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RESUMO  

Tendo em vista a atual crise das licenciaturas, especialmente em termos da pouca 
atratividade que a formação para a docência vem apresentando em nosso contexto 
educacional e, considerando, ainda, as críticas sobre a fragilidade da formação inicial 
de professores ocorrer na modalidade a distância (no caso, o curso de Pedagogia), o 
PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência surge como uma 
política de incentivo e valorização do magistério com o propósito de  contribuir para 
uma formação mais sólida e articulada em termos da relação teoria-prática, 
especialmente pela proximidade que favorece aos alunos bolsistas, com o cotidiano 
escolar – este é o foco desta investigação que teve por objetivos: refletir sobre o 
histórico da formação docente em interface com a desvalorização do magistério que, 
consequentemente, levou à crise das licenciaturas e, a partir disso, analisar a 
proposição do PIBID como uma política pública para o enfrentamento desta crise; 
analisar as representações de bolsistas do PIBID, de um curso de Pedagogia a 
distância, sobre a experiência que estão tendo, e se ela contribui, no caso dos 
licenciandos, para o fortalecimento da escolha pela carreira docente; verificar as 
contribuições do programa para a formação dos licenciandos, dos supervisores 
(professores das escolas públicas parceiras) e do coordenador de área e se este 
oportuniza uma complementação na preparação para o exercício da docência. A 
pesquisa realizou uma revisão da literatura sobre a crise das licenciaturas e o contexto 
do aparecimento do PIBID, bem como sobre a formação de professores ocorrer na 
modalidade a distância, tendo como referencial teórico autores como Libâneo (1998), 
Gatti e Barreto (2009), Bahia e Duran (2011), Scheibe (2006), Sommer (2010), FCC 
(2009), Tardif (2005). Realizou, também, uma pesquisa de campo que teve como 
sujeitos sete bolsistas do PIBID de um curso de Pedagogia a distância (de uma 
instituição de ensino superior, particular, de São Paulo), sendo: quatro licenciandas, 
duas supervisoras e uma coordenadora de área do subprojeto. Foram aplicados dois 
instrumentos para a coleta de dados: um questionário para o delineamento do perfil 
dos sujeitos e a realização de entrevistas de aprofundamento. As reflexões realizadas 
a partir da revisão da literatura e das análises dos dados coletados junto aos sujeitos 
indicam que: em relação à proposição da formação inicial de professores a distância, 
esta denota maiores críticas, diferentemente da formação continuada de professores 
a distância, que apresenta uma maior aceitabilidade; em relação ao PIBID, os estudos 
vêm apontando a positividade das diversas experiências que vêm se desenvolvendo 
no território nacional e que denotam um trabalho articulado entre teoria e prática, bem 
como no resgate da identidade docente, com uma ênfase na valorização, inserção e 
permanência dos licenciandos nos seus cursos; as representações dos sujeitos 
investigados sobre a experiência que estão tendo com o PIBID apontam para: o 
reconhecimento de que o Programa garante, efetivamente, a reflexão e vivência entre 
a teoria e prática; a contribuição para a aquisição de maior segurança na relação com 
os alunos das escolas parceiras e também no desenvolvimento das atividades 
práticas; a certeza e/ou convicção de que realmente querem ser professoras.    

Palavras chaves: PIBID; Pedagogia a distância; crise das licenciaturas; formação de 
professores. 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Given the current crisis faced by the teaching degrees in Brazil, specially due to the lack of 
attractiveness that teacher training has in the educational context; and considering the criticism 
made to the fragility of initial teacher training in online undergraduate courses (in this case, the 
Education course), PIBID – the Brazilian Government Institutional Program of Scholarships for 
Teaching Initiation emerges as a policy that encourages and adds value to the teaching 
profession. The aim of this policy is to contribute to a more solid and articulated training in 
terms of the relation between theory and practice, that can be gained especially due to the 
proximity that the students who receive this scholarships have to school daily life. This is the 
focus of this investigation that aimed: 1) to reflect on the history of teacher training and the 
devaluation of the teaching profession that has led, consequently, to a crisis in the offering of 
teaching degrees and, to analyze PIBID as the proposition of a public policy to face this crisis; 
2) to analyze the representations of PIBID among the students who receive the scholarships 
in an Online Education Course, to discover whether the experience they have really helps to 
strengthen the choice they have done for the teaching career and whether the program really 
contributes to the their formation as undergraduate students; 3) to verify the PIBID 
contributions to the students, to their supervisors (teachers from public schools) and 
coordinators, and if these contributions really enhance the preparation for the exercising of the 
teaching profession. The research conducted a review of the literature on the context of the 
crisis and the launching of PIBID, as well as of online teacher training. The theoretical 
framework was based in authors such as Libâneo (1998), Gatti and Barreto (2009), Bahia and 
Duran (2011), Scheibe (2006), Sommer (2010), FCC (2009), and Tardif (2005). For this 
research we conducted a field survey using two instruments for data collection: a profile 
questionnaire and interviews, that were conducted along with seven fellows of PIBID at an 
online education teaching course (from a private higher education institution, in São Paulo), 
from which four were from the undergraduate course, two were supervisor teachers and one, 
an area coordinator. The results indicate that there were stronger criticisms to online initial 
teacher training in comparison to online on-going teacher training; and that studies regarding 
PIBID show positive experiences throughout the country, which articulate theory and practice 
and rescue teacher identity; valuing, integrating and retaining undergraduate students in their 
teaching courses. The representations about the experience subjects have with PIBID show 
that the program effectively provides opportunity for reflection and experience, linking theory 
and practice and allowing for a greater confidence in dealing with school pupils and developing 
practical activities. Subjects’ representations of the program also show that PIBID helps them 
to rest assured and feel the conviction that they really want to be teachers. 
 

Key words: PIBID; Online Education Degree; Crisis of Teaching Degrees; Teacher Training 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 
 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 10 

CAPÍTULO I - A CRISE DAS LICENCIATURAS E A FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA .................................................................... 15 

1.1  SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ............................................................... 15 

1.2  SOBRE A CRISE DAS LICENCIATURAS ...................................................................... 19 

1.3 SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL NA MODALIDADE A DISTÂNCIA ........................... 21 

CAPÍTULO II – O PIBID NO ENFRENTAMENTO DA CRISE DAS LICENCIATURAS ........ 334 

CAPÍTULO III – O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO ................................. 422 

3.1 APLICAÇÃO, TABULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS .................................... 44 

3.1.1 – Tabulação dos dados do questionário – perfil dos sujeitos .................................... 45 

3.1.2 – Agrupamento das respostas das entrevistas, por questão ..................................... 46 

3.2 ANÁLISES DAS CATEGORIAS DEFINIDAS .................................................................. 52 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................ 611 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................. 644 

APÊNDICE 1 – Modelo do termo de consentimento livre e esclarecido ................................. 677 

APÊNCICE 2 – Modelos dos Questionários para perfil dos sujeitos: alunos licenciandas e 

supervisoras ...................................................................................................................................... 688 

APÊNDICE 3 – ROTEIROS PARA ENTREVISTAS ..................................................................... 71 

APÊNDICE 4 – Transcrições das entrevistas .............................................................................. 722 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

INTRODUÇÃO 

O meu interesse pela área da educação começou na infância. Brincava de 

escolinha e queria que as minhas bonecas entendessem o que eu estava falando - eu 

queria ensinar. O início da minha trajetória nesta área foi a partir do Curso de 

Magistério que fiz, influenciada por uma prima que lecionava e valorizava a profissão. 

Fui fazer o Magistério a partir do 2º ano Colegial (atual Ensino Médio), numa 

escola particular e, desde o início do curso, me identifiquei com as disciplinas 

específicas e senti que estava no lugar certo. Nunca tive dúvidas ou incertezas e fui 

apoiada pelos meus familiares. Quando recebia críticas por fazer o curso ou ouvia 

críticas sobre essa área, sempre a defendia, pois acredito que têm profissionais de 

todos os tipos em qualquer área. Tive uma professora no Magistério, que se chamava 

Vitória (o nome dela faz jus ao que ela é), que me marcou muito. Após o horário regular 

das aulas, ficávamos com essa professora, conversando, discutindo sobre o porquê 

da nossa escolha. A maioria das alunas alegava que tinha sido porque gostava de 

crianças. No meu caso também... mas, não era só por isso, era principalmente por 

acreditar na transformação que a educação pode trazer. Acredito que todo ser 

humano precisa de uma pessoa que o influencie para se sentir capaz e competente e 

creio que essa pessoa seja o professor, que pode, inclusive, valorizar a autoestima 

das pessoas. Muitas das minhas amigas da classe do Magistério não tinham clareza 

do que queriam. Umas diziam que não sabiam bem o que queriam fazer e “caíram” 

no Magistério. Outras alegavam que optaram pelo curso por influência da mãe, mas o 

que parecia é que queriam mesmo se distrair indo para a faculdade. Isto me chateava 

porque a minoria da classe era mais envolvida e interessada em seguir a carreira, 

tinha certeza da opção. Afinal, como seria o futuro dessas alunas que não tinham 

clareza do que queriam como professoras? 

Creio que o compromisso com a questão do ensinar e com a questão mais 

política da sociedade, nos direciona a uma postura mais crítica, desvelando a certeza 

do nosso papel porque, como sujeitos com direitos e deveres, é importante termos um 

objetivo. Eu sempre soube que queria seguir a carreira docente e fui para a 

Pedagogia. Prestei vestibular na UMESP (Universidade Metodista de São Paulo), 

passei e iniciei o curso em 1997 e, desde o primeiro dia de aula, senti que estava 

certa. Cheguei a fazer estágio no Colégio Metodista, no Grupo Alternativo, com 

crianças que apresentavam dificuldades na aprendizagem e, muito do que aprendi 
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com os professores, com as disciplinas, me ajudou nessa atuação, corresponderam 

às minhas expectativas. 

Felizmente surgiu a oportunidade no Colégio Metodista com o Grupo 

Alternativo, ao final do meu Curso de Magistério. A experiência foi muito boa e exigiu 

muito de mim, pois havia crianças com dislexia e certas dificuldades na aprendizagem 

da leitura e escrita. Quando ainda estava nesse Colégio e já cursando a Pedagogia, 

surgiu-me a oportunidade de atuar no Projeto Semear, desenvolvido numa Instituição 

que atendia crianças e jovens de baixa renda. O trabalho foi maravilhoso porque os 

professores da UMESP, que coordenavam as oficinas, nas quais atuava como 

monitora, tiveram uma participação significativa porque nos orientavam 

adequadamente: traziam materiais e nos deixavam muito à vontade, proporcionando-

nos autonomia para conduzirmos nosso trabalho da melhor maneira. Essa troca com 

os professores coordenadores do projeto fez com que eu amadurecesse muito porque 

eram muito atuantes e estimulavam nossa participação na resolução de conflitos. 

O curso de Pedagogia foi tão importante quanto o Magistério e acredito que a 

formação recebida, por bons professores, garantiu a minha profissionalização que, 

somada à minha experiência docente, vem garantindo a condução do meu trabalho 

com referências e perspectivas melhores, inclusive para o futuro. 

Trabalho na área desde os meus 14 anos. Inicialmente como recreacionista em 

festas infantis e, depois, no campo da educação. No início, eu não tinha clareza sobre 

o lado político e social, até porque minha atuação era em um berçário onde trocava, 

lavava, alimentava bebês. Não tinha preocupação em desenvolver aspectos 

cognitivos. Atuei na educação infantil e pré-escola e consegui uma proposta de 

trabalho em outra escola, para alfabetizar. Utilizei muito os ensinamentos do 

Magistério, porque o cursava na época, para poder exercer melhor minha profissão e 

me recordava das discussões sobre o uso da cartilha, como uma coisa mecânica e 

muito limitada, e isso me causou conflitos, porque a escola adotava a cartilha. 

Consegui apoio nas orientações com a Prof.ª Vitória para o enfrentamento desse 

conflito. Gostava desse trabalho, só que não da forma como a escola era 

administrada, que não correspondia com o que eu acreditava ser certo. 

Terminei a faculdade quando o Projeto Semear estava sendo extinto. Precisei 

sair em busca de trabalho e distribuí alguns currículos no ABC. Surgiram algumas 

coisas, mas relacionadas com “escolinhas”, com propostas em que eu não acreditava 

muito. Comecei a expandir o envio dos meus currículos para São Paulo. Fui chamada 
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por uma Entidade (que estava abrindo uma Creche em convênio com a Prefeitura de 

São Paulo) para fazer uma entrevista para um cargo de coordenação. Não tinha essa 

experiência formalizada, mas tinha tido a oportunidade no Projeto Semear, pela 

proximidade com os coordenadores, de entender um pouco dessa área. Felizmente, 

fui bem na entrevista e acharam que eu teria perfil para “dirigir” a creche, como 

diretora. Foi uma surpresa muito grande já que tinha acabado de sair da faculdade e 

não tinha essa experiência. 

Fiquei sabendo que a Creche iria atender crianças de 0 a 3 anos (no Bairro do 

Pacaembu – em São Paulo) e fui aceita no mesmo dia da entrevista, ou melhor, tive 

que decidir se aceitava praticamente na hora. E comecei assim, numa Creche que 

estava sendo implantada e cuidei da demanda, da montagem, de tudo enfim. 

Trabalhei nesta creche por dois anos como diretora (de 04/2002 a 09/2003). 

Mesmo com a base que o curso de Pedagogia me propiciou, existiam 

problemas cujas soluções só surgiam na prática, no dia a dia. Fui muito feliz por ter 

contribuído com o desenvolvimento daquelas 92 crianças. 

Felizmente sentia que o trabalho realizado com toda a equipe estava de acordo 

com as minhas expectativas. Através de cursos e reuniões, estimulávamos os 

profissionais e propúnhamos reflexões sobre as posturas adotadas, as quais sempre 

eram exemplos para as crianças. 

Após essa valiosa vivência, fui convidada para trabalhar como Assistente de 

Coordenação em um Colégio particular do Grande ABC, acompanhando e orientando 

alunos e professores do ensino médio e técnico. Fiquei nesse colégio durante quatro 

anos (2003 a 2007). Em seguida fui trabalhar em outro Colégio do Grande ABC, 

também como Assistente de Coordenação, agora dando assistência a professores e 

alunos do Ensino Fundamental-I e, após alguns meses de experiência, fui transferida 

para o Ensino Médio mantendo-me na mesma função. Fiquei nesse Colégio por dois 

anos (2007 a 2009) 

Em 2009 surgiu a oportunidade de trabalhar no ensino superior na Universidade 

Metodista de São Paulo, como professora do Ensino a Distância no curso de 

Pedagogia, função nomeada como professora auxiliar. Concomitantemente, em 2010, 

fui selecionada para trabalhar no departamento de tecnologia educacional do Colégio 

Dante Alighieri, localizado em São Paulo, atendendo alunos e professores do Ensino 

Fundamental-II. Fiquei nesse colégio por um ano, quando decidi me dedicar com mais 

afinco à docência no ensino superior (no curso de Pedagogia). 
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Outro registro importante no meu percurso profissional foi o convite que surgiu 

em novembro de 2012, para coordenar o Subprojeto Pedagogia EAD (com atuação 

em escolas de Mauá), do PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência, em parceria com a Capes, Universidade Metodista de São Paulo e escolas 

públicas de 3 Secretarias da Educação (SME de Mauá, SME de S. B. do Campo e 

Diretoria de Ensino da SEESP). 

Concomitantemente a essa experiência como coordenadora de um subprojeto 

do PIBID/UMESP, estava concluindo uma especialização em Docência do Ensino 

Superior, quando comecei a amadurecer a ideia de ingressar no mestrado em 

educação especialmente pela vivência com o PIBID, que aguçou ainda mais o meu 

interesse em investigar a formação inicial de professores (e suas razões pela opção 

pela pedagogia), a experiência formativa em sintonia com a inserção no cotidiano 

escolar, a relação do docente e suas práticas, entre outros importantes aspectos. Foi 

então que no 2º semestre de 2013 me inscrevi e consegui ser aprovada. 

Nota-se que um problema bastante comum nos cursos de formação de 

professores, especialmente em cursos de Pedagogia, é a dificuldade em associar o 

aprendizado teórico dado pelo curso com a efetiva prática escolar. Soma-se a isto o 

óbice que muitos discentes encontram na interpretação e elaboração de textos 

científicos, que exigem uma reflexão mais cuidadosa e apurada. 

Durante o processo formativo, o discente necessita de oportunidades práticas 

e de pesquisa para que ele possa investigar os temas trabalhados no curso a fim de 

torná-los significativos. Neste sentido, o PIBID possibilita a criação de espaços que 

favoreçam o aprendizado in loco, ou seja, no próprio ambiente educacional do ensino 

básico em escolas públicas. 

Acredito que o exercício de práticas pedagógicas no ambiente escolar permite 

ao aluno envolvido no PIBID dar significado ao conteúdo teórico apreendido na 

graduação. Seguindo esta linha de pensamento, é possível considerarmos o PIBID 

como uma possibilidade que engendra entre seus participantes um olhar mais crítico, 

construtivo e sensível, já que viabiliza a aproximação entre docente e docente, 

discente e discente, e docente e discente, bem como da equipe gestora da escola 

parceira que possibilita esta aproximação de todos os envolvidos junto aos alunos 

atendidos pelo projeto/PIBID. 

 Assim, com um foco de investigação que irá priorizar uma análise sobre o 

desenvolvimento de um Subprojeto do PIBID – de uma instituição de ensino superior, 
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particular, e o seu Subprojeto Pedagogia a distância – esta dissertação está assim 

organizada: 

No Capítulo I - A crise das licenciaturas e a formação inicial de professores na 

modalidade a distância, propomos uma análise sobre o contexto mais amplo acerca 

da formação de professores atrelado às discussões mais recentes sobre a crise das 

licenciaturas. 

No Capítulo II - O PIBID no enfrentamento da crise das licenciaturas, 

apresentamos os pressupostos e objetivos do PIBID, como uma política pública de 

valorização e incentivo à carreira docente e que, acreditamos, possa reverter a falta 

de atratividade pela docência que vem marcando o nosso contexto. 

No Capítulo III - O desenvolvimento da pesquisa de campo: procedimentos 

metodológicos, coleta de dados e análises, apresentamos os caminhos percorridos 

pela pesquisa de campo com os resultados alcançados. 

Nas Considerações Finais são retomadas, em síntese, as discussões 

realizadas nos Capítulos em interface com os resultados obtidos.  
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CAPÍTULO I - A CRISE DAS LICENCIATURAS E A FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

  

Neste capítulo realizamos uma revisão da literatura a partir de uma breve 

recuperação histórica sobre a formação de professores, sobre o contexto de 

desvalorização do magistério e a consequente crise das licenciaturas e, também, 

sobre a implantação dos cursos de formação inicial a distância, marcados por críticas 

e preocupações por serem considerados aligeirados e superficiais.  

 

1.1 SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Se considerarmos a literatura sobre o histórico da formação de professores no 

Brasil1, especificamente o curso de Pedagogia, nos deparamos com um contexto de 

idas e vindas em relação aos currículos e às políticas de formação, aos modelos 

pedagógicos, às influências teóricas e às demandas e exigências para os profissionais 

da contemporaneidade – na verdade, percalços de uma trajetória permeada por novos 

desafios e novas tendências educacionais de uma sociedade que mudou. 

Os processos de formação foram modificados passando a exibir novas 

configurações e exigências, provocando o estabelecimento de novos perfis desses 

profissionais e demandando um conhecimento multidimensional e interdisciplinar que 

evidencia uma postura mais criativa, proativa, entre tantas outras características 

inerentes a este novo tempo: 

 

A literatura disponível na área da formação de professores tem 
analisado questões que, direta ou indiretamente, mantêm relação com 
a discussão sobre a atratividade da carreira docente, como por 
exemplo: a massificação do ensino, a feminização no magistério, as 
transformações sociais, as condições de trabalho, o baixo salário, a 
formação docente, as políticas de formação, a precarização e a 
flexibilização do trabalho docente, a violência nas escolas, a 
emergência de outros tipos de trabalho com horários parciais. Aspecto 
que merece destaque diz respeito ao aumento das exigências em 
relação à atividade docente na atualidade. O trabalho do professor 
está cada vez mais complexo e tem exigido uma responsabilidade 
cada vez maior. As demandas contemporâneas estabelecem uma 
nova dinâmica no cotidiano das instituições de ensino que reflete 
diretamente sobre o trabalho dos professores e sua profissionalidade. 
(FCC, 2009, p.11) 

                                                           
1 Para citar alguns exemplos Brzezinski (1996); Libâneo (1998); Scheibe e Aguiar (1999); Silva (1999); 

Pimenta (1999); Saviani (1996, 2005); Romanowski (2007)  
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Essas mudanças, de âmbito macrossocial, impactam fortemente no cotidiano 

escolar, nas relações professores-alunos, bem como nos processos de ensino-

aprendizagem, e isso significa a necessidade da mudança de postura dos alunos 

frente ao seu próprio processo de assimilação desse aprendizado. Da mesma forma, 

os professores passam pelo mesmo processo, quando se veem frente ao desafio de 

se transformarem em mediadores da situação da aprendizagem e em “ensinantes” 

mais criativos, provocadores do processo de construção de conhecimentos, inclusive, 

mediado pela tecnologia. 

Os impactos das novas exigências não alteraram somente o perfil dos 

professores atuantes, mas, também, dos que buscam a docência como profissão: 

 
O perfil socioeconômico de quem escolhe o magistério mudou nos 
últimos anos, sendo a maioria pertencente a famílias das classes C e 
D. Além disso, pelos resultados consolidados nas análises do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM - INEP/MEC, 2008) são alunos que 
têm dificuldades com a língua, com a leitura, escrita e compreensão 
de texto, a maioria proveniente dos sistemas públicos de ensino, que 
tem apresentado nas diferentes avaliações um baixo desempenho. 
Em resumo, trata-se de alunos que tiveram dificuldades de diferentes 
ordens para chegar ao ensino superior. São estudantes que, 
principalmente pelas restrições financeiras, tiveram poucos recursos 
para investir em ações que lhes permitissem maior riqueza cultural e 
acesso à leitura, cinema, teatro, eventos, exposições e viagens. E, 
essa mudança de perfil, trouxe implicações para os cursos de 
licenciatura que estão tendo que lidar com um novo background 
cultural dos estudantes. (FCC, 2009, p. 14) 
 

Esse tem sido o panorama que se descortina em relação à formação e atuação 

de professores – num contexto que requer novos procedimentos, novas posturas e 

novos olhares especialmente em relação aos processos formativos e na relação 

ensino-aprendizagem. A formação dos licenciandos não pode estar pautada em 

práticas minimalistas - há que ser pautada em práticas que efetivamente garantam a 

aquisição dos conteúdos, conhecimentos e saberes necessários para o 

desenvolvimento de uma adequada atuação profissional e, sobretudo, que garanta a 

ampliação da visão crítica/conceitual dos futuros professores, bem como o acesso aos 

bens culturais a que todos têm direito.  

Retomando a ideia das “idas e vindas” em relação ao percurso histórico da 

formação de professores em nosso contexto, alguns estudos e pesquisas 

(BRZEZINSKI, 1996; SILVA, 1999; PIMENTA, 2011) apontam para a 

descaracterização que o curso de Pedagogia sofreu, que culminou com a perda da 
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identidade do próprio curso e, em relação a isso, Libâneo e Pimenta (1999) colaboram 

com uma discussão pontual e apresentam uma preocupação acerca dos ajustes 

necessários sobre a formação de professores e o redimensionamento dos espaços 

de formação, frente a LDBEN 9.394/96:  

 

Atualmente, a atuação do Ministério da Educação e do CNE na 
regulamentação da LDB no 9.394/96 tem provocado a mobilização dos 
educadores de todos os níveis de ensino para rediscutir a formação 
de profissionais da educação. A nosso ver, não bastam iniciativas de 
formulação de reformas curriculares, princípios norteadores de 
formação, novas competências profissionais, novos eixos curriculares, 
base comum nacional etc. Faz-se necessária e urgente a definição 
explícita de uma estrutura organizacional para um sistema nacional de 
formação de profissionais da educação, incluindo a definição dos 
locais institucionais do processo formativo. Na verdade, reivindicamos 
o ordenamento legal e funcional de todo o conteúdo do Título VI da 
nova LDB. (p.3) 

 

 A preocupação dos autores é legítima se considerarmos que o Título VI da 

referida LDBEN trata “Dos Profissionais da Educação” e define: quem são os 

profissionais para atuarem na educação básica; em que instituições deverão ser 

formados; os fundamentos da formação; a responsabilidade da União, Estados e 

Municípios com a formação inicial, continuada e capacitação dos profissionais do 

magistério, dentre outras observações – e, sem dúvida, alinhar e ordenar legalmente 

esses indicadores, pode contribuir para o resgate da identidade, não só dos cursos de 

formação, mas também da própria profissionalização docente. 

Assim, notamos a urgência em reformular e atualizar os conteúdos trabalhados 

nos cursos de licenciatura em Pedagogia, reestruturando sua grade curricular, se for 

comparada às necessidades que emergem na sociedade atual e, principalmente, a 

realidade escolar com que nos deparamos. 

 Avaliando este panorama, podemos pensar também nas consequências de 

uma formação que, se estagnada, pode acarretar aos futuros docentes, a partir de 

algumas questões: O currículo formativo assegura uma atuação docente de 

qualidade? Os futuros docentes terão artifícios necessários ou básicos para 

garantirem aulas atrativas com metodologias interessantes e atuais? Os conteúdos 

trabalhados estarão em sintonia com as necessidades e interesses dos educandos? 

São algumas questões que podem circular o meio acadêmico, pois os 

profissionais que formam esses licenciandos são também corresponsáveis por 

capacitar e auxiliar esses estudantes em sua trajetória formativa e profissional.  
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Grande parte dos envolvidos com a educação busca sempre avistar algumas 

perspectivas e possíveis alternativas para tantos desafios a serem superados. Por 

isso é mais do que necessário rever e repensar as políticas públicas de formação e 

valorização docente e, também, a estrutura curricular dos cursos que formam 

professores. 

Vamos nos ater, agora, aos índices mais recentes sobre o aproveitamento e 

desempenho dos alunos da educação básica (IDEB 2005, 2007, 2009, 2011): 

 

 

 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental  

 

IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total  3.8  4.2 4.6 5.0 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

Dependência Administrativa 

Pública  3.6  4.0 4.4 4.7 3.6 4.0 4.4 4.7 5.8 

Estadual  3.9  4.3 4.9 5.1 4.0 4.3 4.7 5.0 6.1 

Municipal  3.4  4.0 4.4 4.7 3.5 3.8 4.2 4.5 5.7 

Privada  5.9  6.0 6.4 6.5 6.0 6.3 6.6 6.8 7.5 

  

 Os dados do IDEB, apontam para diretamente na questão da fragilidade e falta 

de investimento direcionados à educação e, isso reflete diretamente na atuação e 

preparo desses docentes que trabalham nessas redes. É evidente que não devemos 

e nem podemos atribuir essa fragilidade somente à qualidade da formação e, 

igualmente, à atuação dos professores, mas, também, a outros elementos envolvidos 

nesse processo: os entraves burocráticos e pedagógicos, a gestão educacional, as 

estruturas físicas deficitárias e que são de responsabilidade do poder público, a 

ausência de políticas públicas de formação inicial e continuada, os baixos salários e a 

insatisfação profissional dos docentes, a sobrecarga de trabalho que é bem densa e 

tantos outros fatores que contribuem com esses dados. Assim, é imperativo um 

repensar do contexto educacional como um todo e, especificamente, da proposição 

curricular para a formação, traduzida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Pedagogia instituída pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 

(BRASIL, 2006). Mas, sobre isso, Saviani (2008) faz importantes observações: 
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[ ] as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia 
são, ao mesmo tempo, extremamente restritas e demasiadamente 
extensivas: muito restritas no essencial e assaz excessivas no 
acessório. São restritas no que se refere ao essencial, isto é, àquilo 
que configura a pedagogia como um campo teórico-prático dotado de 
um acúmulo de conhecimentos e experiências resultantes de séculos 
de história. Mas são extensivas no acessório, isto é, dilatam-se em 
múltiplas e reiterativas referências à linguagem hoje em evidência, 
impregnada de expressões como conhecimento ambiental-ecológico; 
pluralidade de visões de mundo; interdisciplinaridade; 
contextualização; democratização; ética e sensibilidade afetiva e 
estética; exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 
religiosas, políticas; diversidade; diferenças; gêneros; faixas 
geracionais; escolhas sexuais [ ]. (p. 67).  

 

 São evidentes os desafios, a complexidade e a amplitude que tangenciam a 

abordagem estrutural de um curso de Pedagogia. O que não podemos perder de vista 

é a base essencial que precisa ser assegurada durante o processo formativo dos 

licenciandos, base essa ligada à didática, à metodologia, à relação indissociável entre 

a teoria e a prática e, também, às relações humanas. 

 

 

1.2 SOBRE A CRISE DAS LICENCIATURAS 

 

Para refletir sobre a crise das licenciaturas temos que nos ater principalmente 

no que tange à valorização da carreira docente, pois notamos, por um longo período, 

o descompromisso por parte do poder público, em relação a isso: ausência de políticas 

públicas efetivas de valorização e incentivo ao magistério; ausência de programas 

intensivos de formação inicial e continuada; baixos salários; falta de investimentos nos 

recursos estruturais e materiais de muitas escolas públicas.  

Outro dado importante para essa discussão refere-se aos dados do Relatório 

Nacional PISA 2000 - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (BRASIL, 

2001) que apresenta análises importantes:   

 

Outro aspecto também considerado para avaliar a escassez de 
docentes diz respeito às dificuldades relatadas por diretores para 
recrutar e manter professores com formação adequada. O Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes 2000 (PISA) coletou 
informações junto a diretores de escolas de ciclo final do ensino 
fundamental e do médio sobre diversos aspectos da escassez de 
professores. Os diretores avaliam que a falta ou inadequação 
formativa de professores existente nas escolas prejudica em muito a 
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aprendizagem dos alunos. A análise sugere que existe uma relação 
entre a escassez/inadequação de docentes e o desempenho dos 
estudantes nos testes do PISA, que é um programa internacional de 
avaliação de aprendizagem. (FCC, 2009, p. 16) 

 

Em que pese os 15 anos desde a publicação deste relatório, continuamos a 

observar, atualmente, a mesma situação – baixo desempenho dos nossos alunos, 

falta de professores em muitas escolas públicas, professores insatisfeitos e 

desestimulados.   

 Parece que estamos diante de um círculo vicioso, entre causas e efeitos: a 

desvalorização e desprestígio profissional x a falta de atratividade pela carreira x a 

falta de professores nas escolas x a crise das licenciaturas. Acrescentamos, ainda, a 

observação de que a falta de professores nas escolas tem provocado contratações 

emergenciais de professores que, muitas vezes, não possuem a formação adequada 

para a atuação em uma determinada série ou segmento escolar – e isso pode 

contribuir, ou mesmo intensificar, os problemas de aprendizagem que muitos alunos 

apresentam. 

 Assim, podemos afirmar que a desvalorização da carreira docente tem sido a 

grande vilã para a não atratividade pela escolha da profissão. O relatório da FCC 

(2009) sobre a atratividade da carreira docente apresenta o resultado de uma 

pesquisa nacional que envolveu jovens do ensino médio (de escolas públicas e 

particulares) numa pesquisa sobre o interesse pela profissão docente, e constata o 

total desinteresse por essa carreira. Destacamos uma hipótese interessante sobre a 

distância dos jovens em relação a essa profissão: 

  

[ ] como a experiência que vivem na escola parece estar muito distante 
da sua realidade cotidiana - a escola muitas vezes é “chata”, 
desestimulante – pode-se levantar aqui a hipótese de que essa 
vivência não produza o desejo de construir uma carreira dentro desse 
espaço. (FCC, 2009, p. 12) 

  

 Isso significa que a experiência desses jovens com a escola, não tem sido a 

melhor ou a desejável, e o desestímulo se sobressai.  Outros fatores e discussões são 

apresentados nesse importante relatório da FCC que, além de comprovar que os 

jovens são refratários à docência, apresenta as razões e justificativas:  

 
[ ] os estudantes atribuem às condições financeiras e sociais da 
profissão docente a recusa em ser professor. Entre as principais ideias 
discutidas, é patente a concepção de que esse profissional é, em 
geral, mal remunerado e desprestigiado, e daí advém boa parte dos 
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problemas enfrentados na contemporaneidade pela profissão, como a 
insatisfação dos que já estão inseridos no campo da docência e a 
rejeição daqueles que ainda estão na iminência de se inserir no 
mercado de trabalho. Os relatos revelam que a docência não é uma 
profissão fácil: há um nível de exigência de formação e envolvimento 
pessoal que não justifica a desvalorização a que está sujeita no 
momento. Resumidamente, as justificativas para essa rejeição podem 
estar associadas às seguintes ideias: 1. O professor é mal 
remunerado; 2. As condições de trabalho do professor são ruins; 3. O 
enfrentamento de situação com os alunos está cada vez mais difícil; 
4. A profissão de professor não tem reconhecimento social. (FCC, 
2009, p. 52) 

 

 Essas considerações reforçam e explicitam a rejeição pela docência bem como 

revelam o desgaste da imagem do professor perante a sociedade e, as consequências 

disto são preocupantes, especialmente quando as projetamos para um futuro próximo:   

 

Pelos resultados do Censo Escolar da Educação Básica de 2003 
(INEP/MEC) e, mais recentemente o Censo de 2007, apresentam-se 
evidências de que o número de aposentadorias tende a superar o 
número de formandos nos próximos anos, se 
considerarmos o número de professores em cada faixa etária no 
Brasil. No censo de 2007, por exemplo, em um universo de 1.882.961 
educadores, cerca de 40% estão mais próximos 
da aposentadoria que do início de carreira. Um outro dado importante 
levantado pelo Censo de 2007 é o baixo percentual de professores 
com formação inicial específica na disciplina 
que lecionam no ensino médio. A situação mais crítica de professores 
atuando em disciplinas específicas sem adequação de sua formação 
inicial ocorre nas ciências exatas. Na disciplina de Física, apenas 
25,2% dos docentes em atuação têm licenciatura na disciplina 
ministrada; na de Química esse percentual é de 38,2%. (FCC, 2009, 
p. 15-16) 

 

 São muitas questões e tensões que circundam o nosso contexto educacional, 

especialmente as ligadas à formação dos professores, e isso requer medidas urgentes 

para a reversão deste quadro. 

 

1.3 SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

  De acordo com alguns estudos e pesquisas recentes, que veremos nas 

reflexões a seguir, a formação de professores tem desencadeado algumas questões 

um tanto quanto conflitantes, especialmente no que se refere à formação na 

modalidade a distância – quer pela precariedade em determinadas ofertas de cursos 
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a distância, quer pelas críticas em torno da formação inicial ser fragilizada ou 

superficial. 

É relevante expor que na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/ 

LDBEN nº 9.394 (BRASIL, 1996), em seu Art. 80, consta registrado que “O Poder 

Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. 

No Art. 87, parágrafo 4º, há a indicação de que “Até o fim da Década da Educação 

somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço” (regularizadas pelos Decretos Presidenciais nºs 5.622/05; 

5.773/06 e 6.303/07). Notamos que atualmente os cursos de Pedagogia vêm sendo 

ofertados por várias instituições de ensino superior (públicas e privadas), em várias 

partes do Brasil. Explicita o Resumo Técnico do Censo da Educação Superior de 2009 

(BRASIL, 2010) que o número de matrículas em cursos de Pedagogia na modalidade 

a distância, no ano de 2009, chegou a 286.771 – o maior número de matrículas dentre 

os cursos oferecidos nesta modalidade. Na modalidade presencial, as matrículas 

chegaram a 287.127, isso nos mostra a veloz ampliação da modalidade a distância, 

em relação às matrículas, apesar do pouco tempo que a modalidade está presente 

em nosso cenário educacional. 

Destacamos, da LDBEN 939496, sobre a Educação Superior, parte de seus 

artigos:  

 
Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 
ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão 
da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e 
do meio em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 
saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 



23 
 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando 
registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida 
por seu titular. 
Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de 
formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de 
extensão e de domínio e cultivo do saber humano. 
 

Notamos a relevância dada, neste recorte dos artigos descritos, a articulação e 

o enfoque às questões culturais, científicas e de extensão em pesquisas, pois estes 

preveem maior aporte teórico e melhor estrutura didático-pedagógica para os 

licenciandos, no caso, destacando o curso de Pedagogia.      

Em um estudo de Gatti e Barreto (2009), chama a atenção o fato da profissão 

docente ter se tornado pouco seletiva. Muitas pessoas exercem a docência sem 

formação específica e preparo profissional, ou com preparo precário. Essa situação 

contribuiu para a base do estereótipo de que “qualquer um” pode ser professor - uma 

ideia que traz implícita o significado de desqualificação.  

 Por conta desse estereótipo, a escolha pela profissão docente “cai em 

descrédito” perante a sociedade, pois, de certa forma, leva para uma conotação de 

uma escolha por falta de opção, por descompromisso ou até por ser relativamente 

fácil a inserção e acompanhamento em um curso de licenciatura entre eles, o de 

Pedagogia. 

 É importante ressaltar as discussões sobre a oferta de cursos na modalidade a 

distância (no caso do Curso de Pedagogia), que vem com grande expansão e adesão 

por parte dos alunos que procuram, principalmente, uma flexibilidade em relação ao 

cumprimento das horas e pelo valor da mensalidade ser mais compatível a sua 

condição financeira. A aprovação e reconhecimento desses cursos na modalidade a 

distância vêm passando por análises e saneamentos rigorosos por parte do MEC. 

 Não podemos deixar de destacar, também, que para a aquisição de uma 

formação sólida e abastada de teorias é necessário buscar por aprimorar os 

conhecimentos teóricos constantemente, bem como incentivar seus discentes para 

essa mesma estrutura de estudos e pela busca por novos conhecimentos.  

Retomando os estudos e pesquisas sobre a modalidade a distância, Bahia e 

Duran (2011) pesquisaram a percepção de 241 alunos sobre o próprio curso (um curso 

de Pedagogia a distância, de uma instituição de ensino superior, particular, de São 

Paulo), revelando que:  
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[...] por um lado, os alunos avaliam positivamente o curso e sentem 
uma grande satisfação e realização por estarem num curso superior, 
por outro lado, a modalidade vem suscitando sentimentos de 
discriminação, além de insegurança sobre a validade do curso que 
frequentam – emergem sentimentos negativos, percebidos pelos 
alunos, de não aceitação e de preconceito por parte dos familiares e 
dos amigos, e isso parece denotar que a modalidade seja considerada 
de menor prestígio. (p.65) 

 

 Isso significa que é importante uma fiscalização rigorosa e constante do MEC 

frente à oferta e à implantação desenfreada de cursos, e muitas vezes, sem nenhuma 

qualidade e condição por parte de algumas instituições que visam apenas aos lucros 

e ignoram a questão da qualidade na formação e no investimento da sua estrutura. 

Destacamos a relevância da discussão sobre a formação de professores na 

modalidade a distância, pois trata-se da conscientização de que, se pensarmos o 

mundo, que tem se alterado com uma rapidez impressionante, é natural que os 

processos de ensinar e aprender também sejam impactados por esta realidade, 

impulsionando o sistema de Educação a entrar nesta roda-viva, com o objetivo de 

atender às demandas sociais e mercadológicas deste novo século. 

A educação a distância não é mais uma “modinha” que surgiu. Ela pode 

representar a democratização do acesso a proporções crescentes de escolaridade e 

atualização permanente, no qual o aluno passa a ser sujeito autônomo de sua 

formação e constituição enquanto cidadão, tendo a liberdade de estudar no seu tempo 

e no seu espaço, e porque não dizer, até atuar profissionalmente em espaços que 

outrora eram impensáveis, rompendo com estigmas e relações de poder tradicionais 

do mundo do trabalho. 

Nota-se que a educação passa a exigir novos atores neste cenário, pois não 

somente o professor dará conta de desenvolver um processo interativo que vença as 

barreiras técnicas da educação a distância, uma vez que a gestão pedagógica neste 

contexto é partilhada, não somente com o aluno, mas também com a equipe técnica 

e com a equipe de professores tutores/auxiliares que entram em cena, garantindo a 

qualidade desejada. 

Os apontamentos acima configuram-se como aspectos relevantes e positivos 

a serem considerados no desenvolvimento de um curso de formação de professores 

na modalidade a distância, contudo, há ressalvas que devem ser consideradas e 
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debatidas à exaustão para que a credibilidade da modalidade possa cada vez mais se 

estabelecer e se consolidar. 

É nítido que todo processo de transformação traz em seu contexto uma série 

de questões que necessitam ser debatidas, argumentadas, confrontadas e até 

refutadas pela comunidade acadêmica no que tange à validade ou não da formação 

dos sujeitos por meio da modalidade a distância. 

Uma das ressalvas que pode ser considerada como muito emblemática é a 

formação inicial de professores utilizando a modalidade EAD. Existe uma 

preocupação com relação ao acompanhamento do desenvolvimento desses cursos. 

A quantidade de pessoas incumbidas de fiscalizar as instituições que oferecem esta 

modalidade de ensino é ínfima, fazendo com que certas situações ponham em 

evidência algumas fragilidades dessa modalidade (GATTI,2009).  

De acordo com Scheibe (2006):  
 

 
Faz-se necessário, nesse sentido, reagir face à qualificação precária 
que ocorre como consequência dos inúmeros projetos de formação 
inicial cuja ênfase está na certificação de profissionais em serviço, 
realizados a distância ou de forma semipresencial, em todo o país. É 
importante, portanto, refletir sobre as implicações teórico-práticas das 
atuais políticas de formação inicial para professores, em cursos de 
graduação a distância, implementados a partir da nova LDBEN/96, e 
que formam hoje número expressivo de professores de maneira mais 
ou menos emergencial. Há efetivamente uma grande defasagem no 
país em relação à formação dos seus docentes, que aponta para a 
necessidade de implementação de políticas voltadas para a ampliação 
das oportunidades de formação inicial de professores. (p. 200)  

 
A qualidade do material didático pode ser considerada uma das fragilidades.  

Este não pode se tornar o único material a ser utilizado, pois assim pode configurar-

se num princípio simplificador de aporte teórico e de consulta.  

Esta diversidade de público atendida pela modalidade de ensino a distância 

precisa ser pensada e refletida.  

Outra ressalva a ser considerada é a questão da interação entre os sujeitos do 

processo de “ensinagem” e aprendizagem, considerando todos os atores envolvidos. 

As ações destes sujeitos precisam ser planejadas e ter uma logística que atenda às 

demandas do público que assiste.  Gatti (2009) sinaliza que a interatividade precisa 

ser “constante, continuada, atenciosa, cuidada” (p.226), porque o processo em 

questão é indiscutivelmente de socialização. Esta socialização, mediatizada pela 

tecnologia, exige tanto de alunos como de professores um comportamento 
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diferenciado, que muitas vezes não é desenvolvido, ou não são criadas situações para 

que se desenvolva.  

A questão curricular também implica uma reflexão cuidadosa e criteriosa, pois 

ao mesmo tempo em que estudos apontam a seriedade de determinadas instituições 

em se preocuparem com a organização, estruturação, discussão e construção de uma 

proposta pedagógica para os cursos, outras criam verdadeiros “pacotes pedagógicos”, 

os quais são recheados com tabletes, apostilas e ferramentas que não garantem a 

interação entre alunos e professores, mas que alardeiam a qualidade e a garantia da 

aprendizagem. 

Contudo, essas ressalvas esbarram em questões mercadológicas muito mais 

abrangentes, que extrapolam o universo acadêmico, ou seja, a concorrência entre as 

universidades, a proletarização docente, dentre outras questões de ordem técnica, 

como os baixos investimentos tecnológicos por parte das instituições e isto corrobora 

para que as ressalvas apontadas acima tornem-se mais graves e com poucas 

possibilidades de resolução. 

Pensar e discutir a modalidade EAD sob o prisma dos desafios é concluir que 

estes são muitos e perpassam esferas de âmbito administrativo, legal, formativo e 

tecnológico.  

No contexto administrativo, podemos pensar nas questões ligadas à estrutura 

das universidades, na organização de materiais, na logística e na organização de 

processos com as demandas relacionadas ao espectro dos recursos humanos, físicos 

e materiais. 

Refletindo sobre os aspectos jurídicos no campo legal, a questão que muitas 

vezes dificulta os processos está ligada à própria redação do texto legal que, de certa 

forma, não valoriza a modalidade EAD, pois há trechos da lei que permitem a sua 

implantação com uma interpretação simplista, como se qualquer instituição pudesse 

instituir cursos EAD e como se qualquer forma de gerir esses cursos viabilizasse uma 

boa formação aos alunos. Além disso, há o problema da fiscalização, a qual é 

ineficiente e ineficaz. 

Já no âmbito formativo, a preocupação recai sobre a formação do próprio 

docente que atua na EAD, pois este precisa desenvolver uma nova concepção de 

atuação e de relação com o aluno, buscando aprimorar seus saberes, de tal modo que 

seja possível atender às demandas de um público mais específico. 
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É necessário que as universidades invistam em equipamentos de última 

geração de comunicação e interajam, também, por meio de sistemas de plataformas 

mais ágeis e de simples manuseio. Além disso, há uma dependência de ordem 

governamental no que se refere ao uso de satélites, por exemplo, o que gera grande 

burocracia. A falta de investimento por parte do Governo Federal em desenvolvimento 

de tecnologia da informação dificulta a atuação das universidades na transmissão via 

satélite de suas aulas. Embora grande parte das instituições alugue o sinal dos 

satélites, ainda assim o governo tem sua parcela de culpa na falta de estrutura 

adequada para as transmissões.  

Outro fator determinante para que um curso na modalidade a distância tenha 

êxito e se consolide é a sintonia entre as equipes. Essa sintonia minimiza e até supera 

as barreiras que esta modalidade traz no que diz respeito às atividades que exigem 

participação e envolvimento dos alunos.  

É necessário assegurar que o trabalho docente seja articulado e inovador no 

que tange à criação de situações problemas em que os alunos sintam-se envolvidos. 

Novos métodos e técnicas devem ser desenvolvidos, a fim de exigir que o aluno 

efetivamente participe das atividades propostas. É comum se pensar que há muitos 

cursos que propõem atividades como fóruns, mas em alguns casos os professores/ 

tutores não verificam a participação dos alunos, nem promovem a motivação 

necessária para que, naturalmente, os alunos possam se posicionar e se envolver nas 

propostas ali colocadas. É importante o docente dessa modalidade (EAD) promover 

situações de reflexão e de debates entre os grupos de alunos para que estes tenham 

a oportunidade de dialogar nos fóruns, chats ou em atividades de forma geral 

solicitadas durante o curso. No entanto, não é o que notamos em muitas instituições 

que trabalham com Educação a distância, que centralizam seus esforços no lado 

comercial e mercadológico, sem dar relevância à questão formativa e de 

humanização. 

Além disso, o material preparado para o curso deve, por si só, ser rico e 

motivador. Não pode ser um material “engessado”, o qual o aluno apenas deva ler e 

absorver o conteúdo para chegar ao módulo seguinte. Isso não é construção do 

conhecimento. Assim, é evidente que um bom material, obrigatoriamente, leva o aluno 

não a uma resposta, mas a muitas perguntas sobre o assunto estudado, bem como à 

busca por respostas. Esta prática desperta, assim, o interesse do aluno (aprender a 
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aprender) e sua autonomia. Consequentemente, a interação dele com os colegas, 

para se chegar a possíveis conclusões, será muito maior. 

No entanto, muito nos preocupa a sintonia entre as equipes. Sabemos da 

dificuldade que é encontrar numa instituição uma equipe harmoniosa, disposta a 

vencer dificuldades, ciente da necessidade de estar sempre se reciclando, sempre em 

busca de novos saberes, os quais podem potencializar práticas docentes mais 

inovadoras e aprimorar a “veia” de pesquisador que se faz indispensável neste 

espaço. E, principalmente, uma equipe em que seus integrantes se respeitem e 

trabalhem juntos a fim de desenvolver um trabalho coeso. Um dos fatores que dificulta 

um trabalho coeso, em equipe, é o fato de parte dos docentes que atuam nas 

faculdades / universidade ser horistas e apresentar a necessidade de atuação em 

mais de uma instituição, o que inviabiliza qualquer tentativa de articulação de reuniões 

e discussões que visem à articulação da equipe docente, bem como dos saberes que 

envolvem essa área do conhecimento.  

Um aspecto que não pode passar despercebido é em relação à desqualificação 

do professor, a qual vem desde a sua formação até a maneira como a profissão é 

vista pela sociedade. A graduação nem sempre dá conta de preparar o licenciado para 

todos os desafios que encontrará pela frente: alunos com necessidades educacionais, 

indisciplina, relacionamento com a família do aluno etc. Também, em muitos casos, 

os cursos de formação complementar não formam ou não são acessíveis à 

disponibilidade de tempo ou ao poder aquisitivo do professor. 

A questão da desprofissionalização é muito mais complexa: não há plano de 

carreira, os salários são defasados, a atuação profissional é negligenciada pela carga 

horária extensa que o professor tem que assumir para ter uma renda digna, além de 

outros fatores que fazem com que qualquer pessoa possa ser um professor. Basta 

observar que, por exemplo, um graduando de engenharia, cursando o 1º ano, já está 

habilitado a ministrar aula como eventual. Há casos em que, por falta de professor, 

um docente de uma disciplina, por exemplo, Biologia, ministra aula em outra, por 

exemplo, Arte, para a qual não é formado. 

Outro fator que corrobora com a desvalorização, desqualificação e 

desprofissionalização docente são os estereótipos construídos pela mídia e pela 

sociedade de modo geral. O sistema valoriza a profissão não pela sua importância 

social, mas pela remuneração que o profissional recebe. Por isso, o salário defasado 

do professor está associado à visão que se tem da profissão. 
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Uma questão que também acentua a desvalorização do docente é, a falta de 

investimento em políticas públicas voltadas a esses profissionais e, também, na 

estrutura educacional de modo geral. Infelizmente, o sistema que organiza estas 

políticas, não valoriza a profissão, por isso, o salário defasado do professor está 

associado à visão fragilizada que a sociedade tem do docente.  

As questões acima mencionadas refletem diretamente na falta de motivação 

desse profissional e, também, da demanda de alunos que necessitam e têm o direito 

ao acesso à escolarização, o que nem sempre se concretiza, pois a oferta de 

instituições de ensino é bem menor do que a demanda que busca por esse 

atendimento.  

 

De acordo com Libâneo (1998):  

 

[ ] há muitas tarefas pela frente, entre elas, a de resgatar a 
profissionalidade do professor, redefinir as características da 
profissão, fortalecer as lutas sindicais por salários dignos e condições 
de trabalho. É preciso, junto com isso, ampliar o leque de ação dos 
sindicatos envolvendo também a luta por uma formação de qualidade, 
por uma cultura do profissionalismo, de modo que a profissão ganhe 
mais credibilidade e dignidade profissional. (p.49) 

 

 Trazendo para a reflexão Libâneo e Pimenta (1999): 

 

Atualmente, em boa parte dos cursos de licenciatura, a aproximação 
do futuro professor à realidade escolar acontece após ele ter passado 
pela formação “teórica”, tanto na disciplina especifica como nas 
disciplinas pedagógicas. O caminho deve ser outro. Desde o ingresso 
dos alunos no curso, é preciso integrar os conteúdos das disciplinas 
em situações da prática que coloquem problemas aos futuros 
professores e lhes possibilitem experimentar soluções. Isso significa 
ter a prática, ao longo do curso, como referente direto para contrastar 
seus estudos e formar seus próprios conhecimentos e convicções a 
respeito. Ou seja, os alunos precisam conhecer o mais cedo possível 
os sujeitos e as situações com que irão trabalhar. (p.29) 
 

 

Entendemos que na formação de um professor seja necessária a discussão, a 

troca, a interação com o outro e com os outros saberes. 

Para afirmar a educação como interação, Tardif (2005) parte do pressuposto 

de que a prática educativa constitui uma das categorias fundamentais da atividade 

humana (p.152), como a socialização, e apresenta a discussão como o meio educativo 
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no qual a formação ocorre (p.165). Define os professores como pessoas que possuem 

saberes sociais e saberes pedagógicos, portanto saberes docentes, profissionais.  

 Um dado que merece destaque é em relação aos saberes plurais 

(diversificados) que os professores vão agregando ao longo de sua trajetória formativa 

para contemplar grande parte das exigências da carreira docente, por isso a 

importância de transitar pelas diversas áreas do conhecimento (ex.: filosofia, 

sociologia, antropologia, entre outras). Para Tardif (2005) o professor deve se 

apropriar das teorias referentes à sua disciplina, dominar seguramente sua matéria 

para que possa atrelar isso ao cotidiano dos alunos, enfatizando sempre os saberes 

práticos com os saberes teóricos. 

 Destacamos também a importância de incentivar os alunos para que sejam 

ativos dentro do processo de ensino aprendizagem e não meramente sujeitos 

passivos dentro desse contexto. 

 Uma reflexão bastante interessante apontada por Tardif (2005) é referente à 

prática profissional:  

 

[ ] se uma pessoa ensina durante trinta anos, ela não faz simplesmente 
alguma coisa, ela faz também alguma coisa de si mesma: sua identidade 
carrega as marcas da sua própria atividade, e uma boa parte de sua 
existência é caracterizada por sua atuação profissional. (p. 56-57). 
 

 É fundamental que o docente estabeleça uma relação de proximidade com 

seus alunos para que conheça o seu perfil e anseios, pois, em uma relação onde há 

distanciamento, é praticamente impossível mediar e dividir informações e a troca de 

saberes, de conhecimento que cada sujeito traz em sua bagagem histórica, afinal 

somos seres formados de marcas históricas e vivências ao longo da vida. 

 Portanto, espera-se que a Universidade seja um local de estudos, pesquisas e 

acúmulo de conhecimentos para aperfeiçoamento dos discentes que nela se 

encontram. 

 Ampliaremos as discussões focando em parcerias e políticas públicas de 

investimento para esse futuro docente, no caso o aluno que está cursando a 

licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância.  

 Atualmente, muitas discussões estão acontecendo em torno desses 

investimentos de forma geral na formação docente e a possibilidade de vivenciar na 

prática os conceitos apreendidos durante o curso de licenciatura. 
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 Para elucidar, Freire (1996) destaca que a teoria sem a prática vira 'verbalismo', 

assim como a prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática 

com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da realidade. 

Será que a modalidade formativa realmente importa, para que se assegure a 

qualidade de um curso de licenciatura?  

Alguns estudos (SILVA, 2003; VALENTE e ALMEIDA, 2007) apontam que as 

exigências de um curso na modalidade a distância são maiores do que as de um curso 

presencial, se considerarmos a estrutura, a plataforma, os recursos e os instrumentos 

que são a base da configuração de cursos a distância - a dinâmica do curso favorece 

e exige maior autonomia, incentivo a leituras complementares, pesquisas 

extracurriculares etc.  

Uma amostra de que a modalidade de ensino realmente não é mais um quesito 

para medir a qualidade de um curso, é o próprio PIBID, que vem sendo oferecido em 

alguns cursos a distância. Isso parece denotar um olhar sensível de instituições que 

oportunizam que projetos como o PIBID se insiram no contexto acadêmico, 

possibilitando, ainda, uma aproximação e experiência dos licenciandos com o 

cotidiano escolar da rede pública de ensino. Nesse caso, vale ressaltar que os 

licenciandos que estão realizando a sua formação a distância, estão tendo a 

oportunidade de vivenciarem presencialmente, o desenvolvimento das atividades 

propostas e previstas pelos diferentes subprojetos ligados ao PIBID. 

Muitos estudos na área de formação de educadores dão certa conotação aos 

cursos de licenciatura em Pedagogia, de que este “futuro” professor estará habilitado 

apenas para lecionar nas séries iniciais, ou seja, sem apresentar a total abrangência 

de seu papel como profissional da educação. Para isso é importante, também, o 

constante encorajamento para que estes licenciandos procurem por uma formação 

mais adequada e embasada por teóricos que buscam atualizar os estudos na área 

constantemente e, consequentemente, busquem, também, por cursos de formação 

permanente, pois essa bagagem conceitual se faz e se fará necessária no âmbito 

educacional e em suas práticas diárias. Conforme ressaltam Gatti e Barreto (2009): 

 

Políticas na direção de qualificar melhor a educação básica passam pela 
formação pré-serviço e continuada dos docentes, mas passam também pela 
renovação constante da motivação para o trabalho do ensino, pela 
satisfação com a remuneração e a carreira, o que implica a implementação 
de várias ações de gestão do pessoal do ensino de modo integrado. 
Políticas isoladas, ações pontuais não interligadas por uma finalidade 
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comum na direção de construção de um valor social profissional não causam 
impactos relevantes. Assim, ações de diversas naturezas em relação à 
profissionalização docente necessitariam evidenciar melhorias nas 
perspectivas de carreira e alterar o imaginário coletivo relativo a esta 
profissão, tanto na sociedade em geral, como entre os próprios professores. 
(p. 256) 

 

 Com isso percebemos um posicionamento bastante revelador e incisivo por 

parte das autoras, mostrando que, além da falta de investimento, de políticas públicas 

de boa qualidade para com as escolas e docentes de forma geral, observamos um 

hiato da própria classe de professoras ao disseminar a desunião e uma categorização 

negativa em relação à carreira docente. Partindo do ponto de vista desse imaginário 

coletivo visto na citação acima, esse desprestígio e fragilidade estão muito 

concentrados em grande parte desses grupos de professores. É preciso dedicar um 

olhar mais sensível e prudente para esses profissionais no que se refere à promoção 

de uma relação mais dialógica e mais humanizada. Objetiva-se a elevação da 

autoestima e o rompimento com o isolamento muitas vezes comum no processo de 

ensino e aprendizagem, nas relações interpessoais e na dimensão dinâmica da 

escola. 

 Nota-se que é muito comum dentro das escolas, a carga maior de trabalho 

declinar-se para o/s professor/es. As cobranças em relação ao desempenho dos 

alunos, a burocracia que vem em um crescente avassalador, as reuniões de pais que 

muitas vezes são regadas de cobranças, críticas e desrespeito e, por vezes, esse 

enfrentamento é solitário por parte do professor. Ele até recorre à equipe gestora, que 

na maioria das vezes sugere que dê um jeito, que veja o lado do aluno, da família, 

enfim, poucas vezes tem voz ativa ou autonomia nas/das decisões. Em muitos casos 

o resultado é o desestímulo, o enfraquecimento físico e psicológico. Em muitos casos 

há o desligamento, desistências e exoneração, se o caso específico for dentro de 

contextos da rede pública. 

 Com base nestas reflexões, fazem-se mais do que necessárias e urgentes 

inserções de projetos, pesquisas e, principalmente, ações efetivas que enfoquem os 

docentes em trajetória formativa, pois podemos considerar que um dos principais 

fatores pela baixa atratividade na carreira docente são as vicissitudes que se 

apresentam com frequência e intensidade nas mídias (impressa e televisiva) nas 

escolas, nas comunidades, nas universidades, enfim, em vários segmentos. E 

infelizmente a ênfase maior são sempre nas notícias e índices negativos, o que ajuda 
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a explicar, de certa maneira, a falta de profissionais para atuar nas escolas, a baixa 

demanda de alunos nos cursos de licenciatura, entre outros aspectos estruturais que 

já estão instituídos há bastante tempo nesses espaços. 

 Para reiterar essas reflexões, trazemos o posicionamento de Sommer (2010): 

 

A formação de professores na modalidade a distância tem provocado 
candentes debates em nosso País. Ultrapassando a comunidade 
científica, com certa frequência tem estado na pauta da grande mídia 
e chegado ao ambiente doméstico. Talvez se possa dizer que, quando 
se trata do ensino a distância na formação continuada de professores, 
há uma aceitação crescente dessa modalidade de ensino. Entretanto, 
as resistências a tal modalidade são amplificadas significativamente 
quando o que está em jogo é a formação inicial, comumente adjetivada 
de aligeirada e certificadora, mas pouco formadora, capaz de 
aumentar os índices de professores com ensino superior, mas incapaz 
de revelar a “qualidade” da formação provida pelas mais diferentes 
instituições de ensino superior brasileiras. (p.11). 

  

 Enfatizando ainda mais a questão de que a falta de qualidade independe da 

modalidade, o mesmo autor afirma:  

 

Aliás, é preciso dizer, esses atributos parecem não ser prerrogativa da 
educação a distância, ou da formação de professores a distância, e 
sim da área da educação em geral, e isso é tão mais verdadeiro se 
passarmos nossos olhos pela ampla produção científica desenvolvida 
nos programas brasileiros de pós-graduação em educação 
(SOMMER, 2010, p.11).  

 

Para isso, ampliaremos as discussões em torno do PIBID no capítulo a seguir, 

que detalhará mais a estrutura e os fundamentos que o programa norteia e contempla.  
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CAPÍTULO II – O PIBID NO ENFRENTAMENTO DA CRISE DAS LICENCIATURAS 

  

O PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência foi 

desenvolvido objetivando a valorização dos cursos de licenciatura das Instituições de 

Ensino Superior. O Ministério da Educação, por meio da CAPES - Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior realiza a coordenação, a implantação, 

o acompanhamento, a supervisão e a avaliação dos projetos institucionais, buscando 

o aprimoramento de processos e tecnologias de ensino e aprendizagem das 

instituições participantes. 

O PIBID concede bolsas de iniciação à docência para alunos matriculados nos 

vários cursos de Licenciaturas de diversas Instituições de Ensino Superior, além de 

outras bolsas que são oferecidas para o acompanhamento das ações que serão 

desenvolvidas, a saber: Coordenação Institucional, Coordenação de Gestão e 

Processos Educacionais, Coordenação de Área, e Supervisão (esta, destinada aos 

professores das escolas públicas parceiras).   

Esta iniciativa procura dar apoio aos estudantes das licenciaturas buscando 

aperfeiçoar sua formação acadêmica tornando-os, no futuro, docentes que possam 

atender as demandas das escolas públicas do ensino básico com mais eficácia. Neste 

sentido, torna-se necessário inserir esses estudantes no cotidiano das escolas da rede 

pública de educação para que haja uma reciprocidade entre o processo de sua 

formação e a realidade vivida no espaço escolar. O Programa, por intermédio do 

diálogo constante entre teoria e prática, procura dar incentivo aos futuros docentes 

para praticarem e participarem de experiências educacionais que possam superar os 

problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem. Neste decurso, as 

escolas públicas de educação básica atuam como agentes importantes nos processos 

formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando seus professores (os 

supervisores bolsistas) como co-formadores dos futuros docentes. 

O PIBID pode ser desenvolvido em uma Instituição de Ensino Superior, quando 

tem a sua proposta institucional aprovada pela Capes e, esta proposta institucional, 

deve apresentar uma parceria com escolas públicas, de Secretarias de Educação 

municipal ou estadual segundo o decreto 7219/2010, os principais objetivos desse 

programa são: 

  incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

 contribuir para a valorização do magistério; 
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  elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica; 

  inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no 

processo de ensino-aprendizagem; 

 incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos 

processos de formação inicial para o magistério;  

  contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura.  

 

No que tange à participação das instituições de educação superior, os artigos 

19 e 20 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 estabelecem que tais instituições: 

I - possuam cursos de licenciatura legalmente constituídos e que tenham sua sede e 

administração no país; 

II - participem de programas de valorização do magistério definidos como estratégicos 

pelo Ministério da Educação; e 

III - mantenham as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias 

ao cumprimento e execução do projeto, no caso de sua aprovação.  

 Ainda, segundo o decreto 7219/2010, as instituições selecionadas deverão 

organizar seminários de iniciação à docência, prevendo a participação de estudantes 

bolsistas, coordenadores e supervisores, para apresentar os resultados alcançados, 

dar visibilidade às boas práticas, propiciar adequado acompanhamento e avaliação 

do projeto institucional e analisar seu impacto na rede pública de educação básica e 

nos cursos de formação de professores da própria instituição.  

 Acreditamos que a implantação do PIBID, a partir dos seus pressupostos e 

objetivos, vem colaborando com a aproximação das instituições formadoras com a 

educação básica, especialmente pela oportunidade aos licenciandos não só de uma 

aproximação com o cotidiano escolar, mas de uma efetiva experiência com a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art20
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docência. Reforçando a importância e relevância do PIBID, destacamos dois itens do 

Relatório de Gestão CAPES/ IDEB 2009-2011 (BRASIL, s/d):  

 

 O diálogo e a interação entre licenciandos, coordenadores e supervisores 

geram um movimento dinâmico e virtuoso de formação recíproca e crescimento 

contínuo (p. 4): O PIBID se diferencia do estágio supervisionado por ser uma 

proposta extracurricular, com carga horária maior que a estabelecida pelo 

Conselho Nacional de Educação-CNE para o estágio e por acolher bolsistas 

desde o primeiro semestre letivo, se assim definirem as IES em seu projeto. A 

inserção no cotidiano das escolas deve ser orgânica e não de caráter de 

observação, como muitas vezes acontece no estágio.  

 

 A vivência de múltiplos aspectos pedagógicos das escolas é essencial ao 

bolsista. (p. 35): Com base nos impasses que vemos surgindo, especificamente 

em torno da licenciatura ser na modalidade a distância. Na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB nº 9.394 (BRASIL, 1996 – não está nas ref. 

Bibliog.), em seu Art. 80, é estabelecido que “O Poder Público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos 

os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”, e isso significou 

a possibilidade do oferecimento de licenciaturas a distância (regularizadas 

pelos Decretos Presidenciais nºs 5.622/05; 5.773/06 e 6.303/07).  

 

É notório que o PIBID, como uma política pública na formação de professores, 

vem como um incentivo e valorização da carreira docente, já que propicia 

“oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, 

tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 

superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem” 

(BRASIL, 2010, artigo 3°, inciso IV,). O programa tem se expandido e é crescente o 

número de instituições que se interessam por ele.  

 
No ano de 2009, foram selecionados os projetos de 89 instituições 
federais e estaduais para o recebimento de bolsas e auxílios. Em 
2010, entraram no Programa mais 31 IES, comunitárias e municipais, 
e, em 2011, 104 instituições tiveram seus projetos habilitados no 
PIBID. (GATTI, 2009, p.11).  
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Dando ênfase aos aspectos estruturais do PIBID, trazemos Bahia e Souza 

(2013), que colocam: 

 

O PIBID, enquanto programa federal é o único que oferece bolsas de 
estudos a todos os envolvidos em seu desenvolvimento e aplicação, 
englobando os alunos e Professores das Licenciaturas, os 
Professores das redes públicas e, ainda, dois professores da IES para 
a coordenação geral do Programa. Este aspecto é muito significativo, 
pois incentiva pecuniariamente os docentes e futuros docentes, além 
de minimizar possíveis abandonos dos alunos por questões 
financeiras, pois muitos deles têm sua origem em famílias de baixa 
renda: Entre os estudantes dos cursos de nível superior para a 
docência, 50,4% situam-se nas faixas de renda familiar média, cujo 
intervalo é de três a dez salários mínimos. Ligeiras variações 
favorecem os estudantes das demais licenciaturas, em relação aos 
alunos de Pedagogia nas diferentes faixas salariais superiores. 
Observa-se, entretanto, uma clara inflexão em direção à faixa de renda 
mais baixa. (p.27) 

 

 

A implantação de projetos como o PIBID, além de alavancar a parceria entre 

os cursos de licenciatura e as escolas da rede pública, suscita uma importante reflexão 

que vai ao encontro do favorecimento de experiências práticas e consistentes, 

articuladas com a realidade vivenciada no âmbito da educação básica como, também, 

promove o exercício do trabalho em equipe e uma conduta docente responsável, 

consciente e rica na mediação dos conceitos pedagógicos a serem trabalhados em 

uma sala de aula. 

Para Nóvoa (2010), a questão da formação inicial nos cursos de formação de 

professores, deve ser amplamente discutida e exaustivamente trabalhada:  

 
A formação de professores deve: a) assumir uma forte componente 
prática, centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos 
concretos; b) passar para ‘dentro’ da profissão, isto é, basear-se na 
aquisição de uma cultura profissional, concedendo aos professores 
mais experientes um papel central na formação dos mais jovens; c) 
dedicar uma atenção especial às dimensões pessoais, trabalhando a 
capacidade de relação e de comunicação que define o tato 
pedagógico; d) valorizar o trabalho em equipe e o exercício coletivo da 
profissão; e) estar marcada por um princípio de responsabilidade 
social, favorecendo a comunicação pública e a participação dos 
professores no espaço público da educação. (s/p)  
 

Com base nas reflexões trazidas pelo autor mencionado, percebe-se que, 

apesar da crise das licenciaturas, pode-se observar um significativo ganho de 

visibilidade que este projeto vem alcançando e que, de certa forma, reflete direta e 
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indiretamente na inserção e permanência desses discentes no curso e na carreira 

docente.  

Vale registrar que a estruturação do projeto-PIBID segue uma dinâmica de 

implantação que, em essência, torna imprescindível a parceria entre as IES – 

Instituições de Ensino Superior interessadas e as escolas públicas, municipais ou 

estaduais.  

A potencialização dessa parceria apoia-se na organização e elaboração de um 

projeto institucional atrelado a outros subprojetos para cada Licenciatura envolvida no 

programa, os quais devem ter como base o constante diálogo entre a Universidade e 

a realidade vivida das escolas envolvidas. 

Os quesitos que validam a inserção dos interessados e futuros participantes do 

programa são: 

 O aluno: que deve estar regularmente matriculado em curso de licenciatura que 

integra o projeto institucional da instituição de educação superior, com 

dedicação de carga horária mínima de trinta horas mensais ao PIBID; 

 O coordenador institucional: é indicado um professor da instituição interessada 

que será o responsável perante a CAPES por garantir e acompanhar o 

planejamento, a organização e a execução das atividades de iniciação à 

docência previstas no projeto de sua instituição, zelando por sua unidade e 

qualidade; 

 O coordenador de gestão e processos educacionais: indicado também pela 

instituição interessada tem um papel de apoio ao coordenador institucional; 

 O coordenador de área: é um professor da instituição interessada, que possui 

vínculo com a licenciatura que será oferecida, e que será o responsável pelo 

Subprojeto dessa licenciatura.  

 O supervisor: é selecionado um professor da escola pública onde um 

determinado subprojeto será desenvolvido. É responsável por acompanhar e 

supervisionar as atividades dos bolsistas de iniciação à docência. 

Ressalta-se aqui importância de se expandirem as pesquisas e os dados 

levantados no projeto/PIBID a fim de que se tornem a razão e o incentivo a 

investimentos futuros em outras políticas. Neste sentido é perceptível que a expansão 

do projeto vem acompanhada de crescentes investimentos2, e contempla aquilo que 

                                                           
2 Fonte: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid 
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se avalia como indispensável na construção da identidade e formação docente, pois 

possibilita, concomitantemente, o exercício da docência e do campo da pesquisa-

investigação dos licenciandos atuantes no projeto. Este é um dado muito significativo 

no que tange ao encorajamento dos licenciandos à carreira docente, além de diminuir 

possíveis evasões dos alunos por questões financeiras, visto que grande parte vem 

de famílias de baixa renda. 

Outra informação pertinente para compreender melhor a organização do 

programa, é a quantidade de bolsas concedidas às instituições parceiras: 

 

Bolsas concedidas pelo Pibid e pelo Pibid Diversidade - 2014: 

Tipo de Bolsa Pibid Pibid Diversidade Total 

Iniciação à Docência 70.192 2.653 72.845 

Supervisão 11.354 363 11.717 

Coordenação de Área 4.790 134 4.924 

Coordenação de Área de Gestão 440 15 455 

Coordenação Institucional 284 29 319 

Total 87.060 3.194 90.254 

  

Fonte: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados - acesso em 28.04.15 

 

 

 Um dado importante que merece destaque é o valor da bolsa para os 

licenciandos (R$ 400,00 – em abril/2015, para 32 horas de dedicação mensal ao 

projeto) e que, em alguns casos, é superior aos salários pagos por algumas 

instituições de ensino privadas que contratam licenciandos para uma carga horária de 

8h diárias. Em relação ao valor da bolsa para o supervisor/professor da escola pública 

parceira (R$ 730,00 para o cumprimento de 32h mensais), é também considerado um 

valor significativo diante do piso salarial ser de R$ 1.917,78 de acordo com o MEC 

(Ministério de Educação) ou da média salarial do professor, de um modo geral para 

cumprir 40h. 

 Esses dados reforçam a valorização, o incentivo e o empenho do projeto na 

inserção e permanência de seus envolvidos e corporifica um claro enfrentamento 

perante a crise das licenciaturas. A busca constante pela qualidade no projeto em dar 

recursos materiais e um bom aporte teórico aos envolvidos demonstra uma 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados
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preocupação real em melhorar este quadro crítico e preocupante no panorama de 

nossa educação atual. 

 A questão da valorização docente implica diretamente na qualidade da 

formação e a atuação dos futuros professores em sua prática profissional. Parte-se 

do princípio que a qualificação de um bom professor reside na ação ininterrupta de 

estudo e aperfeiçoamento no campo da pesquisa, uma vez que nosso sistema 

educacional passa por constantes mudanças que não permeiam a valorização 

salarial, fato que dificulta o empenho deste em sua qualificação profissional.  

 Iniciativas como PIBID e, talvez, tantas outras que virão, devem ir além e 

fomentar nos futuros docentes reflexões sobre a prática docente na atualidade. Os 

profissionais da educação devem exigir o resgate da importância de seu papel social, 

pois, se deixar ao encargo de governos e projetos educacionais esporádicos e 

partidários, corre-se o risco da educação pública bem com o docente ficarem em 

segundo plano ou, por vezes, esquecidos na história.  

Esta conscientização deve brotar efetivamente dentro de todos os cursos de 

licenciatura em Pedagogia com o intuito de desenvolver o senso crítico, social, moral 

e humano de nossos alunos. Por isso é muito importante e urgente que as instituições 

repensem e replanejem seus currículos para que se possa iniciar essa “reforma 

educacional” e formar profissionais gabaritados e munidos de conhecimento 

consistente para cobrar diretamente as autoridades políticas de nosso país. 

Com isso, busca-se estruturar melhor a forma de atuação do professor em sala 

de aula, ou seja, muni-lo de ferramentas eficazes para prática docente em escolas 

públicas. Vale dizer que o distanciamento entre as demandas trazidas à baila pela 

escola pública e o currículo trabalhado nas IES causam certa aflição interrogativa aos 

discentes pibidianos: “como dar uma boa aula de Língua Portuguesa?” ou “Como 

ensinar Matemática de forma prazerosa e significativa para nossos alunos?” – estas, 

dentre tantas outras questões surgem nas discussões das reuniões formativas e/ou 

pedagógicas, bem como em conversas informais que alguns alunos mantêm com os 

seus supervisores. 

Estes questionamentos acontecem comumente, pois o projeto possibilita aos 

alunos vivenciarem práticas que os colocam de frente com situações inquietantes, 

compelindo-os a buscar possíveis “respostas” norteadoras.  

Outro dado a ser ressaltado em relação às diretrizes do PIBID, é sua 

desvinculação em relação ao estágio obrigatório presente nos cursos de Pedagogia, 



41 
 

no que tange às atividades e ao próprio envolvimento e autonomia que os alunos têm 

dentro dos espaços escolares na dinâmica deste programa. 

O que podemos observar nos relatos das entrevistas concedidas por alguns 

alunos participantes do PIBID é que o índice de procura dos alunos vem aumentando, 

isso se deve à ampla divulgação por meio da secretaria acadêmica do curso 

(Pedagogia), bem como, pelos relatos desses alunos em relação aos aprendizados 

consolidados nas vivências com o projeto. 

É um dado bastante significativo, já que muitas discussões e vivências 

ocorridas no decorrer do curso e do projeto trazem fortemente a reflexão sobre a 

permanência e a fragilidade da carreira docente. O PIBID, de forma gradativa, vem 

mudando certas concepções e discursos sobre a importância de ser professor e de 

que podemos e devemos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não obstante, 

o projeto fortalece as escolas públicas envolvidas nas parcerias, bem como 

proporciona uma maior visibilidade para as IES que encabeçam o projeto. 

 Outra informação merecedora de destaque na presente reflexão refere-se a um 

importante estudo nacional, realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC, 2014), que 

avaliou o PIBID envolvendo 20.115 sujeitos (332 Coordenadores Institucionais; 1.486 

Coordenadores de Áreas; 2.074 Supervisores e 16.223 Licenciandos) – os dados e 

as análises reforçam o conceito valoroso e a positividade crescente do projeto dentro 

das escolas estaduais e/ou municipais, parceiras das IES envolvidas: 

 

Observou-se como o PIBID é valorizado em todos os níveis, por todos 
os participantes que responderam os questionários. Os depoimentos 
são muito positivos, em sua imensa maioria; os detalhes oferecidos 
para justificar essa positividade são inúmeros e se expressam nas 
contribuições descritas. Aprimoramentos devem ser implementados 
ante o valor atribuído à sua metodologia e às insistentes colocações 
sobre a necessidade imperativa de sua continuação pelo seu papel de 
dar valor novo às licenciaturas nas IES, de melhor qualificá-las e a 
seus docentes, de propiciar melhor formação aos futuros professores 
da educação básica, de trazer contribuições aos Professores 
Supervisores e suas escolas, ao ensino pela criatividade didática. Sem 
dúvida, pelos dados até aqui analisados, esse é um programa de 
grande efetividade no que se refere à formação inicial de professores 
(p. 103) 

 

Acreditamos que o propósito do PIBID é a contribuição na trajetória formativa 

docente e que esta pode amenizar a crise que as licenciaturas enfrentam no cenário 

educacional do país.  
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CAPÍTULO III – O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

A presente pesquisa, de cunho qualitativo, fundamenta-se em Bicudo e 

Espósito (1994), considerando-se o rigor e a objetividade para a análise dos dados 

obtidos, por meio das descrições dos sujeitos: 

 

[ ] os dados não são descobertos ou não existem a priori, mas se 
constituem na experiência do sujeito que os vivencia. Buscam-se os 
significados dos eventos vividos pelos sujeitos da pesquisa, obtidos 
através de expressões claras sobre as percepções que o sujeito tem 
daquilo que está sendo investigado e que são expressões descritas 
para o pesquisador, pelo próprio sujeito que as percebe. Os dados 
são, pois, as situações vividas pelos sujeitos que são tematizadas por 
eles, conscientemente nas descrições que faz. Ao descrevê-las, 
espera-se que os sujeitos simplesmente relatem de modo preciso o 
que ocorre com eles ao viver suas experiências. (p. 28) 

 

É importante ressaltar a complexidade que se apresenta para a busca das 

representações dos sujeitos frente às suas experiências, assim, consideramos que a 

abordagem qualitativa possibilita um aprofundamento e adensamento das análises, 

levando-se em conta um número menor de sujeitos envolvidos na investigação: 

 

[ ] nesta abordagem trabalha-se com um número menor de sujeitos do 
que em outras abordagens. Primeiro, e principalmente, porque a partir 
de um certo número de sujeitos as descrições tendem a evocar 
significados percebidos como equivalentes pelo pesquisador e só ele 
– o pesquisador – ao olhar atentamente as descrições obtidas é que 
se declara satisfeito, considera que é suficiente, pelo menos por 
enquanto, os conhecimentos obtidos, pois estes permitem que o 
fenômeno se mostre para ele, numa ou mais perspectivas mas não 
em todas. Segundo, porque esta abordagem pressupõe um 
envolvimento pessoal do pesquisador no mundo-vida dos sujeitos da 
pesquisa. (p. 29) 

 

Definimos como sujeitos3, quatro licenciandas, duas supervisoras e uma 

coordenadora de área participantes do Subprojeto Pedagogia EAD, de uma IES 

particular, localizada em São Paulo. O critério para a seleção das quatro licenciandas 

considerou o tempo de experiência no PIBID – pelo menos um ano – por entendermos 

a importância de possuírem uma bagagem prática, mais concreta. No caso das 

supervisoras, foram selecionadas duas – uma de cada segmento atendido no projeto 

                                                           
3 Como todos os sujeitos são do sexo feminino, serão tratados por licenciandas/alunas; supervisoras e 

coordenadora de área. 
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– a saber: uma atuante nas SIEF e uma atuante na EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). Todos os sujeitos envolvidos na pesquisa (sete sujeitos) assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 1). 

Para a coleta dos dados, optamos pela aplicação de um questionário para o 

delineamento do perfil (Apêndice 2) e, também, pela realização de entrevistas com 

um roteiro pré-definido (Apêndice 3), para o aprofundamento das discussões sobre o 

envolvimento e a participação dos sujeitos no subprojeto do PIBID.  

A organização dos procedimentos para a realização das entrevistas teve como 

referência Szymanski (2010), tanto para a elaboração do roteiro, quanto para a 

condução da entrevista:  

 

[ ] a entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de 
interação humana, em que estão em jogo as percepções do outro e de 
si, expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações para os 
protagonistas: entrevistador e entrevistado. Quem entrevista tem 
informações e procura outras, assim como aquele que é entrevistado 
também processa um conjunto de conhecimentos e pré-conceitos 
sobre o entrevistador, organizando suas respostas para aquela 
situação. A intencionalidade do pesquisador vai além da mera busca 
de informações; pretende criar uma situação de confiabilidade para 
que o entrevistado se abra. Deseja instaurar credibilidade e quer que 
o interlocutor colabore, trazendo dados relevantes para o seu trabalho. 
(p. 12)  

 

  Para a análise dos dados e organização das categorias, nos apoiamos em 

Franco (2003), considerando a importância do caráter reflexivo, por meio da “análise 

de conteúdo” das entrevistas: 

 

[...] a fala humana é tão rica que permite infinitas extrapolações e 
valiosas interpretações. Mas é dela que se deve partir (tal como 
manifestada) e não falar “por meio dela”, para evitar a possível 
condição de efetuar uma análise baseada, apenas, em um exercício 
equivocado e que pode redundar na situação de uma mera projeção 
subjetiva. Os resultados da análise de conteúdo devem refletir os 
objetivos da pesquisa e ter como apoio indícios manifestos e 
capturáveis no âmbito das comunicações emitidas. (p. 23) 

  

Para apresentar uma contextualização mais clara, informamos que o PIBID foi 

implantado na instituição pesquisada no ano de 2012 o que representou uma 

importante aproximação com a Educação Básica expressada pelas ações 

desenvolvidas pelos Subprojetos nas escolas da rede pública de ensino. Hoje (2015), 



44 
 

a instituição conta com 7 subprojetos que são desenvolvidos em 22 escolas públicas 

parceiras e conta com o envolvimento de 320 bolsistas. 

Vale ressaltarmos, novamente, que os sujeitos da pesquisa (as licenciandas e 

a coordenadora de área) são vinculados ao curso de Pedagogia a distância da 

instituição selecionada e que a experiência da inserção nas escolas públicas parceiras 

para a aplicação das diversas atividades propostas pelo subprojeto, ocorrem 

presencialmente.  

O acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas licenciandas bolsistas 

é realizado pelas supervisoras das escolas parceiras, bem como pela coordenadora 

de área - este contato presencial é necessário para que seja garantido o cumprimento 

da carga horária estabelecida pela CAPES, para a inserção dos licenciandos na 

escola. 

Sabemos que uma das exigências no curso de Pedagogia é a realização do 

estágio obrigatório, presencialmente, mesmo no curso a distância. É importante 

mencionar que a proposta do PIBID não pode ser confundida com o estágio obrigatório 

porque o objetivo é a “iniciação à docência” por meio de procedimentos muito 

específicos e diferenciados da estrutura comum de realização do estágio. 

 

3.1 APLICAÇÃO, TABULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Para a aplicação do questionário e realização das entrevistas foram agendados 

horários individuais com todos os sujeitos da presente pesquisa, buscando deixá-los 

o mais à vontade possível, para não sofrerem nenhum tipo de influência e/ou não se 

intimidarem pela presença de outros participantes. 

As transcrições das entrevistas estão apresentadas no Apêndice 4 e, para a 

identificação dos sujeitos, utilizamos a seguinte nomenclatura:  

- Licenciandas: Aluna A, Aluna B, Aluna C, Aluna D 

- Supervisoras: S.A, S.B  

-Coordenadora de área: CA  
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3.1.1 – Tabulação dos dados do questionário – perfil dos sujeitos 
 

Quadro 1– Idade das participantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 2 – Formação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Tempo de participação no projeto/ Pibid 

 

 

 

 

 

 

 

Até 20 anos ----------- 

De 21 a 25 ----------- 

De 26 a 30 01 

De 31 a 40 04 

Acima de 41 02 

Alunas Formação  

A Ensino Médio Regular 

B Magistério 

C Ensino Médio Regular 

D EJA 

Supervisoras Formação  Pós-Graduação 

A 
Magistério 

Psicopedagogia 
em Ed.Infantil 

B 
Ensino Médio Regular 

Docência em 
Ens.Superior 

Coord. área Formação  Pós- Graduação 

CA Ensino Médio Regular Mestrado em 

Educação 

Aluno A 1 ano 

Aluno B 2 anos 

Aluno C 1 e 7 meses 

Aluno D 1 ano e 7 meses 

Supervisor A 3 anos 

Supervisor B 2 anos e 6 meses 

Coord de Área 1 ano 
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3.1.2 – Agrupamento das respostas das entrevistas, por questão 

 

 Conforme a metodologia de análise de conteúdo (FRANCO 2003), após as 

transcrições das entrevistas, iniciamos os procedimentos para a definição das 

categorias de análise. A primeira etapa foi a de, após a leitura e releitura das 

transcrições, realizamos o agrupamento dos trechos das falas dos sujeitos, 

considerados relevantes, por questão – conforme apresentação abaixo: 

 
Indicador: Questões para as alunas: 
QUESTÃO 1 Porque decidiu ser professor (a)? Alguém influenciou (família, amigos, professores que teve)? 
QUESTÃO 2 Como foi a decisão de se inscrever para atuar no projeto- PIBID/ Pedagogia EAD? 
QUESTÃO 3 Você sente alguma dificuldade em atuar com os/as alunos/as da rede pública de ensino? 
QUESTÃO 4 Como você avalia o seu desempenho junto aos alunos da escola em que aplica o projeto? Foi difícil se adaptar a 
um contexto escolar já estabelecido? Como é a sua relação com os outros licenciandos do projeto? Com os gestores da escola 
atuante e do/a coordenador/a do projeto? 
QUESTÃO 5 E a relação com o/a supervisor/a? 
QUESTÃO 6 Você sente que o PIBID propiciou mudanças significativas em sua atuação docente? De que forma? 
QUESTÃO 7 Está valendo a pena participar do PIBID/ Pedagogia EAD? Por quê? 
 
 
 
 
 

ALUNAS QUESTÃO 
1  

QUESTÃO 
2  

QUESTÃO 3  QUESTÃO 4  QUESTÃO 5  QUESTÃO 6  QUESTÃO 7  

Aluna A ...Não, 
ninguém me 
influenciou. 

...porque eu 
estou com 
40 anos, 
iniciando 
uma 
faculdade e 
como que eu 
iria começar 
em sala de 
aula. Eu 
acho que foi 
a minha 
preocupação 
maior. E o 
PIBID pra 
mim foi algo 
que abriu 
portas, uma 
iniciação 
dentro da 
sala de aula! 

...não, eu sou 

assim (risos) 
pensamento de 
Freire e de 
Saviani, meus 
filhos estão em 
escola pública, 
eu acho que a 
gente tem que 
acreditar na 
escola pública! 
É eu acredito 
mesmo que a 
escola 
particular virou 
um cartel, 
acabam 
avacalhando 
mesmo as 
escolas 
públicas. 

...Olha, eu 
acho que o 
meu 
desempenho 
está sendo 
satisfatório 
(risos). Está 
sendo um bom 
desempenho, 
até porque, 
somos uma 
equipe. Não 
tem nada 
assim, 
individualista. 
A gente 
realmente 
trabalha em 
equipe, a 
gente troca 
ideias nas 
reuniões, 

Ah! É ótima! 
Não posso 
nem falar!!! Eu 
sempre a 
elogio, mas 
não de uma 
forma assim, 
de “puxar o 
saco” não eu a 
elogio como 
forma de 
motivação, 
porque eu 
acho que são 
poucas as 
pessoas, que 
querem 
assumir um 
compromisso a 
mais. 

Olha, 
mudança 
significativa 
sim, e óbvio 
porque a gente 
em sala de 
aula, a gente 
está entrando 
em várias 
salas de aula, 
são várias 
crianças, são 
vários 
professores...a 
gente tem que 
ter flexibilidade 
de poder 
trabalhar com 
o outro. 
Respeitar o 
pensamento 
do outro, então 
isso tudo é um 
aprendizado, e 
não tem preço 
que pague, 
não tem nada 
que pague! 

O PIBID, as 
professoras nos 
deixam assim 
muito à vontade, 
muito à vontade 
mesmo! Tipo 
assim, você 
entrou elas ficam 
olhando, vendo 
você atuar. Então 
é uma coisa 
totalmente 
diferente, e isso, 
é o que vai me 
compor como 
professora! 

Aluna B ...E na 
conclusão 
do meu 
curso de 
magistério, 
através de 
estágio e 

...eu não 
busquei 
saber do que 
se tratava o 
PIBID, eu fui 
é... assim, eu 
sabia que 

Muito pelo 
contrário, eu 
tenho um perfil 
muito forte com 
a rede pública. 
Eu estou 
trabalhando 

...E a escola 
onde a gente 
está 
desenvolvendo 
o projeto, foi 
uma escola 
que nos 

Ela é uma 
pessoa 
comprometida, 
responsável, 
enfim, 
admirável. Eu 
vou ser muito 

Está muito 
explícito que 
realmente o 
projeto é uma 
coisa muito 
gostosa. Tanto 
que quando 

Na vida da gente, 
o ano passado 
eu não 
trabalhava, então 
era dedicação 
total, e esse ano 
eu estou com 
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tudo mais, 
eu falei: 
Jamais eu 
vou ser 
professora! 
Não é isso o 
que eu 
quero! 
Menina 
nova...mas 
uma coisa 
que me 
identifiquei 
muito, que 
eu já sabia 
que eu 
queria, era a 
psicologia, 
porque eu 
gosto muito 
de tratar 
com as 
pessoas, é, 
analisar as 
pessoas eu 
tenho um 
“feeling” 

muito forte 
com essa 
questão de 
percepção e 
seguir a 
minha vida. 

era um 
projeto, 
sabia que 
era um 
projeto 
envolvendo: 
contos, 
poemas e 
outras 
histórias, e 
que,  isso 
seria um 
desafio pra 
mim. Por 
quê? Eu 
venho de um 
perfil, de não 
leitora, 
então, eu 
não fui uma 
aluna 
estimulada a 
leitura, 

atualmente, 
estou tendo a 
oportunidade 
de presenciar 
os alunos da 
escola 
particular eu 
não falo tanto 
pelo ensino em 
si ou é, ou pelo 
procedimento 
mas, falo como 
recursos e por 
incrível que 
pareça uma 
escola 
particular ela é 
rica, em 
recursos, ela 
desenvolve 
projetos muito 
interessantes, 
mas a escola 
pública, ela tem 
muitas coisas 
boas, mau 
exploradas. 

abraçou. 
Então, da 
mesma forma 
que nos 
abraçou, nós 
tivemos a sorte 
de ter um 
grupo também 
comprometido. 
Então, esse 
grupo 
comprometido 
com a escola 
aberta, só 
poderia 
resultar num 
bom trabalho! 
Então, fomos 
muito bem 
recebidos, os 
alunos já nos 
reconhecem 
como as 
meninas do 
projeto- PIBID, 
e já sabem que 
é dos contos, 
poemas e 
outras 
histórias. 

sincera para 
você, se eu 
conseguir ser 
um terço do 
que ela é, eu já 
agradeço! 

houve a 
renovação eu 
participei da 
seleção de 
novo, por 
conta que 
realmente eu 
gosto, eu 
quero 
permanecer, e 
vivenciar 
novos 
desafios! 

muitas coisas 
acontecendo, 
mas eu estou 
priorizando 
também o PIBID, 
então realmente 
o PIBID, ele 
contribuiu muito 
para esse meu 
retorno para área 
educacional. 

Aluna C ...Optei pelo 
magistério e 
apoiada 
pelos meus 
pais que 
achavam 
sempre uma 
profissão 
linda, 
sempre tive 
o maior 
apoio deles! 

...O que 
fazer? Na 
mesma 
semana 
surgiu o 
projeto, uma 
menina, uma 
moça ali 
divulgando, 
eu falei é 
agora, é uma 
oportunidade 
para viver 
essa 
experiência, 
para o 
crescimento 
e uma ajuda 
necessária. 

...Eu estou 
trabalhando 
atualmente, 
estou tendo a 
oportunidade 
de presenciar 
os alunos da 
escola 
particular eu 
não falo tanto 
pelo ensino 
em si ou é, ou 
pelo 
procedimento 
mas, falo 
como 
recursos e 
por incrível 
que pareça 
uma escola 
particular ela 
é rica, em 
recursos, ela 
desenvolve 
projetos muito 
interessantes, 

...Parceria, 
troca de 
experiência, de 
atividades, é 
uma coisa 
assim, 
crescimento 
assim pra 
todas 

Toda a dúvida 
a gente manda 
e-mail para a 
supervisora 
principalmente, 
a gente manda 
um “help” para 
supervisora e 
para você 
mesma, e é 
isso. 

Sim, positivo. 
Porque é na 
troca de 
experiência 
que a gente 
vai adequando 
o nosso estar 
na sala de aula 
porque na 
hora lá da 
dificuldade eu 
lembro de algo 
que a TMB me 
fala, que 
alguma outra 
aluna, ou 
professora me 
fala... 

Sim, está 
valendo muito a 
pena, porque 
quando eu entrei 
eu não sabia, 
muito assim o 
que eu iria 
enfrentar mas, é 
um auxilio muito 
grande. Aquilo 
que vocês têm 
falado, algo para 
incentivar a 
gente prosseguir, 
eu estava com 
muito medo, eu 
falei: Meu Deus, 
e esse retorno, 
como será? 

Aluna D Professores, 
que eu tive 
lá onde eu 
estou 
atuando no 
PIBID na 

...mas eu me 
interessei 
porque eu 
tinha muita 
vontade de 
estar dentro 

Não, eu tinha 
também uma 
preocupação 
mas, ao 
contrário, eles 
são muito 

Um pouco, no 
início eu ficava 
meio receosa 
mas, aí com 
toda a 
experiência da 

Muito boa. 
Tanto com a 
supervisora, 
tanto com as 
pessoas da 
escola, por eu 

Sim, muitas, 
porque foi 
derrubando 
barreiras. O 
medo, que é 
uma coisa... 

...Principalmente, 
por esse contato 
direto com os 
alunos e outra 
coisa que está 
me ajudando 
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EJA, que me 
incentivaram 
a estudar, 
fazer algo 
diferente na 
vida, me 
formar em 
alguma 
coisa, e por 
ver o 
trabalho 
deles, me 
interessei na 
área da 
Pedagogia. 

da sala de 
aula, de ter 
esse contato 
porque eu 
ainda não 
trabalho na 
área, ainda 
era 
vendedora 
de loja e 
para mim foi 
a 
oportunidade 
certa de 
conhecer 
aquilo que 
eu decidi 
estudar! 

abertos, tão 
dispostos a 
querer 
aprender 
mesmo, e até 
mesmo por ser 
aonde eu moro, 
eu conheço 
praticamente 
muitos, eu 
encontro na 
rua, é muito 
gratificante, é 
gostoso! 

minha 
supervisora, fui 
me adaptando, 
primeiro que 
era tudo muito 
novo na 
escola, ver 
como que tinha 
que trabalhar. 
Hoje, eu já me 
sinto muito 
bem com eles, 
já tenho total 
segurança 
para ficar com 
eles. 

já ter sido 
aluna de lá, 
então já 
conheço muito, 
já tenho aquele 
contato. 

você estuda ali 
na teoria, 
agora quando 
chega na 
prática para 
mim foi 
quebrar as 
barreiras, foi 
me mostrando 
que eu 
consigo sim, 
que eu posso 
terminar até o 
fim que eu vou 
conseguir. 

muito até mesmo 
nos trabalhos 
escolares, na 
faculdade, são as 
reuniões 
formativas. Tanto 
que na última 
reunião, todo o 
tema que a 
professora 
convidada Cintia 
falou, foi o que eu 
tive que fazer no 
outro dia na sala 
de aula... 

 
 
 
Indicador: Questões para as supervisoras: 
QUESTÃO 1 Porque você decidiu ser professora? Alguém te influenciou, a família, amigos, algum professor que você teve? 
QUESTÃO 2 Porque você se interessou em participar do processo seletivo de supervisora do PIBD da Pedagogia da EAD? 
QUESTÃO 3 Você teve dificuldades para a atuação no início do projeto- quais? Como enfrentou ou resolveu isso? Teve 
problemas com os gestores ou outros professores? 
QUESTÃO 4 Como você avalia a sua relação com os/as os/as alunos/as licenciandos/as do curso de Pedagogia que você 
supervisiona? Os alunos licenciandos estão indo bem? Os/as alunos/as da educação básica aceitam positivamente a 
proposição das atividades? E você está satisfeito (a)? Há alguma situação complicada de relacionamento ou de aprendizagem 
com algum aluno licenciando do curso de Pedagogia ou o aluno atendido pelo projeto? 
QUESTÃO 5     E a relação com a coordenação do projeto PIBID? 
QUESTÃO 6 Está valendo a pena participar do PIBID? Por quê?  
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Indicador: Questões para a coordenadora de área: 
Questão 1 Porque se interessou em participar do processo seletivo de coordenador/a de área do PIBID/ Pedagogia/EAD? 
Questão 2 Você teve dificuldades para a atuação no início do projeto - quais? Como enfrentou ou resolveu isso? 
Questão 3 Como você avalia a sua relação com os/as os/as alunos/as licenciandos/as do curso de Pedagogia que você 
acompanha e com a/s supervisora/s que orienta?  
Questão 4 Está valendo a pena participar do PIBID? Por quê? 

 

 

Supervisoras QUESTÃO 1  QUESTÃO 2  QUESTÃO 3  QUESTÃO 4  QUESTÃO 5      QUESTÃO 6 

S-A Quem me 
influenciou 
primeiro, foi 
minha mãe, por 
isso até o relato, 
dela ter 
estudado tão 
pouco, e saber 
tanto, então ela 
falava que o 
sonho seria ser 
professora e 
desde pequena 
eu gostava de 
contar histórias e 
brincar de 
escolinha. 

Primeiro pelo 
incentivo da 
minha diretora e 
depois porque 
eu já tive o 
privilégio de 
trabalhar com 
uma turma de 
magistério, antes 
que terminasse 
que foi muito 
bom... 

Com os 
gestores, de 
maneira 
nenhuma. É, na 
verdade nem 
tive, foi muito 
tranquilo. Os 
professores é 
que acabavam 
depois na 
primeira 
chamada 
quando era a 
Josefa, falou 
sobre o projeto, 
eles ficaram 
meio inseguros, 
ninguém queria, 
ficou todo mundo 
com medo... 

(Risos) a minha 

relação com elas 
é muito boa, 
assim uma 
relação de troca 
mesmo, quando 
elas têm alguma 
dúvida elas 
perguntam 
geralmente há 
uma troca muito, 
muito boa... 

(Risos) a relação 
também é muito 
boa, assim, a 
gente se sente 
agraciado 
mesmo, porque 
eu sinto que a 
reciprocidade é 
verdadeira 

também! 

Está valendo 
muito a pena! 
Então, é que 
nem ontem, 
assim quando a 
gente precisa 
ficar até mais 
tarde, no projeto, 
que às vezes 
extrapola as 
horas que a 
gente tinha 
pensado em 
fazer... 

S-B Não, não 
influenciou. Eu 
decidi porque na 
época para mim 
era a faculdade 
mais barata, e 
daí eu fui fazer 
Pedagogia só 
que conforme eu 
estava fazendo, 
estudando, 
fazendo estágio, 
eu me apaixonei 
e hoje eu sou 
muito feliz 
fazendo isso. 

Porque eu achei 
uma 
oportunidade 
nova para mim, 
eu tinha acabado 
de me formar, 
achei 
interessante e 
pela troca de 
experiência que 
me falaram que 
eu ia ter, e para 
acrescentar mais 
na minha 
carreira. 

(Tempo para 
responder) Ah eu 
tive alguns 
problemas, 
inicialmente eu tive 
problema com as, 
alunas, eu acho 
que existia uma 
expectativa da 
parte delas, de 
encontrar uma 
escola que tivesse 
uma estrutura 
estabelecida e lá 
no Clarice, 
infelizmente não 
tinha por conta de 
uma mudança 
recente  que 
fizeram na escola, 
e aí eu tive essa 
dificuldade, elas as 
alunas não me 
acharam 
preparadas, daí eu 
fui buscar 
melhorar, fui fazer 
pós-graduação em 
docência, para ver 
se, o que estava 
faltando em mim e, 
também para 
melhorar na gestão 
eu, não tive 
dificuldade, mas 
como lá é uma 
escola grande, 
eles também não 
receberam o 
projeto como eu 
esperava. 

Não, hoje está 
tranquilo. Hoje é 
outro grupo, é 
maleável, é 
flexível, e elas 
querem muito 
aprender comigo 
e eu também 
com elas, 
então...hoje eu 
não tenho 
problema 
nenhum. Eu 
estou muito 

satisfeita, os 
alunos. 

Está valendo a 
pena, ela é uma 
fofa... (risos) é 
muita gentileza, 
a gente aprende 
gentileza, a 
gente aprende a 
ter paciência 
com o aluno, que 
mais? É uma 
delícia a 
formação que 
vocês 
proporcionam 
aqui e na 
instituição a 
relação é ótima 
mesmo. 

Está valendo a 
pena participar 
do PIBID pelas 
oportunidades, 
que, que são 
oferecidas pelas 
formações. Por 
tudo que o PIBID 
tá 
proporcionando 
pra mim, 
também através 
da bolsa, por 
causa da bolsa 
eu fui fazer Pós-
Graduação. 
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Questão 1 

Bom, inicialmente em 2012 quando o projeto foi apresentado pela coordenadora do curso, eu já havia 

me interessado em participar. No entanto, havia apenas uma vaga e outra colega foi quem acabou 

tendo a oportunidade. Em 2013 o projeto cresceu e também foi se consolidando, foi sendo conhecido 

não apenas pelo curso, mas órgãos educacionais já vinham divulgando a riqueza que o PIBID 

oferecia no que diz respeito à formação docente. Com esse crescimento, o PIBID na instituição 

passou por novo edital de processo seletivo. Foi nesse momento de ampliação, que eu me inscrevi 

e fui selecionada para atuar nesse programa como coordenadora de área.  

O histórico positivo do PIBID, seu impacto na formação dos nossos alunos e alunas da graduação 

que é explicito nos congressos e eventos aqui da Universidade e também no seu desenvolvimento 

acadêmico. A peculiaridade que esse projeto apresenta no que diz respeito a inserção no cotidiano 

da escola pública sua extensão para a universidade é um projeto bastante completo. Para mim que 

trabalhei durante muito tempo com o estágio, entendi que essa era uma oportunidade importante 

também para minha formação como docente, além de compreender a responsabilidade que 

coordenador e supervisor assumem com a formação de professores e professoras com um 

diferencial para a escola pública, entendendo que através desse projeto, é possível conseguirmos 

suprir algumas das lacunas existentes numa licenciatura.  

Questão 2 

No início precisei me inteirar da proposta do projeto, dos trâmites burocráticos que são de 

responsabilidade do coordenador de área e compreender como o projeto já vinha caminhando até 

então. Isso foi um processo de adaptação natural que todos nós passamos ao iniciarmos um novo 

trabalho. E o fato de trabalhar com mais duas coordenadoras facilitou esse início. 

Penso que a maior dificuldade foi me deslocar até as escolas. Temos escolas de ensino fundamental 

e EJA, em que o projeto acontece no período noturno, e por se tratar de um curso EAD, essas 

escolas ficam em outro município em que temos um polo de apoio presencial e foi bastante difícil no 

início, porque eu não conhecia direito a cidade e algumas escolas ficam em bairros afastados do 

centro e algumas em regiões com índice de assaltos. Hoje isso já se amenizou, mas ainda é uma 

dificuldade nas escolas de período noturno.  

Questão 3  

Como eu falei na primeira questão, eu entendo que o coordenador de área tem uma responsabilidade 

enorme com a formação dos licenciandos e também dos professores supervisores. Por esse motivo, 

eu busco tenho uma relação bastante próxima com os bolsistas, no sentido de acompanhar o 

andamento do projeto, entrar na sala de aula com eles, provocar reflexões a partir de situações do 

cotidiano escolar, incentivá-los a participar de eventos e congressos, nós já escrevemos juntos, 

enfim, uma relação de parceria mesmo por um único objetivo que é a melhoria da qualidade da 

educação pública.  

Questão 4 
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Sim, muito, por todas as razões que eu já mencionei!  

O PIBID é uma Política Pública que deu certo, que já tem impactado positivamente a formação de 

muitos professores e professoras nas diversas esferas em que a educação acontece. O PIBID 

precisa crescer mais e mais, para que outros licenciandos, professores das IES e professores 

supervisores das escolas públicas tenham a oportunidade de vivenciar e de crescer com esse 

projeto. 

O PIBID consegue atingir também os professores que já atuam nas escolas e que ao se depararem 

com os alunos e alunas bolsistas tem a possibilidade de troca de experiências. Há muitos relatos de 

professores que trabalham em escolas em que há o PIBID que dizem de como foram confrontados 

com a postura dos alunos, com os novos conhecimentos apresentados por eles, bem como o 

entusiasmo e a esperança que trazem consigo de verem a melhoria e a valorização da educação. 

Isso vale muito a pena, com certeza.  

Com o PIBID eu tive a oportunidade de voltar para a escola pública também, de vivenciar esses 

cotidianos, mobilizando junto com os bolsistas saberes permanentemente à partir das situações do 

dia a dia, possibilitado a discussão e a reflexão das práticas e das situações de trabalho.  

Eu me sinto privilegiada por ter a oportunidade de participar do PIBID. 
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3.2 ANÁLISES DAS CATEGORIAS DEFINIDAS  

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

 

Para a definição das categorias de análise, iniciamos a segunda etapa 

metodológica: a análise dos recortes das respostas dos sujeitos, naquilo que 

convergia e/ou divergia, em interface com temas de aproximação – isso nos levou à 

definição de três categorias: a importância do PIBID para a formação do licenciando; 

valores e conhecimentos agregados; e a aproximação com a prática e com o cotidiano 

escolar.  

 

Categoria 1 - O PIBID e a formação docente 

Para as alunas: 

 

Fica evidente que o PIBID contribuiu significativamente nesse processo 

formativo e prático das alunas, pois todas relacionam essa aproximação positiva com 

o cotidiano escolar, possibilitando um olhar reflexivo e atento para o processo de 

aprendizagem dos educandos. Sentem-se, também, valorizadas e fazendo parte de 

um processo crucial na vida dos alunos das escolas envolvidas. A inserção no 

contexto escolar reforçou a convicção pela escolha e permanência na carreira 

docente. 

Esse movimento entre teoria e prática é evidenciado em discussões trazidas 

por Gatti (2009) quando enfatiza que essa vivência enriquece as reflexões teóricas e 

complementam o repensar da prática desses alunos – futuros docentes. 

Para elucidar, trazemos um recorte da fala de uma licencianda em relação ao 

PIBID: 

“Sim, positivo. Porque é na troca de experiência que a gente vai adequando o nosso 

estar na sala de aula porque na hora lá da dificuldade eu lembro de algo que a 
supervisora me falava, que alguma outra aluna, ou professora me fala... daí eu vou 
adequando no meu planejamento de aula, e é muito bom tem me facilitado muito, 
porque eu fiquei dez anos fora de sala de aula, retornei só em 2012...” (Aluna- C) 
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Para as supervisoras: 

Enfatizam a importância da valorização docente por meio do programa. 

Ressaltam a oportunidade de conduzirem uma dinâmica tão séria e significativa 

proposta pelo PIBID, fortalecendo também a inserção e permanência das alunas na 

profissão e da descoberta da identificação do segmento que desejam atuar e/ou 

permanecer quando se formarem. 

É possível observar a satisfação e alegria das supervisoras em relação à 

condução desse trabalho, pois repensam o seu papel como professoras, 

especialmente por serem co-formadoras no processo de formação das alunas 

licenciandas, assim como a formação que é realizada pela coordenadora de área junto 

às licenciandas: 

 

“Está valendo a pena participar do PIBID pelas oportunidades que são oferecidas 
pelas formações.” (S B) 
 

 

Para a coordenadora de área: 

 

Relata em vários momentos a valorosa oportunidade de inserção das alunas 

em sala de aula de forma “ativa” e que esse projeto se diferencia do estágio obrigatório 

exigido pelo curso. Elas são as condutoras das atividades e orientações dadas aos 

alunos acompanhados no projeto. Conforme a coordenadora de área: 

 

“Em 2013 o projeto cresceu e também foi se consolidando, foi sendo conhecido não 
apenas pelo curso, mas órgãos educacionais já vinham divulgando a riqueza que o 
PIBID oferecia no que diz respeito à formação docente. Com esse crescimento, o 
PIBID na instituição passou por novo edital de processo seletivo. O histórico positivo 
do PIBID, seu impacto na formação dos nossos alunos e alunas da graduação que é 
explicito nos congressos e eventos aqui da Universidade e também no seu 
desenvolvimento acadêmico” (C-A).  

 
O PIBID se caracteriza como campo e conhecimento para as aprendizagens 

práticas, porém com espaços e tempos definidos e esquematizados por suas 

considerações frente à (con)vivência entre IES e a Educação Básica. 
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É importante destacar, também, que o programa proporciona às supervisoras 

que são professoras das escolas públicas, uma formação continuada através das 

reuniões formativas na academia. E esta aproximação, as instiga a pesquisar e buscar 

possibilidades de contato com novos conhecimentos dando-lhes condições concretas 

para tal iniciativa, para que suas práticas possam ser revertidas em objetos 

significativos de aprendizagem, conforme a fala da SB: 

 

“...Por tudo que o PIBID está proporcionando pra mim, também através da bolsa, eu 

fui fazer Pós-Graduação”. 

 

Essa afirmação demonstra que o programa minimiza o distanciamento entre o 

professor da educação básica e as IES, ofertando um espaço efetivo de diálogo direto 

entre esses dois segmentos educacionais, dando visibilidade às experiências 

pedagógicas vividas pelos participantes do programa, ampliando e destacando novas 

perspectivas para outros docentes das escolas de educação básica, como um 

mecanismo de reconhecimento e valorização do trabalho do educador. 

O PIBID, portanto, apresenta-se como um espaço importante destas práxis, 

indo de encontro às lacunas e fragilidades existentes na formação de professores, 

superando-as a partir das propostas de reflexão e ação no espaço escolar, 

desencadeadas pelo programa. Conforme afirma Gatti (2010): 

 

De qualquer modo, o que se verifica é que a formação de professores 
para a educação básica é feita, em todos os tipos de licenciatura, de 
modo fragmentado entre as áreas disciplinares e níveis de ensino, não 
contando o Brasil, nas instituições de ensino superior, com uma 
faculdade ou instituto próprio, formador desses profissionais, com uma 
base comum formativa, como observado em outros países, onde há 
centros de formação de professores englobando todas as 
especialidades, com estudos, pesquisas e extensão relativos à 

atividade didática e às reflexões e teorias a ela associadas. (pág. 
1358) 
 

 

Observa-se que o PIBID vem como um aparato pedagógico-prático que rompe, 

pelo menos em parte, com o modelo fragmentado mencionado por Gatti. Por isso 

fazem-se necessários investimentos e manutenção contínua em termos conceituais 

(teóricos), formativos e relacionados à prática de todos os envolvidos com o programa. 
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Categoria 2 – Valores e conhecimentos agregados durante a atuação no projeto 

Para as alunas: 

A ampla vivência possibilitada por meio do PIBID enfatiza a alegria e satisfação 

das alunas em participar do projeto, pois alegam que romperam com alguns estigmas 

e minimizaram certas inseguranças trazidas pela falta de experiência prática na área 

pedagógica. 

Parece-nos que a aproximação com o cotidiano escolar fortalece a certeza na 

permanência e na escolha pela profissão docente, conforme as falas das alunas A e 

B: 

 
 “O PIBID, as professoras nos deixam assim muito à vontade, muito à vontade mesmo! 
Tipo assim, você entrou elas ficam olhando, vendo você atuar. Então é uma coisa 
totalmente diferente, e isso, é o que vai me compor como professora”! 
(Aluna A) 

“...então realmente o PIBID, ele contribuiu muito para esse meu retorno para área 
educacional”. (Aluna B) 

 

 Portanto, essa relação teoria-prática torna-se indispensável para a validação e 

qualidade no PIBID tendo em vista os valores e conhecimentos agregados, como, por 

exemplo: segurança em sua ação junto aos alunos das escolas; propriedade ao expor 

os conteúdos das atividades propostas; didática para com sua postura frente à sala 

de aula.  

 Desta forma podemos considerar que o PIBID, enquanto programa de incentivo 

à iniciação à docência, acaba se tornando um programa que, acima de tudo, prepara 

esses licenciandos para uma prévia de sua atuação profissional para quando já 

estiverem formados, diferente do estágio obrigatório existente na licenciatura de 

Pedagogia, quando os alunos, geralmente, podem apenas observar e registrar o que 

acompanham na rotina escolar.  
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      Para as supervisoras: 

 

As duas entrevistadas destacam a riqueza dessa prática junto às alunas 

licenciandas, bem como a importância no investimento (bolsa auxílio) para realizarem 

esse trabalho. 

Evidenciam também a estima de trabalhar com um grupo de alunas que 

preservam e valorizam o trabalho em equipe, explicitando que isso auxilia no 

enfrentamento das dificuldades e deliberações presentes no cotidiano escolar: 

 

 

“Está valendo a pena participar do PIBID pelas oportunidades, que, que são 
oferecidas pelas formações. Por tudo que o PIBID tá proporcionando pra mim, 
também através da bolsa, por causa da bolsa eu fui fazer Pós-Graduação”.(SB) 
 

 Observa-se no relato acima que, além das experiências vividas validarem a sua 

responsabilidade como co-formadoras das licenciandas, o PIBID passa a ser um 

incentivo e uma motivação para a formação continuada, trazendo-lhes um repensar 

sobre o seu papel como docentes, desencadeando-lhes o interesse de acompanhar 

as discussões mais recentes sobre a educação/ensino como um todo, fazendo com 

que estejam sempre se atualizando para corresponder às expectativas das 

licenciandas participantes do programa. 

 

Para a coordenadora de área: 

 

Relata a importância de aproximar os docentes da academia com os alunos da 

escola pública, bem como o investimento de políticas públicas como o PIBID, pois 

enfatiza a valorização pela carreira docente: 

 
 “O PIBID é uma Política Pública que deu certo, que já tem impactado positivamente 
a formação de muitos professores e professoras nas diversas esferas em que a 
educação acontece. Eu me sinto privilegiada por ter a oportunidade de participar do 
PIBID”. (CA) 
 
 As considerações acima expressas, pela coordenadora de área, estão em 

consonância com as análises do estudo avaliativo sobre o PIBID, realizado pela FCC 

(2014): 

[ ] verifica-se que o Pibid vem criando condições para um processo de 
formação consequente para o desenvolvimento profissional dos 



57 
 

docentes de modo que possam participar do processo de 
emancipação das pessoas, o qual não pode ocorrer sem a apropriação 
dos conhecimentos. O papel da docência na educação básica é vital 
na preservação de nossa civilização e no desenvolvimento das 
pessoas como cidadãos que possam ter participação efetiva para a 
melhoria das condições de vida em suas comunidades. (p. 107) 

  

 

Categoria 3 - Aproximação com a prática e cotidiano escolar 

 

Para as alunas: 

 

As alunas ressaltam a importância de vivenciarem essa prática nas salas de 

aula, onde se identificam com a turma dos alunos que aplicam o projeto, reforçando a 

escolha pela formação na licenciatura em Pedagogia. 

Valorizam também o trabalho em parceria que desenvolvem entre si, bem como 

com a supervisora que as acompanha nesse contexto. 

Sobre isso Nóvoa (2010) enaltece a importância dessa aproximação com a 

prática, pois propicia maior segurança para enfrentarem, até então, algo que era 

distante e desconhecido pelas licenciandas, a sala de aula. 

Algumas explicitam inclusive o “enigma” que seria a prática em sala de aula 

após a formação e que o PIBID traz essa tranquilidade porque possibilita experienciar 

esse cotidiano com os alunos das escolas parceiras: 

 
 “...Principalmente, por esse contato direto com os alunos e outra coisa que está me 
ajudando muito até mesmo nos trabalhos escolares, na faculdade, são as reuniões 
formativas”. (Aluna D) 

 

Outro aspecto que merece destaque é em relação a esse aporte teórico que 

faz parte da dinâmica do programa, pois, por meio de reuniões formativas periódicas, 

as licenciandas e supervisoras interagem e refletem sobre o que desenvolvem nas 

atividades do PIBID. Discutem junto aos professores palestrantes possibilidades na 

solução de situações-problemas vividos no espaço escolar das escolas parceiras, 

como, por exemplo: dificuldades na leitura e escrita, questões disciplinares, 

metodologia de ensino, entre tantos outros aspectos que fazem parte do contexto 

escolar. Essa interação favorece ainda mais na deliberação destes conflitos e 

dificuldades, pois compartilhando estas questões junto a todo o grupo (alunas-
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supervisoras-coordenadoras-palestrante), faz com que todos reflitam e cheguem, 

possivelmente, a uma solução mais sensata e ponderada. 

 

 

 

Para as supervisoras: 

 

Destacam a importância das reuniões formativas que acontecem     

mensalmente como uma “nutrição pedagógica” dando um aporte teórico e respaldo 

nas atividades práticas aplicadas com os alunos. Também veem como  

uma forma de repensar a sua atuação em relação às práticas voltadas às alunas do 

projeto, num movimento de ação-reação com o que é proposto.  

Para elas isso é muito valoroso e significativo: 

 

 “Primeiro pelo incentivo da minha diretora e depois porque eu já tive o privilégio de 
trabalhar com uma turma de magistério, antes que terminasse, que foi muito bom e 
eu achei que podia de alguma forma estar colaborando com a formação das meninas, 
das pessoas que fossem participando do projeto”. (S-A) 
 

 

Novamente a questão do repensar e ressignificar a prática docente, por meio 

desse processo formativo que desenvolvem junto às licenciandas. Assumir a 

responsabilidade de direcionar e mediar as situações vividas nas escolas, faz com 

que as supervisoras reflitam rotineiramente sobre seu papel de co-formadoras e, 

juntamente com esse repensar, vem a importância de buscar formas de se atualizar 

para que passem convicção e segurança junto ao grupo que supervisionam. 

Por isso que mais uma vez, a relação teoria-prática se torna um processo 

indissociável na dinâmica de todos os envolvidos com educação. 

 

Para a coordenadora de área: 

 

Descreve que com o PIBID teve a oportunidade de voltar para a escola pública 

e de vivenciar esses cotidianos, mobilizando, junto com os bolsistas, saberes 

permanentemente, a partir das situações do dia a dia, possibilitando discussões e 

reflexões sobre as práticas vividas. Destaca também que se sente privilegiada em ter 
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a oportunidade de participar de um projeto com a dimensão e visibilidade como o 

PIBID: 

 

“A peculiaridade que esse projeto apresenta no que diz respeito a inserção no 
cotidiano da escola pública sua extensão para a universidade é um projeto bastante 
completo. Para mim que trabalhei durante muito tempo com o estágio, entendi que 
essa era uma oportunidade importante também para minha formação como docente, 
além de compreender a responsabilidade que coordenador e supervisor assumem 
com a formação de professores e professoras com um diferencial para a escola 
pública, entendendo que através desse projeto, é possível conseguirmos suprir 
algumas das lacunas existentes numa licenciatura” (CA). 
 
 Na reflexão da CA é reforçada a importância da inserção no cotidiano escolar, 

pois além de trazer essa aproximação com a prática, é possível com as experiências 

assumidas no programa, suprir algumas lacunas que ainda existem nos cursos de 

licenciatura, pensamento este que Libâneo e Pimenta (1999) abordam com muita 

propriedade. 

 

Para finalizar, como vimos nos relatos acima e fundamentando as discussões 

em Bicudo e Espósito (1994), a riqueza que os entrevistados trazem, baseiam-se em 

significados dos eventos vividos pelos sujeitos da pesquisa, obtidos através de 

expressões claras sobre as percepções que os sujeitos têm daquilo que está sendo 

investigado e que são expressões descritas para o pesquisador, pelo próprio sujeito 

que as percebe. 

Todas as respostas apresentadas nas questões são os dados das situações 

vividas pelos sujeitos que são tematizadas por eles, conscientemente nas descrições 

que fazem. 

Por meio da prática e do cotidiano escolar, observa-se que todas as envolvidas 

no programa em questão expõem a valiosa oportunidade de se aproximarem de uma 

prática repleta de recursos pedagógicos e da diversidade humana. Para exaltar essas 

impressões, trazemos Bahia e Souza (2013), que apontam o PIBID, enquanto 

programa federal, como um dos poucos que apoia e incentiva essa vivência, também 

por ofertar bolsas com valores bem interessantes. 

Libâneo e Pimenta (1999) ressaltam que o caminho de vivenciar essas 

experiências como a do PIBID deve ocorrer desde o ingresso dos alunos no curso, 

pois é preciso integrar os conteúdos das disciplinas em situações da prática que 

coloquem problemas aos futuros professores e lhes possibilitem experimentar 

soluções.  
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Destacam ainda que a prática, ao longo do curso, é importante para que os 

licenciandos possam contrastar seus estudos e elaborar seus próprios conhecimentos 

e convicções a respeito dessa experiência. Ou seja, os alunos precisam conhecer o 

quanto antes seus discentes e as situações com quem e com que irão trabalhar. 

Esta aproximação com o cotidiano escolar, para a autora André (1986), é 

fundamental: 

 
O que se poderia ainda dizer sobre as pesquisas que analisam as 
práticas bem-sucedidas é que elas podem oferecer importantes 
subsídios no esforço atual de repensar a formação docente e 
reconstruir o ensino de 1ºgrau. O que esses estudos têm mostrado é 
que existe um saber que vai sendo construído pelos professores a 
partir das situações concretas que eles encontram no seu ambiente de 
trabalho (tipos de alunos, estruturas de poder, formas de organização 
do trabalho pedagógico, condições e recursos institucionais), que os 
leva a gerar representações que orientam sua prática, as quais por 
sua vez decorrem das suas experiências vividas - seu meio cultural, 
sua prática social, sua origem familiar e social, sua formação 
acadêmica (p.37). 

 

 Observa-as que esta experiência com a práxis escolar é de extremo valor, 

considerando que os envolvidos com o programa colocam-se à frente deste contexto.  

Partindo da análise de que o processo teoria-prática está vinculado de forma 

indissociável, a ida à prática e o retorno à teoria deve acontecer de modo conectado, 

ou seja, não é possível descrever qual elemento é mais importante do que o outro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Nesta pesquisa foram apresentados aspectos sobre as contribuições que o 

PIBID promove nas escolas que se tornam suas parceiras. Considerando os relatos 

das alunas licenciandas, supervisoras e coordenadora de área envolvidas no 

subprojeto investigado, procuramos desvelar os impactos, tanto em relação à 

formação das licenciandas quanto em relação ao cotidiano escolar. 

A pesquisa iniciou verificando o cenário da educação, de forma geral, conforme 

revela Gatti (2009), trazendo reflexões sobre a crise das licenciaturas e a formação 

docente, com ênfase na formação inicial dos professores na modalidade a distância. 

A discussão proposta amparou-se em autores que contemplam a formação docente 

no Brasil nos aspectos: sociais, culturais e de sua estrutura e funcionamento, bem 

como naqueles que voltam seus estudos, embora escassos, sobre a implantação do 

PIBID no contexto educacional brasileiro.  

Esta pesquisa possibilitou reflexões sobre os cursos de formação de 

professores na conjuntura atual, que denotam, ainda, a necessidade de uma proposta 

formativa mais sólida e adensada de teorias e vivência prática, para que sejam 

minimizadas as lacunas teóricas. Outra reflexão importante é sobre a urgência da 

superação da desvalorização e do desprestígio do magistério que tem levado a pouca 

atratividade pela escolha da carreira docente, bem como da permanência dos 

profissionais nas escolas públicas.  

Em relação às discussões sobre a formação na modalidade a distância, 

evidenciam-se, ainda, as críticas e preconceitos em torno dessa modalidade e, por 

consequência, os licenciandos desses cursos, sofrem com a falta de confiança sobre 

a qualidade da formação que estão recebendo por parte não só dos envolvidos na 

educação, mas também da sociedade como um todo, mesmo que comprovada a sua 

validade e regulação em termos de aprovação legal. Essa realidade pode ser 

comprovada na pesquisa realizada por Bahia e Duran (2011).  

Apenas para elucidar, em muitos casos, isso pode ser constatado quando os 

docentes formados em cursos nessa modalidade são obrigados a apresentarem 

documentos, além do diploma, que comprovem a sua validade junto ao MEC a fim de 

cumprirem as exigências impostas pelas instituições de ensino que os contratam 

como professores.  Em outros casos são “barrados” na contratação por conta dessa 
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especificidade, pois temem a reação da comunidade (pais, escolas vizinhas que, 

muitas vezes, são concorrentes, entre outros aspectos). 

 É importante frisar que a maioria dos ingressantes desta modalidade opta por 

ela, por considerarem mais acessível em termos financeiros, conforme aponta Bahia 

(2012) em estudos realizados nesse contexto e também, por se adequar melhor à sua 

rotina diária por conta da não exigência diária de sua presença, comum entre os 

cursos presenciais. A autonomia proporcionada ao discente não compromete a 

organização de seus estudos, muito menos a qualidade de sua formação enquanto 

docente. 

Mas a restrição apontada na reflexão acima vem se amenizando com a 

formação e a inserção no mercado de trabalho desses egressos, porém, o que 

necessitamos, é de estudos e pesquisas que analisem o seu desempenho nessa 

modalidade. Outra questão que merece destaque é a equivalência da grade curricular 

entre o ensino a distância e o ensino presencial.  

No âmbito desta discussão, destacamos o PIBID como um importante agente 

de transformação positiva frente à relação teoria e prática, porque propicia aos 

discentes uma vivência presencial na qual incorporam, por intermédio do 

desenvolvimento do subprojeto, um experimento prático de atuação docente. Vale 

apontar que os licenciandos contam, nesse processo, com a indispensável orientação 

e acompanhamento das supervisoras das escolas parceiras do projeto, as quais 

atuam como co-formadoras desses alunos. Pudemos comprovar, também, a valorosa 

experiência vivida pelos alunos licenciandos, por meio dos relatos apresentados e 

analisados nas entrevistas realizadas, enfatizando, ainda, que essa vivência fortalece 

a opção pela escolha da profissão docente. 

Durante a pesquisa de campo foi possível verificar a validade do programa, à 

medida que ele se expande para além da escola onde as alunas estão atuando. 

É importante observarmos que outros professores das escolas parceiras, que 

não são os supervisores do PIBID, recorrem à direção da escola solicitando a 

aplicação de atividades desenvolvidas pelo subprojeto, para a sua turma de alunos. 

Graças a esta abertura é possível serem oferecidas atividades diferenciadas, com 

material organizado pelas próprias alunas licenciandas, pelas supervisoras e pela 

coordenação de forma harmônica e positiva, contribuindo, desta maneira, com a 

formação das futuras docentes. 
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A importância em estreitar as relações entre as instituições de ensino reforça a 

discussão de Bahia e Souza (2013) que, quando se abrem canais de diálogo sobre as 

prioridades da educação, conquistam-se bons resultados, os quais provavelmente 

refletirão pela escolha da carreira docente e possivelmente numa permanência mais 

entusiasmada daqueles que já estão no exercício da docência.  

O pensar exercido sobre as práticas vivenciadas pelos agentes inseridos no 

PIBID fomenta ainda mais a propagação desse projeto e de seus efeitos positivos. 

Certamente seu crescimento e sua comprovada qualidade vêm suscitando o interesse 

de pesquisadores sobre este tema em específico, realidade esta que propicia a 

produção de material teórico que servirá de referência para futuras ações. 

Por isso, investir em políticas públicas para a educação como o PIBID, nos faz 

crer que ainda é possível manter e aumentar as esperanças na busca por uma 

educação de qualidade, de acessibilidade, de estruturas físicas consolidadas, de 

formação docente adequada e continuada e de instituições de ensino articuladas. São 

dessas mesmas instituições que se formam os profissionais que estarão conduzindo 

a formação intelectual, moral e social nas diversas esferas da sociedade. Não 

obstante, o resgate da docência, enquanto uma profissão reconhecida e respeitada 

por toda a sociedade, deve ser almejada a todo momento para que não seja vista 

como opção secundária, frágil ou equivocada daqueles que a escolhem. 
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APÊNDICE 1 – Modelo do termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Luciana de Freitas Lanni, RG 23.064.497-1, aluna pesquisadora do tema: “O PIBID” - Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e a crise das Licenciaturas: o caso de um Curso 
de Pedagogia a Distância”, do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Metodista 
de São Paulo, sob a orientação da Profª Drª Norinês Panicacci Bahia, solicita a sua colaboração para 
a obtenção dos dados para esta pesquisa, observando-se os esclarecimentos abaixo: 
 

• A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de identificação dos 
participantes que se dispuserem a participar, assim como da instituição onde atua 
profissionalmente e, ainda, retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem 
penalização alguma; 

• A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes; 
• Acreditamos que a participação na pesquisa não possibilitará desconforto ou risco ao 

colaborador por se tratar da aplicação de um questionário (para perfil) e da realização de uma 
entrevista. Caso o participante sinta desconforto diante de alguma questão/pergunta, poderá 
declinar de respondê-la. 

 
 
São Bernardo do Campo, _____ de ______________ de 20____. 

Luciana de Freitas Lanni (Aluna Pesquisadora) 

Assinatura: ____________________________________ 

 

Consentimento do (a) participante 

 

Nome completo e assinatura - ____________________________________________ 

Local, dia/mês/ano - ____________________________________________________ 
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APÊNCICE 2 – Modelos dos Questionários para perfil dos sujeitos: alunos 

licenciandas e supervisoras 

 
UMESP- PPG em Educação 
 
Tema da Pesquisa: “O PIBID” – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e a crise 
das Licenciaturas: o caso de um Curso de Pedagogia a Distância”  
Orientadora: Profª. Drª. Norinês Panicacci Bahia 
Mestranda: Luciana de Freitas Lanni 
 
Questionário para perfil e nível sócio-econômico (alunas licenciandas) 
Nome: _________________________________________________ 
Idade: _________ Sexo: ( ) feminino masculino ( ) 
Nacionalidade: ____________________ 
Natural de: (Cidade/Estado) ________________________________ 
Estado civil:  
( ) solteiro ( ) casado ( ) divorciado ( ) vive com companheiro ( ) viúvo 
Nº de filhos: _______ 
Você se considera: 
( ) branco 
( ) pardo 
( ) negro 
( ) amarelo 
( ) indígena 
Mora sozinho: ( ) sim ( ) não 
 
Com quem mora? Assinale abaixo quantas alternativas forem necessárias: 
( ) pais ( ) sogros ( ) filhos ( ) marido ( ) companheiro ( ) irmãos  
( ) amigo(s) ( ) outros: quem? _________________________________ 
Mora em casa própria? ( ) sim ( ) não 
Mora de aluguel? ( ) sim ( ) não 
Mora em casa/apto. cedido? ( ) sim ( ) não 
Possui carro? ( ) sim ( ) não 
Em sua casa tem computador conectado à internet? ( ) sim ( ) não 
Escolaridade da mãe: 
( ) nunca frequentou a escola 
( ) séries iniciais do ensino fundamental 
( ) ensino fundamental completo 
( ) ensino médio completo 
( ) superior completo 
( ) outra – qual? ________________ 
Escolaridade do pai:  
( ) nunca frequentou a escola 
( ) séries iniciais do ensino fundamental 
( ) ensino fundamental completo 
( ) ensino médio completo 
( ) superior completo 
( ) outra – qual? ________________ 
Formação anterior à Pedagogia:  
Ensino Médio: ( ) rede pública ( ) rede particular 
Ensino Técnico: ( ) rede pública ( ) rede particular 
 
Está participando de algum curso (s) para colaborar em sua atuação junto ao projeto? ( ) sim ( ) não Se 
“sim”, qual/quais instituição ou rede:  

Tem outra graduação ou licenciatura antes da Pedagogia? 
( )sim ( ) não qual curso? ___________________________ano de formação:________ 
Atuação no programa (PIBID): 
Há quanto tempo está atuando como aluno/a bolsista no projeto? __________ 
Quantos alunos são orientados por você? _________________  
Em que ano eles/as estão? ____________________ 
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Qual a faixa etária deles? _____________________ 
UMESP- PPG em Educação 
 
Tema da Pesquisa: “O PIBID” – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e a crise 
das Licenciaturas: o caso de um Curso de Pedagogia a Distância”  
Orientadora: Profª. Drª. Norinês Panicacci Bahia 
Mestranda: Luciana de Freitas Lanni 
 
Questionário para perfil e nível sócio- econômico (supervisoras): 
 
Nome: _________________________________________________ 
 
Idade: _________                   Sexo:   (   ) feminino            masculino  (  ) 
 
Nacionalidade: ____________________ 
 
Natural de: (Cidade/Estado) ________________________________ 
 
Estado civil:  
(  ) solteiro      (  ) casado     (  ) divorciado      (  ) vive com companheiro     (  ) viúvo 
 
Nº de filhos: _______ 
 
Você se considera: 
(   ) branco 
(   ) pardo 
(   ) negro 
(   ) amarelo 
(   ) indígena 
 
Mora sozinho: (  ) sim    (  ) não 
 
Com quem mora? Assinale abaixo quantas alternativas forem necessárias: 
(  ) pais       (  ) sogros        (  ) filhos        (  ) marido        (  ) companheiro       (  ) irmãos   
(  ) amigo(s)        (  ) outros: quem? _________________________________ 
 
Renda própria (somente os seus ganhos mensais): 
(  ) 1 a 2 salários mínimos 
(  ) 3 a 4 salários mínimos   
(  ) 5 a 6 salários mínimos   
(  ) 7 a 9 salários mínimos 
(  ) 10 e acima de 10 salários mínimos 
 
Renda familiar (a soma aproximada de toda a renda sua e dos que moram com você): 
(  ) 1 a 2 salários mínimos 
(  ) 3 a 4 salários mínimos   
(  ) 5 a 6 salários mínimos   
(  ) 7 a 9 salários mínimos 
(  ) 10 e acima de 10 salários mínimos 
 
Mora em casa própria? (  ) sim    (  ) não 
 
Mora de aluguel? (  ) sim     (  ) não 
 
Mora em casa/apto. cedido? (  ) sim   (  ) não 
 
Possui carro? (  ) sim   (  ) não 
Escolaridade da mãe: 
(    ) nunca frequentou a escola 
(    ) séries iniciais do ensino fundamental 
(    ) ensino fundamental completo 
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(    ) ensino médio completo 
(    ) superior completo 
(    ) outra – qual? ________________ 
 
Escolaridade do pai:  
(    ) nunca frequentou a escola 
(    ) séries iniciais do ensino fundamental 
(    ) ensino fundamental completo 
(    ) ensino médio completo 
(    ) superior completo 
(    ) outra – qual? ________________ 

 
 
Formação: 
Licenciatura em: __________________________________ 
Ano de conclusão: _______________ 
Modalidade: (  ) presencial   (  ) a distância 
 
Formação anterior à Pedagogia:  
Ensino Médio Regular: ( ) rede pública  ( ) rede particular   ano de conclusão: _______ 
Ensino Técnico: ( ) rede pública    ( ) rede particular    ano de conclusão: _______ 
Magistério: ( ) rede pública     (  ) rede particular     ano de conclusão: _______ 
 
 
Curso de Especialização / Lato-Sensu: (  ) sim    (  ) não 
Curso: __________________ 
Instituição: ___________________________ 
Ano de conclusão: _______________ 
 
Fez outra graduação/ licenciatura (completa)? 
(  ) sim     (  ) não 
Curso: _____________________ 
Instituição: __________________________ 
Ano de conclusão: ___________ 
 
Participou ou está participando de curso(s) de capacitação da Secretaria da educação do município em 
que atua como supervisor/a?  (  )  sim     (  ) não   Se “sim”, qual/quais e ano(s):  

 
Atuação profissional: 
Há quanto tempo é professor (a) da rede pública de ensino? ____________ 
Qual segmento em que atua (série/ ano/ ciclo)? _________________ 
Há quanto tempo está atuando como supervisor/a do Pibid/ Pedagogia EAD? _______ 
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APÊNDICE 3 – ROTEIROS PARA ENTREVISTAS 

 
Roteiro para a realização de entrevistas com licenciando/as bolsistas PIBID, do curso de 
Pedagogia EAD investigado 
- Porque decidiu ser professor (a)? Alguém influenciou (família, amigos, professores que teve)? 
- Como foi a decisão de se inscrever para atuar no projeto- PIBID/ Pedagogia EAD? 
- Você sente alguma dificuldade em atuar com os/as alunos/as da rede pública de ensino? 
- Como você avalia o seu desempenho junto aos alunos da escola em que aplica o projeto? Foi difícil 
se adaptar a um contexto escolar já estabelecido? Como é a sua relação com os outros licenciandos 
do projeto? Com os gestores da escola atuante e do/a coordenador/a do projeto? 
- E a relação com o/a supervisor/a? 
- Você sente que o PIBID propiciou mudanças significativas em sua atuação docente? De que forma? 
- Está valendo a pena participar do PIBID/ Pedagogia EAD? Por quê? 
 
 
Roteiro para a realização de entrevistas com supervisores bolsistas PIBID, do curso de 
Pedagogia EAD investigado 
- Porque decidiu ser professor (a)? Alguém influenciou (família, amigos, professores que teve)? 
-Porque se interessou em participar do processo seletivo de supervisor/a do PIBID/ Pedagogia/EAD? 
-Você teve dificuldades para a atuação no início do projeto- quais? Como enfrentou ou resolveu isso? 
Teve problemas com os gestores ou outros professores? 
-Como você avalia a sua relação com os/as os/as alunos/as licenciandos/as do curso de Pedagogia 
que você supervisiona? Os alunos licenciandos estão indo bem? Os/as alunos/as da educação básica 
aceitam positivamente a proposição das atividades? E você está satisfeito (a)? Há alguma situação 
complicada de relacionamento ou de aprendizagem com algum aluno licenciando do curso de 
Pedagogia ou o aluno atendido pelo projeto? 
- E a relação com a coordenação do projeto PIBID? 
- Está valendo a pena participar do PIBID? Por que? 
 
 
Roteiro para a realização de entrevista com coordenador/a de área de subprojeto do PIBID/ 
Pedagogia EAD 
- Porque se interessou em participar do processo seletivo de coordenador/a de área do PIBID/ 
Pedagogia/EAD? 
- Você teve dificuldades para a atuação no início do projeto - quais? Como enfrentou ou resolveu isso? 
- Como você avalia a sua relação com os/as os/as alunos/as licenciandos/as do curso de Pedagogia 
que você acompanha e com a/s supervisora/s que orienta?  
- Está valendo a pena participar do PIBID? Por quê? 
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APÊNDICE 4 – Transcrições das entrevistas 

- Transcrições das entrevistas com os/as alunos/as licenciandos 
 
Entrevista com a aluna A 

1) Porque decidiu ser professor (a)? Alguém influenciou (família, amigos, professores que 
teve)? 

Não, ninguém me influenciou. Eu acabei indo pra área da educação, porque é um sonho que 
a gente tem de criança! Se a gente perguntar assim para maioria das pessoas que iniciam na 
área educacional sempre vai falar que brincava de escolinha, enfim...E ai por fim...eu também 
acabei me influenciando talvez, a influência maior seja meus filhos, mas não que eles tenham 
falado para mim. Mas pelo contexto dos filhos, e isso a gente acaba se apaixonando, que a 
gente acaba tendo contato com os professores deles, acaba acompanhando... a vida escolar 
deles, e a gente quer participar. Eu acho que isso foi a maior influência, mas não que alguém 
tenha falado pra mim: Não, vá, vá!  Foi uma iniciativa própria! Não digo influência, mais sim 
incentivo!  

2) Como foi a decisão de se inscrever para atuar no projeto- PIBID/ Pedagogia EAD? 

Então, eu sempre fiquei muito preocupada em relação a minha idade! Porque eu estou com 
40 anos, iniciando uma faculdade e como que eu iria começar em sala de aula. Eu acho que 
foi a minha preocupação maior. E o PIBID pra mim foi algo que abriu portas, uma iniciação 
dentro da sala de aula! Quando teve as inscrições que apareceram, com o edital, que apareceu 
no Moodle, nossa me interessei muito, foi algo que instantâneo. Claro que a gente fica, será 
que vai ser escolhido? Será que não? Infelizmente é algo que os alunos não têm 
conhecimento! Porque se todos tivessem conhecimento iria ser algo bem mais procurado 
mesmo! Eu acho que talvez muitas pessoas falam: Ah, não sei!  Disponibilidade de tempo, 
não sei o quê que acham, mas sei que não conhecem o verdadeiro projeto. Porque é 
maravilhoso, a gente fica encantado! Ficamos na sala de aula, a gente começa a ter contato 
com a Coordenadora Pedagógica, com a Diretora, quando entramos numa Faculdade, a gente 
não tem ideia do que é ser professor. Se tem que ficar dentro da sala, dentro mesmo da escola 
para saber como é que é a responsabilidade, como em qualquer profissão! Mas acho que 
maior ainda é por estarmos “mexendo” com vidas! É algo assim, apaixonante mesmo! 

3) Você sente alguma dificuldade em atuar com os/as alunos/as da rede pública de ensino? 

Não, eu sou assim (risos) pensamento de Freire e de Saviani, meus filhos estão em escola 
pública, eu acho que a gente tem que acreditar na escola pública! É eu, acredito mesmo que 
a escola particular virou um cartel, acabam avacalhando mesmo as escolas públicas. Para ter 
as, pessoas da classe média, para entrarem na escola, porque não conhecem. E talvez 
também, eu acho que a escola pública geralmente tem pessoas com preconceito porque não 
sabem as pessoas que estão inseridas nela. Infelizmente é isso. Mas eu acredito muito na 
escola pública, eu acho que a gente está se formando, a gente é o potencial, sabe?  A gente 
tem que mudar essa cultura de reprodução! Do tecnicismo, de pegar e ficar reproduzindo. 
Porque a gente está mexendo com seres humanos, e a gente tem uma influência por eles. 
Então tem que fazê-los acreditar na educação também, não somente a gente, fazê-los 
acreditar de que eles vão aprender, se desenvolver como pessoa. Isso eu acredito. 

4) Como você avalia o seu desempenho junto aos alunos da escola em que aplica o projeto? 
Foi difícil se adaptar a um contexto escolar já estabelecido? Como é a sua relação com os 
outros licenciandos do projeto? Com os gestores da escola atuante e do/a coordenador/a do 
projeto? 

Olha, eu acho que o meu desempenho está sendo satisfatório (risos). Está sendo um bom 
desempenho, até porque, somos uma equipe. Não tem nada assim, individualista. A gente 
realmente trabalha em equipe, a gente troca ideias nas reuniões, fazemos o cronograma, 
todos participam, então não tem o porquê de você falar que você não está inserido. Não tem 
como você falar: Ah eu estou tendo alguma dificuldade, as dificuldades é claro que existem, 
às vezes são paradigmas que a gente tem dentro da gente, mas não que o projeto em si, 
acabe dando esse tipo de dificuldade, porque eu acho que é uma coisa assim bem 
transparente, sabe? Bem dinâmica também, porque quando algo assim é dinâmico, ativo, por 
mais assim que você não queira você acaba entrando ali. Eu realmente não encontrei. E a 
escola em si, a equipe gestora, a supervisora, não tem o que falar, são maravilhosas (risos). 

5) E a relação com o/a supervisor/a? 

Ah! É ótima! Não posso nem falar!!! Eu sempre a elogio, mas não de uma forma assim, de 
“puxar o saco” não eu a elogio como forma de motivação, porque eu acho que são poucas as 
pessoas, que querem assumir um compromisso a mais. Muitos pensam assim: Ah eu já dou 
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aula. Principalmente professor, acaba tendo aula de manhã, a tarde, corrigir provas a noite, e 
tudo...então acabo falando assim, a elogiando, elogio muito a “LAP”, mas pelo fato de assim, 
de motivá-la, porque às vezes nos percalços aí, que acontecem a gente sente... mas ela 
sempre, nossa, eu acho que ela é que anima mais o grupo. 

6) Você sente que o PIBID propiciou mudanças significativas em sua atuação docente? De 
que forma? 

Olha, mudança significativa sim, e óbvio porque a gente em sala de aula, a gente está entrando 
em várias salas de aula, são várias crianças, são vários professores...a gente tem que ter 
flexibilidade de poder trabalhar com o outro. Respeitar o pensamento do outro, então isso tudo 
é um aprendizado, e não tem preço que pague, não tem nada que pague! Porque, eu acho 
que, ah, acho que o que é mais legal é isso, esse contato então,eu penso assim,  que 
futuramente vai me influenciar bastante porque é, isso tudo é um aprendizado, é o que eu vou 
levar, sabe? Para dentro da minha sala de aula, são todos esses contatos que eu estou tendo 
agora. Eu acho que o estágio por ser obrigatório é algo assim bem engessado, cristalizado, 
os professores acabam tendo você ali como um auxiliar de sala, infelizmente! Não deixa você 
ir à frente! Até mesmo porque tem(risos)... eu não posso falar até mesmo porque eu ainda não 
sou professora, mas talvez tem algum receio assim de que a gente altere com o cronograma 
de aula, com diário...que é toda aquela responsabilidade, então eles ficam com este 
medo...talvez seja isso. 

7) Está valendo a pena participar do PIBID/ Pedagogia EAD? Por quê? 

O PIBID, as professoras nos deixam assim muito à vontade, muito à vontade mesmo! Tipo 
assim, você entrou elas ficam olhando, vendo você atuar. Então é uma coisa totalmente 
diferente, e isso, é o que vai me compor como professora! 

 
Entrevista com a aluna B 

1) Porque decidiu ser professor (a)? Alguém influenciou (família, amigos, professores que 
teve)? 

Então, na realidade a vida nos leva a situações que você às vezes não imagina que você vai 
passar. É, quando moça, menina, eu fiz magistério, porque na minha época tinha o magistério 
e como todos você vai fazer o magistério! E na conclusão do meu curso de magistério, através 
de estágio e tudo mais, eu falei: Jamais eu vou ser professora! Não é isso o que eu quero! 
Menina nova...mas uma coisa que me identifiquei muito, que eu já sabia que eu queria, era a 
psicologia, porque eu gosto muito de tratar com as pessoas, é, analisar as pessoas eu tenho 
um “feeling” muito forte com essa questão de percepção e segui a minha vida. E simplesmente 
agora, depois de tantos anos caiu de paraquedas em minhas mãos a pedagogia e foi por 
influência de uma amiga, que sempre vendo esse meu perfil, voltado para essa área me 
incentivou. Daí eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola pública, através de um 
concurso e me apaixonei! Falei que veio agora num momento, sublime na minha vida, e 
realmente foi uma paixão, e estou realmente apaixonada, no momento certo, pena que um 
pouco mais tarde, mas eu acho que ainda tem muita coisa para contribuir e eu só tenho a 
agradecer, que veio num belo momento da minha vida. 

2) Como foi a decisão de se inscrever para atuar no projeto- PIBID/ Pedagogia EAD? 

A princípio, eu vou ser muito sincera, eu não busquei saber do que se tratava o PIBID, eu fui 
é...assim, eu sabia que era um projeto, sabia que era um projeto envolvendo: contos, poemas 
e outras histórias, e que isso seria um desafio pra mim. Por quê? Eu venho de um perfil, de 
não leitora, então, eu não fui uma aluna estimulada a leitura, isso tudo tem uma consequência, 
lá de infância que talvez, eu não vou relatar agora, se você de repente numa outra pergunta 
houver essa oportunidade eu vou relatar, senão depois eu comento. Então, talvez isso 
bloqueou realmente a minha vida de leitora, e isso eu falei: Agora eu vou atrás disso! Contos, 
poemas e outras histórias. Porque eu preciso resgatar, e nunca é tarde para você fazer isso. 
Então, foi realmente pensando nessa situação. Então quando eu adentrei, que eu verifiquei 
como isso tudo funciona, e que a instituição estava iniciando esse projeto, ela também estava 
é, “engatinhando” junto com os alunos, foi um processo muito gostoso, porque a gente pode 
acompanhar o “nascimento” disso tudo. Então, foi realmente uma paixão mútua, e eu estou 
sentindo muito, quando eu me formar, que eu vou ter que sair. 

3) Você sente alguma dificuldade em atuar com os/as alunos/as da rede pública de ensino? 
 
Muito pelo contrário, eu tenho um perfil muito forte com a rede pública. Eu estou trabalhando 
atualmente, estou tendo a oportunidade de presenciar os alunos da escola particular eu não 
falo tanto pelo ensino em si ou é, ou pelo procedimento mas, falo como recursos e por incrível 
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que pareça uma escola particular ela é rica, em recursos, ela desenvolve projetos muito 
interessantes, mas a escola pública, ela tem muitas coisas boas, mau exploradas. Eu falo que 
a escola pública, ela tem ouro nas mãos e às vezes caem em escolas que o diretor ou a 
diretora, não sabem valorizar aquele material que tem nas mãos! Então eu me identifiquei 
muito com escola pública, eu gosto muito do “carente”, do aluno com problema, é... aquele 
aluno com dificuldades, não que a escola particular não tenha, ela também tem os mesmos 
problemas, só que a diferença é que existe o dinheiro, mas eu me identifico muito com a escola 
pública! 

4) Como você avalia o seu desempenho junto aos alunos da escola em que aplica o projeto? 
Foi difícil se adaptar a um contexto escolar já estabelecido? Como é a sua relação com os 
outros licenciandos do projeto? Com os gestores da escola atuante e do/a coordenador/a do 
projeto? 

Primeiro eu gostaria de citar que eu sou uma pessoa que eu tenho, graças a Deus, um bom 
relacionamento... por onde eu passo, por onde eu consigo ter acesso as pessoas, eu sempre 
procuro ter um bom relacionamento. E a escola onde a gente está desenvolvendo o projeto, 
foi uma escola que nos abraçou. Então, da mesma forma que nos abraçou, nós tivemos a 
sorte de ter um grupo também comprometido. Então, esse grupo comprometido com a escola 
aberta, só poderia resultar num bom trabalho! Então, fomos muito bem recebidos, os alunos 
já nos reconhecem como as meninas do projeto- PIBID, e já sabem que é dos contos, poemas 
e outras histórias. É... esse ano, nós tivemos uma surpresa muito gostosa, que o EJA está 
muito interessado, veja, nosso projeto é para o ensino fundamental, de 1ºano, mas a gente 
está estendendo para eles também, porque a escola toda se envolveu. Então a minha relação 
com a escola, eu acho que é boa, ao ponto dos professores já perguntarem: Você vai participar 
do evento da escola? Então, quer dizer, já criou um vínculo, independente do nosso projeto 
do PIBID eu tive até professoras que falaram: puxa, que pena, você tem que fazer o concurso 
de Mauá, você tem que trabalhar com a gente. Então, isso pra mim é um enriquecimento muito 
grande de ter essa resposta, é um retorno muito grande, mesmo. Então acho que a relação 
com os alunos, com a escola, e o próprio projeto para mim só teve pontos positivos e ganhos! 

5) E a relação com o/a supervisor/a? 

Ela é uma pessoa comprometida, responsável, enfim, admirável. Eu vou ser muito sincera 
para você, se eu conseguir ser um terço do que ela é, eu já agradeço! 

6) Você sente que o PIBID propiciou mudanças significativas em sua atuação docente? De 
que forma? 

Está muito explícito que realmente o projeto é uma coisa muito gostosa. Tanto que quando 
houve a renovação eu participei da seleção de novo, por conta que realmente eu gosto, eu 
quero permanecer, e vivenciar novos desafios!  

7) Está valendo a pena participar do PIBID/ Pedagogia EAD? Por quê? 

Na vida da gente, o ano passado eu não trabalhava, então era dedicação total, e esse ano eu 
estou com muitas coisas acontecendo, mas eu estou priorizando também o PIBID, então 
realmente o PIBID, ele contribuiu muito para esse meu retorno para área educacional. 

 
 
Entrevista com a aluna C 

1) Porque decidiu ser professor (a)? Alguém influenciou (família, amigos, professores que 
teve)? 

Professores, que eu tive lá onde eu estou atuando no PIBID na EJA, que me incentivaram a 
estudar, fazer algo diferente na vida, me formar em alguma coisa, e por ver o trabalho deles, 
me interessei na área da Pedagogia. 

2) Como foi a decisão de se inscrever para atuar no projeto- PIBID/ Pedagogia EAD? 

Bom, eu não conhecia muito quando eu vi no meu e-mail, mas eu me interesse porque eu 
tinha muita vontade de estar dentro da sala de aula, de ter esse contato porque eu ainda não 
trabalho na área, ainda era vendedora de loja e para mim foi a oportunidade certa de conhecer 
aquilo que eu decidi estudar! 

3) Você sente alguma dificuldade em atuar com os/as alunos/as da rede pública de ensino? 

Não, eu tinha também uma preocupação mas, ao contrário, eles são muito abertos, tão 
dispostos a querer aprender mesmo, e até mesmo por ser aonde eu moro, eu conheço 
praticamente muitos, eu encontro na rua, é muito gratificante, é gostoso! 

4) Como você avalia o seu desempenho junto aos alunos da escola em que aplica o projeto? 
Foi difícil se adaptar a um contexto escolar já estabelecido? Como é a sua relação com os 
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outros licenciandos do projeto? Com os gestores da escola atuante e do/a coordenador/a do 
projeto? 

Um pouco, no início eu ficava meio receosa mas, aí com toda a experiência da minha 
supervisora, fui me adaptando, primeiro que era tudo muito novo na escola, ver como que 
tinha que trabalhar. Hoje, eu já me sinto muito bem com eles, já tenho total segurança para 
ficar com eles. 

5) E a relação com o/a supervisor/a? 

Muito boa. Tanto com a supervisora, tanto com as pessoas da escola, por eu já ter sido aluna 
de lá, então já conheço muito, já tenho aquele contato. E com a coordenadora é muito bom, 
graças a Deus! 

6) Você sente que o PIBID propiciou mudanças significativas em sua atuação docente? De 
que forma? 

Sim, muitas, porque foi derrubando barreiras. O medo, que é uma coisa... você estuda ali na 
teoria, agora quando chega na prática para mim foi quebrar as barreiras, foi me mostrando 
que eu consigo sim, que eu posso terminar até o fim que eu vou conseguir. Ainda mais por 
ser ensino com jovens e adultos, pessoas que já tinham muito para me ensinar...estou 
ensinando, para mim foi uma superação total, foi muito gratificante. 

7) Está valendo a pena participar do PIBID/ Pedagogia EAD? Por quê? 

Principalmente, por esse contato direto com os alunos e outra coisa que está me ajudando 
muito até mesmo nos trabalhos escolares, na faculdade, são as reuniões formativas. Tanto 
que na última reunião, todo o tema que a professora convidada Cintia falou, foi o que eu tive 
que fazer no outro dia na sala de aula, no fórum, e para mim foi muito legal, minhas amigas 
não vieram, até uma que era bolsista não pode vir, e eu falei para elas exatamente tudo que 
aconteceu, na palestra. E foi muito bom pra mim, porque foi exatamente aquilo, que tenho que 
preparar um trabalho agora. Então foi muito interessante, e todas essas reuniões, eu consigo 
pegar algo que eu consigo aplicar, nos meus estudos e até, passar para as colegas de grupo. 
Sou muito grata ao PIBID por essa oportunidade, e pretendo ficar até o fim da minha formação. 

 
 
Entrevista com a aluna D 

1) Porque decidiu ser professor (a)? Alguém influenciou (família, amigos, professores que 
teve)? 

É uma profissão que sempre me chamou a atenção, assim quando eu terminei o ensino médio 
eu optei pelo magistério e apoiada pelos meus pais que achavam sempre uma profissão linda, 
sempre tive o maior apoio deles.  

2) Como foi a decisão de se inscrever para atuar no projeto- PIBID/ Pedagogia EAD? 

Quando eu entrei na faculdade, eu pensei: Meu Deus. E agora? O que fazer? Na mesma 
semana surgiu o projeto, uma menina, uma moça ali divulgando, eu falei é agora, é uma 
oportunidade para viver essa experiência, para o crescimento e uma ajuda necessária. 

3) Você sente alguma dificuldade em atuar com os/as alunos/as da rede pública de ensino? 

Muito pelo contrário, eu tenho um perfil muito forte com a rede pública. Eu estou trabalhando 
atualmente, estou tendo a oportunidade de presenciar os alunos da escola particular eu não 
falo tanto pelo ensino em si ou é, ou pelo procedimento mas, falo como recursos e por incrível 
que pareça uma escola particular ela é rica, em recursos, ela desenvolve projetos muito 
interessantes, mas a escola pública, ela tem muitas coisas boas, mau exploradas, criança que 
passa, sem estar alfabetizada, então o professor tem muitos desafios em sala de aula. 

4) Como você avalia o seu desempenho junto aos alunos da escola em que aplica o projeto? 
Foi difícil se adaptar a um contexto escolar já estabelecido? Como é a sua relação com os 
outros licenciandos do projeto? Com os gestores da escola atuante e do/a coordenador/a do 
projeto? 

Parceria, troca de experiência, de atividades, é uma coisa assim, crescimento assim pra todas. 
Uma dificuldade, a supervisora vem entra com uma atividade e diz: para esse caso, aplica 
dessa forma que vai ser melhor, outra aluna de outra escola já vem com outra experiência 
então, eu costumo falar que ali no projeto o retorno às vezes é até maior do que na própria 
aula. Porque ali é uma troca muito grande, na prática, ali a gente aprende muito mais com as 
questões diária dos alunos, eles vêm contando para gente uma dificuldade em sala de aula... 
no individual a gente consegue trabalhar com eles, eles saem dali felizes, é muito bom. 

5) E a relação com o/a supervisor/a? 

Toda a dúvida a gente manda e-mail para a supervisora principalmente, a gente manda um 
“help” para supervisora e para você mesma, e é isso. 
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6) Você sente que o PIBID propiciou mudanças significativas em sua atuação docente? De 
que forma? 

Sim, positivo. Porque é na troca de experiência que a gente vai adequando o nosso estar na 
sala de aula porque na hora lá da dificuldade eu lembro de algo que a TMB me fala, que 
alguma outra aluna, ou professora me fala... daí eu vou adequando no meu planejamento de 
aula, e é muito bom tem me facilitado muito, porque eu fiquei dez anos fora de sala de aula, 
retornei em 2012, final de 2012, então pra mim está agora assim, com professores bem 
capacitados, professores assim que eu vejo com mais experiência tem me ajudado muito, 
essa bagagem, tem me ajudado muito. 

7) Está valendo a pena participar do PIBID/ Pedagogia EAD? Por quê? 

Sim, está valendo muito a pena, porque quando eu entrei eu não sabia, muito assim o que eu 
iria enfrentar mas, é um auxilio muito grande. Aquilo que vocês tem falado, algo para incentivar 
a gente prosseguir, eu estava com muito medo, eu falei: Meu Deus, e esse retorno, como 
será? Eu estou tão fora, que eu não sei como que será esse retorno? E de cara eu entrei na 
faculdade, no PIBID e tudo auxiliando, tudo me incentivando a prosseguir, para não parar. 
É bom a gente investir e não parar. Aquilo que você falou... que professor ele tem que sempre 
estar prosseguindo e buscando mais e r mais, quanto mais você aprende com a troca você 
sente a necessidade de buscar ir mais além, porque a sala que eu estou hoje, é de um jeito, 
o que eu vou enfrentar o ano que vem, eu não sei... então eu preciso estar buscando mais, se 
atualizar, essa é a palavra. 

 
 
 
 
- Transcrições das entrevistas com as supervisoras 
 
Entrevista com a supervisora A  

1) Porque você decidiu ser professora? Alguém te influenciou, a família, amigos, algum 
professor que você teve? 

Quem me influenciou primeiro, foi minha mãe, por isso até o relato, dela ter estudado tão 
pouco, e saber tanto, então ela falava que o sonho seria ser professora e desde pequena eu 
gostava de contar histórias e brincar de escolinha. E é lógico que ao longo da vida, os 
professores que a gente encontra que é que demonstram gostar muito do que fazem, por 
amor, vão influenciando a gente, não é? 

2) Porque você se interessou em participar do processo seletivo de supervisora do PIBD da 
Pedagogia da EAD? 

Primeiro pelo incentivo da minha diretora e depois porque eu já tive o privilégio de trabalhar 
com uma turma de magistério, antes que terminasse que foi muito bom e eu achei que podia 
de alguma forma estar colaborando com a formação das meninas, das pessoas que fossem 
participando do projeto. 

3) Você teve dificuldades para a atuação no início do projeto- quais? Como enfrentou ou 
resolveu isso? Teve problemas com os gestores ou outros professores? 

Com os gestores, de maneira nenhuma. É, na verdade nem tive, foi muito tranquilo. Os 
professores é que acabavam depois na primeira chamada quando era a Josefa, falou sobre o 
projeto, eles ficaram meio inseguros, ninguém queria, ficou todo mundo com medo. Depois 
quando a gente está à frente do projeto, parece que o projeto fluí...mas foi uma coisa muito 
passageira! Depois todo mundo veio a colaborar sabe?!  Foi tranquilo, não tive nenhum 
empecilho não, nenhuma resistência. As meninas também do primeiro grupo já eram muito 
boas, foi muito tranquilo. 

4) Como você avalia a sua relação com os/as os/as alunos/as licenciandos/as do curso de 
Pedagogia que você supervisiona? Os alunos licenciandos estão indo bem? Os/as alunos/as 
da educação básica aceitam positivamente a proposição das atividades? E você está satisfeito 
(a)? Há alguma situação complicada de relacionamento ou de aprendizagem com algum aluno 
licenciando do curso de Pedagogia ou o aluno atendido pelo projeto? 

(Risos) A minha relação com elas é muito boa, assim uma relação de troca mesmo, quando 
elas têm alguma dúvida elas perguntam geralmente há uma troca muito, muito boa. E as 
crianças, os alunos, gostam muito e encontram elas fora e às vezes antes das reuniões, 
mesmo quando elas não estão atuando aqui, eles gostam muito. Um vem, abraça e beija. As 
professoras estavam com saudade! Assim, por exemplo na semana passada, por causa dos 
eventos, quando tem algum evento que elas acabam não podendo entrar nas turmas, elas 



77 
 

falam: Aí, estou com saudade, quando vai ser de novo? Então, a gente vê que tem muita, 
reciprocidade.  

5) E a relação com a coordenação do projeto PIBID? 

(Risos) a relação também é muito boa, assim, a gente se sente agraciado mesmo, porque eu 
sinto que a reciprocidade é verdadeira também! 

6) Está valendo a pena participar do PIBID? Por quê? 

Está valendo muito a pena! Então, é que nem ontem, assim quando a gente precisa ficar até 
mais tarde, no projeto, que às vezes extrapola as horas que a gente tinha pensado em fazer... 
até as meninas, algum professor, algum amigo, fala: Nossa! Mas vale a pena? Vale, vale muito 
a pena! A gente só tem a ganhar, está sendo muito bom, assim o aprendizado é muito 
significativo! 

 
Entrevista com a supervisora B  

1) Porque decidiu ser professor (a)? Alguém influenciou (família, amigos, professores que teve)? 

Não, não influenciou. Eu decidi porque na época para mim era a faculdade mais barata, e daí 
eu fui fazer Pedagogia só que conforme eu estava fazendo, estudando, fazendo estágio, eu me 
apaixonei e hoje eu sou muito feliz fazendo isso. 

2) Porque se interessou em participar do processo seletivo de supervisor/a do PIBID/ 
Pedagogia/EAD? 

Porque eu achei uma oportunidade nova para mim, eu tinha acabado de me formar, achei 
interessante e pela troca de experiência que me falaram que eu ia ter, e para acrescentar mais 
na minha carreira. 

3) Você teve dificuldades para a atuação no início do projeto- quais? Como enfrentou ou 
resolveu isso? Teve problemas com os gestores ou outros professores? 

(Tempo para responder) Ah eu tive alguns problemas, inicialmente eu tive problema com as, 
alunas, eu acho que existia uma uma expectativa da parte delas, de encontrar uma escola que 
tivesse uma estrutura estabelecida e lá no Clarice, infelizmente não tinha por conta de uma 
mudança recente  que fizeram na escola, e aí eu tive essa dificuldade, elas as alunas não me 
acharam preparadas, daí eu fui buscar melhorar, fui fazer pós-graduação em docência, para ver 
se, o que estava faltando em mim e, também para melhorar na gestão eu, não tive dificuldade, 
mas como lá é uma escola grande, eles também não receberam o projeto como eu esperava. 

4) Como você avalia a sua relação com os/as os/as alunos/as licenciandos/as do curso de 
Pedagogia que você supervisiona? Os alunos licenciandos estão indo bem? Os/as alunos/as 
da educação básica aceitam positivamente a proposição das atividades? E você está satisfeito 
(a)? Há alguma situação complicada de relacionamento ou de aprendizagem com algum aluno 
licenciando do curso de Pedagogia ou o aluno atendido pelo projeto? 

Não, hoje está tranquilo. Hoje é outro grupo, é maleável, é flexível, e elas querem muito aprender 
comigo e eu também com elas, então...hoje eu não tenho problema nenhum. 
Eu estou muito satisfeita, os alunos. A gente trabalha com reforço, com os alunos de 1ª a 4ª 
série, e as alunas bolsistas também, elas fazem curso de História, de Contação de História, e 
elas, auxiliam umas as outras bolsistas, inclusive pra mim e é uma troca de experiência. 
Não há, o que há é uma, um ambiente assim harmônico, maduro, como que eu posso dizer? Ah 
é, são adultos não é? Então, todos aprendem com todos, a vida difícil dos alunos da EJA, eles 
ensinam a sabedoria, para, para as alunas que tão, que estão chegando agora como 
professoras não é? E as alunas ensinam o conteúdo para eles, é uma troca mesmo. 

5) E a relação com a coordenação do projeto PIBID? 

Está valendo a pena, ela é uma fofa... (risos) é muita gentileza, a gente aprende gentileza, a 
gente aprende a ter paciência com o aluno, que mais? É uma delícia a formação que vocês 
proporcionam aqui e na instituição a relação é ótima mesmo. 

6) Está valendo a pena participar do PIBID? Por quê? 

Está valendo a pena participar do PIBID pelas oportunidades, que, que são oferecidas pelas 
formações. Por tudo que o PIBID tá proporcionando pra mim, também através da bolsa, por 
causa da bolsa eu fui fazer Pós-Graduação. 

 
- Transcrição da entrevista com a coordenador/a de área de subprojeto do PIBID/ Pedagogia 
EAD 
- Porque se interessou em participar do processo seletivo de coordenador/a de área do PIBID/ 

Pedagogia/EAD? 
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Bom, inicialmente em 2012 quando o projeto foi apresentado pela coordenadora do curso, eu já havia 

me interessado em participar. No entanto, havia apenas uma vaga e outra colega foi quem acabou 

tendo a oportunidade. Em 2013 o projeto cresceu e também foi se consolidando, foi sendo conhecido 

não apenas pelo curso, mas órgãos educacionais já vinham divulgando a riqueza que o PIBID oferecia 

no que diz respeito à formação docente. Com esse crescimento, o PIBID na instituição passou por novo 

edital de processo seletivo. Foi nesse momento de ampliação, que eu me inscrevi e fui selecionada 

para atuar nesse programa como coordenadora de área.  

O histórico positivo do PIBID, seu impacto na formação dos nossos alunos e alunas da graduação que 

é explicito nos congressos e eventos aqui da Universidade e também no seu desenvolvimento 

acadêmico. A peculiaridade que esse projeto apresenta no que diz respeito a inserção no cotidiano da 

escola pública sua extensão para a universidade é um projeto bastante completo. Para mim que 

trabalhei durante muito tempo com o estágio, entendi que essa era uma oportunidade importante 

também para minha formação como docente, além de compreender a responsabilidade que 

coordenador e supervisor assumem com a formação de professores e professoras com um diferencial 

para a escola pública, entendendo que através desse projeto, é possível conseguirmos suprir algumas 

das lacunas existentes numa licenciatura.  

- Você teve dificuldades para a atuação no início do projeto - quais? Como enfrentou ou resolveu isso? 

No início precisei me inteirar da proposta do projeto, dos trâmites burocráticos que são de 

responsabilidade do coordenador de área e compreender como o projeto já vinha caminhando até 

então. Isso foi um processo de adaptação natural que todos nós passamos ao iniciarmos um novo 

trabalho. E o fato de trabalhar com mais duas coordenadoras facilitou esse início. 

Penso que a maior dificuldade foi me deslocar até as escolas. Temos escolas de ensino fundamental 

e EJA, em que o projeto acontece no período noturno, e por se tratar de um curso EAD, essas escolas 

ficam em outro município em que temos um polo de apoio presencial e foi bastante difícil no início, 

porque eu não conhecia direito a cidade e algumas escolas ficam em bairros afastados do centro e 

algumas em regiões com índice de assaltos. Hoje isso já se amenizou, mas ainda é uma dificuldade 

nas escolas de período noturno.  

 - Como você avalia a sua relação com os/as os/as alunos/as licenciandos/as do curso de Pedagogia 

que você acompanha e com a/s supervisora/s que orienta?  

Como eu falei na primeira questão, eu entendo que o coordenador de área tem uma responsabilidade 

enorme com a formação dos licenciandos e também dos professores supervisores. Por esse motivo, 

eu busco tenho uma relação bastante próxima com os bolsistas, no sentido de acompanhar o 

andamento do projeto, entrar na sala de aula com eles, provocar reflexões a partir de situações do 

cotidiano escolar, incentivá-los a participar de eventos e congressos, nós já escrevemos juntos, enfim, 

uma relação de parceria mesmo por um único objetivo que é a melhoria da qualidade da educação 

pública.  

- Está valendo a pena participar do PIBID? Por quê? 

Sim, muito, por todas as razões que eu já mencionei!  

O PIBID é uma Política Pública que deu certo, que já tem impactado positivamente a formação de 

muitos professores e professoras nas diversas esferas em que a educação acontece. O PIBID precisa 
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crescer mais e mais, para que outros licenciandos, professores das IES e professores supervisores das 

escolas públicas tenham a oportunidade de vivenciar e de crescer com esse projeto. 

O PIBID consegue atingir também os professores que já atuam nas escolas e que ao se depararem 

com os alunos e alunas bolsistas tem a possibilidade de troca de experiências. Há muitos relatos de 

professores que trabalham em escolas em que há o PIBID que dizem de como foram confrontados com 

a postura dos alunos, com os novos conhecimentos apresentados por eles, bem como o entusiasmo e 

a esperança que trazem consigo de verem a melhoria e a valorização da educação. Isso vale muito a 

pena, com certeza.  

Com o PIBID eu tive a oportunidade de voltar para a escola pública também, de vivenciar esses 

cotidianos, mobilizando junto com os bolsistas saberes permanentemente à partir das situações do dia 

a dia, possibilitado a discussão e a reflexão das práticas e das situações de trabalho.  

Eu me sinto privilegiada por ter a oportunidade de participar do PIBID. 

 

 

 


