 coordenadores entrevistados, a todo tempo,  inclusive nas 

perguntas que não tinham esse direcionamento específico, evidenciaram a possibilidade que o 

programa oferece aos alunos de capacitá-los qualitativamente para o exercício profissional.  

Algumas considerações feitas pelos coordenadores podem ser destacadas como: 

 

“ o PIBID, contribui demais, o aluno que é bolsista PIBID, a gente 

vai passando pra ele, que ele tem que elaborar um texto, que tem que 

participar de eventos, ir pra sala de aula, aí veja bem, desde sua 

inserção ele recebe no programa ele passa a receber melhores 

oportunidades de formação,   em relação ao colega que não é bolsista 

PIBID, ele vai estar bem a frente. Vai ter muito mais conteúdo, 

prática em sala, em relação ao colega. Dessa forma contribui muito 

para o aluno PIBID, sem contar os eventos, a troca de experiências, o 

aluno sai, viaja, conhece alunos de outras universidades que também 

trabalham com o PIBID que desenvolvem outros trabalhos... então 

essa experiência, essa prática, esse relacionamento com outros 

colegas, eu acho que incentiva muito eles.” (COORDENADOR 04, 

2015) 

 

“[...] enquanto experiência formativa acho que falamos bastante 

sobre o quanto o PIBID enriquece, porque uma coisa é os alunos 

trabalharem com disciplinas voltadas à escola, para refletir sobre a 

escola e todas tem sua importância, outra coisa é você ter uma 

intencionalidade por um período muito maior, com profissionais 

acompanhando você de perto, logo, há uma tendência de você ter uma 

qualificação muito maior. Os bolsistas do PIBID além de terem a 

formação indicada a todos os futuros professores para atuar na 

educação básica, eles tem uma carga horária semanal elevada para 

que possam qualificar a sua atuação enquanto futuros professores da 

educação básica.” (COORDENADOR 02, 2015) 

 

“[...] o PIBID contribui muito como experiência formativa, os alunos 

melhoram as notas, melhoram leitura, escrita e a participação em 

sala de aula.” (COORDENADOR 03, 2015) 

 

“ [...]como experiência formativa, assim, as coisas que nós temos 

ouvido dos alunos [...] são muito boas. Nós temos alunos que 

passaram pelo PIBID, e entraram no mestrado, nós temos professores 

supervisores que entraram no mestrado, nós temos ex-pibidianos que 

formaram e estão na sala de aula e me escrevem coisas fantásticas 

sobre o que o PIBID proporcionou a eles. A construção da vivencia 

na escola e na sala de aula, acarreta mudanças. Tem um retorno que 

vem deles, eles falam [...] e tem o que a gente percebe de resultados, 

como o amadurecimento dos alunos. (COORDENADOR 05, 2015) 

 

Todas as falas evidenciam a opinião positiva que os coordenadores possuem do 

PIBID, enquanto experiência formativa e descrevem a visão que os professores possuem 
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acerca dos impactos do programa, mencionando aspectos que foram previamente apontados 

como importantes para uma formação qualificada, sendo eles: a pesquisa que 

automaticamente carece de instrumental teórico, conhecimentos específicos, a prática e a 

experiência.  

O coordenador 06 apresenta uma fala diferente em alguns aspectos, ao afirmar que 

pensando a prática formativa ele considera que: 

 

o PIBID trouxe alguns avanços, mas algumas questões que têm sido 

colocadas para o PIBID, tanto por professores e pelo governo, que o 

PIBID vai resolver... Eu acho que não vai, como conter a evasão de 

alunos das licenciaturas, melhorar a prática da sala de aula... Isso ele 

não vai fazer. O PIBID pode amenizar as coisas. (COORDENADOR 

06, 2015) 

 

O coordenador 6 foi enfático em dizer que o PIBID não é capaz de dar conta das suas 

diversas atribuições. As literaturas encontradas, bem como o relato dos outros coordenadores, 

se contrapõem a essa concepção, pois mencionam diversos impactos positivos que o programa 

tem gerado, atuando justamente sobre a evasão, sobre a prática dos alunos na sala de aula, 

dentre outras.  

Entretanto, quanto ao PIBID como uma política pública, observou-se que todos os 

coordenadores apontaram-no como uma boa iniciativa, porém suas justificativas caminharam 

por caminhos diferentes. Três coordenadores defenderam a ideia de que o PIBID foi uma 

política pública muito eficiente, por ter pensado as dificuldades da licenciatura no que se 

refere à alta evasão dos alunos. O Coordenador 03 pontuou que a bolsa ajuda o aluno a se 

dedicar aos estudos e o incentiva a permanecer na universidade. No mesmo sentido, o 

coordenar 04 considerou que a ideia do PIBID foi interessante porque tem alterado o caminho 

que estava sendo trilhado nas licenciaturas, marcado por um grande índice de evasão.  

Nota-se pelas afirmações que há uma valorização do PIBID enquanto experiência 

pública, por ter contribuído com a redução da evasão dos futuros docentes. Os coordenadores 

pontuaram ainda, que devido ao programa muitos alunos matriculados na modalidade 

bacharelado têm se transferido para a licenciatura.  

Ainda referindo-se à bolsa, a fala de um dos coordenadores evidencia o quanto a 

remuneração é importante para alguns alunos. De acordo com ele muitos bolsistas,  

 

[...] são alunos que estão fazendo Geografia porque tem a bolsa. 

Porque se tirar a bolsa deles, desistem do curso, porque eles não têm 

outra forma de se sustentar. Nós temos alunos de cidades vizinhas que 
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a única fonte de renda deles é esses R$ 400,00. ( COORDENADOR 

03, 2015) 

 

O Coordenador 01 apontou que enquanto política pública  

 

o programa veio no intuito de fazer com que o aluno se sinta docente, 

ainda durante a graduação. Porque se ele for se sentir docente depois 

que terminar, ele não vai ter a prática, não só a prática do curricular, 

mas vivenciar a prática de outras formas, não só através do Estágio, 

que é de suma importância sem dúvida, mas eu quero destacar a 

palavra vivenciar. Porque no Estágio os alunos vão pela quantidade 

de horas, e o Estágio não tem todas as partes que o aluno precisa 

viver para se sentir docente. Na iniciação à docência o estudante cria 

um projeto, cria um subprojeto, que irá vivenciar com a escola, com 

os alunos, com a comunidade. Por isso o destaque é vivenciar eu acho 

que esse programa teve o objetivo de vivenciar a docência. 

(COORDENADOR 01, 2015) 

 

O Coordenador 02, sem desvalorizar a vivência, considerou que o PIBID como 

política pública contribui para a formação e é um elemento importante, mas tem que 

ultrapassar esse referencial assentado na epistemologia da prática. É preciso pensar na 

importância dos referenciais teóricos e metodológicos que associados à prática trazem 

resultados melhores na formação dos alunos, fazendo com que eles sejam professores 

autônomos e não aqueles que vão reproduzir o que está posto na escola. O coordenador 

pontuou que o PIBID centrado na prática é como pensar que a escola resolveria a educação. 

Como se disséssemos que quanto mais tempo o aluno passa na escola, melhor profissional ele 

se tornará. 

Vasquez (1977) apontou que a prática torna-se uma mera atividade material do 

sujeito, caso falte a ele um lado consciente que é alcançado pela teoria. Em uma relação 

dialética, em que se provoca uma unidade, a prática só faz sentido quando atua como critério 

de validade da teoria, ao mesmo tempo em que também a fundamenta, uma vez que permite 

superar suas limitações, mediante o surgimento de novas soluções e indagações.     

Há uma necessidade real de que a prática seja substanciada na teoria e que a teoria 

busque encontrar respostas às necessidades expressas na prática. Vale ressaltar que se o 

PIBID demonstra, em seus princípios, uma preocupação com a prática, os envolvidos devem 

ter compreensão mínima de que prática sem reflexão não possibilita a qualificação da 

formação. Entende-se que essa é a relação necessária para que o PIBID possa se efetivar 

verdadeiramente como uma política de qualidade no que se refere à formação de professores. 
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O coordenador 5 pontuou que enquanto política pública, o governo possuía como 

intenção minimizar a evasão, aumentar o IDEB, e motivar alunos a fazerem licenciaturas. Em 

sua fala ele relata “essa era a verdadeira intenção do PIBID, [...] mas é o que eu sempre 

digo, não faz mal uma intenção dessas, de querer aumentar o IDEB, de querer minimizar a 

evasão, de querer motivar o aluno com bolsa para que ele venha para a licenciatura.” Em 

seguida o coordenador pontuou que em que pese algumas questões, é preciso saber aproveitar 

o que há de bom na proposta, e que os objetivos a serem alcançados são metas que as 

licenciaturas têm buscado alcançar a algum tempo. E que se a maneira de alcançar isso for por 

meio “do pagamento de uma bolsa, por que não? Eu acho que seria mais do que justo, 

valorizar o licenciando desde os anos iniciais da sua formação [...] em uma sociedade como 

a que a gente vive em que só o que tem valor é medicina, engenharia e direito [...] a bolsa 

não seria uma maneira de valorizar?  

A fala do coordenador 5 chama a atenção para a necessidade de se compreender as 

políticas públicas, ainda que carregadas de ideologias impostas pelo poder hegemônico, como 

uma possibilidade de qualificar o processo de formação, uma vez que apesar do caráter 

político, sua gestão prática está na universidade e seus professores, o que permite que o 

coordenador dê à política pública um caráter vinculado às necessidades formativas. Para isso, 

há instrumentos importantes como o projeto institucional e os subprojetos, que podem mostrar 

quais são as perspectivas de execução da universidade para as políticas advindas do governo.  

Considerando a distribuição espacial dos subprojetos e as realidades vividas em cada 

experiência, nota-se que apesar de estarem vinculados à mesma política pública, inseridos em 

um mesmo projeto institucional, apresentando metas semelhantes, há diferenças gritantes na 

execução das ações, que vão desde o estabelecimento de metas até a reflexão do que se 

alcançou com elas.  

No entanto, arriscando uma generalização acerca das metas e perspectivas dos 

coordenadores para o programa, é possível afirmar que algumas delas são centradas 

principalmente na formação do licenciando, considerando como caminho para isso a 

aproximação da universidade com escola. Porém, essa aproximação ocorre de maneiras 

diversificadas, uma vez que cada subprojeto busca essa vinculação por processos diferentes.  

Todavia, observa-se ainda, que nas regionais 1 e 2 há conflitos no que diz respeito à 

função dos coordenadores frente aos demais envolvidos, evidenciados nas falas em que 

apontam problemas  com os professores supervisores.  

Considerando que em ambas as regionais o subprojeto tem em sua coordenação 

professores que não possuem/possuíam a educação como objeto de análise de suas pesquisas e 
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também passaram por uma alteração de coordenadores nos últimos anos, acredita-se que esses 

fatores podem ter contribuído para tais fragilidades existentes na coordenação.  

Diferentemente dos relatórios em que o PIBID não aparece como uma experiência 

formativa para os coordenadores identificou-se, na fala de todos, que o programa contribuiu 

para o seu amadurecimento profissional.  Afirmaram que ao pensarem novas metodologias, ao 

vivenciarem as políticas públicas, ao coordenarem o grupo, são também levados a um 

crescimento, mesmo sem a intencionalidade.  

A fala do Coordenador 1 traz apontamentos  sobre a formação do coordenador, 

afirmando que deve ocorrer uma rotatividade entre os coordenadores.   

 

Eu vejo que o PIBID é um projeto do curso e precisava ter essa cara 

do curso, porque se conseguíssemos engajar as áreas do curso, 

teríamos uma pratica muito mais efetiva. A Licenciatura precisa 

vivenciar, e quando eu falo Licenciatura, não estou dizendo um ou 

dois professores, eu estou dizendo os professores que dão aula no 

curso de Licenciatura, todos tem que estar voltados pra 

responsabilidade de formar um docente. É por isso que eu digo que o 

PIBID é do curso, e alguém tem que coordenar. O PIBID não é um 

sonho meu, ou de outra pessoa. O PIBID é do curso. Então essa 

proposta deve ser estudada, reformulada. Acho importante que a 

coordenação sempre mude porque é uma visão diferente, e entram 

outros componentes. Mas nunca esquecer, que estamos dando e tendo 

a oportunidade de vivenciar as escolas, porque nós não as 

conhecemos. A oportunidade não é só do aluno, nós conseguimos 

esses alunos pra atuarem e nos oportunizamos a conhecer a realidade 

que nós estamos formando os alunos. As propostas do PIBID 

modificaram mesmo com o passar dos anos, justamente porque 

entraram outros professores. ( SUPERVISOR 1, 2015) 

 

A fala desse coordenador está pautada principalmente na ideia de que o PIBID seja 

também uma proposta para formar os coordenadores, e por isso uma rotatividade de 

coordenadores possibilitaria alcançar maior número de professores dos cursos de licenciatura.  

Dessa forma, concorda-se que o PIBID deve atuar como instrumento formativo 

também dos coordenadores, porém não se pode perder de vista o objetivo primordial de 

qualificar a formação docente inicial. Por isso, defende-se que os professores coordenadores 

sejam aqueles que estão vinculados diretamente a pesquisas educacionais.  

No decorrer da entrevista, o coordenador 5 relatou acerca das dificuldades de 

estruturação e execução do projeto no primeiro ano, afirmando: 

 

“ Durante  um ano mais ou menos, a gente ficou meio que patinando, 

sabe tentando acertar?  Fazíamos, mas não sabíamos se era aquilo. 
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Porque cada grupo do PIBID age de uma forma diferente, cada grupo 

se organiza e planeja diferente, não tem um roteiro [...] Eu vejo que 

tem PIBID de outras licenciaturas que vão para a escola, uma vez a 

cada 15 dias por exemplo, os nossos vão toda semana. Então, são 

formas de se organizar, esse jeito da gente trabalhar ele foi se 

construindo aos poucos. Eu diria que hoje, esse ano, foi que nós 

conseguimos dar um caráter amadurecido pro PIBID.” 

(COORDENADOR 5, 2015) 

 

 Com isso, evidencia-se que o rodízio de participantes pode fragilizar as 

experiências. No caso do PIBID de Geografia da UFG, nos três casos observados de troca de 

coordenadores de área, 2 deles ocorreram de forma voluntária, por professores que não 

possuíam como área de pesquisa a educação.   

Todavia, entende-se que a alteração dos coordenadores gera problemas, uma vez que 

não há tempo hábil para que as reflexões acerca da prática ocorram e possam desencadear 

novas ações reformuladas e pensadas por meio de experiências vivenciadas. Em outras 

palavras, é como dizer que a cada novo coordenador inicia-se também uma nova estruturação. 

Então, se corre o risco de que tudo o que foi aprendido anteriormente, as reflexões já 

conquistadas, as ações aprimoradas, percam-se em meio a essas renovações.  

 Acredita-se que quando os professores coordenadores põem-se a pensar em 

metodologias e ações a serem aplicadas no ambiente escolar, acabam convivendo com os 

conflitos existentes e isso permite a eles uma visão que melhor corresponde à educação 

básica. Quando o coordenador descreve, por exemplo, que o primeiro ano passou por 

dificuldades, devido a incertezas e que apenas 3 anos após sua inclusão no Programa foi 

possível dar a ele um caráter amadurecido, é possível deduzir que esse caráter só foi 

conquistado graças à reflexão das situações diversas vivenciadas no programa.  

Entende-se que tais reflexões, além de embasamento teórico, demandam que as ações 

ocorram por um maior espaço de tempo, pois se trata de um processo de construção, em que 

cabe ao coordenador o papel de projetar, avaliar resultados e promover novas ações, 

considerando os êxitos e falhas.   

Por fim, reconhecendo as diversidades existentes nas ações dos subprojetos, 

considera-se importante a promoção de iniciativas que permitam compartilhar as boas práticas 

do PIBID, não só no âmbito interno da própria regional, mas também das demais, a fim de 

promover debates que auxiliam no processo de qualificação da formação de professores.  

 

4.2.2 Experiência formativa do PIBID: percepção dos professores supervisores 
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Quanto à motivação dos professores supervisores, eles disseram que conheceram o 

PIBID por meio de contatos com os coordenadores e a partir disso inscreveram-se no 

processo seletivo para compor a equipe do programa. As metas e motivações descritas por 

quatro supervisores, sendo eles 2, 3, 4, e 5 para participarem do PIBID  estão centradas na 

possibilidade que o programa oferece para a reflexão sobre a prática, aproximação da 

universidade com a escola e a reintegração ao espaço universitário.   

Algumas falas exemplificam essa afirmativa. O supervisor 2 pontuou que: 

 

 “ o PIBID surge na escola como uma possibilidade de inovação das 

práticas docentes, [...] eu sempre tive muita vontade de retornar a 

faculdade, e essa foi uma oportunidade que surgiu. A proposta do 

subprojeto foi criada tentando atender  aos objetivos do currículo de 

referência do estado, tentando conciliar os interesses dos alunos 

bolsistas e da universidade”.  (SUPERVISOR 2, 2015) 

 

O supervisor 5 afirma que sua  meta era conseguir  “ desenvolver juntamente com os 

alunos, reflexões sobre os conteúdos geográficos e também sobre as metodologias de ensino, 

assim como já está sendo feito.[...]  (SUPERVISOR 5, 2015). Além disso, ele afirma que viu 

no  PIBID  a oportunidade de manter-se vinculado à universidade e trazer a universidade para 

a escola”  

Na mesma perspectiva, em sua fala, o supervisor 3 afirma que: 

 

“ a minha meta era ser um elo de ligação da escola com a 

universidade , acredito que nós  professores supervisores, acaba 

dando esse espaço para que a universidade esteja mais próxima da 

educação básica e assim contribuir com o processo de ensino e 

aprendizagem. De acordo com as  minhas expectativas profissionais 

acredito que o PIBID me enriqueceu muito, na questão de 

conhecimento e formação, eu pretendo aproveitar tudo que aprendi  

pra poder continuar o meu processo de formação.” (SUPERVISOR 3, 

2015) 

 

 

O professor 04 declarou que sua maior motivação para participar do programa foi à 

possibilidade de melhoria no ensino de Geografia, a partir do desenvolvimento de material 

didático, da troca de experiências com os discentes dessa disciplina.  O professor disse ainda 

que havia uma vontade sua em estimular nos alunos da escola onde trabalhava o desejo de 

entrarem para universidade e acreditou que o programa poderia contribuir nisso. 
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O professor 01 relatou que era bolsista de iniciação à docência e a conclusão de sua 

graduação coincidiu com a saída do supervisor. Dessa forma, foi indicado à direção da escola 

pelo coordenador de área do PIBID. Sendo contratado, assumiu também a vaga de supervisor, 

motivado principalmente pela ideia de atuar na sua área de formação, recebendo o respaldo do 

PIBID naquele momento de adaptação. 

Ainda fazendo referência à fala do supervisor 1, destaca-se um trecho em que ele 

reafirma o programa como um caminho para a melhoria da sua formação: 

 

“ quando eu estava no PIBID [...] eu procurei melhor a minha 

formação publicar artigos, participar de eventos e sonhava assim, 

com uma possível pós graduação. E o PIBID ajudou  muito, por 

durante esse período as oportunidades são muitas, pois a gente fica 

bastante envolvido no meio acadêmico. Então eu acredito que o 

PIBID contribui muito com a minha formação“(SUPERVISOR 1, 

2015) 

 

 

Ao conhecer o perfil profissional dos professores supervisores, postula-se que a 

proposta do programa de que o supervisor atue como coformador dos licenciandos e 

consequentemente ocorra sua formação continuada, não é inteiramente lembrada nas metas 

dos professores que não colocam em suas metas que desejam contribuir com o processo de 

formação dos alunos. Apenas a fala do professor 5 dá margens a essa interpretação. No 

entanto, o interesse pela formação continuada e a qualificação da educação básica, são as 

principais variáveis apontadas como metas.   

A fala do professor 1 leva à reflexão de que as metas propostas pelo PIBID, no que 

se refere aos supervisores, pode ser comprometida ao inserir professores inexperientes para 

assumirem as vagas de supervisores.  

Sendo assim, como já se afirmou nessa pesquisa, a formação de professores 

contempla também saberes experienciais que são adquiridos em diversos momentos da vida 

dos professores, porém é na prática docente que se encontra a principal fonte para a aquisição 

desse saber. Se o professor supervisor não possui experiências práticas, provavelmente sua 

atuação como coformador será comprometida.  

Ainda considerando a função do professor supervisor afirma-se que o interessante 

seria que os professores supervisores possuíssem uma determinada experiência, para que 

assim, as intervenções com os pibidianos partissem não apenas de suas concepções teóricas, 

mas também da vivência da sala de aula e do aprendizado por ela produzido. Pois, a 

importância da experiência do professor supervisor foi reconhecida no regulamento do PIBID 
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em 2013, apresentando na seção III, artigo 35, parágrafo II, que o professor supervisor deverá 

ter experiência mínima de dois anos na educação básica.  

No decorrer da pesquisa os professores foram questionados sobre a visão que 

possuem do programa e afirmaram que é uma boa iniciativa enquanto política pública e 

experiência formativa.  Apontaram que, enquanto experiência pública, trata-se de uma 

proposta que verdadeiramente oferece possibilidades de contribuições positivas para os seus 

envolvidos, nesse contexto, citaram que ele auxilia e incentiva o aluno a permanecer nas 

licenciaturas, por meio das bolsas, contribui com a melhoria das aulas de Geografia e permite 

a formação inicial e continuada.  

O supervisor 2 fez uma afirmação muito consistente acerca da sua visão do 

programa, afirmando que acredita:  

 

que o PIBID tem uma relevância significativa no processo de 

formação do licenciando [...]  Nós recebemos na nossa escola alguns 

alunos do Estágio, e é notória a diferença de um aluno pibidiano e um 

aluno que tem só o Estágio como processo de formação. Eu vejo o 

PIBID hoje na esfera governamental como um momento de 

valorização da formação profissional. [...] O PIBID é um dos poucos 

programas governamentais que são validos e vejo ele como bastante 

promissor para a formação de um futuro professor de Geografia. 

(SUPERVISOR 2, 2015) 

 

O professor supervisor 2 relatou  ainda que os impactos do PIBID são percebidos por  

todo o espaço escolar. Segundo ele, em momentos de exposição das atividades desenvolvidas 

pelos pibidianos, os alunos da escola que não são atendidos pelo programa começam a cobrar, 

demonstrando o desejo de fazerem parte das atividades. De acordo com o professor supervisor 

isso se dá porque é perceptível nas exposições, denominadas como “Dia do PIBID”, o 

envolvimento e a materialização de todo um trabalho que é planejado, articulado entre o 

grupo, e que visa atender a objetivos construídos a partir da relação escola-universidade.   

Em continuidade a sua fala, o supervisor 2  disse ainda que:  

 

o PIBID é uma possibilidade de inovação profissional, acredito que 

nas trocas que são estabelecidas entre as ações do grupo na escola, 

potencializa muito essa inovação. O cotidiano dentro da escola 

muitas vezes no limita e nos condiciona a um ensino maçante e 

repetitivo. Então o PIBID surge na perspectiva de aprimoramento, 

fato é, que hoje eu estou na universidade federal enquanto aluno  

mestrando , e isso aconteceu a partir do meu ingresso como 

supervisor no PIBID. (SUPERVISOR 2, 2015) 
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Por outro lado, a importância da bolsa foi destacada pelo professor supervisor 1, que 

citou-a  como  um estímulo positivo a participar do programa. Ele destacou ainda que seria 

importante que o valor da bolsa acompanhasse as mudanças da economia no país, afirmando 

que muitos alunos dependem dela para manter-se na universidade e há muito tempo ela possui 

o mesmo valor. O supervisor 1 afirmou “desde quando fui bolsista, na minha graduação, a 

bolsa possui o mesmo valor, esta situação acaba se tornando uma desmotivação, levando o 

aluno BID a pensar que compensa mais trabalhar de carteira assinada que se dedicar a sua 

formação.” 

Dessa forma, percebe-se que o valor da bolsa é uma questão recorrente nas pesquisas 

que envolvem o programa, pois o estudo avaliativo, realizado pela Fundação Carlos Chagas, 

apontou que a maior parte de sugestões acerca da proposta do programa refere-se ao valor da 

bolsa, principalmente a dos BID. De acordo com os apontamentos da pesquisa, considerando 

os gastos com transportes e alimentação dos alunos, resta muito pouco ou nada para se 

investir na formação. Os professores coordenadores pontuaram que a bolsa deveria ser maior, 

oferecendo aos alunos maiores possibilidades de participarem de eventos, adquirirem livros 

etc.   

Entretanto, o supervisor 3 apontou  um outro lado da situação, ao dizer  que o 

programa possui uma proposta muito boa, mas infelizmente alguns alunos não apresentam um 

compromisso real com a formação, mantendo-se a ele vinculado apenas pela remuneração.   

Continuando com a pesquisa, perguntou-se aos professores como viam os impactos 

do programa na educação básica, e todos afirmaram que ele contribui com a qualificação das 

ações da escola. Os professores justificaram esse ponto de vista afirmando que a participação 

no PIBID promove uma movimentação que retira todos os envolvidos de sua zona de 

conforto. As falas convergiram em dizer que o programa incentiva o licenciando a aprender, 

os professores regentes a pensarem suas práticas e os alunos da escola básica se veem 

envolvidos nesse processo de mudanças.   

O supervisor 3 considerou que, com certeza, o programa  traz um impacto positivo 

para a educação básica, pois todas as metodologias utilizadas passam por um processo de 

planejamento de toda a equipe que inclui um estudo teórico inicialmente acerca do conteúdo a 

ser trabalhado e também das metodologias, que possivelmente poderiam ser aplicadas.  Dessa 

forma, o supervisor julga que depois desse processo há uma qualificação da prática docente 

que irá refletir diretamente no processo de ensino e aprendizagem.  
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A fala do supervisor 3 destaca que as ações do PIBID promovem um  novo olhar 

sobre a disciplina de Geografia e isso influencia diretamente no comprometimento e no 

rendimento dos alunos da escola. O professor afirma que o PIBID tornou-se referência das 

aulas de Geografia.  

O supervisor 4 afirmou que as aulas práticas, o reforço extra sala de aula, o 

desenvolvimento de material didático, são fatores que influenciam diretamente  na 

qualificação da educação básica, porque permitem que os professores reformulem suas aulas e 

desenvolvam um processo de ensino/aprendizagem mais interessante para o aluno. 

Assim, segundo os professores supervisores, as metodologias desenvolvidas pelos 

alunos em sala de aula são excelentes e contribuem muito para a formação do aluno da escola 

básica.  O supervisor 1 justificou essa afirmativa, pontuando que as intervenções 

metodológicas rompem com o caráter tradicionalista, colocando o aluno no papel de analista e 

construtor de seu próprio conhecimento.  

Considerando o movimento de renovação no decorrer da década de 1970, em que 

ocorrem mudanças que buscavam atualizar a Geografia no sentido de lhe permitir ir além da 

quantificação e da descrição, as dificuldades que atingem a disciplina de Geografia até os dias 

atuais, Cavalcanti (2003 p. 21) pontuou que “modestos efeitos na prática de ensino dos 

professores de Geografia, comparados com questionamentos análises e propostas “renovadas” 

feitos em nível teórico”. 

Nota-se que o movimento de renovação da Geografia escolar não foi capaz de 

promover todas as mudanças necessárias nas práticas de ensino; busca-se, a todo o momento, 

atingir a práxis, uma vez que, todas as discussões geradas em âmbito teórico parecem ainda 

não ter alcançado as salas de aula.  A fala do supervisor 1 mostra que o PIBID de Geografia, 

atua como uma resposta também a essa problemática.  

A fala do supervisor 2 pontua como as metodologias utilizadas pelos pibidianos 

interferem também nas  atuações práticas dos professores supervisores e também no empenho 

dos alunos em participarem das aulas.  Ele afirma “as metodologias utilizadas pelos alunos, 

nos faz refletir saindo da nossa zona de conforto, [...] na maioria das vezes com as 

metodologias utilizadas pelo grupo os alunos da escola possuem um interesse maior pelas 

aulas.” 

O supervisor 5 também teceu considerações acerca das metodologias aplicadas, 

afirmando que as utilizadas pelos pibidianos são muito positivas, porque  são desenvolvidas a 

partir da ideia de três grupos, há contribuições dos alunos licenciandos, do supervisor e do 

coordenador.   
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“Dentre as que foram aplicadas comigo em sala de aula, eu percebo 

que foi muito positivo, houve um  olhar diferenciado, na ideia de 

mudar a prática que estava sendo feita em sala de aula. Então assim, 

os alunos trazem muito  do que estão aprendendo na universidade e 

irão ver na prática se realmente tudo que estão aprendendo na 

universidade tem efeito na prática [...] . As metodologias que eles vem 

desenvolvendo, nem sempre são novas, mas são pouco utilizadas por 

nós nas escolas.” (SUPERVISOR 5, 2015) 

 

 

 A fala dos supervisores evidenciam que compreendem suas respectivas 

participações no programa como algo positivo, o professor 5, por exemplo, afirmou:  

   

“Eu entendo também que o PIBID pra mim, é de fundamental 

importância, porque  ele possibilita sempre uma reflexão sobre a 

prática, a continuidade da investigação metodológica e também dos 

conteúdos que a gente está trabalhando em sala de aula. Então ele 

permite, que o professor esteja sempre atento a forma como os 

conteúdos são trabalhados, além disso ter sido uma motivação, há 

também o fato do PIBID trazer a possibilidade da gente está no meio 

acadêmicos: participar de seminários, congressos,, voltar a  escrever, 

publicar. Isso de alguma forma acaba contribuindo muito para que a 

gente dê continuidade aos estudos.” (SUPERVISOR 5, 2015) 

 

A compreensão de que o PIBID é um agente formador para os professores da 

educação básica, está presente em todas as falas. Porém, a ideia de que o professor supervisor 

atua também como um sujeito contribuinte da formação dos licenciados aparece apenas na 

fala do supervisor 2. Ele pontua que a sua contribuição para o programa:  

 

“ é a possibilidade de realizar as trocas do conhecimento que eu 

adquiri ao longo da minha vida profissional com os alunos 

licenciandos. Isso serve como um apoio e direcionador de futuras 

ações [...] Eu acredito que da mesma forma como eu posso contribuir 

com os alunos, eles também contribuíram e contribuirão com minha 

formação. (SUPERVISOR 2, 2015) 

 

 

O professor supervisor enquanto co-formador deve ser valorizado nas práticas 

formativas do PIBID. Não deve ser compreendido apenas como um facilitador das ações dos 

pibidianos na escola, mas também como um orientador dessas ações, com base em suas 

experiências práticas.  
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 Dessa forma, a análise dos relatos dos supervisores mostra que eles veem no 

programa uma boa política pública, a qual eles atribuem créditos e a possibilidade de alterar a 

realidade da educação básica, por meio da aproximação da universidade com a escola. 

Evidenciam ainda, que o programa funciona como uma ponte para que os professores 

retomem sua carreira científica.    

Essa situação retrata uma das realidades da profissão docente, em que na grande 

maioria das vezes o professor da escola básica não pesquisa sua prática, deixando isso a cargo 

dos professores universitários, enquanto poderiam enriquecer as reflexões sobre suas práticas.  

Dessa forma, entende-se que o PIBID  atua também nesse aspecto, respondendo a demanda de 

que o professor seja sempre um pesquisador de suas ações.  

 

4.2.3  Experiência formativa do PIBID: percepção de alunos 

 

A análise da fala dos alunos foi feita a partir dos dados elencados pelos questionários 

e pelos grupos de discussões. Dessa forma, considerando a ordem de aplicação dos 

instrumentos, parte dos relatos vinculados aos grupos de discussões aparece com uma 

reafirmação de informações já coletadas pelo questionário. Enquanto outra parte responde aos 

objetivos da aplicação de duas metodologias, trazendo novas informações que acabaram por 

acentuar as diferenças de execução do trabalho entre as regionais.   

Nessa parte da pesquisa, os alunos foram questionados acerca da sua principal 

motivação para se vincularem ao PIBID, apresentando as seguintes alternativas: bolsa, 

formação profissional, aproximação da futura profissão e outras. No quesito bolsa, 7 alunos 

indicaram-na como sendo o principal motivo para ter ingressado no PIBID, 5 alunos 

apontaram-na como a segunda causa e 4 alunos como a terceira motivação.   

Quanto à formação profissional, 5 alunos apontaram-na como sendo o motivo para a 

inserção no PIBID, 6 alunos indicaram como segundo motivo mais importante,  e 7 alunos 

como sendo a terceira motivação. Por outro lado, a aproximação com a futura profissão foi 

apontada como maior incentivo para integrar o programa por 5 alunos, outros 5 apontaram-na 

como a segunda maior causa, e 7 indicaram como sendo a terceira causa para participarem do 

PIBID.  

A bolsa aparece como uma variável importante.  Nos grupos de discussão, a bolsa 

também é lembrada, sendo apontada por 5 dos 11 alunos participantes, como o principal 

motivador no início de suas atividades no programa. Após, mencionarem o papel da bolsa, 
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todos os alunos, pontuaram as possibilidades de qualificação profissional que o PIBID 

oferece. A fala da bolsista 19 retrata essa afirmativa: 

 

Eu conheci o programa através do professor coordenador[...] não 

havia muita divulgação. Então, o que nos leva realmente a participar 

do PIBID, é a remuneração. Ai a partir desse momento, que você vai  

viver e perceber que essa parte da bolsa é importante, mas não tanto 

quanto as outras coisas que o PIBID oferece. (BOLSISTA 02, 2015) 

 

No decorrer das discussões nos grupos, os alunos ao ouvirem a fala dos colegas que 

pontuavam sobre o papel da bolsa, concordavam com expressões gestuais, assentido que 

também compartilhavam daquela realidade.  

Embora o PIBID não seja um programa de distribuição de bolsas de demanda social, 

e sim destinado à qualificação da formação de professores, o quesito bolsa e sua importância, 

principalmente para os BID, foi lembrado por coordenadores, supervisores, e mais uma vez 

reafirmado na fala dos licenciandos. Vale ressaltar que a mesma possui função importante no 

programa, uma vez que permite que os alunos possam dedicar-se apenas a sua formação 

acadêmica. Dessa forma, a atuação nas atividades do programa, pode receber maior atenção 

dos alunos havendo de acordo com Neves (2014) uma contrapartida dos bolsistas que buscam 

realizar um trabalho pedagógico eficaz e efetivo.   

Continuando com a pesquisa e visando identificar qual a perspectiva inicial dos 

Pibidianos quanto à profissão docente, foram questionados se possuíam como meta atuarem 

como professores quando se formassem. De acordo com os dados elencados, dentre os alunos 

que participaram da pesquisa, apenas 3 não tinham como meta atuar como professores após a 

conclusão do curso, apontando como principais causas as más condições de trabalho,  a 

insegurança,  indisciplina dos alunos e a má remuneração.  

No entanto dos alunos pesquisados, 2 afirmaram que a participação no PIBID fez que 

eles passassem a ter como meta atuar como professores após a formação, outros 13 afirmaram 

que o PIBID auxiliou-os na confirmação do desejo de atuarem como professores. A bolsista 

11 relatou que entrou no programa sem nenhuma expectativa, pois até o momento não sabia 

se realmente seria professora.  

 Assim, o PIBID oferece possibilidades para alterar a realidade apontada por Pires 

(2013), descrita anteriormente nesta pesquisa, atuando como um mecanismo de incentivo para 

que os jovens, ao concluírem o curso superior, não optem por outras carreiras, mas 

permaneçam atuando na educação.   
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No decorrer da pesquisa questionou-se aos alunos de que maneira o PIBID havia 

contribuído para que decidissem atuar na educação ou mesmo reforçado a decisão tomada 

anteriormente. As respostas apontaram que o PIBID permitiu conhecer a realidade da escola, 

possibilitou uma interação da teoria com a prática, conhecimento de novas metodologias, 

favorecendo mudanças de concepção quanto à profissão, aproximação dos conteúdos 

universitários com os escolares e perca da timidez.   

O relato do bolsista 11 expõe que conhecer a realidade da sala de aula, possuindo o 

professor supervisor como um co-formador, foi fundamental para que ele criasse uma nova 

motivação quanto à profissão docente, pois foi por meio disso que descobriu as possibilidades 

e desconstruiu ideias erradas acerca da atuação do professor. Essa fala reforça que o PIBID 

pode atuar na mudança das concepções acerca da formação docente, porque ajuda os 

licenciandos a se verem atuando futuramente. Essa é, inclusive, uma resposta a problemática 

das licenciaturas já apontada por Pires (2013), em que a autora ressalva que a formação de 

professores de Geografia tem se tornado complexa, tendo passado por uma expansão, que 

nem sempre foi acompanhada de qualidade e estando ainda com a presença de alunos cada 

vez mais jovens que em sua maioria, não querem ser professores, e compreendem o curso de 

Geografia como um caminho que abre portas para que prestem concursos de outras áreas.  

A análise dos dados do questionário, associada à fala dos bolsistas, permite afirmar 

então que o PIBID tem atuado como uma resposta a esta situação, por mostrar ao aluno a 

realidade da carreira docente, dando a ele a oportunidade de tomar decisões pautadas em 

experiências e não apenas em ideias pré-concebidas que nem sempre condizem com a 

verdade. 

Por outro lado, o bolsista 09 informou que o primeiro motivo para sua inserção no 

programa era a bolsa, mas que após conhecer a proposta, tinha como expectativa viver um 

pouco da prática da escola. Segundo ela de certa maneira essa expectativa foi atendida, no 

entanto, ela afirmou que “a realidade da escola é bem difícil de lidar, é muito difícil lidar 

com os alunos, você precisa “entrar” na vida dos alunos, e isso provoca medo e insegurança 

na escolha da gente” 

A bolsista 19 pontuou que o PIBID é uma ótima proposta e que ela também tinha a 

expectativa de vivenciar a realidade da escola, mas em seguida ela afirma “para mim a 

experiência é assustadora eu [...] acho que na hora da prática ainda tem dificuldades, não 

em termos do PIBID  em si, talvez o problema esteja na escola que recebe a gente.  

A aproximação com a futura profissão é apontada como uma exclusividade do 

PIBID, sendo que 10 alunos apontaram essa questão em seus questionários, e durante os 
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grupos de discussão foi apontada nos dois grupos. Abaixo foram transcritas duas falas que 

evidenciam esta afirmativa: 

 

“O programa PIBID é diferente de todas as outras bolsas ofertadas 

na universidade, pois é exclusiva para os formandos em licenciatura. 

[...] Antes de ser bolsista PIBID, eu era bolsista PIBIC, eu sentia uma 

lacuna muito grande em relação a minha futura profissão, pois a 

bolsa não me oferecia nenhuma aproximação com a escola. Ao 

ingressar no PIBID, toda a lacuna antes sentida, foi preenchida de 

inúmeras formas. [...] que se  contabiliza na troca de experiências 

coletivas, nas pesquisas bibliográficas (lidas e discutidas), na atuação 

em sala de aula, no acompanhamento de professores experientes, 

entre inúmeros outros” (BOLSISTA 19, 2015) 

 

Eu acho que o PIBID supera as expectativas, no meu caso pelo 

menos, justamente por isso. Eu vinha de uma linha , com outra bolsa, 

que se envolvia muito com a pesquisa em si e não com a prática. Já 

no PIBID  a gente tem a prática e a pesquisa, a teoria e a prática 

interligada, e essa relação direta com os professores, tanto da 

universidade como da escola, promove a discussão de dilemas da 

profissão, isso a gente não tem a oportunidade no Estágio. No PIBID, 

você tem a oportunidade de discutir de melhorar, de rever. Então 

assim, a experiência é muito significativa mesmo. (BOLSISTA 18, 

2015) 

 

Essas falas ressaltam que apesar das demais modalidades de bolsa (PIBIC, PROBEC, 

PROLICEN etc.), contribuírem muito com a pesquisa geográfica, muitas vezes não possuem 

nenhum vínculo com a futura profissão do licenciando, não contribuindo muito para a práxis, 

principal demanda da formação docente, seja alcançada.   

Assim, pensando sobre a formação, questionou-se aos alunos como avaliam o PIBID 

para a sua formação profissional.  Foi unanime a afirmativa de que o programa atua de 

maneira positiva. Várias questões foram apontadas para justificar a resposta, como a 

oportunidade da prática, o conhecimento da realidade da profissão, a troca de experiências 

(coordenadores, supervisores e bolsistas), conhecimento dos conteúdos escolares e mudança 

de concepções acerca da profissão. Dessas a variável oportunidade da prática foi a que mais 

se destacou, sendo apontada por 9 alunos, seguida de conhecer a realidade da profissão e troca 

de experiências apontadas  por 6 alunos.  

Um dos alunos investigados considerou ainda em sua resposta a integração teoria e 

prática, afirmando que “o PIBID tem possibilitado uma grande experiência prática da 

docência, em que posso unir a teoria aprendida na graduação com a vivencia da prática do 

dia-a-dia.”(BOLSISTA 02, 2015). 
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O bolsista 11 exemplifica as contribuições do programa para a sua formação 

afirmando que o PIBID oferece autonomia para que o licenciando insira na atividade sua 

identidade, pontuando sugestões, inserindo metodologias. O bolsista afirmou que isso não 

aconteceu durante o seu Estágio, período em que sua ação estava engessada no livro didático 

devido à orientação que havia recebido do professor regente.  

Instigando os alunos a pensarem um pouco mais sobre a possível contribuição do 

PIBID, para sua formação, foi proposto que tentassem apontar três elementos que tenham 

contribuído para a sua formação. As respostas, em sua maioria, convergiram com as questões 

anteriores, sendo que apontaram que o programa contribui para a formação por meio da 

prática proporcionada, do conhecimento da realidade escolar e contato com a Geografia 

escolar, troca de experiências, por meio da aprendizagem de metodologias, do surgimento de 

uma nova perspectiva sobre a profissão e perda da timidez. Porém, ainda duas outras variáveis 

foram apontadas, sendo desenvolvimento de visão crítica e a pesquisa. Vale ressaltar que 

apesar das variáveis serem as mesmas, a cada questão elas são indicadas por bolsistas 

diferentes e em alguns casos por números diferentes de alunos. Exemplo: A oportunidade da 

prática e conhecer a realidade da profissão foram novamente as que mais se destacaram, 

sendo apontadas por 8 e 9 alunos respectivamente. Nessa questão, a pesquisa foi a terceira 

variável mais citada, sendo apontada por 7 dos alunos entrevistados.  

A fala do bolsista 06 descreve como o PIBID contribuiu para que ele tivesse maior 

segurança frente aos alunos.  

 

“eu sempre quis ser professor, mas, tinha aquele receio,  medo de 

entrar na sala de aula. Até mesmo antes do Estágio, porque no 

Estágio eu sabia que era uma ou duas aulas, então eu ficava 

pensando, mas e quando eu for realmente professor? Quando eu me 

formar? Como eu entrei no PIBID antes do Estágio, isso me ajudou 

muito. Quando eu entrei na sala a primeira vez, pra uma atividade do 

programa, “não saiu quase nada’, já no Estágio,  eu fui bem melhor, 

isso graças ao PIBID” (BOLSISTA 06, 2015). 

 

As variáveis anteriormente apontadas pelos alunos reaparecem quando foram 

questionados sobre as motivações que os mantinham vinculados ao PIBID Geografia UFG.  

Muitos alunos apresentaram respostas sólidas, afirmando que o programa permite uma 

preparação profissional, por meio de aprendizagens que apenas a graduação não é capaz de 

mediar. Como exemplo, apontaram principalmente a troca de experiências. 
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No grupo de discussão, os alunos afirmaram que a bolsa seria a principal motivação 

para se manterem no programa, pois sem ela precisariam trabalhar e não poderiam dedicar-se 

aos estudos integralmente. Mas, ressaltaram que poderiam ter outras bolsas, mas, optaram 

pelo PIBID porque o campo de atuação será a escola, então é importante manter-se em uma 

bolsa que forme para a atividade profissional, que permita ter a experiência da escola.   

Portanto, até essa parte do capítulo, foram apresentadas as ideias expressas em 

ambos os instrumentos aplicados aos BID (questionário e grupos de discussão). Na sequência 

serão expostos os dados que foram elencados por meio dos relatos dos grupos de discussão 

apenas.  

Inicialmente é preciso evidenciar que a estruturação das atividades do programa 

ocorre de maneiras diferentes entre as regionais pesquisadas nos grupos de discussões. De 

acordo com o bolsista vinculado a regional 1, a rotina de trabalho deles funciona da seguinte 

maneira: 2 horas da semana para observações em sala de aula e  2 horas para monitoria na 

escola. Há um segundo momento em que os pibidianos realizam grupos de estudos de textos 

acadêmicos, que são sugeridos pelos licenciandos e pelo coordenador.  O bolsista 09 afirmou  

 

“ Trazemos um texto e discutimos, cada um fica responsável por um 

texto, toda semana. Igual eu já dei sugestões de texto [...] sempre na 

área da Geografia, o ultimo que trabalhamos era sobre territórios, 

daí tentamos achar na área da didática, mas trabalhamos mais com 

conceitos.” (BOLSITA 09, 2015)  

 

Com base nessa afirmativa, questionou-se aos pibidianos acerca da organização das 

intervenções, relataram que isso não acontece. Segundo eles o único contato direto que 

possuem com os alunos é durante a monitoria, momento em que eles ajudam a realizar  

trabalhos, não havendo nenhum planejamento para realização dessa intervenção extraclasse. 

O relato da bolsista 09 esclarece como ocorrem as ações práticas  “na monitoria, quando os 

alunos vão, eles levam somente atividades que a professora passou em sala. Nunca vão por 

interesses próprios, só quando precisam fazer essas atividades avaliativas, e em geral o 

principal recurso utilizado é o livro didático mesmo”.  

A regional 3, apresenta outra estrutura de ações, de acordo com os bolsistas eles 

possuem um dia de reuniões administrativas no qual podem ocorrer grupos de estudos, um dia 

para planejamento das atividades que necessariamente inclui a discussão de textos e um dia  

para atuarem na escola, aplicando metodologias e também em atividades extraclasses como 

feira de ciências, reuniões dentre outros.  
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Aqui surge a primeira diferença significativa entre as ações do PIBID, que se 

acredita que podem influenciar diretamente nos resultados do programa. Analisando as 

estruturas, o primeiro questionamento a se fazer é porque não há intervenções metodológicas 

durante as aulas nas atividades da regional 1, mesmo quando os objetivos do programa 

assegurados pelo Regulamento trazem descritos em seu capítulo 1, seção II, art. 4º , parágrafo 

IV que o programa deve 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.  

Entende-se que apenas observações e monitorias não são capazes de proporcionar ao 

aluno um contato real com a prática. Com base nesse entendimento, os alunos foram 

questionados, a que ações eles se referiam no questionário quando falavam que o programa 

propicia a vivência da prática. Dos 6 alunos, 3 não souberam responder, e os outros 3 

afirmaram que estavam falando desse contato com a escola, de ir lá toda  semana e poder 

atender os alunos na monitoria, quando os procuravam.  

Outro fator que evidencia as diferenças entre os envolvidos refere-se ao papel do 

professor supervisor nas atividades. Na fala dos alunos da Regional 3 aparece com frequência 

a atribuição de adjetivos aos professores supervisores e suas contribuições no 

desenvolvimento das atividades. Em sua fala, após enfatizar que os professores supervisores 

contribuem muito para sua formação profissional, o Bolsista 17 pontuou que a relação entre 

os membros da equipe de pibidianos é muito tranquila, inclusive com o ambiente escolar e 

com a comunidade.  De acordo com ele, os professores supervisores realmente se empenham 

em promover uma relação de trocas, dando autonomia aos bolsistas, e estando aberto a 

mudanças em suas práticas.  Os alunos afirmaram que aprendem muito por meio das 

experiências dos professores 

A realidade vivenciada na regional 1 é outra, de acordo com os relatos, há uma 

dificuldade na relação dos bolsistas com o professor supervisor. Sendo que os alunos tomam 

as ações do professor supervisor como exemplo do que não fazer. Algumas falas 

exemplificam essa afirmativa. Referindo-se à atuação em sala de aula a Bolsista 8 afirmou  

 

“no PIBID você vê a realidade, só que você acaba vendo também 

alguns posicionamentos profissionais, que você não quer pra sua 

vida, então você filtra aquilo, para você não se tornar como aquele 

profissional e se tornar um profissional que você considera melhor. 

Por isso que eu falo que o PIBID nos coloca numa posição 
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privilegiada, em que posso olhar o erro do próximo e refletir para 

não fazer igual ” (BOLSISTA 8, 2015) 

 

A Bolsista 9, afirmou que na escola há sempre muitas descobertas e isso é bom, por 

isso ela quer manter-se no programa. Ela relata que assim, ela busca “ não olhar as práticas 

erradas como exemplo a ser seguido, e se propõe  sempre ser uma professora melhor 

futuramente perante aos meus alunos.” 

Quando instigados a pensar sobre a elaboração e execução de metodologias, a 

bolsista 9 afirmou que eles tentam promover ações que chamem a atenção dos alunos como 

um mural de Geografia, mas não elaboram nenhuma metodologia  “até mesmo porque o 

professor supervisor não aplica nada do que a gente aplica.”  

Já o bolsista 8 integrante do mesmo subprojeto  afirmou que não considera certo que 

sejam aplicadas metodologias nas aulas dos professores supervisores, porque a 

responsabilidade da turma é do professor e não do pibidiano, como é afirmado várias  vezes 

pelos coordenadores em sala de aula. Mas em contrapartida o bolsista 8 afirmou que os 

bolsistas de iniciação à docência elaboram aulas em formato de slides e avaliações para  

facilitar o trabalho do professor supervisor.  

Essas duas falas expressam como há um desencontro na visão que alunos de um 

mesmo subprojeto possuem do programa, e também uma falta de esclarecimento acerca das 

funções de cada integrante da equipe. Considerando a proposta do programa, não se julga 

correto que alunos elaborarem aulas que serão ministradas pelos professores, mas não podem 

aplicar intervenções metodológicas em sala de aula.  

A relação com a escola foi pontuado pelos dois grupos de discussões, sendo que os 

bolsistas vinculados a regional 3 reafirmaram a fala dos coordenadores e supervisores 

vinculados a suas equipes, de que os subprojetos foram elaborados pensando também na 

realidade escolar.  Já o Bolsista 2 da Regional 1 afirmou que  

 

“no papel o projeto em si é perfeito, você pensa que vai ser tudo como 

está escrito, mas não considera a realidade da escola, por isso, 

quando vai aplicar você se depara com a realidade da escola, que 

muitas vezes impossibilita que sua ação seja executada. Quando o a 

escola aceita a gente, eles tem um objetivo, os professores outro,  e a 

universidade outro. A escola vê os pibidianos como substitutos, 

estagiários, e alguns pensam que vamos salvar o mundo.” 

(BOLSISTA 2, 2015) 

 

Elemento importante que aparece com frequência na fala dos bolsistas é a 

comparação entre o PIBID e o estágio: 8 alunos fizeram pontuações acerca dessas diferenças.  
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De maneira generalizada, todos apontaram que o programa sobressai-se por permitir que o 

aluno fique mais tempo na escola o que possibilita que as práticas sejam mais bem planejadas. 

Dois bolsistas, vinculados à regional 3,  afirmaram ainda que a principal diferença está no 

papel do professor supervisor que auxilia muito no PIBID, enquanto no Estágio muitas vezes 

recebe os licenciandos pela obrigação.  

Nota-se, com base na análise dos questionários e dos grupos de discussão, que para 

os alunos a principal referência do PIBID para o processo formativo está na prática, no 

conhecimento realidade da escolar e na troca de experiências. Sabe-se da importância da 

prática no processo formativo, porém, é essencial que os pibidianos saibam reconhecer e  

dediquem-se aos estudos teóricos e suas aplicações.  

Outro fator observado, é o papel que o professor supervisor deve exercer no 

programa, é importante que isso esteja claro para todos os envolvidos. O conflito em relação 

ao papel do professor supervisor vem sendo recorrente, aparecendo na fala dos alunos, dos 

coordenadores e também dos relatórios institucionais referentes ao projeto de 2011 e de 2013. 

O relatório referente ao projeto de 2011 trouxe que uma das dificuldades enfrentadas foi o 

descompromisso dos professores supervisores, levando assim a substituição dos mesmos.  

O relatório do projeto de 2013, ainda em andamento, afirmou que se esbarraram “ ao 

longo do ano com a falta de clareza sobre a relação entre o supervisor e o coordenador de área 

no processo de formação do BID. Esta temática foi recorrente em reuniões da equipe, durante 

2014” (RELATÓRIO PARCIAL 2015, p. 61) 

A fala dos alunos deixa claro que na Regional 1 eles são vistos como  integrantes da 

equipe na esfera escolar, que permite que os alunos assistam aulas e façam monitorias. De que 

forma isso poderá colaborar na qualificação da formação do licenciando, não está sendo 

pensado.  Entende-se que o professor supervisor deve realmente assumir a postura de co-

formador.  

É importante enfatizar ainda que o projeto deve atender a interesses de todos os seus 

envolvidos, a saber, escola e universidade, para que assim as ações desenvolvidas não sejam 

fragilizadas por meio de confrontos de metas, que podem invalidar o programa enquanto 

experiência formativa.  

 Os conflitos existentes na execução das atividades do PIBID Geografia na Regional 

1, pautam-se na ideia de que o PIBID enquanto experiência formativa poderia ser capaz de 

transformar algumas realidades da escola, como, por exemplo, a falta de interesse dos alunos, 

a omissão do professor supervisor frente as atividades do programa, ambas situações 

denunciadas na fala dos bolsistas. No entanto, é necessário fazer com que o PIBID dissemine 
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seus princípios pela escola, ao invés de incorporar esses problemas para a estrutura do 

programa.  

Todavia, percebe-se que os problemas da escola não se circunscrevem à escola, 

assim como os problemas do professor não se limitam a sua atuação em sala de aula. Há um 

contexto que confere a essas dificuldades uma escala mais ampla que gera implicações diretas 

na totalidade da escola pública. É nessa realidade que aparecem os conflitos descritos pelos 

alunos, nessa perspectiva a proposta do programa oferece possibilidades de intervenção e 

alteração desses fatos.   

Assim, o primeiro passo para a superação dos conflitos descritos, é pensar em um 

procedimento eficiente no que se refere à gestão de grupos, a fim de esclarecer o papel 

essencial de cada indivíduo no programa, em seguida, entende-se que há uma necessidade de 

pensar referenciais teóricos e metodológicos que substanciem a prática inicial dos BID, e 

auxiliem o professor supervisor a refletir sobre sua experiência profissional e como ela vem 

evoluindo. Fazendo isso, entende-se que será possível estruturar uma proposta formativa, que 

providencie a autonomia dos sujeitos envolvidos, ao passo que eles não reproduzirão o que já 

está posto na escola.  

A discussão realizada acerca das percepções dos alunos permitiu a seguinte 

constatação: o PIBID enquanto proposta formativa ocorre de maneira diversificada nos cursos 

de Geografia da UFG, em razão da estruturação das ações desenvolvidas.  

No próximo subtítulo, propõe-se averiguar como a integração teoria/prática está 

posta nas atividades desenvolvidas pelo programa.  

 

4.3 A práxis no PIBID Geografia  

 

 A análise dos documentos que regularizam o PIBID permitiu a conclusão de que ele 

contempla em seus objetivos, a principal demanda da formação docente na atualidade, 

apresentada por ele como integração teoria e prática, que aqui se denomina como práxis.  

A estrutura dos questionários, entrevistas e grupos de estudos, possuíam como 

objetivo, não relatado aos participantes, identificar como a práxis era percebida pelas equipes 

pibidianas dos subprojetos de Geografia da UFG. A ideia era analisar se os envolvidos 

compreendiam no programa uma possibilidade para integrar teoria e prática e como isso podia 

ser identificado em suas ações.  

 Assim, como parte da metodologia, até determinado momento da aplicação dos 

instrumentos, não foi mencionado pelo pesquisador o termo práxis e nem integração teoria e 
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prática. No entanto, várias perguntas poderiam contemplar a práxis como resposta. Exemplo: 

Aponte três elementos do PIBID que contribuíram para a sua formação; destaque o principal 

impacto do programa para a sua formação. O objetivo era observar se esta variável apareceria 

na fala dos participantes, sem que fossem induzidos a isso.  

Na análise das entrevistas e dos questionários, considerando apenas as perguntas de 

exploração, observou-se que as articulações do PIBID com o alcance da práxis foi 

mencionada por 2 coordenadores, 1 supervisor e 1 aluno, antes de serem perguntados 

diretamente sobre ela.  

Considerando o número de participantes apresentados anteriormente na pesquisa, 

afirma-se que aqueles que remetam às atividades do programa a possibilidade de 

concretização da práxis foram poucos.  

Os Coordenadores 2 e 5 foram os autores das falas que contemplaram a práxis, 

locados na mesma regional afirmaram em diversos momentos de sua entrevista, direta e 

indiretamente que buscavam uma integração da teoria da universidade com a prática da escola 

e que foi a partir disso que se elaborou a estrutura do subprojeto.  

O Coordenador 2 afirmou logo no início da sua fala a importância de se alcançar a 

práxis.  

 

“ Quando eu o comecei uma das referências principais que eu dizia, é 

que era possível nós fortalecermos o papel do PIBID na universidade 

e escola. Como fazer isso? Potencializar a formação dos alunos 

elaborando uma plano de trabalho que desse condições para que os 

alunos estudassem, ou seja, que tivessem grupos de estudos, que 

pudessem ler, debater e ir pra prática mais assentados em 

referenciais teóricos e metodológicos. A ideia principal que eu tinha é 

que é importantíssimo o uso de procedimentos de ensino na escola, e 

isso o PIBID faz bastante, leva bastante recursos pra motivar, 

dinamizar as aulas. Eu diria que isso é importante, mas que associado 

a isso deveria haver uma formação docente qualificada. Essa era a 

nossa intenção qualificar ainda mais ou trabalho que já estava em 

curso; sair da prática e ir pra práxis” (COORDENADOR 2, 2015) 

 

Em outros momentos da entrevista, o Coordenador 2  reafirmou a presença da práxis 

nas atividades do programa, como no momento em que mencionou sobre os princípios 

norteadores do programa , indagando qual ele destacaria.  Em sua resposta ele afirmou:   

 

“Eu destacaria a práxis. A relação entre teoria e prática. Porque eu 

acho que essa é uma das principais inferências apresentadas pelos 

professores da educação básica. Os docentes de forma geral têm uma 
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tendência a dizer que quando professores em escolas, eles 

desconhecem os conteúdos, como se fossem duas Geografias, uma da 

escola e uma da universidade. Eu acho que quando você aceita uma 

formação de um pibidiano na perspectiva de dizer que não há uma 

equivalência à escola, e a universidade, mas que ambas dialogam 

nesse contexto, e que esse dialogo é feito a partir de conceitos, 

teorias, linguagens que são similares mas que atendem a diferentes 

especificidades e que isso a gente observa numa relação teórico-

prática eu acho que isso dá significado pra se pensar na formação do 

professor, não só no PIBID. Como nem sempre a formação dá conta 

dessas respostas, no PIBID você tem tempo e condições adequadas 

pra efetivar a proposta de se pensar a práxis.” (COORDENADOR 2, 

2015) 

 

A fala do Coordenador 2 contemplou a integração teoria e prática, ao afirmar que  no 

PIBID Geografia que projetou, almejou-se  “que os alunos bolsistas fossem aprimorando essa 

relação teoria e prática, pensando o que eles estavam trabalhando e trabalhando na prática 

o que eles estavam estudando. ( COORDENADOR 5, 2015) 

O professor supervisor que trouxe em suas falas apontamentos acerca da práxis, 

afirmou que as atividades do PIBID geram uma movimentação na  aula, “os alunos trazem 

muito  do que estão aprendendo na universidade e irão ver na prática se realmente [...]  tem 

efeito na escola, então a teoria e a prática andam muito juntas no PIBID (SUPERVISOR 5, 

2015) 

O bolsista 11 apontou que um dos três elementos do PIBID que mais contribuíram 

para a sua formação foi “aprender a mesclar teoria e prática.” A fala do bolsista é sucinta, mas 

faz uma referência direta à possibilidade real de  integração da teoria e prática.  

O pequeno número de indivíduos que pontuaram a práxis em sua fala, antes de ser 

mencionada, se contrapõe ao fato de que todos mencionaram a prática, com grande 

frequência. Isso permite uma interpretação já apontada anteriormente, acerca da visão que se 

tem do programa. Nota-se que o PIBID é compreendido muitas vezes como um programa que 

visa formar alunos pela prática. Dito de outra maneira é como se o simples fato de o aluno 

participar das atividades na escola, fosse capaz de qualificar sua formação.  

De fato os primeiros editais do programa, em geral, traziam em seus objetivos a 

inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, promovendo a 

integração entre educação superior e educação básica, mas, não faziam nenhum apelo à 

formação que contemplasse a qualificação teórico-prática.  

Essa afirmativa pode ser observada na primeira chamada pública do PIBID em 2007, 

que trazia em seus objetivos a valorização do espaço da escola pública como campo de 
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experiência para a construção do conhecimento na formação de professores para a educação 

básica, no entanto, a dimensão teórica não era citada.   

O Edital CAPES/DEB nº 02/2009 afirmava objetivar a qualificação da formação 

inicial dos alunos, e incentivar escolas públicas de educação básica, tornando-as protagonistas 

nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando seus professores - 

como co-formadores dos futuros professores, a mesma proposta foi apresentada no Edital nº 

018/2010/CAPES. 

Os editais de nº001/2011/capes, nº 011 /2012 e nº 061/2013 não apresentaram uma 

seção descritiva de objetivos.  Porém, no ano de 2013, tornou-se público o Regulamento do 

PIBID, no qual se afirma que o programa objetiva contribuir para a articulação entre teoria e 

prática necessária à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 

cursos de licenciatura.  

Dessa forma, entende-se que os objetivos do programa durante os primeiros anos 

estavam muito centrados na prática. Esse fato, somado ao recorrente discurso de que a 

formação só se dá na esfera teórica e quando os alunos chegam à prática a realidade é outra. 

Isso acarretou nos envolvidos do programa a ideia de que sua maior relevância estava na 

possibilidade de o aluno ter uma formação prática.  

Essa situação é muito preocupante, pois como já mencionado anteriormente, a prática 

como única dimensão para a formação não é suficiente, ela é capaz de qualificar o processo de 

formação se ocorrer acoplada a uma reflexão crítica, o que carece de um sólido conhecimento 

teórico.  

Após a aplicação de todas as outras questões aos entrevistados e questionados, 

perguntou-se a eles se a interação teoria/prática é vivenciada no PIBID, solicitando que 

exemplificassem sua resposta. 

Na fala dos coordenadores, 5 afirmaram que a integração teoria e prática  

ocorre/ocorreu nos subprojetos em que participam. E apenas 1 relatou que apesar de ter essa 

intencionalidade em sua ações,  não poderia garantir o alcance da práxis.  

Em sua fala o Coordenador 2 afirmou que as ações do subprojeto têm caminhado 

na direção da práxis. Segundo ele 

 

“Isso não quer dizer que tenha resolvido, não quer dizer que é a 

melhor proposta. Quer dizer que a gente tem tido algumas pistas, pra 

caminharmos no processo ensino/aprendizagem.  E ele se torna 

referência para pensarmos também na graduação, porque se a nossa 

referência é que a Geografia acadêmica participa da construção da 
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Geografia escolar, mas que a Geografia escolar não se resume a 

aquilo que é ensinado na academia, isso significa que a partir do 

momento que os alunos estudam, se dedicam, tem essa compreensão, 

e ao ser posto em contraposição à aquilo que é desenvolvido na 

escola, ou seja, a teoria interrogando a prática e a prática dando 

respostas à teoria, eles tem condições de ser reorganizar teoricamente 

e também em termos de ação docente. (SUPERVISOR 2, 2015) 

 

 

Apesar das afirmativas, apenas 3 professores conseguiram exemplificar suas falas 

com ações que realmente podem ser traduzidas em práxis, apresentadas abaixo,  

 

“Então se eles estavam trabalhando o conceito de Globalização na 

educação básica e se a partir disso eles se questionam como é que 

estão vendo esse conteúdo, qual abordagem eles podem dar, eles 

estão mobilizando conhecimentos da Academia,  a fim de pensar qual 

método utilizarão para ensinar esse conteúdo. Se eles estão ensinando 

esse conteúdo pensando em como vão encaminhá-lo para que seja 

significativo, importante para o aluno, para que o conhecimento 

prévio dele faça sentido, ele está mobilizando uma teoria do ensino e 

está se aproximando da teoria Vygotskyana, ou Piagetiana, ou Paulo 

Freire. Está tendo sentido aquilo que está fazendo. Percebendo que 

não está deslocado do que ele aprende na Academia, daquilo que ele 

atua na educação básica, há apenas uma diferença entre as 

finalidades. E ao fazer esse diálogo ele não perdeu de vista, o espaço 

que é o objeto de análise da Geografia. Então eu acho que é possível 

ele integrar aqueles elementos que já são trabalhados na academia, 

as concepções de Globalização, por onde caminhar com esse 

conceito, com aquilo que é desenvolvido na educação básica. Ele 

consegue fazer essa integração. Esse exemplo da Globalização é 

aleatório, eu poderia citar a Cartografia escolar, o território.” 

(COORDENADOR 2, 2015) 

 

“O aluno só fica na teoria... e o PIBID veio de encontro a isso, o 

aluno levar essa teoria em forma de prática pra sala de aula, então o 

bolsista vai pra sala de aula, e trabalha a prática a partir do 

conteúdo que o professor regente da turma trabalhou.[...]. Esse ano 

nós estamos com os jogos, com a questão da migração e imigração, 

foi muito elogiada, a professora inclusive me ligou e deu os parabéns 

dos joguinhos, e acho que é isso. Os bolsistas vão pra escola, a 

professora passa o conteúdo pra eles vem pra universidade, fazem 

pesquisas, leituras e aí eles elaboram os jogos, ou quebra-cabeças, o 

jogo de memória, e vários tipos. A professora marca na sala de aula o 

dia de apresentação desses jogos, pra fixação do conteúdo, e aí eles 

levam. Trabalhamos assim, e tem dado resultado, os bolsistas estão 

empolgados, e os próprios aluninhos da escola ficam empolgados 

também, porque é uma atividade diferente, o professor regente não 

tem tempo pra todo dia fazer isso.” (COORDENADOR 4, 2015) 
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Alcançar a práxis depende da metodologia de trabalho de cada 

grupo, mas eu posso falar pelo nosso, e sim, está alcançando a práxis. 

[...] Um exemplo é o ensino de África, no nono ano, fazia parte do 

currículo, são duas escolas diferentes [...]Um dos grupos chamou o 

resultado da ação deles de “Encontro e desencontros com as 

propostas curriculares do estado de Goiás, eles dividiram as ações 

em três intervenções.Antes de irem para as intervenções, eles tiveram 

todo um processo de estudos sobre África. [...] foram ler muitas 

coisas, desmistificar.Buscaram a África desde a Pangeia  pra 

entender, sair do que traz  o livro didático.  Na primeira intervenção 

eles  trabalharam com desenhos, conversando com os alunos sobre 

áfrica, o que eles sabiam sobre África. Os desenhos foram os mais 

surpreendentes possíveis, traziam elementos dos que os alunos 

conheciam  sobre o conteúdo. Aí eles trabalharam  com uma 

classificação, uma categorização, e foram verificar quais os 

elementos que mais apareciam entre os alunos quando se falava de 

África fizeram uma análise e  organizaram gráficos. [...] Eles viram 

que o que mais aparecia era fome, miséria, doenças e seca. A partir 

disso, ele foram trabalhar temas relacionados a fome, miséria, seca e 

doenças trazendo explicações sobre a origem desses elementos [...]. 

Depois disso, eles fizeram uma nova atividade, eles organizaram um 

vídeo com os alunos, falando da África que eles pensavam para África 

que eles aprenderam.  No final de tudo, os bolsistas ainda afirmaram 

que poderiam ter feito o trabalho de outra forma, que teriam obtido 

outros resultados. Isso é uma reflexão da prática, porque eles foram 

percebendo isso através das próprias intervenções.   

(COORDENADOR 5, 2015)  

 

De maneira geral, observa-se que os três exemplos descritos, passaram por um 

processo de organização dividido em duas etapas, sendo que a primeira corresponde 

planejamento, contando com estudos bibliográficos, procurando aprofundar os conhecimentos 

teóricos e a busca por metodologias para mediação do conhecimento dos alunos. A segunda 

corresponde à prática que será feita em sala de aula.  

Dois dos professores que afirmaram que o PIBID tem alcançado a práxis não 

conseguiram demonstrar por meio de exemplos como a mesma ocorre em suas atividades que 

podem ser analisadas abaixo:  

 

Na Educação Ambiental, houve o contato com o córrego que passava 

próximo da escola, então os alunos mostrando como a água escoa, 

mostrando a teoria [...] e mostrando pro aluno o que é isso[...] Como 

estávamos numa escola com muitos problemas de concretizar, por 

causa de algumas paradas por ser municipal, mas os alunos 

vivenciaram o outro lado, de estar próximo das coisas, da horta, do 

veneno, aplicar ou não o veneno. (COORDENADOR 1, 2015) 
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Nós fizemos agora, trabalhamos com os blocos econômicos, 

chegaram aqui, montaram, tipo um jogo de cartas, onde você tinha os 

países que compunham determinado bloco e em outro as informações 

desse país, o que ele produz e tudo mais. E levou pra sala de aula, 

quando colocou na prática com os alunos, o BID chegou e falou que 

foi muito interessante porque hora que nós terminamos a atividade o 

aluno falou assim “ah, então é por isso que a Coca-Cola saiu dos 

Estados Unidos e veio produzir no Brasil” então essa relação, porque 

ele nem tinha tocado, o aluno conseguiu entender. Os alunos 

chamaram essa atenção da potência. (COORDENADOR 3, 2015) 

 

Ambas as falas não evidenciam o processo, e por isso, ao finalizarem, os 

coordenadores foram instigados mais uma vez. Questionou-se como se dava o processo 

anterior à intervenção na escola.  O Coordenador 1 afirmou que as ações eram decididas em 

reuniões do subprojeto e depois colocadas em prática junto com o supervisor. Na sequência 

demonstrou ainda certo descontentamento de como algumas ações haviam sido conduzidas.  

O Coordenador 1 disse: “Quando eu penso no subprojeto, eu falo  que a gente não conseguiu 

extrapolar as metodologias,  eu falo até que uma coisa é ter o conhecimento, outra coisa é 

mostrar esse conhecimento e como se chegou a ele” Essa fala deixa muito evidente que de 

fato as ações propostas não seguiram o ciclo necessário para o alcance da práxis, 

desconsiderando a teoria e a reflexão após a atividade ser realizada.  

O Coordenador 3 disse que antes da execução, os alunos vão até a escola para 

descobrirem quais serão os conteúdos a serem trabalhados nas próximas aulas e a partir disso 

produzem os materiais. No entanto, não aprofundou a fala, descrevendo como surgiam as 

ideias, se elas eram discutidas etc.  

O Coordenador 6 afirmou que a integração teoria e prática no PIBID é dependente de 

quem está executando as ações.  

 

Eu já vi muitas pessoas dizendo “ah,  o PIBID é pra fazer joguinhos 

pra sala de aula” assim, fazer materiais pra sala de aula, sim, mas é 

pra fazer materiais e jogos pensando na perspectiva de discussão 

nessa via de mão dupla que é a teoria e a prática no ensino. Não tem 

como falar qual é mais importante, as duas são mais importantes. Se 

não houver uma conjugação dialética dos dois, ensino e prática, você 

não caminha legal. Se a integração teoria e prática aconteceu sob a 

minha coordenação eu não sei, mas eu tentei fazer essa discussão. 

Trazer uns textos, fazer algumas discussões de autores juntos com a 

realidade de sala de aula, eu tentei fazer isso. (COORDENADOR 6, 

2015)  
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Ao encerrar essa fala propôs-se ao professor que desse um exemplo de ações 

executadas na tentativa de alcançar a práxis nas atividades do PIBID, no entanto ele afirmou 

não lembrar de nenhuma no momento.  

Esse último relato traz à tona a realidade preocupante de que nem sempre há uma 

compreensão do que é a práxis e quais procedimentos podem possibilitar a sua efetivação na 

ação docente. 

 Mais uma vez, ressalta-se que é necessário atribuir o cargo de coordenador a 

professores pesquisadores da área educacional, que realmente tenham na educação e em seus 

diversos níveis de ensino, seu objeto de análise. Essa afirmação está consubstanciada no fato 

de que os coordenadores que não conseguiram expor claramente a visão e aplicação da 

integração teoria e prática no PIBID são aqueles que mesmo sendo pesquisadores de outras 

áreas, sem vínculos com disciplinas de ensino, didática e/ou procedimentos pedagógicos, 

assumiram a função de coordenador por motivos adversos, já explanados anteriormente.   

Os professores supervisores foram indagados sobre a integração teoria e prática por 

meio da seguinte pergunta: Um dos princípios norteadores do PIBID é a integração teoria e 

prática, você acha que este princípio tem sido alcançado no subprojeto de Geografia? Caso 

você considere que sim, cite um exemplo. Todos os professores afirmaram que ela existe, 

abaixo estão descritas suas falas.   

 

“No PIBID de Geografia eu posso afirmar que a integração teoria e 

prática aconteceu, a gente trabalhou durante dois anos, sempre 

levando para o professor essa teoria, essa relação com a prática e 

essa é uma das maiores riquezas que o programa oferece.” 

(SUPERVISOR 1, 2015) 

 

“Essa integração ocorre. O fato é que os próprios alunos pibidianos, 

nos nossos momentos de estudo, quando nós realizamos os 

planejamentos, eles começam a fazer essa articulação. Fica bastante 

visível que muitas vezes essa teoria tem sim uma possibilidade de ser 

aplicada a prática, e o PIBID nos faz enxergar essas possibilidades 

de tentar materializar aquilo que você  só tem na teoria. Então eu 

acho que fica evidente esse potencial que o programa possui.” 

(SUPERVISOR 2, 2015) 

 

“Bom, pelo menos no sub-projeto que eu acompanho a integração 

teoria e prática está ocorrendo sim, porque a gente trabalha  muita 

leitura, muitos referenciais teóricos metodológicos e também a 

prática.”( SUPERVISOR 3, 2015) 
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“Considero que ela existe e é uma integração boa. Um exemplo é as 

aulas teóricas sobre clima, que após a minha explicação ocorreu o 

desenvolvimento de pluviômetros.” (SUPERVISOR 4, 2015) 

 

“A interação teoria e prática acontece a todo momento no PIBIB, 

então há momentos de reflexão e estudo e há momentos de aplicar 

aquela reflexão em sala de aula. Então vamos pensar por exemplo, 

nesse ultimo semestre trabalhamos o conteúdo África em sala de aula, 

e fizemos todo um estudo sobre o que era esse conteúdo, e qual era a 

melhor perspectiva de se trabalhar esse conteúdo em sala de aula. 

Então fomos para á prática, os alunos juntamente comigo e os 

coordenadores, desenvolveram toda uma sequencia de estudos e 

pesquisas sobre esse conteúdo e fomos efetivá-lo na escola.  O 

resultado foi extremamente produtivo desde a abordagem 

metodológica que foi realizada até o envolvimento com os alunos da 

escola. Bom, se pudéssemos resumir o programa, é justamente a 

lógica da integração teoria e prática, a reflexão sobre o que será feito 

em sala de aula, da melhor forma possível”. (SUPERVISOR 5, 2015) 

 

 

Os supervisores afirmam que o programa alcança a práxis, porém, um único 

professor, sendo ele o mesmo a mencioná-la nas perguntas exploratórias,  foi capaz de 

exemplificar ações que possibilitaram o alcance dessa práxis.   

Observando a relação das falas dos coordenadores com os supervisores, identificou-

se que aqueles que apresentam menor consistência em suas falas acerca da integração 

teoria/prática estão vinculados aos subprojetos coordenados por professores que também não 

conseguiram expor claramente a integração teoria e prática no PIBID. Nota-se assim, como há 

uma vinculação íntima entre os sujeitos do subprojeto e a maneira como suas ações são 

executadas.  

Em relação aos alunos, referindo-se inicialmente aos dados apresentados nos 

questionários, quando foram indagados diretamente sobre a integração teoria e prática,  

observou-se que 13 alunos afirmaram que ela ocorre nas experiências do PIBID Geografia 

UFG e 6 alunos consideram que não. Quando se pediu a eles que exemplificassem a 

afirmativa feita na questão, foi possível separar as respostas em quatro categorias diferentes: 

  Alunos que afirmam que o PIBID possibilita uma integração teoria e prática, 

mas não conseguem exemplificar (9) 

 Alunos que afirmam que o PIBID possibilita uma integração teoria e prática, e 

conseguem exemplificar (4) 

 Alunos  que afirmam que não há uma interação teoria e prática mas não 

explicar a afirmativa (3) 
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 Alunos  que afirmam que não há uma interação teoria e prática e  conseguem 

explicar a afirmativa (3)  

Entende-se que, ao pedir que o aluno relate um exemplo, assegura-se que suas 

respostas não estejam presas ao discurso, e também os leva a refletir sobre suas ações no 

programa. Como já relatado, apenas 6 dos 13 alunos que consideram que a integração teoria e 

prática existe, foram capazes de exemplificá-la. Algumas falas deixam clara a integração 

teoria e prática, como pode ser observado abaixo;  

 

São saberes que não se confundem, mas são capazes de se 

manifestarem no mesmo momento. [...]Inicialmente é definido um 

tema que irá orientar as intervenções, e deste tema surgem as 

estruturas para os estudos e as atividades desenvolvidas em sala de 

aula. Conforme as atividades vão acontecendo os estudos são 

direcionados, da mesma forma que as intervenções também são 

direcionadas pelos estudos.(BOLSISTA 5, 2015) 

 

[...] Esta relação é o que mais aproxima e nos fazem reconhecer o que 

é ser professor. Como exemplo posso usar a nossa experiência no 

PIBID ao longo do primeiro semestre de 2015 no qual trabalhamos 

com o tema “Globalização”. Por mais que estudamos o tema nas 

disciplinas cursadas no curso de Geografia , para a efetivação das 

intervenções em duas turmas de 9º ano tivemos que utilizar vários 

referenciais teóricos e nos aprofundarmos ao máximo no tema. Desta 

maneira, conclui-se que para uma boa intervenção/aula o professor 

deve se planejar, sendo essencial a teoria para a efetivação da 

prática, e isto pude vivenciar no PIBID. (BOLSISTA 13, 2015) 

 

 

Analisando essas falas, já seria possível concordar que há uma interação teoria e 

prática no programa. Mas, alguns alunos, conseguem expressar de forma ainda mais 

consistente o alcance de elementos que têm sido demandados pela formação docente. Como 

demonstram as falas a seguir: 

 

Toda ação proposta para as aulas, são anteriormente discutidas em 

grupo, bem como com os professores supervisores, e após sua 

aplicação, voltamos a discuti-las com a finalidade de identificar 

pontos positivos e pontos a serem trabalhados. Exemplo: [...] 

Implementamos no CEPAE (Colégio de Aplicação da UFG), um 

projeto muitíssimo bem sucedido com a primeira fase do ensino 

fundamental (4° e 5° anos). Tomamos como base as eleições de 2014, 

levando em consideração as escalas Regionais para os 4°s anos 

(eleições pra governador), e escala nacional para os 5°s anos 

(eleições presidenciais). Discutimos em grupo as abordagens 

temáticas, tais como: locais de nascimento de cada candidato; 
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processos eleitorais com atribuições de cada cargo; linha do tempo 

apresentando quantas vezes tal candidato foi eleito/reeleito; noções 

de democracia, com a confecção de títulos eleitorais (fictícios) para 

os alunos, com a finalidade de os habilitarem a votar nas eleições 

mirins, proposta como finalidade da atividade.Todo esse processo foi 

desenvolvido (pensado e executado) em grupo, e surtiu um efeito 

extraordinário em todos os envolvidos, devido a sua abrangência e a 

conscientização de que é possível desenvolver um trabalho, que 

envolva conteúdo teórico; cotidiano do aluno; formação cidadã e 

ludicidade. (BOLSISTA 17)  

 

Quando o aluno afirma que “toda ação proposta para as aulas são anteriormente 

discutidas em grupo, bem como com os professores supervisores, e após sua aplicação, 

voltamos a discuti-las” (BOLSISTA 17), entende-se que ocorre dentro das experiências do 

PIBID Geografia UFG, uma prática reflexiva.  Nóvoa (2007), citado anteriormente, sinaliza 

para a necessidade da prática e a reflexão desta prática, considerando que estes dois fatores 

qualificam a atuação docente.  

Ainda evidenciando a interação teoria e prática no PIBID Geografia  UFG, tem se a 

seguinte fala: 

 

A relação teoria e a prática são construídas dia após dia. As leituras 

e discussões em grupo sobre as diversas temáticas geográficas, nas 

quais colocamos em evidencia aprendizagens já consolidadas durante 

a graduação. Reconstruímos, desconstruímos e construímos 

novamente, e assim continuamente, e o mediar o conhecimento em 

sala de aula depois de discutido e sistematizado, constituem os 

basilares para a interação entre teoria e prática do PIBID.  Exemplo: 

Ao trabalhar com o conteúdo de cartografia, antes de analisar o que 

o livro didático nos oferece, nós discutimos os conhecimentos já 

consolidados durante a graduação, gerando trocas de experiências. 

Após, buscamos referências bibliográficas que já possuímos e/ou 

realizamos novas buscas, selecionamos as informações mais 

completas, as quais todos do grupo deverão ler e realizar anotações. 

Depois, discutimos novamente todas as questões relevantes sobre o 

conteúdo e selecionamos eixos norteadores para o desenvolvimento 

das aulas. Depois das análises científicas, analisamos as propostas do 

livro didático. Pensamos em materiais didáticos que poderão 

subsidiar a aula e em outros elementos que poderão auxiliar a 

aprendizagem dos alunos, depois de toda mobilização necessária, 

colocamos a disposição dos alunos os conhecimentos sistematizados 

para o determinado conteúdo por meio da mediação didática do 

conteúdo. E os alunos, pela singularidade de cada individuo, realizam 

questionamentos conforme sua necessidade de conhecimento, 

colocando-nos muitas vezes, novos desafios para o estudo teórico do 

conteúdo, o que se torna um privilégio. E assim, teoria e pratica se 

sobrepõe, são um conjunto de fatores que não se distanciam, ao 
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contrário, se complementam, pois são dependentes um do outro. ( 

BOLSISTA 18, 2015) 

 

Essa fala expõe como teoria e prática são compreendidas dialeticamente em uma 

relação de unidade. Quando o bolsista afirma que por meio dos questionamentos dos alunos, 

que surgem durante a prática docente, os pibidianos são levados a novos estudos teóricos, 

entende-se que a teoria subsidia a prática a qual impulsiona na busca de novos conhecimentos 

teóricos, logo a práxis se efetiva na formação do sujeito.   

Houve alunos que afirmaram a existência da interação teoria e prática, mas suas falas 

não contemplaram exemplos capazes de comprovar o alcance da práxis. Algumas falas 

retratam a situação:  

 

Tivemos várias práticas. Acredito que para os bolsistas foi de grande 

importância, para o nosso aprendizado de aluno que quer ir para a 

sala de aula no futuro.  (BOLSISTA 16, 2015) 

 

A interação teoria e prática é vivenciada no PIBID por meio do 

contato com os alunos no ambiente escolar e participação em eventos. 

(BOLSISTA 15, 2015) 

 

Essas falas são destacadas inicialmente por reforçarem a ideia de formação pautada 

na prática, um afirmando a importância das várias práticas executadas e a outra a vivência do 

espaço escolar. Observa-se que os alunos não conseguem ultrapassar o discurso, adentrando a 

dimensão da reflexão sobre as ações realizadas. Essa pesquisa reconhece que a integração 

teoria/ prática acontece quando ocorre um processo teórico, que auxilia na execução prática, 

que consequente retornará respostas às indagações teóricas, formando assim, um ciclo 

constante de construções de ideias.  

Outras falas se contrapõem à anterior por possuírem uma concepção extremamente 

centrada nas questões teóricas, como pode ser observado a seguir: 

 

“Ocorre   através de grupo de estudos e  a prática  através de 

observação das aulas.”  (BOLSISTA 15, 2015) 

        

“Leituras e analises de textos sobre didáticas e práticas de ensino, 

também leitura de livro didáticos” (BOLSISTA 10, 2015) 

 

Apesar do bolsista 15 mencionar a prática, entende-se que observações realizadas por 

ele em sala de aula, fomentam reflexões acerca das discussões teóricas realizadas, porém não 

são práticas, pois os pibidianos não possuem nenhuma autorização para intervir.  
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Quanto aos alunos que afirmaram que nos subprojetos que compõem, a interação 

teoria/prática não acontece, houve algumas falas que deixaram muito claro o porquê de os 

alunos possuírem essa concepção. Como por exemplo, o Bolsista 12, que pontuou: 

 

“ Durante a minha participação a integração teoria e prática não 

ocorreu, penso que deixou muito a desejar. Primeiro que diversas 

coisas não saíram do papel, e as atividades que fizemos não tiveram 

muita orientação teórica  e menos ainda para a prática. Haviam 

problemas com a escola que via em nós uma “mão de obra” a mais. 

Só que penso que isso nem era o pior, e sim a falta de suporte num 

contexto geral. Das atividades que fizemos, teve duas que eu meus 

colegas queríamos muito que desse certo, uma era fazer uma horta 

com os alunos da escola e a outra levar eles no córrego que passava 

nos fundos da escola, a gente queria  falar do meio ambiente. Só que 

a gente não estudou muito dos assuntos, e também não sabíamos 

como passar isso para os alunos. Nós não tínhamos nada de 

conhecimentos que nos ajudasse na parte das atividades com os 

alunos, apesar de saber algumas coisas aprendidas na graduação 

mesmo, nós não sabíamos como ensinar para os alunos. Acho 

também, que a supervisora não soube ajudar a gente, na verdade ela 

não participava de nada, sedia as aulas pra gente tentar fazer, 

danava com os meninos indisciplinados, mas em nenhum momento 

nos orientava. Por isso que falo que não houve essa interação.” ( 

BOLSISTA 12, 2015) 

 

“O que a gente vivencia é mais a teoria por meio das observações 

feitas em sala de aula,  a prática é muito pouca só nas monitorias 

mesmo, que nem aparecem alunos” (BOLSISTA 19, 2015) 

 

 

Essas falas evidenciam contextos em que não há possibilidades de se efetivar a 

práxis. Porém, observa-se que há um discernimento dos bolsistas do que se trata essa 

integração teoria e prática. Assim, entende-se que esses alunos têm consciência de por que 

essa integração não está acontecendo. Ainda que inseridos num contexto em que a formação 

recebida não é a ideal, são diferentes por terem uma compreensão da situação, que surgiu a 

partir análise das ações do programa.  

Algumas falas se diferem profundamente desse aspecto, os alunos falam que não há 

interação teoria e prática, mas não sabem aprofundar nesse tema. Afirmam: 

“a teoria não passa muita coisa sobre a realidade, quando chega na 

prática se depara com diversas dificuldades. Por exemplo, os alunos 

não respeitam professor” (BOLSISTA  07, 2015) 

 

“ Na teoria é tudo muito organizado, certinho, os alunos têm 

interesse, mas na prática essa teoria não se aplica mesmo. Pra dar 
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um exemplo é só olhar a falta de interesse dos alunos e até do 

professor” (BOLSISTA  09, 2015) 

 

“ Essa interação não existe, a verdade é que na maioria das vezes 

parece que os autores desses livros que falam da escola, e os 

professores da universidade não ficou tempo suficiente na escola, 

principalmente na pública, por isso, falam essas coisas. ” (BOLSISTA 

08, 2015) 

 

Quando se analisou a fala dos bolsistas durante os grupos de discussões observou-se 

que suas falas estavam extremamente semelhantes com os dados elencados nos questionários, 

como: “na escola é tudo diferente” “os livros trazem utopias” “como é que se aplica o que está 

proposto na teoria pra uma sala de 36 alunos?” “ o professor e a sua teoria tem que se adequar 

a realidade da escola” dentre outras, estiveram presentes nos discursos dos bolsistas 7, 8 e 9, 

assim como os bolsistas 18, 17 e 13 reafirmaram a ocorrência da práxis nas atividades 

desenvolvidas.  

O Bolsista 2, afirmou ainda “com certeza eu não estou preparada, a gente não tem 

experiência nenhuma, nosso contato com os alunos é muito superficial, acho que vamos sair 

“crus” da graduação.” 

A análise do contexto geral das falas não é capaz de indicar que elas se remetem a 

um grupo de alunos participantes de um mesmo programa que tem como meta principal 

qualificar a formação inicial de professores, por meio da interação teoria e prática para que 

venham atuar na educação básica contribuindo com a melhoria dos indicadores educacionais. 

As falas se opõem de maneira gritante.  

Logo, identifica-se claramente que apesar de estarem inseridos no mesmo projeto, há 

duas experiências formativas divergentes sendo vivenciadas: uma que tem caminhado para a 

práxis, sendo comprovada por relatos de seus envolvidos e uma segunda que tem reproduzido 

o modelo de formação já conhecido das universidades e comprovado da mesma maneira.  

Assim, sem exceções, todos os alunos que afirmaram não existir a integração teoria e 

prática , bem como 7 dos 9 que afirmam sua existência, mas não conseguiram exemplificá-la, 

estão inseridos em subprojetos que possuem supervisores e coordenadores que apresentaram 

menor consistência em suas falas acerca da práxis. 

Essa situação evidencia como o PIBID, atua na perspectiva de experiência formativa 

para todos os seus envolvidos, logo se a atuação do coordenador não ocorrer pautada nos 

princípios da práxis, desencadeiam-se consequências a todo o grupo, uma vez que ele é o 

principal responsável por gerir as necessidades da equipe, identificando suas fragilidades e 

propondo respostas a elas.  
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Uma vez realizada a análise do PIBID, foram identificados pontos positivos e 

negativos no programa, assim a próxima seção, busca oferecer respostas ao último objetivo 

específico desta pesquisa, realizando uma análise das potencialidades formativas do PIBID de 

Geografia na UFG.   

 

4.3.1 PIBID: caminhos e possibilidades  

 

Entende-se que o trabalho docente só pode ocorrer de maneira qualificada se o 

processo de formação inicial for igualmente qualificado. De acordo com Castellar (2010)  

uma formação precária, prejudicará a atuação docente na escola, comprometendo o processo 

de ensino-aprendizagem. Dessa forma, é importante romper com a dicotomia teoria e prática.  

O PIBID, sem dúvidas é uma proposta que vem de encontro a essa dicotomia. Assim, 

para a análise pretendida nesta seção, parte-se da ideia de que as potencialidades formativas 

do PIBID estão extremamente centradas nos sujeitos que participam das ações. Dessa forma, 

identificaram-se nas experiências do PIBID Geografia UFG, que há um grupo, cujos 

envolvidos possuem determinado perfil, que demonstrou estar trilhando um caminho com 

possibilidades reais de qualificação da formação docente.  

No que se refere aos coordenadores, são professores universitários com experiência 

na educação básica, que possuem o ensino de Geografia como principal tema de suas 

pesquisas universitárias. Entende-se que devido a este fato, o PIBID surge para eles como 

mais uma possibilidade de investigação acerca dos processos de ensino-aprendizagem, que é 

extremamente dependente de uma formação qualificada de professores.   

Assim, o programa traz inovações para reflexões propostas pelos coordenadores e os 

aproxima de sua área de pesquisa que é a escola e seus sujeitos, permitindo contato direto com 

o seu objeto de análise. Entende-se que essa aproximação com a escola é um interesse real de 

professores que se ocupam em estudar os saberes profissionais da área de ensino, diferente 

dos professores coordenadores que são pesquisadores de outras áreas, portanto, isso interfere 

diretamente na experiência formativa que o programa pode oferecer aos seus envolvidos. É 

como pensar uma situação em que se faz algo intencionalmente e outra em que por diversas 

circunstâncias se é levado a fazer algo, que muitas vezes nem é de seu interesse. Aqui se 

pontua um dos motivos pelo qual se atribui o sucesso do PIBID a seus envolvidos.  

Os professores supervisores que apresentam maior experiência na educação básica, 

coordenados por professores universitários que contemplam as características acima citadas, 

foram os que demonstraram uma atuação mais ativa no programa, sendo um verdadeiro elo 
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entre a universidade e a escola, propiciando por meio disto a melhoria da formação inicial.  

Vieram desses professores, as falas que mais se aproximaram da concepção de coformação.  

Desta forma, afirma-se que é importante que o professor supervisor possua experiência da 

sala de aula e que o coordenador desperte-o para refletir suas práticas.  

A valorização dos saberes experienciais no momento da seleção dos supervisores 

garante que o PIBID atue na sua formação continuada, e também atribui à formação inicial 

dos pibidianos a dimensão da realidade escolar vista por quem a vivencia em suas rotinas 

cotidianas e não apenas pela visão dos pesquisadores universitários.   

Não é possível traçar um perfil do aluno pibidiano ideal, até mesmo porque esse 

perfil ainda está sendo construído por meio dos processos formativos inerentes à universidade 

e também às práticas sociais. Porém, é possível afirmar que os pibidianos que receberam dos 

coordenadores e supervisores, um suporte teórico metodológico, apresentaram falas e posturas 

diferenciadas nos grupos de discussão, bem como a estruturação de suas respostas nos 

questionários também se mostraram melhor articuladas.  

Nessa perspectiva, o processo de formação inicial de professores deve integrar bases 

teóricas com a prática cotidiana, e dessa maneira, os licenciandos terão uma dimensão maior 

do significado dos saberes específicos e das práticas sociais. Por meio disso, tem-se a 

possibilidade de refletir a teoria reelaborando-a a partir das experiências práticas vivenciadas 

no âmbito do espaço escolar.   

Entende-se que a tríade, coordenador, supervisor e pibidiano, pode encontrar no 

espaço escolar um ambiente formativo, porém essa possibilidade é dependente da estruturação 

do programa ou seja, é necessário que cada etapa seja pensada carecendo, portanto, de uma 

gestão rigorosa, que planeje as ações,  acompanhe o andamento de suas execuções e saiba 

lidar com possíveis conflitos. 

Ressalta-se que essa pesquisa mostrou que uma experiência formativa qualificada do 

licenciando por meio do PIBID Geografia UFG,  é possível e se dá por meio do alcance da 

práxis que pode ser efetivadas por meio uma proposta que contemple,  estudos: teórico - 

metodológicos, didático-pedagógicos,  e específicos.  O estudo desses itens permite que eles 

se convertam em saberes fundamentais para o ofício do professor como já apontado nessa 

pesquisa, embasando-se em Cavalcanti (2013) e Gauthier (1998).    

Assim, acredita-se que o programa possui amplas possibilidades de contribuir com a 

formação docente, no entanto, as mesmas estão extremamente condicionadas aos sujeitos da 

ação e ao modelo adotado para a organização  das atividades.  
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Uma vez expostas as contribuições benéficas que o Programa tem a oferecer, não há 

possibilidades de não situar aqui os encaminhamentos atuais que têm sido dados ao PIBID 

enquanto política pública. O Programa vem sofrendo com diversos cortes em seu orçamento, 

como a não renovação de vagas que deveriam ser abertas em decorrência de bolsistas que 

concluíram a graduação.   

Houve nos últimos anos, um grande aumento em número de participantes do PIBID, 

porém, as verbas destinadas ao programa não acompanharam esse processo de expansão. 

Participantes da pesquisa, com o constante atraso na liberação dos recursos, a inexistência de 

um valor que possa ser aplicado na compra de livros por exemplo.  

Recentemente o ministro da educação durante a cerimônia de transferência de cargo, 

ao mencionar programas que deveriam ser revistos, sem citar a fonte de seus dados,  falou 

sobre o PIBID   afirmando  

 

[...] outro reconhecido programa complementar na formação de 

professores, o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência), que atende hoje 90 mil bolsistas, retém apenas 18% de 

seus egressos como professores da educação básica pública. Vamos 

rever o PIBID. Vencido o desafio da cobertura nacional, precisamos 

tornar mais efetivos os nossos programas de qualificação de 

professores, que precisam estar mais articulados com as necessidades 

de nossos estudantes e com outros esforços conduzidos pelo 

Ministério da Educação. ( MINISTRO DA EDUCAÇÃO, 2015. p.3) 

 

Após esse depoimento a atual diretora de Formação de Professores da Educação 

Básica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, afirmou que com 

base no relato do Ministro da Educação, o PIBID deve sofrer cortes no ano de 2016.  

Sabe-se que economicamente o país passa por um momento instável, que tem levado 

a diversos ajustes, porém, defende-se aqui que cortes ao Programa podem gerar perdas 

consideráveis. Parte-se do entendimento de que o PIBID é ainda é um programa jovem, que 

iniciou suas ações práticas em 2009, mas, tem mostrado resultados positivos na formação de 

professores, como relatado na literatura apresentada nessa pesquisa e também na análise 

apresentada aqui.  

Essa pesquisa concorda com a fala da representante da Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), que pontuou que a  

importância do Programa é incontestável nesse país. Considerando que o PIBID oxigenou e 

reoxigenou todas as licenciaturas, trouxe autoestima para os estudantes, criou ilhas de 
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excelência. Segundo a representante,  locais em que ocorrem a experiência do Programa, os 

professores reconhecem que são os melhores estudantes de licenciatura",  

Dessa forma, acredita-se que caso ocorra, ela deve contar com a participação de 

representantes dos envolvidos, e cabe às equipes pibidianas lutarem por isso, a fim de que a 

proposta do programa, não seja interrompida ainda no germinar de seu desenvolvimento.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao analisar a proposta e as experiências práticas do PIBID de Geografia na UFG, 

tinha se como objetivo identificar como essa política pública estava se concretizando 

enquanto experiência formativa para os licenciandos de Geografia. 

Inicialmente foram verificadas as principais demandas para a formação docente no 

cenário contemporâneo. Observou-se que todas elas contemplam a formação do aluno pautada 

em diversos saberes, acoplando saberes específicos da ciência, saberes didático-pedagógicos e 

saberes experienciais, para que possam subsidiar uma atuação prática qualificada.   

Ao propor uma formação substanciada também em saberes experienciais, concorda-

se que apenas uma base teórica não é capaz de possibilitar uma formação eficiente. 

Contextualizou-se que os saberes experienciais carecem de reflexão, defendo que há uma 

preocupação real de que os professores repensem suas práticas, possibilitando assim, uma 

formação continuada. Logo se toma como base uma formação centrada na relação teoria – 

prática – teoria que se converte em práxis. 

Reconhecendo que um dos princípios da práxis é o de transformação da realidade, e 

sabendo que a ação docente é capaz de atuar diretamente sob a realidade por meio da 

mediação do conhecimento, que capacita o aluno a viver em sociedade, atuando sobre ela e 

seus processos, entende-se que a atuação do professor não se pode dar à margem da práxis, 

logo, a principal demanda da formação de professores na atualidade é o alcance da práxis.  

Uma análise do PIBID enquanto política pública revelou que se trata de uma 

iniciativa que visa qualificar a formação de professores, para que por meio disso a educação 

básica seja impactada positivamente, pois já se reconhece que uma formação precária de 

professores afeta e compromete o processo de ensino-aprendizagem. 

 Uma explanação do Programa no âmbito da política permitiu identificar que a 

proposta encontra-se em conformidade com os princípios neoliberais, buscando assim, a 

formação de profissionais qualificados para atuarem no mercado de trabalho. A proposta do 

PIBID busca ainda uma melhoria dos resultados da educação básica nas avaliações nacionais, 

pois eles justificariam os investimentos do governo na educação e indicariam a 

intelectualização do processo produtivo a esses organismos.  

Uma última ressalva acerca da proposta nacional do PIBID faz-se necessária. Ao 

avaliar os editais e suas explanações é possível conferir que inicialmente o Programa 

apresentava uma ideia centrada especificamente na prática, ou seja, acreditava-se que o BID 

deveria ir para a escola e isso o formaria. Porém, em seu Regulamento aprovado  5 anos após 
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a abertura do primeiro edital, nota-se um grande avanço, pois abandona-se esse equívoco e 

adere-se a ideia de uma integração da teoria com a prática.  

Mediante a análise das informações coletadas nos projetos institucionais observou-se 

que o PIBID UFG apresentou em seus objetivos uma proposta consistente que se executada, 

de fato pode possibilitar um avanço no processo formativo dos licenciandos e também 

contribuir com a melhoria da educação básica. Porém, a análise dos relatórios de atividades 

permite considerar apenas os impactos positivos do programa na formação dos graduandos, 

apesar de afirmarem constantemente que o Programa refletiu beneficamente sob a educação 

básica, os dados disponibilizados não permitem avaliar os resultados nas escolas participantes.  

Na tentativa de aproximar-se de uma possível indicação desses resultados, 

analisaram-se os dados do IDEB das escolas participantes e constatou-se que a maior parte 

delas apresentou uma melhoria em seu desempenho na avaliação. No entanto, sabe-se que 

muitos outros fatores podem ter contribuído para isso, logo se considera que seria importante 

buscar meios de materializar os resultados da escola básica. É de extrema importância que se 

criem meios de avaliar as implicações do PIBID na educação básica.  

Em princípio, é preciso afirmar que a análise dos dados adquiridos por meio dos 

instrumentos já descritos na pesquisa, mostra que não há possibilidades de fazer grandes 

generalizações do PIBID Geografia, uma vez que as propostas ocorrem de maneira 

independente em cada Regional. Apesar de estarem submetidas à mesma coordenação 

institucional e inseridas no mesmo projeto, observou-se que há uma separação evidente no 

processo de execução das atividades de cada Regional.  

Concretamente ambos têm buscado qualificar a formação docente, no entanto, os 

caminhos adotados para tal, têm sido diferentes. Afirma-se que essa realidade está 

intimamente vinculada a singularidades dos sujeitos envolvidos e à maneira como se tem dado 

a gestão do grupo.   

Nesse contexto, interessa observar, a priori, que a formação dos coordenadores de 

área e suas concepções do processo formativo do professor exercem influência direta nas 

ações executadas pelos supervisores e BID.  Ao cruzar os dados referentes ao perfil dos 

coordenadores com o que demonstravam as experiências do programa, atentou-se que as 

melhores práticas estavam sendo mediadas por professores que verdadeiramente possuíam na 

educação seu objeto de estudos, fato evidenciado em suas falas e também comprovado por 

meio de análise no Currículo Lattes.    

Esse dado torna-se relevante, pois reitera a importância de se considerar a 

experiência do professor no momento da concessão da bolsa, fato que foi apontado ainda nos 
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primeiros editais do programa, para que assim, aumentasse significativamente as 

possibilidades de que o Programa atuasse como uma experiência que viesse somar a formação 

dos alunos graduandos e professores supervisores.  

Quando se fala em melhores práticas, a referência que se tem são os subprojetos que 

conseguiram efetivar uma proposta que alcance ou se aproxime da práxis, por considerar em 

suas ações a importância da teoria como base para prática na qual viram um caminho para 

repensar a teoria.  

Alguns procedimentos práticos descritos por participantes evidenciam essa 

concepção, como exemplo, tem-se a criação de grupos de estudos que tratam de textos sobre 

aspectos didático-pedagógicos vinculados a temas específicos da ciência geográfica. 

Posteriormente esses grupos fundamentam a aplicação de metodologias em sala de aula, que 

terão seus resultados discutidos e avaliados em um terceiro momento. 

No que diz respeito à proposta de o professor da rede atuar como um coformador, a 

análise dos dados levou à conclusão de que esse modelo pode funcionar, contribuindo com a 

formação dos licenciandos e também para formação continuada dos próprios indivíduos. Para 

isso, ressalta-se que é necessário que a equipe seja formada por professores supervisores que 

possuam experiência, pois é de seu saber experiencial que virão as principais contribuições.  

Caso contrário, corre-se o risco de que o professor supervisor, com pouca ou 

nenhuma experiência, como relatado nesse trabalho, não consiga contribuir com os 

pibidianos, assumindo um papel desimportante na formação dos BID.  

Houve relatos que demonstraram extrema asserção de que os professores 

supervisores podem contribuir muito com os BID. No entanto, essa não é uma experiência 

que se aplique a todos, pois por outro lado alguns relatos evidenciaram que o programa não 

tem atingido o professor da escola pública que afirma inclusive não ter tempo para participar 

das atividades do programa. Nesse caso, nota-se uma inversão da proposta, de que o PIBID 

deveria impactar positivamente a escola, o que se tem é a conduta desses supervisores 

impactando de maneira negativa a formação dos alunos, que relataram por diversas vezes que 

a prática da professora supervisora demonstra uma realidade desestimulante da profissão 

docente.  

Apesar de serem participantes ativos do PIBID os licenciandos não possuem muitas 

condições de alterar a realidade exposta. Por certo cabe à gestão do Programa, representada 

pelos coordenadores de área, atentar para esses fatos e buscar mudanças que garantam uma 

melhoria no processo de formação dos pibidianos.  
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Até aqui, nota-se que os empecilhos registrados para que o PIBID de Geografia na 

UFG alcance de fato a práxis, não são em quantitativo elevado, mas sem dúvidas são 

relevantes e capazes de desarticular a proposta formativa do programa, assentando-o ao 

conjunto das inúmeras políticas públicas que falharam em alcançar suas metas.  

Além dos desafios descritos, duas questões que se fizeram latentes durante a análise 

dos dados devem ser pontuadas. Primeira, considerando as experiências práticas e seus 

resultados, identificou-se que a equipe que teve uma maior rotatividade de membros foi 

também a que menos se aproximou de uma proposta formativa que alcançasse ou se 

aproximasse da práxis. Aprofundando-se a análise desse grupo, notou-se que em três anos ele 

passou por 3 coordenadores de área, estando agora em seu quarto. Apreciando a atuação 

profissional dos 4, elencou-se que nenhum possui a educação como objeto de análise e apenas 

1 ministra disciplinas vinculadas à formação docente, possuindo vasta experiência na 

educação básica. Esse último foi o único que se desligou do Programa em decorrência de uma 

licença para se qualificar, os outros dois professores, não encontraram motivações para levar 

sua participação adiante.  

Essa questão é apresentada nas considerações finais, para evidenciar que a atuação 

profissional dos professores, no que se refere a suas pesquisas na academia, incide 

diretamente no seu anseio de permanecer ou não a frente do programa. A análise evidencia 

então, que aqueles que assumiram a coordenação, motivados por causas alheias a seus 

interesses de pesquisa, não permanecem no programa, gerando assim, uma rotatividade, que 

implica na impossibilidade de uma auto avaliação da equipe no decorrer dos anos.  

A segunda questão, a qual se atribui parte dos motivos que fazem as experiências 

serem tão diferentes, mesmo estando inseridas no mesmo programa, na mesma instituição e 

ainda sendo do mesmo curso. Notou-se que não há nenhuma comunicação entre os 

subprojetos. Essa falta de contato impossibilita a troca de experiências, não permite que as 

experiências exitosas sejam compartilhadas e que aquelas passíveis de melhorias possam ser 

analisadas e aprimoradas em conjunto.  

Nesse entendimento, defende-se aqui que os subprojetos devem articular encontros 

periódicos no âmbito da própria instituição, pois isso pode contribuir com a melhoria do 

trabalho das equipes que não têm alcançado os resultados esperados ou nem sabem ao certo o 

que esperar do programa, estando presos apenas a um discurso.   

Certamente, há muito que refletir ainda sobre o programa e há temas que podem ser 

aprofundados em novas pesquisas, destacando-se principalmente a necessidade de um avanço 

na compreensão e avaliação dos impactos do programa na educação básica. Mas, acredita-se 
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que a análise realizada aqui deixou claro que o programa oferece possibilidades reais de 

qualificar a formação docente, mas sua efetivação é extremamente dependente dos sujeitos da 

ação.  

Finalizando, cabe dizer que considerando a esfera da pesquisa na formação docente, 

esse trabalho contribuiu de maneira ímpar para o meu desenvolvimento profissional. 

Respondeu muito das minhas inquietações enquanto pibidiana e enriqueceu a minha base 

teórica acerca da formação e da prática docente, o que tenho plena convicção que refletirá na 

melhoria de minha atuação profissional, substanciando as minhas reflexões. 

Por fim, espera-se que a análise apresentada nessa pesquisa contribua para a melhoria 

das experiências pibidianas, aproximando-as de uma experiência formativa de excelência, que 

caminhe para o alcance da práxis, impactando diretamente na atuação dos professores na 

educação básica.   
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