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RESUMO 
 
 
O presente trabalho buscou evidenciar os impactos do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) para a formação docente dos alunos do 
curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Norte Fluminense 
(UENF). Além disso, mostramos de que maneira a atuação desses bolsistas tem 
influenciado as escolas parceiras, que por sua vez estão articuladas à execução do 
subprojeto do PIBID/Pedagogia, intitulado “Políticas de Língua e de Leitura: 
Formando Leitores na Escola”, que consiste no desenvolvimento de práticas de 
leitura e escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental, através de diversos 
gêneros textuais, em que os discentes são postos a todo instante em contato com o 
mundo letrado, valendo-se de uma metodologia diferenciada. Optou-se, então em 
um trabalho exploratório, com o intuito de analisar a atuação e a participação dos 
alunos/bolsistas do PIBID nas escolas e na Universidade na qual recorreu à 
pesquisa qualitativa, com aplicação de questionários a alunos bolsistas e 
professores supervisores do PIBID, além dos relatórios e observação das atividades 
desenvolvidas. Utilizamos alguns teóricos como Alarcão (1998), Schön (2000), 
Freire (2002), Libâneo (2003), Pimenta (2005), Romanelli (2010), Gatti (2013), 
Nóvoa (2013), dentre outros. O estudo concluiu que o processo de construção 
desses futuros profissionais, o PIBID possibilitou repensar e difundir as políticas de 
formação docente, assim como a questão da teoria e prática, como concepções 
indissociáveis. Dessa forma, evidencia-se a importância do Programa, o qual tem 
sido extremamente positivo na comunidade escolar. Além disso, o corpo docente 
reflete sobre sua prática e assume um compromisso com a formação dos futuros 
profissionais; e, por fim, os bolsistas licenciandos têm a oportunidade de conhecer o 
universo escolar e refletir sobre a prática docente. 
 
Palavras-chave: formação docente; PIBID; formação de leitores; pesquisa-ação. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This work aims to highlight the impacts of the Studentship Institutional Program of 
Teaching Initiation to the teaching formation of the students in License in Pedagogy 
of the Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). Furthermore we showed 
how the performance of those bursaries has been influenced the partner schools that 
are articulated to the execution of the PIBID/Pedagogy´s subproject, called Language 
and Reading politics: Forming Readers at school, that consists on the development 
of the reading and writing practice in the first years of Elementary School through 
many textual genres, that the students are faced every moment with a literate world, 
deploying of a unique methodology. For this, we are going to do an exploratory work 
with the intention of analyze the situation and participation of the PIBID´s 
students/bursaries in the schools and in the University. We used some theorists like 
Alarcão (1998), Schön (2000), Freire (2002), Libâneo (2003), Pimenta (2005), 
Romanelli (2010), Gatti (2013), Nóvoa (2013) and others. This study concludes that 
the process of construction of these future professionals the PIBID enabled rethink 
and diffuse the politic teaching formation as well as the question of the practice and 
theory, as inseparable conceptions. In that way, we highlight the importance of the 
Program, which have been extremely positive in the scholar community. 
Furthermore, the teachers reflect about its practice and take the compromise with the 
formation of the future professionals, and at least, the bursaries have the opportunity 
of known the school universe and reflect about the teacher practice.   
 
Keywords: teaching formation; PIBID; reader’s formation; research-action.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação busca evidenciar de que forma o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) tem contribuído na formação 

do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Sabemos que as experiências adquiridas ao 

longo das participações desses bolsistas nas escolas têm impactado de maneira 

significativa, pois essas ações não só permitem um diálogo concreto entre teoria e 

prática como também promove novas possibilidades pedagógicas para qualificação 

desses futuros professores da Educação Básica. 

Para isso, observaremos a execução das ações do subprojeto 

PIBID/Pedagogia, intitulado “Políticas de Língua e Leitura: formando leitores na 

escola”, que tem propiciado aos seus participantes: bolsistas, discentes e docentes. 

Este subprojeto se realiza através do desenvolvimento de práticas de leitura e de 

escrita contextualizadas, voltadas para o universo cultural de seus sujeitos 

aprendizes, promovendo uma dimensão interativa e dinâmica das práticas 

pedagógicas, pois trazem uma práxis diferenciada do cotidiano escolar. 

Nessa investigação, tomaremos por base os seguintes procedimentos 

metodológicos como pesquisa bibliográfica reunindo várias obras de diversos 

autores, dentre eles: Alarcão (1998), Schön (2000), Freire (2002), Libâneo (2003), 

Pimenta (2005), Romanelli (2010), Gatti (2013), Nóvoa (2013), dentre outros. 

Utilizaremos também a pesquisa de campo através de técnicas de observação e 

exploração das atividades realizadas no referido subprojeto. 

Assim, neste estudo, objetivamos responder a seguinte questão: de que 

forma o PIBID/ Pedagogia contribui para a formação docente? 

Ao divulgar as experiências tão diversificadas desses bolsistas do 

PIBID/Pedagogia, nossa expectativa é que esta dissertação não só possa estimular 

novas oportunidades, mas que outros licenciandos possam, também, vivenciar 

essas práticas significativas, além de evidenciar a necessidade de reconfiguração 

dos cursos de licenciaturas, pois a questão da formação de professores precisa ser 

reformulada e pensada com seriedade diante do cenário educacional. 

Neste sentido, procura-se desenvolver meios de intervenção educativa e/ou 

remediação adequados, visando à importância de investigações sobre os 

determinantes do processo de formação docente. O objetivo geral desta pesquisa 
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consiste em analisar a influência do PIBID na formação dos alunos do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro. Logo, desencadeamos os seguintes objetivos específicos:  

a) Identificar de que forma o PIBID contribui para o desenvolvimento da 

prática docente;  

b) Demonstrar as colaborações do PIBID/Pedagogia; e 

c) Análise a percepção dos alunos acerca do processo formativo. 

 

 Hipótese 

 

Acredita-se que o PIBID pode contribui para a formação docente dos alunos 

no curso de Licenciatura em Pedagogia da UENF, possibilitando a relação teoria e 

prática. 

 

 Justificativa 
  

O presente estudo foi resultado da necessidade de evidenciar a formação 

inicial e continuada de professores por meio da participação no Programa 

PIBID/Pedagogia, em que várias práticas foram de importância para o processo 

formativo. A partir disso, vislumbramos a perspectiva de desenvolver uma pesquisa 

sobre a construção da identidade docente, assim como as ações educativas 

promovidas pelo programa propiciava aos futuros profissionais da Educação. As 

oportunidades do projeto foram crescendo e permitindo concretizações além do 

aprendizado da Universidade. Ao identificar um dos propósitos do PIBID, que é 

elevar a valorização do magistério e a implantação de metodologias inovadoras, 

emergiu a necessidade de pesquisar as contribuições do PIBID do curso de 

Pedagogia na UENF. 

Assim, com os estudos realizados, algumas indagações surgiram ao decorrer 

do percurso: o PIBID contribui no processo formativo? Como os bolsistas 

classificam sua formação acadêmica? Quais as lacunas que o PIBID possivelmente 

preenche?  

Para tanto, abordaremos o tema de forma mais específica, a partir de uma 

análise de estudos mais recentes sobre formação de professores, fundamentada em 

um estudo histórico, atrelado a uma abordagem qualitativa de construção de dados 
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e compreensão da realidade. Desse modo, delimitaremos o objeto de estudo aos 

integrantes do PIBID no curso de pedagogia da UENF. 

 

 Metodologia 
 

Utilizamos para a concretização deste estudo, os seguintes procedimentos 

metodológicos: pesquisa bibliográfica que reuniu várias obras de diversos autores 

que abordavam a temática proposta; levantamento de dados para a constituição da 

amostra, como os relatórios produzidos pelos bolsistas ao longo de sua participação 

no Programa; e questionários semiestruturados aplicados aos sujeitos desse 

estudo.  

Assim, a dissertação foi estruturada em quatro capítulos. A primeira parte foi 

intitulada “A formação inicial de professores” busca abordar os aspectos da 

formação docente em torno dos dilemas educacionais, a estruturação dos percursos 

investigativos e significativos como a inserção do PIBID no curso de Pedagogia da 

UENF.  

 Desse modo, a pesquisa transcorre no âmbito dos incentivos institucionais, que 

originou a segunda parte “As políticas de formação de professores”, no qual 

apresentamos o que esse Programa de Iniciação à Docência se propõe a ser e 

fazer, como também os seus impactos na vida de seus participantes. 

 Já a terceira parte trata das discussões sobre processos formativos na 

construção do tema “As dimensões e contribuições na formação docente: as 

escolas como espaços de formação”. 

 A quarta parte, apresenta as análises e os resultados obtidos no trabalho, 

evidenciando de que forma os bolsistas se constituíram como sujeito 

aluno/pesquisador, uma vez que estes atuaram diretamente frente aos dilemas das 

realidades do contexto escolar, apontando seus possíveis avanços e declínios. Essa 

análise foi desenvolvida no quarto capítulo das “Análises dos dados”, compondo a 

“Delimitação da amostra”, “Critérios de análise” e “Resultados e contribuições”. 

 A estruturação da pesquisa teve como pretensão a constante reflexão sobre 

a dificuldade enfrentada por todos no processo formativo, salientando a importância 

de um perfil de aluno pesquisador, capaz de realizar frente ao seu processo de 

aprendizagem uma autonomia e consciência de seu papel como sujeito ativo na 
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sociedade, além de fortalecer projetos ligados à interação Universidade e escola, 

Universidade e sociedade e na concretização do conhecimento. 
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1 A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES  

 

A formação de professores é tema central no meio acadêmico, sendo alvo de 

vários estudos e pesquisas acerca de sua trajetória e possibilidades pedagógicas. 

Deste modo, este capítulo fundamenta-se em questões relativas à formação dos 

professores, especialmente para a abordagem do exercício da docência durante o 

processo de formação inicial. 

No contexto do Brasil, nos últimos anos, as reformas educacionais têm proposto 

mudanças significativas na formação inicial dos professores, a fim de atender a 

esses novos desafios impostos pelo sistema educativo, sociedade e clientela. Para 

Libâneo (2011, p. 28), “A escola precisa deixar de ser meramente uma agência 

transmissora de informação e transformar-se num lugar de análises e críticas”. 

Logo, repensar o processo formativo como imprescindível para tornar a formação 

inicial uma base sólida para o aprendizado da atividade docente, faz da experiência 

docente um componente articulador essencial na formação do professor e de sua 

identidade profissional. 

O início da formação de professores em escolas normais foi em 1830, na cidade 

de Niterói. Assim, cabia a essas instituições a formação dos professores e, até a 

data de 1881, foram instauradas 10 escolas. Romanelli (2010, p. 167) aponta que, 

 

A Escola Normal da Bahia, criada em 1836; a do Pará em 1839; a do 
Ceará, em 1845; a da Paraíba, em 1854, a do Rio Grande do Sul, 
em 1870; e a de São Paulo, como segunda ou terceira tentativa, em 
1875/1878; a Escola Normal Livre, na Corte, em 1874 e, depois, a 
oficial em 1880; a de Mato Grosso, 1876, a de Goiás, em 1881. Além 
dessas, destacou-se a criação do Pedagogium, em 1890, de curta 
duração, que deveria ter funcionado como centro de pesquisas 
educacionais e museu pedagógico. 

 

Em 1890 é decretada a Reforma de Benjamin Constant, com ideias filosóficas 

de Augusto Comte. Tal reforma pretendia concretizar as práticas da sala de aula, 

com aulas de características científicas e princípios norteadores: a liberdade, a 

laicidade e a gratuidade da escola primária. 

Em síntese, podemos dizer que o processo de evolução da situação 

educacional no Brasil ocorreu em três fases. O período de 1930 a 1937 

correspondeu à primeira fase, marcada por lutas e reformas ideológicas cultivadas 

por Francisco Campos. Passando para o ano de 1932, um grupo de 26 intelectuais, 
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como Anízio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Paschoal Lemme 

criam o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”. Romanelli (2010, p. 145) 

afirma que o Manifesto sugere em que deve consistir a ação do Estado, 

reivindicando a laicidade do ensino público, a gratuidade, a obrigatoriedade e a 

coeducação.  

Correspondente à segunda fase, marcada pelo contexto da formação do 

professor excepcionalmente técnica e instrumental, formava bacharéis denominados 

“técnicos em educação”. O curso de Pedagogia foi constituído em 1939, classificado 

como “Ciências da Educação”. Esta fase caracteriza-se ao Estado Novo sob um 

regime autoritário, em que também foram decretadas as Leis Orgânicas do Ensino e 

da criação dos sistemas “S” de ensino (Senai e Senac). As Leis Orgânicas do 

Ensino, que constituíam um conjunto de Reformas a fim de reformular o sistema de 

ensino primário, secundário, comercial, industrial e o normal, qualificando mão de 

obra para atender as demandas do mercado de trabalho.   

A terceira fase correspondente ao período de 1942 à 1946 caracterizada 

como do regime democrático, em torno ideológico das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. A Lei Orgânica nº 8.829/46 no Artigo 34, estabelecia que a 

formação do corpo docente para atuar no ensino primário se ofereceria da seguinte 

maneira: 

 

O magistério só pode ser exercido por brasileiros, maiores de 
dezoito anos, em boas condições de saúde física e mental, e que 
hajam recebido preparação conveniente em cursos apropriados, ou 
prestados exame de habilitação, na forma da lei. 
 

 

  Em 20 de dezembro de 1996, foi promulgada a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9.394, conhecida como Lei Darcy Ribeiro, 

composta por 92 Artigos. A LDB nº 9394/96 determinou as normas educacionais 

com parâmetros e os caminhos à educação no país. Neste mesmo ano, é aprovada 

a Lei nº 9.424 que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. 

A elaboração da LDB nº 9.394/96 refletia os anseios da Lei Orgânica nº 

8.829/46, correspondendo o Ensino Fundamental de 1ª à 4ª série, que já se 
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preocupava com a formação de professores nos âmbitos de preparação apropriada, 

uma vez que não era específico os critérios para essa formação. 

A LDB em seu Capítulo VI, traz a regulamentação da formação de 

professores e dos Profissionais da Educação da seguinte forma: 

 

Art. 61 – A formação de profissionais da educação, de modo a 
atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino 
e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, 
terá como fundamentos: 
I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviço; 
II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades. 

 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB  nº 9394/96 – a 

formação de professores para atuarem na Educação Infantil institui a primeira etapa 

da Educação Básica, conforme afirma o Art. 62,: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em cursos de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade normal.  

 

Dispõe no Art. 63 sobre os Institutos Superiores: 
 

 

I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, 
inclusive o curso normal superior, destinado à formação de 
docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do 
ensino fundamental; 
II – programas de formação pedagógica para portadores de 
diplomas de educação superior que queiram se dedicar à 
educação básica; 
III – programas de educação continuada para os profissionais 
de educação dos diversos níveis. 

 

 

O Artigo 64 discorre sobre a formação de administradores, planejadores, 

inspetores, supervisores e orientadores que poderá ocorrer em curso de graduação 

em Pedagogia, ou em nível de pós-graduação: 
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Art. 64 – A formação de profissionais de educação para 
administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 
educacional para a educação básica, será feita em cursos de 
graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional. 

 
 

 
O Artigo 66 dispõe sobre a formação de professores para o ensino superior: 

 

Art. 66 – A preparação para o exercício do magistério superior far-
se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 
mestrado e doutorado. 
Parágrafo Único – O notório saber, reconhecido por universidade 
com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de 
título acadêmico. 

 

Amparado no Artigo 66, o Artigo 67 apresenta algumas exigências 

necessárias para exercer essa função: 

 
Art. 67 – Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 
I – ingresso exclusivamente por concurso público e provas e títulos; 
II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim; 
III – piso salarial profissional; 
IV – progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho; 
V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 
na carga de trabalho; 
VI – condições adequadas de trabalho. 
Parágrafo Único – A experiência docente é pré-requisito para o 
exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos 
termos das normas de cada sistema de ensino. 

 
Nesta perspectiva, os artigos citados evidenciam a questão da valorização da 

docência e a complexa situação do trabalho em paralelo à sua formação. Alguns 

fatores são indispensáveis para que seja possível discernir a linha de raciocínio, já 

que se trata de um assunto difuso de contexto político e social. Referente ao papel 

do professor, é posto pelos dispositivos que precisa ter uma competência 

polivalente. Isso significa dizer que deverá trabalhar com conteúdos de natureza 

diversa, que abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos 

específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. Para Oliveira (2002, 

p.12), 
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Nesse processo, observamos que muito se falava das condições de 
atendimento da precariedade deste em termos fisicos e materiais, da 
falta de um projeto educativo e da ausência de qualificação das 
educadoras que estavam atuando. 

 

 Aponta-se, então, uma formação bastante ampla do profissional, que deverá 

refletir constantemente sua prática, aperfeiçoar-se sempre. É importante, também, 

que haja um debate com colegas, diálogo com as famílias e a comunidade, sempre 

na busca de informações novas para o trabalho que desenvolve. Visando à 

formação docente e ao papel do licenciando como sujeito que aprende através dos 

saberes construídos ao longo da sua trajetória acadêmica e sua atitude de sujeito 

ativo, partimos de uma análise que não é tão simples assim, por se tratar de um 

fenômeno complexo, passivo de reflexões acerca desta temática. Perante o 

processo formativo, o aluno é submetido à construção de uma autonomia em 

direção a sua própria prática. Sobre a importância da construção do conhecimento, 

Saviani (2008, p.152) compreende que: 

 

Emergindo como um corpo consistente de conhecimentos 
historicamente construído, a pedagogia revela-se capaz de articular 
num conjunto coerente as várias abordagens sobre a educação, 
tomando como ponto de partida e ponto de chegada a própria 
prática educativa. De um curso assim estruturado se espera que irá 
formar pedagogos com uma aguda consciência da realidade onde 
vão atuar, com uma adequada fundamentação teórica que lhes 
permitirá uma ação coerente e com uma satisfação instrumentação 
técnica que lhes possibilitará uma ação eficaz. 

 

 Neste sentido, o autor aponta a importância do conjunto de saberes e 

práticas consideradas como necessárias à formação inicial, constituindo nos 

“modelos formativos”, sendo cursos formadores de pedagogo e demais profissionais 

da educação. “O curso de pedagogia historicamente tem se constituído no único 

espaço da graduação no qual se estuda intencional e criticamente a prática social 

de educar em suas múltiplas manifestações na sociedade” (PIMENTA, 2004, p. 8). 

Tal reflexão ganha fundamento à luz do percurso formativo inicial, uma vez que vão 

adquirindo os conhecimentos teórico-práticos coerentes à profissionalização. 

 Podemos dizer que pertencemos a uma geração tomada de informações e 

exigente resposta de competências de acesso. Esse novo perfil traz consigo 

algumas fragilidades remetendo a produção de um conhecimento. É possível 
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perceber que, entre as discussões frequentemente realizadas no ambiente 

acadêmico, uma das questões sempre em pauta é a formação de professores, a 

qual geralmente tem demonstrado ser insuficiente e bastante frágil, uma vez que 

não tem propiciado uma formação adequada aos futuros docentes e, logo, não os 

tem auxiliado no trato das peculiaridades inerentes ao ato de ensinar.  

 Assim, a docência vive uma situação bastante “delicada”. Por um lado tem a 

função não só de ensinar, mas de ser também uma espécie de salvadora de alunos 

em situação de risco social e de referência para a comunidade; por outro convive 

com a histórica desqualificação de seu trabalho pelas sucessivas assessorias 

pedagógicas, que periodicamente proclamam uma nova proposta pedagógica que 

desqualifica todo o trabalho feito até então. Nesse contexto, qual é o lugar da 

aprendizagem frente a esses dilemas? Isso implica em conceituar os espaços de 

organização dos campos das ideias da ação educativa. 

 Portanto, o projeto de intervenção pedagógica pode ser uma estratégia de 

trabalho conforme o que está preconizado na LDB, nos Parâmetros Curriculares e 

nos estudos pedagógicos contemporâneos. Segundo Lewin (1975), a dinâmica de 

grupo é o estudo das forças que agem no seio dos grupos, suas origens, 

consequências e condições modificadoras do comportamento do grupo. Sua 

importância para organização é a de que, considerando os grupos responsáveis em 

atingir os objetivos institucionais educativos, a variação no comportamento do grupo 

é de conhecimento vital para o gestor pedagógico.  

 Assim, formação inicial e a continuada fazem parte de um processo contínuo 

que forma o profissional da educação e, ao mesmo tempo, a profissão de educador 

e a própria escola. Ambas as dimensões, inicial e continuada, apoiam-se em 

princípios e pressupostos comuns, o que situa alunos e professores como sujeitos, 

valorizando suas experiências pessoais e seus saberes da prática. Dessa forma, a 

formação inicial e a continuada apoiam-se no trabalho coletivo e compartilhado, mas 

sem prescindir o desenvolvimento e o compromisso individuais. Além disso, no atual 

contexto de produção cada vez mais acelerada de conhecimentos científicos, não 

se pode esquecer a importância da atualização permanente, de forma a 

democratizar o acesso de todos os profissionais aos progressos do seu campo de 

trabalho. 

 Deste modo, tomar a formação inicial em si, com suas precariedades e 

virtudes, como fonte para analisar, criticar, elogiar e avaliar a atuação dos docentes 
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em exercício na educação básica é incorrer no erro lógico de tomar uma 

manifestação importante e significativa como se ela fosse o todo. No entanto, 

logicamente, qualquer avaliador sabe que a formação inicial é a condição e o meio 

mais próximo e direto para o exercício profissional relativo à ambiência escolar. 

Nesse sentido, ela deve ser a melhor possível e a mais adequada ao perfil dos 

estudantes, de modo que o ponto do acesso e permanência dos educandos na 

escola seja universal e qualificado. 

O processo formativo fundamenta-se na ideia de consenso nas relações 

interpessoais, ou seja, muitos alunos acabam por acomodação depositando toda a 

missão educativa a cargo do professor e do sistema de ensino, no modelo 

pedagógico. A aprendizagem é uma construção coletiva, uma caminhada 

sociocultural, dinâmica, autorreflexiva, norteada pelo professor e concretizado pela 

ação interativa e pela capacidade do aluno de descobrimento de novos nortes e de 

uma capacidade de autonomia, deixando de lado a reprodução apenas sem a crítica 

produtiva, valorizando e ampliando seu campo de produção de conhecimento. Nesta 

perspectiva Libâneo (2011, p.12) salienta que, 

 

O novo professor precisaria, no mínimo, de uma cultura geral mais 
ampliada, capacidade de aprender a aprender, competência para 
saber agir em sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da 
linguagem informacional, saber os meios de comunicação e articular 
as aulas com as mídias e multimídias. 

 

Esta reflexão nos remete ao fortalecimento de uma aprendizagem norteada 

pelos princípios dentro de um contexto social, a fim de enfrentar os dilemas atuais e 

ideia da necessidade de uma formação de identidade profissional e possibilitarmos 

medidas que contribuem para a valorização dessa identidade.  

Assim deve-se fortalecer a formação inicial e subsidiar a formação continuada 

em prol de uma situação contextualizada, que faça sentido tanto para o educador 

como também para o educando. Pensando nesse caminho a ser trilhado, novas 

perspectivas vão dando forma a um modelo, aumentando as possibilidades de 

vivências mais próximas da realidade, como a participação em projetos de 

pesquisas, seja esses de Iniciação Cientifica, Extensão, entre outros, que insere no 

educando a visão de mundo, desenvolvimento cognitivo, tomada de decisão, 

difundindo o novo paradigma de formação, cientifico, tecnológico e humanístico.  
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Para o MEC, a formação docente implica oportunizar o acesso a 

competências, habilidades e conhecimentos específicos, cuja aquisição deve ser o 

objetivo central da formação inicial e continuada dos mesmos. Nesse sentido, por 

um lado, ao propor ações de formação inicial para profissionais sem habilitação 

mínima para exercício, o MEC considera a necessária articulação entre a teoria e 

prática. Por outro lado, considera que uma política voltada à formação inicial de 

profissionais necessita acolher as demandas do tempo presente. Demandas tais 

como as que dizem respeito à construção de um novo entendimento sobre 

aprendizagem, currículo e estratégias de avaliação, bem como as que colocam em 

pauta o papel social da escola no sentido de absorver interesses e necessidades da 

sociedade. 

 Enfim, ao tratar a formação docente, o MEC pretende enfrentar as urgências 

próprias da sociedade atual, com seu formidável entorno tecnológico, consolidando 

compromissos com a socialização do saber e com a inclusão social. A educação 

pode e deve contribuir, efetivamente, para o desenvolvimento social e econômico. 

Afinal, constitui-se como um processo capaz de possibilitar, cotidianamente, às 

crianças e jovens brasileiros o desenvolvimento de novas formas de compreender e 

de representar a realidade, bem como o desenvolvimento de novas relações com o 

mundo físico e social em que se inserem.  

Nesta proposta de formação de professores em busca pela competência 

necessária para a atuação, surgiram, nos últimos anos, políticas educacionais para 

nortearem essa categoria: 

 
a) Valorização (formação, condição de trabalho, carreira e 

remuneração) do professor de educação básica; b) Elevação de 
padrões de qualificação acadêmica e fortalecimento do perfil 
profissional do corpo docente formador; c) Recuperação da 
infraestrutura físico-institucional formadora [...] d) 
Estabelecimento de programas nacionais permanentes de 
formação continuada, ancorados em um sistema de avaliação 
periódica e de “certificação de cursos, diplomas e competências 
de professores.” (CARNEIRO, 2004, p. 166). 

 

A reflexão nos leva a um direcionamento da formação e a carreira do 

professor além dos posicionamentos institucionais, uma vez que parte de cada 

sujeito o autoreconhecimento da valorização do magistério, deixando para trás o 

discurso de uma categoria desvalorizada e reconhecendo os avanços conquistados 
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ao longo anos no sentido de contribuir para a superação dos problemas 

educacionais. 

Assim, as próximas sessões referem-se a uma breve apreciação do percurso 

formativo desses profissionais e futuros professores com a relação entre a teoria 

estudada e a prática pouco abordada como um dos apontamentos deste estudo.  

 

1.1 Breves considerações sobre as concepções de formação de professores 

 

Com a necessidade de discutir o desenvolvimento profissional nas ações 

didáticas e metodológicas, diversos autores abordam essa temática. Para Libâneo 

(2013, p. 74), “[...] o fracasso na formação acaba incidindo no fracasso das 

aprendizagens dos alunos”. Segundo Gatti (2013, p.95), “[...] propõe-se que a 

formação para a profissão de professor deve ser ter eixo uma relação efetiva entre 

as teorias e as práticas educacionais”. De acordo com Nóvoa (2013, p.199) “[...] 

verificou-se uma importante mudança nas políticas e nas práticas de formação de 

professores. A metáfora do ‘professor reflexivo’ ilustra concepções novas”. Diante 

de tal temática sobre a formação de professores que envolvem preocupações que 

emergem a qualidade de ensino que tem sido oferecida aos futuros docentes, o que 

em maior ou menor grau, acaba por se refletir na eficácia do ensino que se tem 

atualmente e, consequentemente, com a situação real da educação básica pública. 

Nesta perspectiva, Imbernón (2006, p.14) afirma que 

 

A profissão exerce outras funções: motivação, luta contra a exclusão 
social, participação, animação de grupos, relações com estruturas 
sociais, com a comunidade... E é claro que tudo isso requer uma 
nova formação: inicial e permanente.  

 

Neste cenário, surge o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), como programa político, amparado no PNE, o qual busca 

promover a construção de uma articulação entre o ensino superior e o básico por 

meio da contemplação de ações didáticas que levem em consideração essas 

instâncias. 

No mérito da instituição como formadora de futuros profissionais, tomamos 

como base o Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Tal projeto foi 
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elaborado em 19 de dezembro de 2008, o curso de Pedagogia da UENF forma 

professores e especialistas habilitados para atuarem nos primeiros Anos do Ensino 

Fundamental, como também possibilita a atuação em coordenação e gestão 

escolar, como prevê o Parecer CNE/CP nº 05/2005, aprovado em 13/12/2005, que 

preconiza que o curso de Pedagogia (Licenciatura) destina-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos 

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

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

nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.  

Assim, o Curso de Licenciatura em Pedagogia da UENF dispõe as 

disciplinas, divididas em: núcleo de estudos básicos, núcleo de aprofundamento e 

diversificação de estudos e o núcleo de estudos integradores, como pode ser visto 

no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Curso de Pedagogia da UENF dispõe as disciplinas 

Fonte: Projeto Político Pedagógico, elaborado em 19 de dezembro de 2008. Pedagogia/ UENF 
 

O núcleo de estudos 
básicos envolve as 

disciplinas: 
 

O núcleo de 
aprofundamento e 

diversificação de estudos 
envolve as disciplinas: 

 

O núcleo de estudos 
integradores envolve as 

disciplinas: 
 

1. Filosofia 
2. Filosofia da Educação 

I 
3. Sociologia 
4. Sociologia da 

Educação I 
5. Antropologia Cultural 
6. Psicologia do 

Desenvolvimento I 
7. Psicologia do 

Desenvolvimento II 
8. Pensamento, 

Linguagem e 
Aprendizagem  

9. História da Educação 
10. História da Educação 

Brasileira 
11. Didática I 
12. Didática II 
13. Leitura e Produção de 

Textos I 
14. Leitura e Produção de 

Textos II 
15. Estatística Aplicada à 

Educação 
16. Política Educacional 

 

1. Currículo 
2. Organização da 

Educação Brasileira 
3. Libras: inclusão 

educacional da 
pessoa surda ou com 
deficiência auditiva 

4. Conteúdo e 
Metodologia do 
ensino na Educação 
Infantil I 

5. Conteúdo e 
Metodologia do 
ensino na Educação 
Infantil II 

6. Conteúdo e 
Metodologia do 
Ensino nos Anos 
Iniciais do Ensino 
Fundamental  I 

7. Conteúdo e 
Metodologia do 
Ensino nos Anos 
Iniciais do Ensino 
Fundamental  II 

8. Conteúdo e 
Metodologia do 
ensino nos Anos 
Iniciais do Ensino 
Fundamental III  

9. Conteúdo e 
Metodologia do 
ensino nos Anos 
Iniciais do Ensino 
Fundamental IV 
Fundamentos da 
Alfabetização I 

10. Gestão Educacional 
11. Educação Inclusiva: 

prática do respeito à 
diversidade 

12. Pesquisa 
Educacional 

13. Seminário de 
Monografia 

14. Monografia 
 

• Estágio 
Supervisionado I, II, 
III 

• Projetos de Iniciação 
Científica 

• Monitoria 
• Extensão  
• Seminários 
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O modelo curricular de formação se organiza em relação às características 

distintas em função do caráter, natureza e organização institucional, referente à 

organização das disciplinas por área de conhecimento. Vimos que na área de 

Gestão, o curso dispõe de disciplinas obrigatórias: Política Educacional, Gestão 

Educacional e Organização da Educação Brasileira; e disciplinas optativas: 

Economia da Educação, Planejamento e Legislação e Estrutura e Funcionamento 

do Sistema de Ensino.  

Na área da Psicologia, temos como disciplinas obrigatórias: Psicologia do 

Desenvolvimento I, Psicologia do Desenvolvimento II e Pensamento, Linguagem e 

Aprendizagem; e como disciplinas optativas: Psicologia da Educação, Bases 

Biológicas da Aprendizagem, Psicologia do desenvolvimento III, Psicologia e 

Tópicos Especiais em Psicologia da Educação.  

Na área de Bases Biológicas, vimos que o curso dispõe somente disciplinas 

optativas, como: Bases Biológicas da Aprendizagem e O Despertar da Consciência.  

Na área de História, as disciplinas obrigatórias apresentadas são: História da 

Educação e História da Educação Brasileira. As disciplinas optativas são: História 

Contemporânea do Brasil, História e Política para a Infância, História I, História do 

Pensamento Pedagógico e Estudo Histórico e Preservação da Cultura Escolar. 

Na área da Filosofia, as disciplinas obrigatórias oferecidas são: Filosofia e 

Filosofia da Educação I. E como disciplinas optativas são: Filosofia da Educação II, 

Fundamentos Teóricos da Educação e Pensamento Educacional Brasileiro.  

Na área de Ciências Sociais, as disciplinas obrigatórias ministradas são: 

Sociologia, Sociologia da Educação I e Antropologia Cultural. E como as disciplinas 

optativas são: Sociologia da Educação II, Sociologia da Educação II e Infância e 

Produção Cultural. 

Na área da Linguagem, temos como disciplinas obrigatórias: Leitura e 

Produção de Textos I, Leitura e Produção de Textos II, Fundamentos da 

Alfabetização I e Libras: inclusão educacional da pessoa surda ou com deficiência 

auditiva. E como disciplinas optativas são: Educação e Literatura Infantil, 

Fundamentos da Alfabetização II e Políticas Linguísticas na Escola.  

Na área da Didática, as disciplinas obrigatórias são: Didática I, Didática II, 

Conteúdo e Metodologia do Ensino na Educação Infantil I, Conteúdo e Metodologia 

do Ensino na Educação Infantil II, Conteúdo e Metodologia. dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental I,  Conteúdo e Metodologia dos Anos Iniciais do Ensino 
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Fundamental II, Conteúdo e Metodologia dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental  

III e Conteúdo e Metodologia dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental IV. A 

disciplina optativa é: Avaliação da Aprendizagem.  

Na área da Pesquisa, temos as disciplinas obrigatórias: Estatística Aplicada à 

Educação, Pesquisa Educacional, Seminário de Monografia e Monografia. Não 

dispondo nesta área de disciplinas optativas. Na área de Complementação 

Pedagógica, tem uma disciplina obrigatória: Educação Inclusiva: prática do respeito 

à diversidade. As disciplinas optativas são: Pedagogia da Imagem, Arte e Educação: 

Teoria e Prática, A Criança, o Brinquedo e a Educação, Escola, Família e 

Comunidade, Corpo e Movimento, Introdução à Informática e as TIC (Tecnologia de 

Informação e Comunicação) nos Processos Educacionais.  

Contudo, mesmo as instituições de ensino mais tradicionais e renomadas não 

têm como preparar o profissional para a diversidade de realidades e situações que 

ele terá de enfrentar em seu cotidiano. Na prática do dia a dia, esses profissionais 

complementam, aprimoram e atualizam seus conhecimentos. Tanto é que, para a 

perspectiva da epistemologia contemporânea, a prática não constitui mero campo 

de aplicação da teoria aprendida na formação inicial, pois o conhecimento se produz 

também na própria prática. 

 Assim, a formação inicial e a continuada fazem parte de um processo 

contínuo que forma o profissional da educação e, ao mesmo tempo, a profissão de 

educador e a própria escola. Ambas as dimensões, inicial e continuada, apoiam-se 

em princípios e pressupostos comuns, o que situa alunos e professores como 

sujeitos, valorizando suas experiências pessoais e seus saberes da prática. Dessa 

forma, a formação inicial e a continuada apoiam-se no trabalho coletivo e 

compartilhado, mas sem prescindir do desenvolvimento e compromisso individuais. 

Além disso, no atual contexto de produção cada vez mais acelerada de 

conhecimentos científicos, não se pode esquecer a importância da atualização 

permanente, de forma a democratizar o acesso de todos os profissionais aos 

progressos do seu campo de trabalho. 

 Portanto, tomar a formação inicial em si, com suas precariedades e virtudes, 

como fonte para analisar, criticar, elogiar e avaliar a atuação dos docentes em 

exercício na educação básica, é incorrer no erro lógico de tomar uma manifestação 

importante e significativa como se ela fosse o todo. No entanto, logicamente, 

qualquer avaliador sabe que a formação inicial é a condição e o meio mais próximo 
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e direto para o exercício profissional relativo à ambiência escolar. Nesse sentido, ela 

deve ser a melhor possível e a mais adequada ao perfil dos estudantes, de modo 

que o princípio do acesso e permanência dos estudantes na escola seja universal e 

qualificado. 

A formação acadêmica ou a formação técnica específica preveem e 

preparam o profissional de educação para ser um educador, mas o profissional se 

constituirá como tal a partir de suas próprias experiências. É durante a prática 

cotidiana que esses profissionais complementam, atualizam e aprimoram seus 

conhecimentos e aprendem a lidar com as provações das situações que ocorrem 

diariamente no ambiente escolar, mas que não são simuladas na academia. De 

acordo com a perspectiva da epistemologia contemporânea, a prática docente não 

se constitui apenas na aplicação da teoria aprendida na formação inicial, mas 

principalmente na prática cotidiana. Diante desse pressuposto, temos a contribuição 

de Tardif (2002, p.39), que afirma: 

 

O professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua 
disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos 
relativos às ciências da educação e à pedagogia, e desenvolver um 
saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos. 

 

Na prática pedagógica, o momento de reflexão era destinado a analisar o que 

está sendo realizado com os alunos e essa reflexão da prática contribui para a 

formação inicial. Assim, os bolsistas, ao longo das ações, estão adquirindo 

experiências para sua formação docente de maneira contínua, conhecendo a 

realidade do ambiente escolar, não apenas em sala de aula, mas de todo o 

processo de gestão educativa através do planejamento, estratégias de ensino e 

operacionalização das atividades. Nóvoa (2003, p.5) nos faz refletir quanto às 

experiências vividas no espaço escolar, quando diz:  

 

É evidente que a Universidade tem um papel importante a 
desempenhar na formação de professores. Por razões de prestígio, 
de sustentação científica, de produção cultural. Mas a bagagem 
essencial de um professor adquire-se na escola, através da 
experiência e da reflexão sobre a experiência. Esta reflexão não 
surge do nada, por uma espécie de geração espontânea. Tem 
regras e métodos próprios. 
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Portanto, os princípios norteadores para a ação formadora permitem 

evidenciar novas exigências, tal como não é totalmente contemplada apenas como 

uma grade curricular. Faz-se necessário para a amplitude de formação a adesão a 

projetos que aliem o caminho desses futuros profissionais, que lhe garantam a 

possibilidade de enfrentamento e da competência profissional. 

 

1.2 A formação continuada 

 

A temática de formação continuada nos remete partir da preocupação de uma 

formação inicial com entraves e limitações, e até mesmo apresentar-se com 

precariedade. Perante a exigência da atuação, a formação continuada permite a 

reciclagem da ação pedagógica. Nesta perspectiva, Veiga (1995, p.20) afirma que 

 

A formação continuada é um direito de todos os profissionais que 
trabalham na escola, uma vez que não só ela possibilita a 
progressão funcional baseada na titulação, na qualificação e na 
competência dos profissionais, mas também propicia, 
fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores 
articulado com as escolas e seus projetos. 

 

Diante dessa reflexão, a ideia que decorre da necessidade de suprir as 

inadequações deixadas pela formação inicial, vimos que a questão vai além, uma 

vez que a sociedade passa por tamanhas transformações e a formação continuada 

precisa desenvolver conhecimentos gerais e pedagógicos de acordo com as 

mudanças ocorridas dentro e fora da escola. Na LDB/96, recebe evidência, por 

exemplo, no art. 67, em que destacamos que 

 

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes: [...]  
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim. 

 

Os últimos anos têm presenciado o discurso de que a educação é um trajeto 

para o desenvolvimento do país, e, assim, a formação de professores apresenta-se 

como sendo indispensável para a preparação de cidadãos conscientes. Por este 

motivo, torna-se necessário a criação de programas e projetos educacionais, porém 

muitas dessas ações ficam apenas no papel.  
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Muitos trabalhos abordam essa temática sobre o desenvolvimento do 

profissional professor. Nessa perspectiva, propomos um modelo de pesquisa que 

esteja assentado na reflexão sobre a formação continuada visando à relação entre a 

teoria e prática, a fim de enfatizar a importância da experiência e da atuação 

profissional.  

Podemos afirmar que a formação continuada favorece ao docente a 

aquisição e ampliação de conhecimentos peculiares da carreira, tornando-o mais 

capacitado a receber as requisições atribuídas pela sociedade, atribuições estas 

que se transformam com o passar dos anos, tendo então o educador que estar 

constantemente atualizado. No que se refere a essa temática, Pimenta (2009, p. 19) 

ressalta: 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação 

social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da 

profissão; da revisão das tradições [...] do confronto entre as teorias 

e as práticas, da análise sistemática das práticas a luz das teorias 

existentes, da construção de novas teorias. 

 

Tecendo as discussões abordadas que envolveram a questão da formação 

docente, partimos da conscientização dos fazeres pedagógicos, na perspectiva da 

reflexão e análise sobre a sua própria prática e sobre a importância do 

conhecimento da realidade para o desenvolvimento da atuação em busca de um 

processo formador em direção à autonomia. Nóvoa (1997, p.25) salienta que  

 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexivo, que 
forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e 
que facilite as dinâmicas de autoformação participada. Estar em 
formação implica em um investimento pessoal, um trabalho livre e 
criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à uma 
construção de uma identidade, que é também uma identidade 
profissional. 
 

Dessa forma, é fundamental que o professor tenha sempre a reflexão sobre 

sua prática, partindo de uma análise de suas necessidades e como enfrenta os 

problemas complexos do universo escolar. Essas reflexões implicam novas 

propostas de atuação e criação de novos procedimentos e estratégias de ensinar e 

aprender. Liberali (2012) destaca que refletir não seria um simples processo de 

pensar, mas uma ação consciente realizada pelo professor, que busca compreender 

o seu próprio pensamento, sua ação e suas consequências. 



30 
 

Assim, formação docente faz parte de um processo contínuo que forma o 

profissional da educação e, ao mesmo tempo, a profissão de educador e a própria 

escola. Para Freire (1996, p.39) “[...] na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

As dimensões da formação continuada amparam-se em princípios e 

pressupostos comuns, o que situa alunos e professores como sujeitos, valorizando 

suas experiências pessoais e seus saberes da prática. Dessa forma, apoia-se em 

um trabalho coletivo e compartilhado, mas sem prescindir do desenvolvimento e do 

compromisso individuais. Deste modo, Imberon (2010, p.39) salienta que, 

  

O processo de formação deve dotar os professores de 
conhecimentos, habilidades e atitudes para desenvolver 
profissionais reflexivos ou investigadores. Nesta linha, o eixo 
fundamental do currículo de formação do professor é o 
desenvolvimento da capacidade de refletir sobre a própria prática 
docente, com o objetivo de aprender a interpretar, compreender e 
refletir sobre a realidade social e a docência. 

 

Assim, evidenciamos que, na atual situação de produção cada vez mais 

acelerada de conhecimentos científicos, não se pode abandonar a importância da 

formação contínua de todos os profissionais para os avanços do seu campo de 

atuação. Nóvoa (1997, p.28) ressalta que, 

 

Formar um professor é possível? Formar não, formar-se! O 
professor forma a si mesmo através das suas inúmeras interações, 
não apenas com o conhecimento e as teorias aprendidas nas 
escolas, mas com a prática didática de todos os seus antigos 
mestres e outras pessoas, coisas e situações com as quais interagiu 
em situações de ensino durante toda a sua vida. 
 

Desta maneira, é durante a prática cotidiana que esses profissionais 

complementam, atualizam e aprimoram seus conhecimentos e aprendem a lidar 

com as provações das situações que ocorrem diariamente no ambiente escolar, 

mas que não são simuladas na academia. Diante desse pressuposto, temos a 

contribuição de Nóvoa (1995, p.29) que evidencia que “a formação deve ser 

encarada como um processo permanente, integrado no dia-a-dia dos professores e 

das escolas, e não como uma função que intervém à margem dos projetos 

profissionais e organizacionais”. Deste modo, procuramos argumentar que a 
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formação continuada consiste na práxis de assumir características de um processo 

de formação emancipatória, transformadora e reflexiva.  

 

1.3 A pesquisa-ação no percurso formativo: construção dos saberes 

 

Nossa intenção nesta sessão é abordar os desafios e perspectivas das 

práticas formativas, visto que a aprendizagem se torna uma dimensão que as ações 

sofrem à medida que o sujeito se envolve em atividades permanentes de pesquisa-

ação. Dessa forma, considerando a construção dos saberes iniciais em confronto 

com suas experiências da prática vivenciada, Pimenta (2009, p.20) aponta que 

 

O desafio, então, posto aos cursos de formação inicial é o de 
colaborar no processo de passagem dos alunos de seu ver o 
professor como aluno ao seu ver como professor. Isto é, de construir 
a sua identidade de professor. Para o que os saberes da experiência 
não bastam. 
 

Nesta perspectiva a pesquisa-ação corresponde à reflexão e a autorreflexão 

da aprendizagem adquiridos dentro e fora da universidade. A aprendizagem não é 

apenas com o que é dito, mas, sobretudo, com o que veem, com a coerência entre 

as ações e o discurso dos formadores. Assim, temos a perspectiva que privilegia o 

aspecto formador para o desenvolvimento do processo educacional: o docente 

assume o papel principal de ator, criativo e pesquisador. É ele quem é visto como 

explorador de sua prática. Dessa forma, a proposta de formação docente não incide 

somente em participar ou fazer determinados cursos ou minicursos, palestras ou 

oficinas, mas pela intencionalidade que possui o processo contínuo e progressivo, a 

partir de suas necessidades e ampliação de mediação, resultando na aprendizagem 

gerando conhecimento e este sendo transformado em práticas bem sucedidas. 

A pesquisa-ação implica análise constante das práticas vivenciadas, 

contextualizando com as situações de ensino, é claro que se trata de uma complexa 

relação entre teoria e prática, uma vez que o predominante no processo formativo é 

a teoria. Por isso, a pesquisa-ação é tão relevante, pois garante novas formas de 

construção dos saberes em diversas situações diferenciadas. Para Rios, 

 

São muitos os saberes que se entrecruzam na prática cotidiana do 
professor, da professora. São saberes provenientes de diferentes 
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fontes: o contexto familiar, as escolas em que estudou, os grupos de 
amigos ou de colegas de profissão de que participa ou participou, a 
instituição em que se formou, os programas de formação continuada 
que frequentou, as relações com os alunos, as experiências 
vivenciadas nessas relações (RIOS, 2012, p. 20) 

 

Assim, encontramos a formação construída diariamente através dos 

enfrentamentos dos dilemas do contexto escolar, das interações sociais, da prática 

de leitura de bons livros, filmes adequados, entrevistas, teatros, musicais, etc. De 

acordo com Imbernón, 

 

A formação centrada na escola envolve todas as estratégias 
empregadas conjuntamente pelos formadores e pelos professores 
para dirigir os programas de formação de modo a que respondam às 
necessidades definidas da escola e para elevar a qualidade do 
ensino e da aprendizagem em sala de aula e nas escolas. [...] A 
formação centrada na escola é mais que uma simples mudança de 

lugar de formação. (IMBERNÓN, 2006, p . 80) 

 

Tais vivências permitem a construção/formação de um profissional mais 

habilitado para a atuação e ciente das suas fragilidades, buscando sempre seu 

desenvolvimento pessoal e profissional e contextualizado.  

Tardif (2010) enfatizou a formação do professor à luz de possuir saberes 

plurais, constituídos saberes da formação profissional, composto de “[...] conjunto de 

saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores” (p. 36). Assim 

temos: saberes disciplinares, em que segundo o autor “[...] saberes de que dispõe a 

nossa sociedade, tais como se encontram hoje integrados nas universidades, sob 

forma de disciplina” (p. 38); saberes curriculares, “[...] estes saberes correspondem 

aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição 

escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados 

como modelos da cultura erudita e de formação para a cultura erudita. Apresentam-

se concretamente sob a forma de programas escolares que os professores devem 

aprender a aplicar (p. 38)” e saberes experienciais, baseados em seu trabalho 

cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e 

são por ela validados (p. 39). Assim, ressalta também: 

“[...] alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 

programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às 
ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático 
baseado em sua experiência cotidiana com os alunos” (p. 39). 
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Na estruturação dessa linha, partiremos do estágio supervisionado oferecido 

pela instituição formadora. Para Pimenta (2011) “[...] o estágio sempre foi 

identificado como parte prática dos cursos de formação de profissionais, em 

contraposição à teoria” (p. 33). A autora descreve que o estágio é um processo de 

aprendizagem indispensável para assimilar a teoria e a prática, como em alguns 

casos, o primeiro contato com o campo profissional. Assim, os saberes são 

constituídos a partir de uma reflexão da vivência e dilemas enfrentados na prática. 

Essa reflexão abrange principalmente o paradigma durante o processo de formação.  

Deste modo, estamos conduzindo o aluno a pensar sobre seus atos e 

modificar suas atitudes pela reflexão e pelo entendimento do que ela mesma faz e 

provoca. Essas são as concepções da temática da formação contínua, para que 

entenda que é o modelo, é uma referência estruturante para o aluno. Assim, quando 

apresentamos modelos pautados no diálogo, na cooperação, na solidariedade, 

estes serão repetidos e valorizados pelos educandos. Quando se aprende a 

resolver verbalmente seus conflitos, explicando o que aconteceu e entendendo os 

motivos e as consequências de seus atos, as situações conflituosas diminuem.  

 Nesse caso, é fundamental que haja a valorização dessa conquista, 

reforçando-se a aprendizagem significativa. Como educadores, temos a 

possibilidade de criar espaços de aprendizagem nos quais os conflitos possam se 

manifestar de forma sadia e equilibrada e nos quais os conflitos não sejam mais 

necessários. Acreditar em nossa capacidade de superar essas situações, tomando-

as como desafios constantes em nosso fazer cotidiano, é acreditar em nossa 

capacidade de transformar e de educar. 

 No texto de Angott (2010), que delineou um panorama de sínteses de fatores 

caracterizados intervenientes, seguidas de observações de cenas de sala de aula 

de pré-escola pública em busca de compreensão e analise do trabalho docente. A 

autora utiliza do termo “semear”, isto é, o profissional valoriza e reconhece a 

importância do seu trabalho e ações, cujo sucesso é o reflexo do planejamento 

escolar e do compromisso do docente. De acordo com Angott (2010 p.55), 

 

[...] a ideia de que muitas das conquistas para tal âmbito de ensino 
encontra-se no “semear” o trabalho docente, ou seja, que o 
professor descubra e busque cuidar da semente do profissional que 
existe nele mesmo, pois “tudo principia na própria pessoa”. Tal 
processo construirá este profissional de modo que este assuma, 
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como compromisso e responsabilidade, procedimentos essenciais 
para a realização de um fazer intencionado, reflexivo e profícuo. 

 

 Através de cenas do cotidiano escolar, a autora ressalta que o professor tem 

que ter elementos para análises e reflexões referente a sua efetivação de seu 

próprio fazer. Nesse sentido, observou-se que a prática do professor em sala de 

aula nem sempre leva em conta o que foi planejado. Os docentes, muitas vezes, 

copiam de um ano para o outro os planos de ensino já idealizados. Segundo 

Perrenoud (1993, p.21), 

 

Uma boa parte dos atos de ensino não está, deixaram de estar ou 
nunca estiveram sob o controle da razão e da escolha deliberada. 
Por um lado, a profissão é composta por rotinas que o docente põe 
em ação de forma relativamente consciente, mas sem avaliar o seu 
caráter arbitrário, logo sem as escolher e controlar verdadeiramente. 
É a parte de reprodução, de tradição coletiva retomada por conta 
própria ou de hábitos pessoais cuja origem se perde no tempo. 

 

 Esse tipo de reflexão pode elucidar a ideia de que as práticas educativas não 

são as concretizações de uma teoria aplicada na sala de aula, nem tampouco 

regras de ação ou receitas. É muito mais que isso. Além de obedecerem a um 

conjunto de regras e filosofias determinadas pelo sistema educacional, são 

concebidas segundo as concepções que cada profissional entende possuir. 

Dessa forma, a pesquisa-ação é fundamental na formação de professores por 

constituir um componente essencial para se atingir aos objetivos visados pela 

educação, uma vez que é o professor que, em sua prática, concretiza as linhas 

propostas, além de, estarem adaptadas à realidade presente na vinculação da 

escola e sociedade.  

Diante disso, os cursos de formação de professores devem propiciar os 

futuros professores enquanto pesquisadores, remetendo o valor da ação 

desencadeada a partir de sua prática docente, com a finalidade de atingir mudanças 

significativas de melhoria da qualificação profissional e consequentemente 

educacional. 

O professor em seu processo formativo ou em exercício de sua ação docente 

deve ser incorporado em sua trajetória um sujeito que reflete sobre suas ações e 

investiga as implicações que giram em torno da sua atuação profissional. A 

pesquisa é uma ferramenta que possibilita a necessidade de se pensar e repensar a 
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formação docente interagindo com a realidade, constituindo na construção de via 

entre o conhecimento e ação. 
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2 AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Nesse capitulo, abordamos um panorama geral do cenário da formação do 

educador no âmbito das políticas educacionais. Como foco desta pesquisa 

centralizamos o PIBID, por ser o objeto de estudo, que se consolidou em uma 

política educacional de valorização do magistério, não isenta da necessidade de 

realizarmos uma ponderação constante das políticas públicas levadas a efeito a 

partir de determinações do Governo Federal, através do Ministério da Educação.  

Visto que a representação social da profissão professor é um ponto de tensão 

e a fim de minimizar essas tensões e oferecer medidas que auxiliem à formação 

docente, aos enfretamentos que já fazem parte da vida escolar, medidas legislativas 

têm proporcionado aos educadores caminhos que possam valorizar o magistério, 

uma vez que é visto como profissão em estado de empobrecimento.  

Permeando na formação dos alunos de Pedagogia/UENF, que na conclusão 

de seu curso saem habilitados a atuar nos primeiros anos da Educação Infantil, 

apontamos que partir da década de 1990, marcada por várias reformas, entre elas a 

da educação básica e da formação de seus professores, esse fato tornou relevante 

investigar os dispositivos legais em ênfase ao magistério, especialmente no que diz 

respeito ao professor de educação infantil.  

Dando complemento ao artigo 62, o artigo 63, da LDB assim se refere que os 

institutos superiores de educação manterão 

 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, 
inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes 
para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino 
fundamental; 
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas 
de educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 
III - programas de educação continuada para os profissionais de 
educação dos diversos níveis (BRASIL, 1996, p. 50). 

 

Neste aspecto, entendemos que a formação de professores começou a ser 

mais enfatizada, centralizando uma atenção sobre a práxis pedagógica. No livro de 

Sonia Kramer sobre os profissionais da educação infantil (2008), o tema da 

formação de profissionais da educação infantil no contexto das políticas 

educacionais no Brasil, inicialmente, situa a educação infantil no cenário político 

nacional e apresenta desafios deste campo. Em seguida, o assunto da formação de 
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profissionais de educação infantil, um dos maiores desafios das políticas 

educacionais, por ser tratar da importância mudanças curriculares do curso de 

pedagogia e destaca-se a relevância desta articulação no que se refere às crianças 

e ao trabalho pedagógico nas creches, pré-escolas. 

Kramer (2008, p.19) ressalta que, 

 

[...] A LDB de 1996 afirma que a educação infantil é a primeira etapa 
da educação básica e assegura o direito de todos à educação. 
Coloca-se, assim, a necessidade de ações educativas de qualidade, 
o que demanda a formação dos profissionais da educação infantil, 
questão básica na educação da criança de 0 a 6 anos.  

 

Assim, formação inicial e a continuada fazem parte de um processo contínuo 

que forma o profissional da educação e, ao mesmo tempo, a profissão de educador. 

Para o MEC, uma nova prática de educação infantil implica oportunizar aos seus 

docentes o acesso às competências, habilidades e conhecimentos específicos, cuja 

aquisição deve ser o objetivo central da formação inicial e continuada dos mesmos. 

A realidade brasileira exige que o professor tenha uma competência polivalente, o 

que significa dizer, nos termos dos Referenciais Curriculares Nacionais (BRASIL, 

MEC/SEF, 2001), que: 

 

Ao professor cabe trabalhar com conteúdos de naturezas diversas, 
que abrangem desde cuidados básicos essenciais até 
conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas de 
conhecimento. Este caráter polivalente demanda por sua vez, uma 
formação bastante ampla do profissional que deve tornar se, ele 
também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, 
debatendo com seus pares, dialogando com as famílias e a 
comunidade e buscando informações necessárias para o trabalho 
que desenvolve. São instrumentos essenciais para a reflexão sobre 
a prática direta com as crianças a observação, o registro, o 
planejamento e a avaliação (p. 41). 
 

 Nesse caso, é fundamental que haja a valorização dessa conquista, 

reforçando-se a aprendizagem da criança. Como professores, temos a possibilidade 

de criar espaços de aprendizagem nos quais os conflitos possam se manifestar de 

forma sadia e equilibrada e nos quais os conflitos não sejam mais necessários. 

Acreditar em nossa capacidade de superar essas situações, tomando-as como 

desafios constantes em nosso fazer cotidiano, é acreditar em nossa capacidade de 

transformar e de educar. Nessa perspectiva, um fator relevante para a formação dos 



38 
 

bolsistas e como futuros educadores de crianças, o PIBID, enquanto política de 

formação docente contribuirá de fato para a qualificação desses alunos, além da 

indissociabilidade entre teoria e prática.  

As Diretrizes para a Formação dos Professores da Educação Básica 

(Resolução CNE/CP 01/2002) e, mais recentemente, a Política Nacional de 

Formação de Professores (Decreto N°. 6755/2009), atingiram a educação e, 

especialmente, os professores. Entra no cenário educacional do Brasil o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) como mais uma política, 

porém posta em prática, segundo a CAPES, com o objetivo de “estimular a docência 

e implantar ações que valorizem o magistério entre os estudantes de graduação”. 

Assim, vimos que se trata de uma política que não se restringe apenas aos 

participantes do programa, mas a todos os sujeitos envolvidos nela, as escolas 

parceiras, que antes eram atendidas por grupo de interesse e agora são priorizadas 

aquelas com baixo índice do IDEB. Além dos bolsistas que atuam como 

protagonistas no processo de formação. 

 

2.1 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

 

Como suporte à formação inicial, mais uma política entra no cenário educacional, 

o PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, iniciado por 

meio da primeira chamada de projetos com Edital da CAPES publicado no dia 24 de 

Janeiro de 2008, com “o objetivo de estimular a docência e implantar ações que 

valorizem o magistério entre os estudantes de graduação”. Hoje o projeto está 

oficialmente incluído no orçamento e sua criação definitiva como política de Estado 

está consolidada no Decreto Presidencial Nº 7.219 de 24 de junho de 2010.  

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, 
executado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - CAPES, tem por finalidade fomentar a 
iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da 
formação de docentes em nível superior e para a melhoria de 
qualidade da educação básica pública brasileira (DECRETO N° 
7.219, 2010). 

 

O PIBID é um programa institucional. Isso significa que independentemente 

do governo o programa continua como uma ação definitiva, que propicia a atuação 

dos alunos de licenciaturas, conjuntamente com docentes de seu curso e 



39 
 

professores de rede pública de Ensino para a implantação de metodologias 

inovadoras de Ensino na Rede Pública, permitindo uma interação efetiva entre 

Escola e Universidade, valorizando a carreira docente e permitindo um contato dos 

licenciados com seu futuro campo profissional.   

A atuação dos graduandos no PIBID, sem que se confunda com o Estágio 

Supervisionado é fornecido como disciplina obrigatória nos cursos de formação. Ao 

atuarem no PIBID junto com alunos da rede pública sob a dupla supervisão do 

coordenador do subprojeto e do supervisor da escola, traça estratégias conjuntas de 

ação para o desenvolvimento dos conteúdos.  

São objetivos do PIBID de acordo com a Portaria nº 260, de 30 de dezembro 

de 2010: incentivar a formação de professores para a educação básica, 

especialmente para o ensino médio; valorizar o magistério, incentivando os 

estudantes que optam pela carreira docente; promover a melhoria da qualidade da 

educação básica; estimular a integração da educação superior com a educação 

básica no ensino fundamental e médio, de modo a estabelecer projetos de 

cooperação que elevem a qualidade do ensino nas escolas da rede pública; 

fomentar experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que 

utilizem recursos de tecnologia da informação e da comunicação, e que se orientem 

para a superação de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem.  

Dessa forma, o Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010, publicado no Diário 

Oficial da União, refere-se em seu Art. 2º: 

 

I- bolsista estudante de licenciatura: o aluno 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; 
II- coordenador institucional: o professor de instituição de educação 
superior 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; 
III- coordenador de área: o professor da instituição de educação 
superior responsável pelas seguintes atividades: 
a) planejamento, organização e execução das atividades de 
iniciação à docência em sua área de atuação acadêmica; 
b) acompanhamento, orientação e avaliação dos bolsistas 
estudantes de licenciatura; e 
c) articulação e diálogo com as escolas públicas nas quais os 
bolsistas exerçam suas atividades; 
IV- professor supervisor: o docente da escola de educação básica 
das redes públicas de ensino que integra o projeto institucional, 



40 
 

responsável por acompanhar e supervisionar as atividades dos 
bolsistas de iniciação à docência; e 
V- projeto institucional: projeto a ser submetido à CAPES pela 
instituição de educação superior interessada em participar do PIBID, 
que contenha, no mínimo, os objetivos e metas a serem alcançados, 
as estratégias de desenvolvimento, os referenciais para seleção de 
participantes, acompanhamento e avaliação das atividades. 

 

Assim, os objetivos do PIBID nas escolas parceiras do PIBI/Pedagogia/UENF 

em linhas gerais são: desenvolver e facilitar a compreensão da linguagem científica; 

aplicar métodos de incentivo à leitura e à escrita; estimular interpretações de textos; 

incentivar a autonomia e a criatividade dos alunos. Sendo a leitura e a escrita dois 

subsídios essenciais para a aprendizagem no sistema educacional, um indivíduo 

que não tenha essas duas habilidades está condenado ao fracasso escolar e à 

exclusão social.  

Portanto, é de total importância que os futuros educadores e profissionais da 

área da educação estabeleçam metas para auxiliar os alunos no meio que 

oportunizará seu futuro junto à sociedade do conhecimento, a curiosidade de 

aprender a aprender, porque educar é formar, incluindo, necessariamente, a 

formação moral do educando. O PIBID oportuniza a seus integrantes a enxergarem 

a sua futura atuação como docente e as condições de trabalho, fortalecendo o 

processo formativo com experiências pedagógicas reais, dentro e fora do ambiente.  

 

 

 

2.2 Uma nova possibilidade: PIBID/Pedagogia e a valorização da licenciatura 

 

Como já relatamos, a carreira docente vive uma situação bastante delicada, 

pois convive com a histórica desqualificação de seu trabalho pelas sucessivas 

assessorias pedagógicas, que periodicamente proclamam uma nova proposta 

pedagógica que desqualifica todo o trabalho feito até então. Assim, a proposta do 

PIBID é se dispor a sustentar a iniciação à docência, procurando completar e 

aperfeiçoar a formação dos alunos de licenciaturas plenas nas dimensões de 

instituições federais, estaduais e particulares de educação superior, valorizar e 

estimular a carreira do magistério e contribuir para a elevação do padrão de 

qualidade da educação básica (BRASIL, 2010). 
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A proposta do programa favorece também subsídios formativos que levam 

em consideração as novas diretrizes curriculares e as mudanças inseridas no 

sistema educacional de ensino. Logo, a inserção dos alunos pibidianos nas 

unidades escolares possibilita o reconhecimento desses dispositivos oficiais de 

maneira que docentes e alunos fazem referência para sua preparação técnica, 

científica e pedagógica.  

Tendo como base o âmbito formativo, a educação segue pela teoria, e a 

prática fica apenas vista no estágio nos últimos períodos, onde a prática é 

intencionada pela teoria (PIMENTA, 2011). Portanto, atribuímos o princípio de que 

teoria e prática são entrelaçados, dialogam juntos, visto que no programa PIBID, já 

é possível a admissão de alunos dos primeiros períodos, uma probabilidade para 

discernirem se estão na profissão desejada, uma vez que o PIBID propicia o contato 

real no cotidiano e contexto escolar, possibilitando a atuação na problematização 

dos saberes. Roldão (2011, p.17) salienta que, 

 

A configuração histórica do agir do professor, a representação social 
de sua função e de seu saber, a cultura que no interior do grupo foi 
se desenvolvendo até nossos dias - tudo isso é construído e 
reconfigurado no interior desse duplo enquadramento matricial, que 
é a relação entre currículo e a estruturação da função docente de 
acordo com a organização do trabalho da escola, e aquele, por sua 
vez, interage com eles, sendo também seu co-construtor. 

 

Cabe também, neste estudo, apontar pontos da desvalorização da carreira 

docente, ou seja, âmbitos que precisam ser levados em consideração, uma vez que 

é preciso atualizar os conteúdos e estratégias de formação nos cursos de 

licenciatura, oferecer políticas que possibilitem maior participação dos professores 

no plano de desenvolvimento de carreira; implementar políticas de formação 

continuada; estabelecer parcerias entre universidades e escolas e condições dignas 

de trabalho e salários.  

Para confrontarmos essa possível desvalorização da carreira docente, a 

exemplo, o curso de Pedagogia da UENF, em 2011, foi o curso mais procurado, 

apresentando uma relação candidato/vaga de 19,37, Engenharia de Produção 

18,46, Medicina Veterinária 16,58, Licenciatura em Ciências Biológicas 16,45, 

Zootecnia 15,50, Ciência da Computação 14,84, Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais 11,17, Ciências Sociais 10,93, Agronomia 10,86, Ciências Biológicas 
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10,64, Licenciatura em Matemática 10,33, Licenciatura em Química 10,27 e 

Licenciatura em Física 9,70. Com 203 alunos ativos e 45 formados. 

 

Quadro 2 – Procura do curso de Pedagogia da UENF, em 2011. 

         Curso Duração 
(semestres) 

Carga 
horária 

Vagas 
autorizadas 

Conceito 
ENADE 

 

 

Licenciatura em Pedagogia 8 3211 30 4* 
  

* ENADE 2011 
Fonte: http://uenf.br/reitoria/secacad/graduacao/cursos/ 

 

Tal interesse justifica-se pelo incentivo de mais uma ação política, PARFOR 

(Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica), por se tratar de 

um programa que visa à primeira formação em nível superior. O PIBID entra em 

cena como mais uma medida política de forma a contribuir para melhoramento da 

qualidade da formação dos futuros profissionais que atuarão na Educação Básica. 

 

2.3 Redimensionando a prática pedagógica: ruptura da dicotomia teoria e 

prática 

 

A dicotomia entre teoria e prática docente é um problema a ser enfrentado na 

prática educacional. Ao pensarmos em prática pedagógica, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) abastecem especificamente as áreas de formação 

com bases para a atuação, caracterizando o perfil e competências a serem obtidos, 

e ressaltando a necessidade de flexibilidade e interação entre a teoria e prática, de 

modo que surjam metodologias inovadoras, formando pessoas mais críticas, 

reflexivas e ativas. 

Nas pesquisas de Phillipe Perrenoud – “Dez novas competências para ensinar” 

(2000), “Formando professores profissionais” (2001) e “A prática reflexiva no oficio 

de professor: Profissionalização e razão pedagógica” (2002) – surgem conceitos 

importantes sobre competências e formação do professor, ampliando os debates 

sobre a formação contínua de professores, abrangendo especialmente as 

competências profissionais. Assim, temos os temas prática reflexiva, colaborações 

de Donald Shön, como instrumento de desenvolvimento de competências, baseado 

no processo de reflexão-na-ação, vislumbrando perspectivas de aprendizagem por 

meio do aprender através do fazer privilegiado na formação dos profissionais.  
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Para Shön (apud PERRENOUD, 2001, p.18), “[...] através da experiência, o 

profissional constrói seu conhecimento, definido como o conjunto de esquemas de 

pensamento e de ação de que dispõe um ator”. Portanto, tal processo determinará 

as suas percepções, interpretações e as direcionará na tomada de decisões que lhe 

permitirão enfrentar os problemas encontrados no cotidiano do trabalho. Para que o 

conhecimento gere competências, é necessário que os saberes sejam mobilizados 

através de esquemas de ação, decorrentes de esquemas de percepção, avaliação e 

decisão, desenvolvidos na prática. 

No contexto desta reflexão sobre a prática, é preciso repensar o processo 

educativo. Para Luckesi (2002, p. 66), “a avaliação da aprendizagem existe 

propriamente para garantir a qualidade da aprendizagem do aluno”. Nesta 

conjuntura, a avaliação se baseia como instrumento de diagnóstico das lacunas 

presentes durante todo o processo de ensino, possibilitando a reflexão e no diálogo 

e nas trocas interativas professor-aluno. Fazendo da avaliação oportunidades para 

propiciar novas direções, garantindo a superação dos problemas decorrentes no 

processo ensino-aprendizagem. 

As políticas educacionais de formação de professores, como o PIBID, na 

tentativa de romper a dicotomia entre teoria e prática, busca na concretização das 

práticas pedagógicas o fundamento da teoria com práticas de ensino voltadas para 

realidade social e cultural. Os incentivos políticos materializam em novas exigências 

de formação decorrentes das transformações do cenário educacional, que atingiram 

também o processo formativo dos profissionais da educação. 

Assim, a relação entre teoria e prática se concretiza na mediação 

pedagógica, associando-as, concomitante e permanentemente, que auxilia a ação 

docente. Para PIMENTA (2005, p. 94), “na educação como práxis social, a atividade 

teórica e prática são [igualmente] indissociáveis. Daí que a Pedagogia é ciência 

(teoria) prática da e para a práxis educacional”. Mediante esse ponto de vista, 

somente se poderá superar a oposição que se estabelece entre essas duas 

dimensões por meio das trocas de saberes e nas relações estabelecidas professor-

professor, professor-aluno e professor-aluno-professor. Durante o processo de 

formação docente, a disciplina estágio constitui um conjunto de atividades a serem 

cumpridas, a fim de associar à prática de ensinar e, consequentemente, estabelecer 

paralelos teóricos constituídos pelas disciplinas de estudo.  
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Dessa maneira, os cursos formativos têm enfatizado a articulação entre teoria 

e prática através do estágio como concretização da atividade teórica e meio de 

justaposição com a prática, destacando experiências de caráter inovador. Assim,  

ressalta-se como um dos critérios de organização da matriz curricular um eixo: 

“articulador das dimensões teóricas e práticas” (Resolução CNE-CP nº1/2002, art. 

11); nortear que a “Prática deve estar presente desde o início do curso” e que 

“Todas as disciplinas devem ter sua dimensão prática” (Resolução CNE-CP 

nº1/2002, art. 12). Ressaltando momentos de aprendizagem nas quais estudantes 

realizam práticas de ensino, concretizando aplicação da teoria aprendida no curso.  

Nesse sentido, destacamos as contribuições dos programas educacionais 

(PIBID) que fornecem certo apoio aos futuros profissionais da educação a 

desempenharem ações práticas consolidadas a um suporte teórico que integra a 

estrutura do trabalho docente. Por isso é tão importante investir em pesquisas ou 

projetos em prol de melhorias do ensino. 
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3 AS DIMENSÕES E CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DOCENTE: AS 

ESCOLAS COMO ESPAÇOS DE FORMAÇÃO 

 

No processo formativo, são abordadas questões que possibilitem a visão 

global do fenômeno educacional e dos dilemas encontrados no sistema de ensino, 

bem como oferece possibilidades para o desenvolvimento de competências 

polivalentes para atuação docente, uma vez que a função do educador implica a 

diversidade das tarefas, provocando a necessidade de constituir conhecimentos 

múltiplos e contextualizados, entrelaçados ao contexto social e às novas exigências 

socioeducativas.  

Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006), norteado neste âmbito, mencionam a 

formação do pedagogo: 

 

Art. 3º. O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de 
informações e habilidades composto por pluralidade de 
conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 
proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 
princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, 
pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 
estética. 
Parágrafo Único. Para a formação do licenciado em Pedagogia é 
central: 
I – o conhecimento da escola como organização complexa que tem 
a função de promover a educação para e na cidadania; 
II – a pesquisa, a análise e a aplicação de resultados de 
investigações de interesse da área educacional; 
III – a participação na gestão de processos educativos e na 
organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino  
(p. 1). 

 

Nesse sentido, a formação se apresenta abrangente e complexa. Gatti (2013, 

p.62) aponta que “[...] a escola, é vista como espaço de formação continuada na 

perspectiva da construção do conhecimento científico, exige investigação sobre 

outras práticas”. Logo, confirma a noção da escola como espaço privilegiado no 

processo formativo, por contemplar as diferentes questões políticas, ideológicas, 

culturais. 

Assim, podemos descrever que as escolas parceiras no PIBID constituem em 

espaços de formação, interligadas nas relações propiciadas no convívio entre 

bolsista-professor-aluno, que por sua vez foram fundamentais ao processo de 
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desenvolvimento na formação acadêmica dos pibidianos. O professor regente é o 

mediador entre o conhecimento e a aprendizagem, contribuindo para o 

desenvolvimento dos bolsistas ao disponibilizar, por meio de recursos e 

metodologias, o seu próprio saber. A intencionalidade de sua prática pedagógica é 

responsável pelo sucesso ou fracasso do processo ensino-aprendizagem e os 

bolsistas puderam não só presenciar, como também, atuar através de um modelo 

educativo vivo e único. Frente a essa abordagem Borba (2000, p.12) salienta:  

 

Os locais de formação deveriam ser liberadores, libertadores [...]. No 
entanto, percebemos em alguns espaços de formação, escolas, 
universidades, a predominância do autoritarismo, das castrações 
inibidoras do ato criador, do ato libertador nas suas mais diversas 
formas. 

 

 Percebemos, pela observação da prática pedagógica, que, muitas vezes, 

falta ao professor a fundamentação desta prática, impedindo-o de perceber a 

importância de seu trabalho, faltando a articulação na adequação da teoria. A escola 

é um lugar privilegiado onde o saber é sistematizado, articulando o saber, o fazer, o 

ser e o relacionar, e os bolsistas têm a possibilidade de criar subsídios para os 

enfrentamentos do cotidiano escolar, sejam esses enfrentamentos nas relações 

interpessoais, políticos, organizacionais. 

É na relação que o sujeito se desenvolve na interdependência ensino e 

aprendizagem. Nesse processo relacional, o professor não é responsável apenas 

pelo ensino, acaba sendo também pelo amadurecimento emocional. Segundo Gatti 

(2013, p.63,) “[...] a ação docente que faz do professor um profissional intelectual 

transformador de realidades é entendida na perspectiva de práticas voltadas para as 

aprendizagens afetivas”. Portanto, ressaltamos a participação contínua dos bolsistas 

no cotidiano de uma aula, a fim de constatar as estratégias usadas pelos 

professores para despertar o interesse das crianças. Desse modo, fica o 

aprendizado sob a importância dos mais diversos elementos colocados no centro 

das preocupações educacionais: o aluno, o processo de aprender. Para isso, é 

necessário estar atento às novas necessidades de aprendizagem e suas diferentes 

formas, o significado do conhecimento no mundo atual, sua aplicabilidade e 

possibilidades de reconstrução e mudanças conceituais e de ação no trabalho 

docente, visto que o seu papel não é mais transmitir informações e cobrar do aluno 

a sua repetição mecânica. Veiga (1996, p.30), afirma que 
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Compreender o "como ensinar" com base nessa articulação supõe 
ampliar seu significado e a extensão de sua organização, de seu 
desenvolvimento e de sua avaliação. Em  outras palavras, supõe 
compreender que a escola, para cumprir sua função pedagógica 
explícita de transmitir um saber científico sobre o mundo, organiza, 
desenvolve e avalia o ensino por meio de relações implícitas que 
são estabelecidas entre elementos envolvidos. Tais elementos- o 
professor, o aluno, o saber, os recursos etc. – ao mesmo tempo em 
que expressam e sintetizam as condições e as necessidades 
predominantes na realidade, direcionam o "como ensinar" para 
atender a finalidades sociais determinadas. 

 

 Daí a necessidade de desvendar as habilidades de ensino de professores 

bem sucedidos, levando em consideração o interesse e motivação que estes 

despertam. Assim, a escola é o lugar onde a intervenção pedagógica intencional 

desencadeia o processo ensino-aprendizagem. O professor tem o papel explícito de 

interferir no processo, diferentemente de situções informais nas quais o aluno 

aprende por imersão em um ambiente cultural.  

 

3.1 PIBID na UENF  

 

  O programa PIBID, através da CAPES, disponibilizou a concessão para a 

UENF, no ano de 2010, de 100 bolsas (20 bolsas para cada uma de suas 

licenciaturas: Biologia, Física, Matemática, Pedagogia e Química), com o valor de 

bolsa mensal de R$400,00, bastando apenas o aluno cumprir rigorosamente com as 

atividades que lhes são atribuídas. O PIBID oferece, também, bolsa a professores 

de cada escola parceira do programa para auxiliarem e supervisionarem a atuação 

dos bolsistas com bolsa mensal de R$ 720,00.  

 No ano de 2013 foi publicado mais um edital, UENF/PROGRAD Nº 02/2013, 

para seleção de bolsistas do PIBID, em que detalha o PIBID como um programa 

concebido pelo Ministério da Educação atendendo às atribuições legais da CAPES 

(Fundação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) de induzir e fomentar 

a formação inicial e continuada de profissionais do magistério (Lei nº 11.502, de 11 

de julho de 2007), às diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação (Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007), aos princípios estabelecidos 

na Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica (Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009 e Lei n° 11.947, de 16 de junho de 
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2009, no seu art. 31), à Portaria Normativa MEC n° 9, de 30 de junho de 2009, às 

normas do Edital CAPES/DEB N. 02/2009 - PIBID e à legislação em vigor aplicável 

à matéria. 

  Tal configuração favorece o acompanhamento mais direcionado das ações 

desenvolvidas, tanto no âmbito das instituições formativas como nas escolas. De 

acordo com o Projeto elaborado pela Professora Doutora e Coordenadora Geral do 

PIBID/UENF, Marília Paixão (CCT), que representava a coordenação institucional, o 

programa pretende alcançar os objetivos apresentados no Quadro 3:  
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Quadro 3 – Objetivos do PIBID 
 

Objetivos PIBID 
 

Indicadores 
 

Instrumentos de aferição 
 

1. Incentivar a formação de 
professores para a educação 
básica, contribuindo para elevação 
da qualidade da escola pública; 
 

- Desempenho nas disciplinas da 
grade das licenciaturas. 
- Grau de participação em 
atividades de vivência e de caráter 
crítico das políticas educacionais. 
- Uso de referências culturais 
adequadas para o 
desenvolvimento de um modelo 
didático baseado no princípio da 
investigação. 
 

- Avaliações realizadas nas disciplinas. 
- Planejamentos de atividades didáticas. 
- Observação das discussões em reuniões 
de grupo sobre os temas relacionados ao 
projeto. 
- Entrevistas 
 

2. Valorizar o magistério, 
incentivando os estudantes que 
optam pela carreira docente; 

- Produção intelectual e científica 
da equipe de professores e futuros  
professores. 
- Participação em eventos da área. 

Relatórios e artigos científicos. 
- Apresentação de trabalhos em eventos. 

3. Elevar a qualidade das ações 
acadêmicas voltadas à formação 
inicial de professores nos cursos 
de licenciatura da UENF; 

- Uso dos conhecimentos obtidos 
nas disciplinas pedagógicas no 
planejamento e na execução das 
atividades do projeto,  
- Uso das experiências obtidas no 
PIBID como exemplos de 
situações concretas dos conceitos 
e teorias estudadas nas disciplinas 
pedagógicas. 
- Uso de várias técnicas de ensino 
nas diferentes atividades do PIBID. 

Planos de trabalho produzido pelos 
bolsistas para as atividades do PIBID. 
- Depoimentos dos docentes das 
disciplinas pedagógicas. 
- Entrevistas. 
- Planos de trabalho produzidos pelos 
bolsistas para as atividades do PIBID. 
- Depoimentos dos supervisores nas 
escolas. 
- Relatórios de atividades dos bolsistas. 
- Entrevistas com os bolsistas. 

4. Inserir os licenciandos no 
cotidiano de escolas da rede 
pública de educação, promovendo 
a integração entre educação 
superior e educação básica; 

Participação nas reuniões e 
atividades escolares. 
- Realização das ações do projeto. 

- Relatórios dos bolsistas. 
- Planos de ensino e observações em 
seus diários 

5. Proporcionar aos futuros 
professores participação em 
experiências metodológicas, 
tecnológicas e práticas docentes 
de caráter inovador e 
interdisciplinar e que busquem a 
superação de problemas 
identificados no processo de 
ensino-aprendizagem, levando em 
consideração os parâmetros de 
desempenho oficiais. 

- Participação nos eventos e nas 
oficinas oferecidas pelos 
subprojetos. 
- Participação nas ações dos 
subprojetos. 
- Identificação das dificuldades e 
propostas de superação. 

- Planos de trabalho e relatórios. 
- Documentos gerados a partir da análise 
de dados oficiais. 

6. Incentivar escolas públicas de 
educação básica, tornando-as 
protagonistas nos processos 
formativos dos estudantes das 
licenciaturas, mobilizando seus 
professores como coformadores 
dos futuros professores. 

- Participação dos supervisores e 
professores das escolas parceiras 
nas atividades do projeto. 
- Diagnósticos sobre o 
desempenho dos alunos e 
propostas de superação. 

- Documentos gerados a partir das 
análises dos documentos escolares. 

Fonte: detalhamento do projeto institucional. 
 

 Assim, o programa possibilita a superação e enfrentamentos dos dilemas 

encontrados no contexto escolar, como também oportuniza aos bolsistas a 

identificarem a interação existente entre teoria e prática durante o processo de 

ensino-aprendizagem dentro do espaço acadêmico e fora dele.  



50 
 

 

3.1.1 O subprojeto do PIBID/Pedagogia 

 

Já o subprojeto do PIBID da área de Pedagogia foi elaborado ao referido 

projeto institucional, EDITAL Nº 02/2009, realizado pelo Professor Doutor Sérgio 

Arruda de Moura (CCH). Esse subprojeto PIBID/PEDAGOGIA foi intitulado “Políticas 

de Língua e de Leitura: Formando Leitores na Escola”, que se propunha a iniciar 

alunos graduandos em Pedagogia (Licenciatura) no contexto do universo escolar 

em escolas da rede pública, que almeja:  

 

- Incentivar a formação e a prática docente, bem como a prática do 
profissional pesquisador e crítico interpelador da realidade, promotor 
de experiências metodológicas e práticas docentes inovadoras, 
articuladas com a realidade local da escola; 
- Estimular as trocas entre o mercado profissional (as escolas) e a 
universidade como campo de pesquisa e aplicação; 
- Organizar uma cultura escolar que leve em consideração o 
aprimoramento das políticas de ação pedagógica e o planejamento; 
- Reavaliar o PPP em direção a ações integradas em torno do 
ensino e da reflexão no que diz respeito ao caráter crítico que tem a 
atividade leitora; 
- Estimular nos alunos o gosto pela leitura, tanto como ferramenta 
prática de acesso ao conhecimento quanto de prazer e 
encantamento; 
- Colaborar com as metas de melhoria do índice IDEB da escola; 
- Desenvolver no professor a busca de soluções práticas e criativas 
para problemas cotidianos.        

 

E como plano de ação o subprojeto PIBID/PEDAGOGIA contempla:  

 

- Propor uma linha de discussão e atualização das políticas de 
língua e de leitura a partir de uma leitura atenta do que preconiza a 
LDB 9.394/96, bem como os PCN. Pretende-se esboçar um olhar 
crítico sobre as práticas canônicas das escolas e as propostas 
conceituais e práticas que o presente Projeto se dispõe instituir na 
escola em questão; 
- Instituir uma agenda regular de discussão que ponha os bolsistas 
em confronto com realidades que distingam a prática escolar e a 
teoria linguística e de leitura. Para tanto, recorreremos aos agentes 
culturais da cidade, que orientem o desenvolvimento de certas 
atividades, tais como confecções de jornais, recitais, encenações; 
- Implantar a rotina de criação de material didático de apoio em 
consonância com as necessidades da escola e com a visão cultural 
e de mundo dos alunos e de professores. O objetivo aqui reside em 
reinventar os procedimentos à luz da experiência real; 
- Exercitar as competências de narrar e descrever ações do 
cotidiano. A atividade de reportar oralmente ou por escrito constitui 
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junto com a leitura o princípio da competência leitora como 
fenômeno sócio-cultural amplo e dinâmico; 
- Criar entre os bolsistas a cultura da transformação e integração 
da vida real com a vida dos textos, e comprometer a leitura com a 
prática extra-escolar; 
- Interpelar as realidades individuais, respeitando o sujeito (do 
aluno e do professor) nas suas singularidades. 

 

O subprojeto tinha uma previsão de orçamento de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) para o ano de 2010, dividido em material de consumo, despesas com 

transporte, passeios culturais e educativos e pagamentos por serviços de terceiros. 

Segundo o professor Sérgio Arruda de Moura,  

 

 

[...] os princípios teóricos que norteiam as práticas deste plano de 
trabalho são aqueles que relacionam a formação de leitores ao 
campo da Linguística e da Pedagogia. Assim se justifica o seu título, 
por considerarmos a atividade de vivência com a língua e com o 
mundo dos textos uma atividade de base essencial em anos de 
fixação e desenvolvimento do letramento (subprojeto 
PIBID/PEDAGOGIA). 

 

Diante disso, o subprojeto intensifica o processo de ensino-aprendizagem da 

leitura nos anos iniciais do Ensino Fundamental na cidade de Campos dos 

Goytacazes-RJ. O projeto PIBID/Pedagogia atende as unidades escolares Escola 

Municipal A e Escola Municipal B desde o ano de 2010. Ambas as  escolas recebem 

as modalidades desde Educação infantil até ao 5ª ano do Ensino Fundamental e 

também a EJA, sendo nosso foco de estudo as turmas dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.  

A participação dos bolsistas nas escolas acaba motivando e estimulando os 

professores, com inovação metodológica, aulas dinâmicas e interativas, além de 

mobilizar toda a escola com projetos pedagógicos, por outro lado, a experiência da 

bagagem desses profissionais induz os bolsistas a uma reflexão e aprendizagem 

mais significante das oportunidades de atuação. Silva (2011, p.20) explicita que 

 

O PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - 
configura-se, atualmente, como uma relevante alternativa de 
potencializar a formação integral do pedagogo e dos demais 
docentes de outras licenciaturas na medida em que pode possibilitar 
a inserção do licenciando num contexto educacional de forma 
planejada, orientada e reflexiva acerca da sua própria e pretensa 
prática docente. 
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Dessa forma, o subprojeto contribui para o desenvolvimento da leitura e 

escrita. Tal afirmação consiste nos resultados obtidos através das atividades 

concretizadas pelos bolsistas do PIBID/Pedagogia nas duas escolas selecionadas, 

como, também, a consideração e confirmação do papel que a escola possui como 

uma de suas funções primordiais, a formação do indivíduo leitor, pois ela ocupa o 

espaço privilegiado de acesso à leitura sendo imprescindível que a escola crie 

possibilidades que oportunizem o desenvolvimento do gosto pela leitura por 

intermédio de textos significativos para os alunos. 

A partir dessa argumentação, refletimos como os professores concebem e 

desenvolvem a proposta de métodos de exploração da leitura na escola, em 

concepção de uma proposta do subprojeto para o desenvolvimento do letramento 

literário. 

Os bolsistas, em busca de novas perspectivas, desenvolveram diversas 

atividades planejadas previamente. Além disso, contou-se com os supervisores de 

cada escola, que ofereceram suporte imediato aos alunos bolsistas. Os graduandos 

do PIBID realizam atividades duas vezes por semana, permanecendo uma hora e 

vinte minutos em cada turma dos anos iniciais do Ensino Fundamental, tempo 

disponibilizado pela escola. As horas restantes são destinadas às reuniões na 

universidade/UENF, a fim de trocar experiências e fazer o planejamento das 

atividades que serão aplicadas posteriormente com os discentes. Também 

participaram de reuniões na instituição, com a coordenadora do PIBID/Pedagogia, 

que tem como objetivo acompanhar de perto todas as atividades desenvolvidas pela 

equipe. 

Logo, o desenvolvimento das atividades do PIBID nas escolas da rede 

pública promoveu um crescimento favorável ao desempenho escolar, resultado 

apontado pelas supervisoras e orientadoras pedagógicas e dado comprovado nas 

análises. Certamente essa parceria tem sido muito valiosa para as escolas 

contempladas, para os bolsistas que serão futuros docentes e para todos os 

envolvidos no projeto. Constatou-se que compartilhar as atividades de leitura e 

escrita com menos ênfase gramatical, e sim de forma mais lúdica e criativa, 

contribuiu para que os alunos soltassem a imaginação, tecendo seus textos e, 

levando-os ao interesse e motivação pela leitura e a produção textual.    
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3.2 Estudo sobre a realidade escolar no contexto do PIBID/ Pedagogia/ UENF 

 

A inserção da participação das unidades escolares no programa foi a convite 

do professor Sérgio Arruda de Moura - que era o coordenador do subprojeto -, o 

qual se estendeu às escolas, porém só duas se interessaram pelo projeto, a fim de 

garantir o anonimato das escolas parceiras, escolhemos os nomes fictícios de: 

Escola Municipal A e Escola Municipal B. Hoje, devido a repercussão do projeto, 

muitas escolas querem participar. Por conta do número de escolas que pretendem 

fazer adesão ao PIBID, têm que ser enquadradas nos critérios de escolha, que se 

baseiam no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB – e, também, 

as que tenham experiências bem sucedidas de ação pedagógica, de modo a 

estabelecer as diferentes realidades e necessidades da educação básica a fim de 

elevar o IDEB. 

 A unidade escolar A está localizada no bairro Matadouro, situada à Rua 

Manoel Pereira Nunes, perto das margens do Rio Paraíba do Sul, em uma 

comunidade carente, suscetível e vulnerável a todas as influências do meio em que 

vive. A escola atende a uma demanda exclusivamente de crianças oriundas dessa 

comunidade, possuindo uma boa infraestrutura: salas amplas, auditório, quadra de 

esportes e uma biblioteca com grande acervo de livros. Possui um quantitativo de 

360 alunos matriculados, estando 250 alunos envolvidos no projeto, obtendo a 

classificação do IDEB de 2.8 (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Número de turmas por ano de escolaridade da Escola Municipal A 

Nº de turmas Ano escolaridade 

01 G-III (Educação Infantil). 

03  1º Ano. 

04 2º Ano. 

05 3º Ano. 

01 4º Ano. 

01 5º Ano. 

Fonte: Escola Municipal A 

 

A unidade escolar B está localizada no bairro Turf-club, na área central do 

município, foi fundado em 31 de outubro 1986, na gestão do então prefeito José 

Carlos Vieira Barbosa. A escola recebeu esse nome em homenagem à filha mais 
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nova do prefeito. Em outubro de 2000, a unidade de ensino foi reconstruída, 

ampliada e reinaugurada na gestão do prefeito Arnaldo Viana e da secretária de 

educação Maria Auxiliadora Freitas, que está localizada na Praça Antônio Viana, 

s/n, no bairro Turf Club, zona urbana da cidade e atende uma clientela de diversos 

bairros, inclusive da periferia e de classes sociais diferenciadas.  

Esta escola possui como instalações um pequeno prédio, moderno, com 

apenas um andar, pátio pequeno, sem cobertura. O terreno é alinhado e tem boa 

estrutura física, apesar do pouco espaço. O pequeno pátio não oferece sombra, pois 

ele só possui duas árvores e, também, não há jardim em suas dependências 

externas. A escola tem o muro baixo com grades. O portão de entrada e saída fica  

ao lado da Avenida 28 de março que recebe todo tipo de tráfego intenso na porta da 

escola, tendo ocorrido casos de atropelamento. Como medida de segurança há 

orientação de travessia de pedestres da guarda municipal. 

Como reflexão sobre essa unidade escolar, podemos constatar um trabalho 

pedagógico voltado para projetos, propiciando a interação com a comunidade para 

um melhor desempenho escolar. A escola atende também a outros segmentos de 

ensino, como fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Esta não possui 

uma biblioteca nem auditório. Seu quantitativo é 930 alunos matriculados com 600 

alunos envolvidos no projeto, obtendo a classificação do IDEB de 4.2 (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Número de turmas por ano de escolaridade da Escola Municipal B 

 

Nº de turmas 

Ano escolaridade 

02 G-II (Educação Infantil). 

01 G-III (Educação Infantil). 

04 1º Ano. 

04 2º Ano. 

04 3º Ano. 

03 4º Ano. 

03 5º Ano. 

Fonte: Escola Municipal B 

 

As unidades escolares carecem de auxílio para a execução de atividades que 

possibilitem um suporte do trabalho do professor regente, através da interação da 

Universidade/escola participantes. 
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Com a concretização do trabalho dos bolsistas foi possível desenvolver as 

atividades visando aos seguintes aspectos: desenvolver e facilitar a compreensão 

da linguagem científica pelos alunos; aplicar métodos de incentivo à leitura e à 

escrita; estimular interpretações de textos; incentivar a autonomia e a criatividade 

dos alunos  e, estimular a imaginação por meio de atividades lúdicas. 

Ambas as escolas em que foi feita a pesquisa oferecem uma proposta 

pedagógica baseada numa perspectiva inclusiva e sociointeracionista para com 

essa primeira etapa da educação básica escolar, cujo  objetivo é o desenvolvimento 

da capacidade de aprender; aprender a partir das interações entre os sujeitos 

envolvidos no processo de conhecimento das relações com o meio social e cultural, 

e com o conhecimento, a fim de estabelecer as bases de formação de um ser ético 

e capaz de conviver em espaços democráticos. 

Percebemos, também, que as unidades de ensino propõem atividades que 

desenvolvam um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

adequados a cada faixa etária: linguagem oral, escrita, movimento, artes plásticas, 

natureza e sociedade.  

 

 
3.3 A prática dos bolsistas no subprojeto do PIBID/Pedagogia: ensino de 

leitura e escrita na escola 

 

O ensino da leitura não apresentava resultados satisfatórios, muitas vezes 

ficando sem perspectivas sobre como estimular o aluno a superar essa dificuldade. 

Geralmente, o ensino da leitura está relacionado à observação da produção final do 

aluno, isto é, da concretização de um texto dentro de um determinado gênero 

textual, sem a preocupação com o processo de elaboração como um passo muito 

importante para a boa execução de um texto, e com um intuito conteudista. 

A produção e interpretação de texto representam em sua maioria um grave 

desafio para os professores e alunos, uma vez que para formar leitores é preciso  

professores leitores motivadores. Diante da prática de leitura pode propiciar, os PCN 

(1998) apontam que, 

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
construção do significado do texto, a partir de seus objetivos, do seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe 
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sobre a língua: características do gênero, do portador, do sistema de 
escrita (p. 94). 

 

Considerando que a escola tem como uma de suas funções primordiais a 

formação do indivíduo leitor, pois ela ocupa o espaço privilegiado de acesso à 

leitura, é imprescindível que a escola crie possibilidades que oportunizem o 

desenvolvimento do gosto pela leitura por intermédio de textos significativos para os 

alunos. A partir dessa argumentação, refletimos sobre como os professores 

concebem e desenvolvem a leitura na escola em concepção da proposta do 

subprojeto PIBID para o desenvolvimento dos leitores. 

De acordo com a realidade do contexto escolar, evidenciamos que um dos 

problemas enfrentados em relação à leitura é o fato de ela ser pouco estimulada. Na 

maioria dos casos, o trabalho de leitura é retirado somente de livros didáticos, com 

uma visão gramatical, sem a intenção de ampliar a capacidade cognitiva, utilizando 

textos muitas vezes ultrapassados e alienados, não constituindo nenhuma 

motivação para o aluno. Nessa perspectiva, segundo Filho (2009, p.50), 

 

A atividade de leitura também pode ser vista como um processo 
cognitivo, já que, no processo de deciframento de signos do texto, o 
indivíduo realiza o esforço de abstração e, em determinados 
momentos, principalmente em textos mais longos, o leitor se vê as 
voltas com a progressão da leitura do texto e de sua interpretação 
global [...]. 

 

A abordagem segue na concepção de leitores como subsídio para o processo 

de aprendizagem, levando em consideração o estímulo e o reconhecimento de 

intervenção, segundo a categorização de leitor. Essa concepção é afirmada por 

Lajolo (2004, p.7) ao dizer que: 

 

Ninguém nasce sabendo ler: aprende-se a ler à medida que se vive. 
Se ler livros geralmente se aprende nos bancos da escola, outras 
leituras se aprendem por aí, na chamada escola da vida: a leitura 
independe da aprendizagem formal e se perfaz na interação 
cotidiana com o mundo das coisas e dos outros.  

 

Essa categorização do leitor é fundamental para a realização das atividades 

propostas. Dessa forma, a primeira fase corresponde a do pré-leitor, que 

corresponde a crianças antes de cinco anos de idade, e se apresenta por não 

compreender ainda a leitura e escrita. Nessa fase, os trabalhos de leitura são 
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realizados por livros de desenhos, sem textos, apenas ilustrações, sendo que as 

histórias ainda devem ser rápidas, com pouco texto e de um enredo simples e vivo, 

poucos personagens, aproximando-se, ao máximo, das vivências da criança. 

Segundo Rego (1995, p.38), “as crianças descobrem sobre a língua escrita antes de 

aprender a ler”. Contudo, evidencia-se que as crianças adquirem a linguagem 

escrita quando envolvidas em contextos estimuladores em que essa linguagem é 

significativa para elas. Da mesma forma, pode-se observar que se uma criança vive 

numa cultura letrada, ela pode presenciar ou vivenciar situações significativas de 

uso da leitura ou escrita, onde se inicia o processo de aprendizagem. 

Na segunda fase, temos o leitor iniciante, a partir de cinco anos de idade, que 

parte do contato com a leitura e escrita, ou seja, inicia-se o letramento na medida do 

reconhecimento sobre o texto. O estímulo da leitura é através de livros que 

propiciem o cotidiano familiar da criança. Temos que levar em consideração a 

aquisição da linguagem escrita como parte do processo de letramento, isto é, de um 

aprendizado que se dá nas práticas sociais reais da escrita, vivenciadas pelas 

crianças. Para Soares (2001, p.44),“[...] letramento é o estado ou condição de que 

se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita”. 

Atrelado a essa concepção, a partir da vivência e do cotidiano, mediadas por outros 

sujeitos letrados, as crianças vão se apropriando do sistema de representação 

dessa língua. Soares (2001, p.75) fortalece essa ideia ao apontar: “[...] letramento é 

um conjunto de práticas de leitura e escrita que resultam de uma concepção de o 

quê, como, quando e por que ler e escrever”. 

Na terceira fase temos o leitor em processo, referente à criança que já 

domina a leitura, a partir dos oito anos de idade. As atividades de leitura são 

basicamente com contos de fadas, fábulas, lendas e poesias. Outro aspecto 

relevante é o ambiente alfabetizador, organizado e colorido. Dessa maneira, é 

importante levar em consideração os aspectos ligados ao letramento e à aquisição 

da leitura como sistema de representação, fornecendo um ambiente alfabetizador, 

isto é, aproximar as crianças do mundo da leitura e da escrita em situações em que 

ela se torna necessária no cotidiano do trabalho docente, possibilitando o acesso a 

bons textos escritos em diversos gêneros. Um dos critérios a ser considerado para 

avaliar uma obra literária infantil, a ser oferecida a uma criança em tempo de 

aquisição de leitura e escrita, é verificar se ela contém o fantástico, o mágico, o 

poético, elementos que fazem parte do mundo imaginário dessa faixa etária de 
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crianças. Hernandes (apud por OLIVEIRA, 1996, p.23) entende a Literatura Infantil 

como  

 

[...] um conjunto de obras nas quais a linguagem seja o essencial e 
não um instrumento para levar à criança algo diferente do que exige 
seu mundo interior; um mundo no qual a imaginação é magia que 
faz de cada realidade uma imagem e de cada imagem uma 
realidade e na qual a criança constitui-se o rei da natureza e, 
impulsionado por seu animismo, de um pau faz um cavalo ou outra 
criança a quem contar suas histórias. 

 

É relevante a execução de atividades atreladas às fases de leitura, sendo 

fundamental para o desenvolvimento das atividades de leitura, uma vez que cada 

fase está vinculada com o amadurecimento do leitor. 

Diante do que foi exposto e em busca de caminhos que promovam novas 

perspectivas que minimizem alguns obstáculos no processo de ensino-

aprendizagem de leitura, de escrita e de conhecimentos formais pelas nossas 

crianças, o subprojeto da Pedagogia/PIBID busca, por meio das práticas dos 

gêneros textuais, concretizar o incentivo à leitura, levando em consideração as 

seguintes hipóteses: 

 

 É difícil a criança aprender a ler se ela não achar finalidade na leitura; 

 É fundamental entender que para formar leitores, faz-se necessário à 

escola criar ambientes estimuladores; 

 É necessário resgatar a figura do contador de histórias; e 

 É preciso que o professor tome consciência de sua importância para o 

processo de alfabetização e letramento.  

 Frente a essas problemáticas e em busca de caminhos que 

minimizassem, e, até mesmo, erradicassem este entrave do processo ensino-

aprendizagem, através de pesquisas Ana Teberosky e Emília Ferreiro, desde 1974, 

travaram uma intensa pesquisa com o objetivo de mostrar que existe uma nova 

maneira de encarar esse problema, que atinge tanto o educando quanto o 

educador. As dificuldades encontradas no processo de aquisição de leitura e de 

escrita são fatores que interferem na aprendizagem do aluno. Segundo as 

pesquisadoras, os resultados ainda garantem que a aprendizagem da leitura e da 

escrita seguem a partir da sua própria metodologia. Assim, o subprojeto do PIBID 
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nas escolas é um caminho que facilita a aprendizagem durante o processo de 

alfabetização, pois além de desenvolver a imaginação, a criatividade e proporcionar 

o prazer e o gosto pela leitura, as atividades realizadas possuem por objetivo: 

desenvolver e facilitar a compreensão da linguagem científica; aplicar métodos de 

incentivo à leitura e à escrita; estimular à compreensão de diferentes gêneros; 

incentivar à autonomia e à criatividade dos alunos. 

 É oportuno esclarecer que a atuação dos bolsistas no trabalho de textos 

segue aliado ao trabalho do professor regente. Os bolsistas oferecem vários 

gêneros textuais e várias atividades a serem contempladas com a competência 

comunicativa, possível através das estratégias didático-pedagógicas conscientes 

passadas pelo supervisor nas reuniões de planejamento ocorridas uma semana 

antes da execução da tarefa. Assim, fica mais fácil chegar ao objetivo proposto: 

ensinar a produzir textos coerentes, claros e precisos. 

 

3.4 Os impactos do PIBID/Pedagogia nas escolas parceiras 

 

Com a participação e atuação dos bolsistas nas unidades parceiras no 

programa, foram promovidas atividades atreladas ao que é trabalhado pelo 

professor e, também, a temas abordados pela Secretaria Municipal de Educação, ou 

seja, as atividades eram ofertadas em sintonia para o melhor desenvolvimento do 

aluno e interação com os bolsistas e professores regentes. 

Podemos evidenciar que a partir das atividades propostas, foi possível 

garantir aos alunos estímulos literários, com vários gêneros textuais, explorando a 

criatividade e ludicidade, envolvendo concomitantemente com as de incentivo da 

leitura. Ressaltamos que as tarefas executadas seguiram os procedimentos 

didáticos com temas vinculados ao currículo pedagógico da escola, além do apoio 

aos professores na diversificação de atividades.  

Apresentamos a seguir algumas atividades desenvolvidas na escola: 

 Cândido Portinari - Vida e obra;  

 Vinícius de Moraes, com o título Aquarelando com Vinícius;  

 Poesias de Cordel da autoria de Társio Costa;  

 Valorizar atitudes que geram a paz;  

 Monteiro Lobato;  

 Respeitar a vida e valorizar a saúde;  
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 Conhecer a diversidade textual;  

 Alertar sobre a importância de uma vida sustentável para a preservação 

do planeta;  

 Valorizar o folclore e interagir junto à comunidade escolar.  

 

A supervisora da Escola Municipal B em seu relatório ressalta que  

 
[...] Nossas histórias, textos informativos, reflexões, buscaram 
conduzir nossos alunos a desenvolverem valores fecundos para a 
sua vida cidadã. A generosidade, a paz, o respeito à vida, a 
solidariedade, a preservação do planeta, foram assuntos de nossa 
discussão em sala de aula, conduzida a partir da exploração de 
diversos gêneros textuais. Buscamos também ouvir a opinião do 
aluno, valorizando sua vivência, esclarecendo dúvidas e construindo 
opiniões [...].  

 

Já a outra supervisora da Escola Municipal A em seu relatório, disse: 

[...] A cada mês realizamos eventos que envolveram toda a escola, 
expondo trabalhos, assistindo vídeos, apresentando dramatizações, 
pudemos compartilhar com toda a comunidade escolar os 
conhecimentos adquiridos pelos alunos. Estes eventos movimentam 
a escola, fogem da rotina da sala de aula e funcionam como 
estímulos para que alunos e bolsistas se empenham ainda mais na 
realização dos trabalhos. Ajudar a criança a descobrir-se um leitor, 
um escritor, a compreender que através da leitura e escrita ela 
reafirmar sua cidadania, é verdadeiramente enriquecedor. Buscamos 
realizar um trabalho estimulante para os alunos, mas a cada passo 
dado nos sentimos ainda mais incentivados a continuar, pois nos 
surpreendemos com as produções dos mesmos e nos motivamos a 
querer vê-los crescer ainda mais [...]. 

 

No relatório de atividades desenvolvidas, vimos que ambas as supervisoras 

relataram que os alunos perceberam a importância de valorizar ações de gentileza e 

de praticar a paz em suas relações interpessoais; os educandos conheceram a 

importância de Monteiro Lobato na literatura brasileira; os discentes preocuparam-

se em cuidar melhor da saúde, entendendo que os hábitos de higiene e a 

alimentação são aspectos fundamentais para a manutenção da mesma; 

conheceram e produziram vários tipos de textos e as tradições folclóricas de nossa 

região. 

A seguir, elencamos algumas atividades realizadas pelos integrantes do 

PIBID em visitas técnicas ligadas a execução das tarefas do subprojeto: 
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Figura 1 – Aluna da E.M. A declamando o livro “Menina Bonita do Laço de Fita” da autora 
Ana Maria Machado, na visita das escolas parceiras à UENF, no “PIBID- DIA DA ALEGRIA”, 

promovido pela coordenadora do PIBID/Pedagogia Eliana Crispim França Luquetti 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

  A figura acima trata do evento realizado na UENF para as duas escolas 

parceiras, promovido pela coordenadora do PIBID/Pedagogia Eliana Crispim França 

Luquetti com a participação dos bolsistas, supervisores, alunos e professores 

regentes. O evento teve como objetivo apresentar a Universidade para os alunos 

assistidos, visitação ao espaço ciência e museu da veterinaria, além de 

apresentação de teatro, exposições de atividades e distribuição de brindes. 

 
 

Figura 2 – Exposição dos trabalhos do Projeto “Aquarelando com Vinícius” 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Maria_Machado
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Figura 3 – Exposição dos trabalhos do Projeto “Aquarelando com Vinícius” 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 4 – Culminâcia do Projeto “Aquarelando com Vinícius” 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 5 – A coordenadora do PIBID/Pedagogia agradecendo pelos trabalhos elaborados e 
apresentados 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 

Figura 6 – Grupo PIBID/Pedagogia 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Nas figuras, evidenciamos a culminância realizada na escola Municipal Maria 

B para exemplificar as ações desenvolvidas do subprojeto. O tema abordado foi 

“Aquarelando com Vinícius”, em que os alunos elaboraram e apresentaram as obras 

de Vinicius de Moraes, com exploração de gêneros textuais.  

Dessa forma, a inserção dos bolsistas do PIBID nas escolas, estimulou as 

práticas diferenciadas que despertaram o interesse dos alunos assistidos pela 

prática da leitura e escrita, tornando as atividades mais lúdicas e dinâmicas. 
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4 METODOLOGIA E ANÁLISES DOS DADOS 

 

Explicitamos aqui os procedimentos utilizados nesta investigação, assim 

como as análises dos resultados obtidos. Dessa forma, evidenciamos que há 

diversos estudos sobre a formação docente que apontam a importância da natureza 

desse tipo de pesquisa. Conforme assinala Garcia (1999): 

 

[...] falar de carreira docente não é mais do que reconhecer que os 
professores, do ponto de vista do “aprender a ensinar” passam por 
diferentes etapas, as quais representam exigências pessoais, 
profissionais e organizacionais, contextuais, psicológicas, etc., 
específicas e diferenciadas (p.12). 

 

Nessa colocação, mais uma vez constatamos a relevância de se estudar o 

percurso formativo de professores, como também suas práticas na escola. Para 

isso, construímos uma amostra de dados, a partir das vivências, relatos dos 

integrantes do PIBID/Pedagogia: bolsistas; supervisores; coordenador de área do 

PIBID e coordenador institucional. E também, outros envolvidos no processo de 

investigação, como os orientadores pedagógicos das escolas parceiras (Apêndice 

B). Esta pesquisa organizou-se em quatro etapas que mostraremos a seguir. 

A primeira etapa corresponde à exploração de campo, em que houve um 

envolvimento dos pesquisadores em diversas atividades propostas, como oficinas, 

culminâncias, viagens técnicas, reuniões pedagógicas. Esse envolvimento foi crucial 

para interagir e observar o desenvolvimento dos bolsistas no subprojeto do 

PIBID/Pedagogia. Esse trabalho caracteriza-se por ser tratar de uma pesquisa de 

caráter descritivo, em relação aos procedimentos técnicos, que optamos por 

percorrer nos aspectos da pesquisa bibliográfica e exploratória. 

 Já na segunda etapa, juntamente com a fase anterior, visou-se coletar os 

dados (relatórios das atividades e relatório institucional), caracterizando os sujeitos 

e com a elaboração do questionário, a partir das indagações que surgiram durante a 

etapa de observação. 

   Na terceira etapa, realizamos a aplicação de questionários aos sujeitos da 

pesquisa. Foram contemplados todos os envolvidos do PIBID, alunos do curso de 

licenciatura em pedagogia, supervisoras e as orientadoras pedagógicas das duas 

escolas públicas do município de Campos dos Goytacazes, que fizeram adesão ao 
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Programa, em que foram convidados a responder um questionário para compor a 

amostra da pesquisa. Essa amostragem foi analisada a partir de critérios pré-

estabelecidos, a fim de atingir aos objetivos propostos. 

Referente ao modelo de coleta de dados, elegemos a elaboração de um 

questionário com 13 (treze) perguntas, aplicado aos bolsistas. 

As perguntas tiveram como finalidade evidenciar: 

 A percepção em relação ao PIBID e como os bolsistas avaliam o programa; 

 Estabelecer um paralelo das contribuições do PIBID na formação dos 

bolsistas e de que forma os bolsistas atribuem ações que auxiliam o 

desenvolvimento do subprojeto, levando em consideração um dos objetivos 

do programa que seria inovações metodológicas;  

 Evidenciar de que forma os bolsistas se legitimam como futuros docentes, 

caracterizando um perfil e afirmando uma identidade. 

Perante os supervisores do PIBID e orientadores das escolas participantes, 

foram aplicados outro questionário (Apêndice A), mais especifico, que teve como 

finalidades evidenciar: 

 As possíveis lacunas existentes na escola em que o programa se inseriu; 

 Pontos positivos e negativos do Programa;  

 Se houve melhora no desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos na 

escola. 

 

Além disso, houve a necessidade da aplicação de outro questionário 

específico para as duas supervisoras do projeto e as duas orientadoras 

educacionais. Então, dessa forma, temos a constituição da amostra dos dados, que 

serão analisados na etapa posterior. 

Na quarta e última etapa, realizamos a análise dessa amostra, a que 

apresentamos no tópico seguinte de análise dos resultados.  

 

4.1 Os relatos de experiências dos pibidianos da pedagogia, gerando 

conhecimentos, afirmando identidades 

 

Durante o percurso de formação, entram em cena vários desafios para os 

alunos dos cursos de licenciatura, como lidar com dilemas escolares que as 
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literaturas estudadas não abordaram vivenciar na realidade de uma sala de aula e 

enfrentamentos de aprendizagem dos alunos; essas questões são sempre 

discutidas pelos licenciandos no processo de formação. Além dos confrontos 

pessoais da escolha certa da profissão. 

Para desenvolver tal proposta, foram analisados os relatórios de atividades 

dos bolsistas, evidenciando suas apreciações perante a participação no PIBID, 

produção didática, dificuldades encontradas e crescimento profissional. 

No que tange a proposta de produção didática, ainda nestes âmbitos, 

diversos materiais foram confeccionados, como a feira da literatura de cordel com a 

produção de xilogravuras e apresentação dos personagens nordestinos. Na 

atividade “Vida e obra de Cândido Portinari”, foi utilizada a técnica “linguagem do 

traço”, exposição de telas feitas pelas crianças. Em “Consciência negra”, que 

evidenciou a vida de Zumbi dos Palmares, foi realizada a contação da história 

“Boneca Lelé”.  

Para a exemplificação de relato, abordamos a elaboração de um livro de 

poesias em que a bolsista G.P.M ressalta que  

 

[...] A proposta de trabalho do PIBID é o incentivo à leitura. O projeto 
tem como princípio fundamental estimular de diversos modos os 
alunos a se interessarem pelo ‘mundo dos livros’. Em cima de 
temáticas, nós, estudantes de pedagogia, procuramos criar nossas 
aulas de modo mais dinâmico e diferente possível. Somos 
orientados e os nossos resultados são conquistas de toda uma 
equipe de coordenadores, supervisores, bolsistas, professores da 
escola e dá própria escola em geral que se disponibiliza e acredita 
no nosso trabalho. Desse modo, as respostas só poderiam ser 
positivas [...] (G.P.M, bolsista/ relatório de atividades/ 2012).  

 

Referente à expectativa de inserção ao PIBID, a bolsista aluna C. A. S. relata 

que 

 

[...] O programa institucional de iniciação à docência é de grande 
oportunidade para os graduandos ainda indecisos com o curso 
escolhido ou que já decididos, mas que nunca tiveram contato com a 
prática, terem o contato direto com a realidade da mesma, pois a 
teoria muitas vezes não condiz com a prática. A escolha da 
avaliação para fazer parte do programa não precisa de coeficiente 
de rendimento é ótima, pois contempla alunos do primeiro período, 
que muitas das vezes são os mais indecisos [...] (aluna C. A. S. / 
relatório de atividades/ 2011). 
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No âmbito das dificuldades encontradas, a bolsista ainda descreve que 

 

[...] É através do PIBID que podemos colocar em prática tudo aquilo 
que só temos contato na teoria aplicado na universidade, assim 
podemos enxergar a escola não só como alunos, mas também em 
suas peculiaridades [...] encontramos dificuldades, pois os alunos 
são indisciplinados, o que dificulta as nossas aulas. Sabemos que a 
realidade deles não é fácil. Há uma carência afetiva, carência de 
moralidade. Trabalhamos para minimizar a grande lacuna que existe 
entre eles e o aprendizado e também entre eles e a leitura [...] (aluna 
K. C. S. M./ relatório de atividades/ 2011). 

 

Assim, através dessa breve apreciação dos relatórios, evidenciamos que a 

sensibilidade dos bolsistas e a compreensão do contexto escolar foram muito mais 

eficazes, pois os mesmos puderam vivenciar situações reais desse contato. O 

diferencial é a teoria ofertada pela universidade, composta por professores 

doutores, que problematizam questões do cotidiano escolar, com abordagens ao um 

referencial teórico, que debatem e apresentam essas questões, além da gama de 

eventos oferecidos a esses graduandos. Vejamos a participação dos alunos do 

PIBID em atividades técnicas: 

 

 
Figura 7 – Visita técnica à editora Rovelle no Rio de Janeiro na homenagem a Silvia Orthof 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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A figura mostra os bolsistas em visita técnica à editora Rovelle no Rio de 

Janeiro para a homenagem à Silvia Orthof. A atividade teve como finalidade 

apresentar aos bolsistas as obras da referida escritora, como, também, o contato 

com diversas obras literárias e materiais pedagógicos.  

 

 

Figura 8 – Visita técnica à Ludoteca da Universidade Federal de Viçosa 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 

Os bolsistas também puderam conhecer as vivencias de outros bolsistas do 

PIBID, como também a Ludoteca da Universidade Federal de Viçosa. 

 

Figura 9 – Participação dos bolsistas na I Jornada do PIBID/Pedagogia 2012) 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

Além das atividades oferecidas, os bolsistas também tiveram a oportunidade 

de apresentar trabalhos vinculados à vivência contida em sua atuação nas escolas 

parceiras. 

À luz dessa reflexão, em busca de caminhos norteadores para esse 

direcionamento professor-aluno, a ideia que por melhor e mais avançado que seja 

um curso de formação acadêmica ou de formação técnica específica, os 

profissionais da educação não saem deles “prontos”. Na prática cotidiana, esses 

profissionais complementam, aprimoram e atualizam seus conhecimentos.  

No que norteia a elaboração de trabalhos, apresentamos alguns estudos 

apresentados na Semana das Licenciaturas da UENF (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Estudos apresentados nas Semana das Licenciaturas da UENF 

 

Uso da tecnologia no processo ensino-aprendizagem: a utilização do TUXPAINT como 

ferramenta pedagógica. 

Bolsistas: Erivelton Sobreira Junior, Mariana Laurindo Barros e Wendy de Souza Neves 

Orientadora: Eliana C. França Luquetti 
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O olhar do supervisor sobre o Pibid: comprometimento na busca de uma identidade 

Bolsistas: Rachel de Alvarenga Leandro Siqueira, Hellen Carvalho Bastos da Silva  

Orientadora: Eliana C. França Luquetti 

Contação de histórias no incentivo à formação de leitores: Trilhando o caminho da leitura 

Bolsistas: Bethania Montanha, Bianca Amara Macabu Pacheco, Carla Trindade Lisbôa, 

Francilene da Silva Borges 

Orientadora: Eliana C. França Luquetti 

LUIZ GONZAGA: O Centenário do Poeta Sanfoneiro na Escola 

Bolsistas: Jéssica B. Nantes de Paiva, Jéssica Renata F. Pereira, Juliana F. Rangel 

Orientadora: Eliana C. França Luquetti 

Entre contos e fábulas: festival de poesia na escola 

Bolsistas: Mônica do Nascimento Brito, Fernanda da S. de Siqueira, Ana Beatriz Sant'Ana Ramos 

Orientadora: Eliana C. França Luquetti 

O incentivo da leitura nas práticas escolares por meio da leitura de fábulas e produção de 

poemas 

Bolsistas: Gessica Pereira Monteiro, Gabriel Angelo G.Trindade 

Orientadora: Eliana C. França Luquetti 

A atuação dos pibidianos no processo de ensino-aprendizagem: reflexões e práticas 

pedagógicas 

Bolsistas: Priscila de Andrade Barroso, Shayane Leal Pessanha, Rachel de Alvarenga Leandro 

Siqueira 

Orientadora: Eliana C. França Luquetti 

 

Fonte: relatório de atividades/ ano base 2013. 

 

 

No aspecto de produções didático-pedagógicas, os bolsistas confeccionaram 

apostilas de gêneros textuais na sala de aula como carta, conto, crônica, poesia e 

outros, em consonância com os projetos da escola: jogos pedagógicos, produção de 

textos individuais e coletivos, realização de dramatizações, mensagens, cartazes, 

exposição na comunidade escolar e livro de poesias (Livro com as poesias das 

crianças impresso pela gráfica artesanal do Núcleo de História Oral e Autoria – 

LEEL/CCH/UENF, coordenado pelo Professor Doutor Gerson Tavares do Carmo). 

 Portanto, a abordagem do Relatório técnico-científico de atividades do PIBID 

do ano base 2013, elaborado a partir das atividades concretizadas, constitui uma 

síntese dos objetivos e dos resultados alcançados a partir das intervenções práticas 



72 
 

nas áreas de atuação do conjunto dos estudantes-professores do subprojeto 

“Políticas de Língua e de Leitura: Formando Leitores na Escola”, do PIBID do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia da UENF. A organização e realização desse projeto 

tem como objetivo o exercício da docência, relacionada com a reflexão crítica sobre 

a realidade educacional e social vivida nas comunidades escolares, na qual os 

alunos bolsistas exercem e/ou irão atuar como docentes em duas escolas municipais 

da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ: Escola Municipal A e  Escola Municipal B. 

 Deste modo, é necessário repensar novos conteúdos e, principalmente, novas 

formas de constituir e consolidar o processo de formação docente, a fim de inferir e 

transformar o perfil do educador em virtude do auxilio na construção e reelaboração 

do conhecimento. 
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4.2 Análise dos resultados 

 

Neste item, mostramos a análise dos resultados obtidos nessa pesquisa. A 

investigação se valeu da aplicação de questionários, organizados da seguinte 

forma: todos os integrantes do PIBID foram convidados a responder ao instrumento, 

quantificando uma amostra de um total de 20 bolsistas, mas apenas 16 desses 

discentes se dispuseram a participar. Além dos bolsistas, as duas supervisoras do 

Programa e as duas orientadoras pedagógicas das escolas parceiras participaram 

dessa amostragem. 

Observamos que a maior parte dos participantes da amostra são licenciandos 

da Pedagogia: 80% com licenciatura e os demais sujeitos são os orientadores e 

supervisores: 20%. 

Constatamos que três (19%) encontravam-se no segundo período, quatro 

(25%) no quarto período, um (6%) no quinto período, cinco (31%) no sexto período  

e três (19%) no oitavo período do curso de licenciatura em Pedagogia/UENF. Essas 

informações obtidas demonstram a interação entre bolsistas em diferentes níveis, 

permitindo a inserção do bolsista em qualquer período, possibilitando a troca de 

experiências, além do estímulo em concluir o curso, uma vez que o programa 

possibilita a renovação de participação no projeto.  

Ao que corresponde ao ano de inserção no PIBID, vimos que dois (12%) 

ingressaram em 2010, seis (35%) em 2011 e nove (53%) em 2012. O objetivo foi 

verificar a participação contínua dos bolsistas no projeto, já que existe uma 

rotatividade pela oferta ociosa de outras bolsas. Assim constatamos que muitos 

bolsistas retornam para o PIBID, foram caso de três deles. 

Nos aspectos dos questionários, abordamos as respostas, além dos 

apontamentos de relatos de experiência abordados anteriormente dentro do capítulo 

três, apresentaremos os resultados obtidos pelo questionário aplicado aos bolsistas 

(Apêndice C).  
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4.1.1 Análises detalhadas dos questionários aplicados 

 

Na composição da primeira pergunta aplicada, apresentamos de que forma 

os bolsistas se posicionaram em relação a sua participação no Programa.

 Mensuramos que cinco alunos (31%) integrantes da amostra possui a 

percepção que o projeto PIBID dissocia e promove a integração teoria e prática; e, 

outros cinco (31%) dos sujeitos da pesquisa se posicionaram de forma a 

expressarem que o PIBID permite o pleno acesso à realidade escolar; já os demais, 

seis (38%) bolsistas da amostra, responderam que o Programa incentiva de fato a 

atuação docente, que muitas das vezes, na formação regular, não atinge essa 

plenitude. 

Ao verificarmos as respostas dadas, observamos que as mesmas estão em 

consonância com os objetivos do PIBID, como já mencionados no item 2.1. 

O que podemos atestar nas exemplificações das falas dos sujeitos dessa 

investigação: 

 

Informante 01 -  “Como um programa que ajuda a conhecer a vivencia escolar, o dia a dia do 

professor, aluno e todos os membros instituídos. É uma oportunidade de aprender e ter um ótimo 

desempenho no futuro.”   

 

Informante 06 - “O PIBID é um programa completo para a formação docente, pois os bolsistas 

permanecem em contato com todos nas escolas, com professores, funcionários, alunos. Os bolsistas 

ficam presentes em vários momentos, como, nos planejamentos, aulas, festas, projetos e reuniões.”  

 

Informante 12 - “Penso que o PIBID abre mentes. Abriu a minha mente para as novas 

possibilidades, novas vivencias e abre a mente dos nossos alunos para o mundo da imaginação.”   

 

Na fala dos informantes 01, 06 e 12, observamos que os posicionamentos 

dos bolsistas em relação ao incentivo à formação de professores para a Educação 

Básica e a valorização do futuro professor estão de acordo com os objetivos 

propostos pelo programa, assim como o redimensionamento das práticas 

pedagógicas dos docentes e futuros professores. 

Na segunda pergunta do instrumento metodológico: o programa atende as 

suas expectativas? Nela, verificamos que das dezesseis respostas dadas, catorze 

(87%) demonstraram que a sua participação no PIBID contribuíram para seu 
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processo formativo, assim como as experiências adquiridas no quotidiano escolar 

contribuem para sua formação. E apenas duas das respostas (13%) falaram que a 

participação e atuação no subprojeto na escola atendem em parte aos anseios 

esperados, pois acreditam que se houvesse mais tempo para a execução das 

atividades, de forma mais elaborada e completa, suas experiências seriam mais 

produtivas. Sabemos que o tempo ainda não é o que gostaríamos de ter para 

execução das ações nas instituições, mas de qualquer forma é um passo em 

direção à concretização da teoria e da prática no âmbito escolar. Como podemos 

obsevar nas falas dos informantes entrevistados a seguir, temos mais 

posicionamentos favoráveis do que contra a efetividade das atividades: 

 

Informante 03 - “Pude ter ótimas experiências no PIBID, entretanto, acredito que se pudéssemos ter 

horários maiores e mais alternativos a experiência teria sido mais rica.”  

 

Informante 06 - “Sim. O programa atende minhas expectativas, pois me permite vivenciar os 

problemas, angústias conquistas e alegrias da sala de aula de forma participativa e contribuinte.  

 

Nos relatos apresentados pelos informantes, verificamos que os 

alunos/bolsistas reconhecem a importância e necessidade da formação além da 

obrigatoriedade das disciplinas oferecidas no Curso. Percebemos, também, que 

esses alunos compartilham a ideia de que o PIBID promove uma continuidade na 

formação docente, através da participação em oficinas, palestras, visitas técnicas e 

jornadas pedagógicas, que são oferecidas pela Coordenação Geral do PIBID da 

subárea do PIBID/ Pedagogia. 

Dessa forma, essa foi a terceira questão do questionário proposto: existe no 

programa pontos que você considera negativo ou insuficiente?  Nessa pergunta, 

temos os seguintes resultados, sete (44%) dos bolsistas, responderam que existem 

pontos negativos e insuficientes do Programa, como a disponibilização da verba por 

parte da CAPES através de convênio com a universidade para efetuar os gastos de 

custeio com as ações dos subprojetos, o que de certa forma, inviabilizava algumas 

atividades, e na maioria das vezes, os bolsistas juntamente com a coordenação 

tinham que buscar outras estratégias a fim de executar as propostas nas escolas, 

pois o subprojeto atendia um número expressivo de alunos nessas instituições. Os 

outros nove bolsistas (56%) responderam que essa dificuldade não constituía 
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empecilho para execução das ações, que pelo contrário, vinham essas como 

elementos reais do cotidiano e dos obstáculos da realidade educacional brasileira. 

Vejamos, por exemplo: 

 

Informante 05 - “Não classificaria como negativo ou insuficiente, mas atividades de visitas a 

bibliotecas, museus e outras fontes culturais seriam de grande valia.”  

 

Informante 07 - “Sim. Em alguns momentos a dificuldade de dar segmento a algum tema torna o 

projeto ‘engessado’, pois a busca de resultados com prazos atravanca o bom caminhar executado 

em sala de aula.”  

 

Informante 15 - “Sim. Como o fato de alguns bolsistas como eu atuarem sozinhos (sem outro 

bolsista).”  

 

Na fala dos informantes 05, 07 e 15, observamos nos discursos que apesar 

dos enfrentamentos encontrados pelos bolsistas no seu cotidiano, os mesmos 

demonstraram preocupação com o ensino no que consiste a sua atuação e os 

mecanismos que auxiliam o desenvolvimento do projeto. Assim, é importante 

entendermos que o desempenho dos alunos está intrinsecamente relacionado com 

a sua formação, com seu preparo técnico, psicológico, cultural, sociológico, 

filosófico, entre outros. Portanto, a eficiência do ensino é atribuída à eficácia do 

processo de formação do professor. 

Elaboramos a quarta pergunta do questionário visando entender como o 

bolsista compreende a contribuição do Programa PIBID na melhoria da atuação 

docente. A pergunta era: Você considera que este programa (PIBID) favorece o 

desenvolvimento de qualidades acadêmicas essenciais para a docência? 

Averiguamos que todos os dezesseis (100%) entrevistados foram unânimes em 

responder que consideram que o PIBID favorece o desenvolvimento da docência. 

As ponderações dos informantes dessa investigação se constituíram: 

 

Informante 06 - “Sim. Este programa ensina na prática o verdadeiro cotidiano da sala de aula”  

 

Informante 09 - “Sim. Ele estimula você como futura profissional e proporciona ideias como futuras 

atuantes da área.”  
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Informante 10 - “Sim. É um processo de ação-reflexão. Auxilia na construção de uma postura 

acadêmica e profissional critica.”  

 

Nas falas dos informantes 06, 09 e 10 percebemos que os bolsistas 

entendem que o PIBID contribui para uma formação profissional diferenciada ao 

introduzir a realidade escolar, possibilitando, dessa forma, uma ação reflexiva 

contextualizada com os reais dilemas e enfrentamentos da conjuntura educacional. 

Buscando entender quais eram as ferramentas utilizadas pelos bolsistas para 

o desenvolvimento de suas atividades na escola elaboramos a quinta pergunta: Que 

procedimentos didáticos têm sido utilizados na sua atuação em sala de aula? 

Evidenciamos as seguintes ações metodológicas utilizadas pelos bolsistas: três 

(19%) responderam que utilizam os recursos das novas tecnologias, doze (75%) 

usam e criam jogos, dinâmicas, consulta no site do MEC, e dois (6%) não 

responderam a questão. Selecionamos as seguintes falas representativas:  

 

Informante 04 - “consulta ao site do MEC, textos de leitura diversos: jornais, revistas, letras de 

músicas, trabalhos manuais, confecção de cartazes, etc”.  

 

Informante 03 - “atualmente trabalho com o incentivo à leitura através do uso das novas tecnologias 

da informação. Através de um programa chamado Gcompris e também o uso da internet”.  

 

Informante 10 - “são utilizados recursos com: teatro, modelagem, pintura, colagem, desenhos livres, 

debates e dinâmicas variadas que incentivem a participação e a cooperação dos alunos no processo 

de estruturação do pensamento e construção da linguagem”.  

 

De acordo com as respostas, percebemos o esforço dos bolsistas em 

desenvolver propostas didáticas variadas na concretização de suas ações em sala 

de aula. Nesse sentido, entendemos que a atuação direta dos bolsistas com os 

alunos das escolas parceiras estimula a reflexão da necessidade de se desenvolver 

novas ações metodológicas como forma de dinamizar o processo de ensino 

superando a pedagogia tradicionalista ainda presentes na sala de aula e, 

consequentemente, minimizar o fracasso escolar. 

Para melhor entender como os licenciandos percebem as contribuições do 

PIBID em seu próprio processo formativo, elaboramos a sexta questão: Como você 

considera que o programa contribui para a sua formação? Visualizamos que treze 

(81%) dos informantes entendem que a contribuição do PIBID é a oportunidade de 
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exercerem a profissão docentes antes do término do curso e os demais, três (19%) 

dos bolsistas, apontam como contribuição a possibilidade de se integrar a teoria e 

prática durante o processo formativo. Selecionamos as seguintes respostas que 

exemplificam a contribuição das ações formativas do PIBID, principalmente, no que 

tange a integração da teoria a prática: 

 

Informante 11 - “contribui com um ponto muito relevante. A experiência. Estar dentro da escola 

conhecendo cada aluno e professores, conhecendo o seu contexto social e cultural é uma 

experiência enorme para minha formação.”   

 

Informante 15 - “o programa contribui para a minha formação de forma que além de absorver as 

teorias ensinadas na graduação, eu posso coloca-las em pratica na sala de aula.”  

 

Os informantes 11 e 15 confirmam como é importante o desenvolvimento de 

projetos de valorização da formação do professor que possibilita a integração dos 

estudos teóricos com as verdadeiras necessidades da realidade escolar, pois é 

mediante o processo de reflexão sobre sua prática dentro da realidade escolar que 

o futuro professor vai construir uma proposta pedagógica voltada paras as reais 

necessidades do contexto escolar.  

Na sétima pergunta, indagamos a opinião dos bolsistas sobre as possíveis 

lacunas que o PIBID preenche nas escolas. As respostas indicam que do total da 

amostra dez (69%) licenciados informaram que as lacunas preenchidas durante o 

processo de ensino-aprendizagem dizem respeito a inserção de variados temas na 

produção de textos, e os outros seis bolsistas (31%) indicaram o incentivo a leitura 

como principal contribuição do PIBID. As falas abaixo esclarecem os dados 

apresentados:  

 

Informante 08 - “acredito que antes do PIBID a questão da leitura e escrita não eram muito 

trabalhadas”. 

Informante 06 - “o PIBID auxilia os professores das escolas participantes nos que eles muitas vezes 

não conseguem alcançar na rotina corrida do cotidiano da sala de aula. Por exemplo: com atividades 

mais lúdicas, que despertem a curiosidade e o prazer”. 

 

Informante 09 - “leva o novo, dinâmica, estimula e se concretiza o aprendizado por novos ângulos”. 
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Informante 10 - “o momento em que é desempenhado o PIBID, é esperado pelos alunos porque 

supre suas carências físicas, emocionais, afetivas e cognitivas, ao passar o que é estipulado (tema) 

por meio de teatro (mexendo com o corpo), artes, é um momento onde podem se expressar sem a 

“cobrança” de um ensino sistematizado”. 

 

As respostas dadas dos informantes 8, 6, 9 e 10 demonstram a participação 

desses bolsistas no Programa, que se dediquem em contribuir cada vez mais no 

processo de alfabetização e letramento dos alunos, uma vez que complementam o 

trabalho didático realizado pelo professor regente das escolas parceiras no 

oferecimento de atividades de produção e leitura textual. Essas atividades vão 

dando ênfase a variados gêneros textuais que muitas vezes não são contemplados 

nas atividades diárias dos alunos. 

Formulamos as perguntas a fim de entender melhor a percepção que os 

integrantes da pesquisa possuíam do curso de formação no qual estavam ligados. 

Essas indagações contextualizam o processo formativo de modo geral, não 

somente ligado à participação do aluno no PIBID. Essas questões foram elaboradas 

porque compreendemos que o curso em Licenciatura em Pedagogia da UENF é a 

primeira etapa de formação inicial e o PIBID é um dispositivo de iniciação à 

docência que possui uma perspectiva teórico-metodológica que se distancia 

daquela que normalmente visualizamos nos cursos de formação.  

Na oitava questão do questionário, buscamos identificar a satisfação dos 

bolsistas em realizar a futura profissão. Dessa forma, construímos a seguinte 

indagação: considera a docência como uma atividade gratificante para sua 

realização profissional? De acordo com as respostas, catorze (87%) integrantes da 

amostra responderam que têm satisfação em desenvolver a docência como 

atividade profissional, dois (13%) dos bolsistas relatam que se sentem satisfeitos 

somente em alguns momentos. A seguir, algumas respostas selecionadas mostram 

como os bolsistas se sentem ao realizar a futura profissão. 

 

Informante 06 - “Com certeza. Fico feliz por poder contribuir para a formação de muitos cidadãos 

que um dia irão também atuar em nossa sociedade.” 

 

Informante 07 - “Em alguns momentos. As dificuldades são muitas, a realidade não é fácil. Mas 

quando determinamos e vemos os resultados dos trabalhos (através da culminância) é muito 

gratificante.” 
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Averiguamos nessas respostas dadas pelos bolsistas que uma maioria 

significativa da amostra está satisfeito em exercer a profissão docente e 

desenvolver um papel que contribua com a melhoria da qualidade do ensino em 

nosso país, oportunizando um aprendizado significativo com as reais demandas da 

escola. Estamos cientes que uma das maneiras do profissional se sentir satisfeito 

em sua profissão é a valorização e o investimento voltados disponibilizado. Dessa 

forma, o PIBID cumpre seu papel dentro dessa perspectiva, pois um de seus 

objetivos é valorizar o profissional docente no desenvolvimento de sua carreira.  

Na nona questão, procuramos explorar como o licenciando se sente em 

relação à qualidade de ensino que está sendo oferecido a ele pela universidade, e, 

assim, construímos a pergunta do questionário da seguinte forma: Em sua opinião, 

você está tendo uma formação acadêmica significativa para a realidade escolar? De 

acordo com os dados coletados, mensuramos que catorze (94%) bolsistas afirmam 

que estão satisfeitos com o seu processo formativo e apenas dois (6%) se sentem 

insatisfeitos em alguns pontos. 

 

Informante 1 - “a minha formação acadêmica está sendo muito produtiva, tenho a teoria e o PIBID 

me dá a oportunidade da prática, além do estágio.” 

 

Informante 15 – “o que mais sentia falta antes de entrar para o PIBID era a pratica escolar, mas a 

realidade escolar não condiz muitas vezes com as teorias.” 

 

No que diz respeito à percepção sobre a formação acadêmica oferecida, os 

entrevistados, em sua maioria, apresentam-se satisfeitos tanto na formação inicial 

como na formação continuada. Esta acontece por meio de cursos e eventos de 

capacitação. As falas dos alunos explicitam a importância em integrar os projetos, 

que a Universidade oferece, entre eles extensão, iniciação científica, monitoria, 

PIBID, entendendo a participação nesses eventos como uma forma de colocar em 

prática as ações estudadas na teoria.  

Na décima pergunta, nos voltamos para a percepção dos bolsistas sobre a 

importância da formação de professores para atuarem nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, e fizemos a seguinte indagação: Que grau de importância atribui a 

formação do professor que atuará nos primeiros anos iniciais? Evidenciamos com 

as respostas que todos os alunos informaram que é necessário se investir na 
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formação de professores que atuarão nos anos iniciais do Ensino Fundamental. As 

falas a seguir evidenciam a percepção dos alunos: 

 

Informante 09 - “O professor dos anos iniciais é o que forma a base do conhecimento que ele irá 

adquirir, e escrita. O define não apenas na sua vida escolar, mas no seu contexto de vida presente e 

futuro. Entretanto, nada na educação quando se trata da vida do aluno é definitivo, com força de 

vontade e em outras séries bom professores certos danos podem ser reversíveis.” 

 

Informante 06 - Grau máximo. O professor que atuará nos primeiros anos iniciais tem que saber que 

tudo que faça na vida dos ‘pequenos’ irá marca-los a vida toda.” 

 

Informante 12 - “Sim muito importante! E preciso ter acesso a diversas teorias para podermos tirar 

nossas conclusões e até tomar posições que poderão nortear nossa prática. Não devemos nos 

limitar às formações iniciais para desempenharmos uma boa prática.” 

 

Informante 05 - “A formação do professor nos primeiros anos iniciais é fundamental, pois, nesse 

período formamos leitores, pesquisadores e alunos capazes de compreender o todo em relação a 

linguagem, caso contrário teremos sujeitos incapazes e iletrados. Nesse contexto entra a formação 

docente embasada em conhecimento e pesquisa.” 

. 

As respostas 9, 6, 12 e 5 dos alunos evidenciam o compromisso que as 

universidades têm em formar bons profissionais. O professor responsável pela 

aprendizagem nos anos iniciais deve possuir a capacidade de criar estratégias que 

incentive as crianças no processo de aprendizagem. Para tanto, sua formação deve 

estar de acordo com as atuais teorias de aprendizagem e com a formulação de 

novas práticas metodológicas.  

A décima primeira questão do questionário é um complemento da questão 

anterior. Dessa vez, queremos saber qual o nível de formação que o professor, 

atuará no primeiro segmento do Ensino Fundamental, deve possuir para 

desenvolver um trabalho satisfatório em relação a qualidade de ensino. Logo, 

elaboramos a seguinte pergunta: como e onde esse profissional deve ser formado? 

Na referida questão, todos os dezesseis (100%) bolsistas foram unânimes em 

responder que o profissional para atuação nos primeiros anos iniciais deve ser 

formado em universidades comprometidas com a qualidade de ensino. As respostas 

abaixo esclarecem os resultados obtidos: 
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Informante 03 - “Em uma instituição que dê ao aluno a possibilidade de expandir, pesquisar, de ir a 

campo, que dê apoio em suas práticas, com professores atentos e abertos a novas possibilidades.” 

 

Informante 12 - “Numa instituição que incentive o pensar, que analise a pratica e nos dê 

direcionamento para solução de alguns problemas que encontramos nas praticas docentes.” 

 

Informante 15 - “Esse profissional deve ser formado em escolas de curso superior, com um curso 

com subsídios para o professor possa atuar com as crianças em formação. Ex: disciplinas como 

psicologia, filosofia, didática, etc.”. 

 

Informante 01 - “O profissional deve ser formado onde ele possa ter a base da teoria e a pratica de 

um ambiente escolar. Deve ser bem instruído” 

 

Os relatos obtidos enfatizam que a universidade possui um papel de suma 

relevância na formação do professor que atuará nos primeiros anos da Educação 

Básica. Esse tipo de formação garantirá ao futuro professor uma postura 

investigativa no exercício da profissão, além de incorporar em sua prática a reflexão 

da ação pedagógica. Questões como essas fazem a diferença na qualidade do 

ensino que é oferecido nas escolas de Ensino Fundamental, pois fundamentam as 

tomadas de decisões por parte do professor sobre a forma de encaminhar o 

processo de ensino, transformando o docente de simples executor à um profissional 

investigador.  

Na formulação da décima segunda questão, perguntamos sobre a qualidade 

da formação que os alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia estavam 

recebendo. Dessa forma, obtivemos uma melhor visualização de como categorizam 

o ensino oferecido pela universidade e fizemos a seguinte pergunta: Como você 

classifica sua formação acadêmica? De acordo com a resposta, um (7%) 

licenciando acha a qualidade do ensino oferecido regular, cinco (31%) como 

excelente e dez (62%) classificam como bom. 

 
Informante 04 - “Classifico como boa, podendo melhorar com a participação em congressos, 

seminários oportunizados pela instituição.” 

 

Informante 05 - “Regular” 
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Informante 11 - “Os professores e o que estudamos na graduação nos mostram a realidade escolar 

e muitas questões que realmente são validas na formação. Classifico como satisfatória a minha 

formação.” 

 

Informante 14 - “Boa, a UENF é uma excelente universidade! Sempre quis estudar aqui e hoje 

realizo um sonho.” 

 

Com as informações obtidas, constatamos que os alunos apresentam 

satisfação com a formação oferecida, além de afirmarem o desejo de estudar na 

UENF. Os investimentos em projetos inovadores, a possibilidades de desenvolver 

pesquisas remuneradas são alguns pontos que destacamos no desencadeamento 

de um sentimento satisfatório em fazer parte de um curso de licenciatura em uma 

universidade pública. Destaca-se que o único aluno que respondeu que o ensino 

oferecido é regular, não justificou sua resposta.  

Na última questão do questionário, voltamos nossa atenção para a 

importância que esses alunos dão a articulação entre a teoria e a prática no 

desenvolvimento de sua formação. Para isto, formulamos a seguinte indagação: 

Para atuação docente, você considera mais importante a teoria ou a prática? De 

acordo com as respostas, dois (13%) licenciandos consideram a prática mais 

relevante que a teoria e catorze (87%) responderam que ambas são fundamentais e 

inseparáveis. As respostas a seguir mostram a percepção dos alunos: 

 

Informante 02 - “Prática e teoria. Pois é na escola que vemos a realidade de nossos alunos, mas 

sem a teoria não teremos base para o trabalho.” 

 

Informante 06 - “Acredito que seja a ligação entre teoria e prática, pois uma depende da outra, além 

de as duas contribuírem juntas para uma boa formação.” 

 

Informante 09 - “A prática. A teoria é importante não duvido, mas na pratica acontece situações, 

imprevistos que buscam do profissional uma maturidade (experiência) que somente a prática 

consegue resolver.” 

  

Informante 11 - “As duas tem que estar ligadas para que na prática o docente observe que 

o que diz a teoria realmente funciona ou não.” 
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Considerando as respostas obtidas pelos bolsistas, visualizamos que a 

grande maioria considera importante a união das duas vertentes, teoria e prática, na 

consolidação de uma formação de qualidade. Em virtude desse posicionamento, os 

alunos integrantes da pesquisa entendem que o modelo teórico-metodológico 

veiculado pelo Projeto PIBID corresponde a um ideal de formação que garantirá ao 

futuro professor uma postura de crítica-reflexiva sobre a prática pedagógica. 

Referente abordagem que correspondente aos questionários aplicados aos 

profissionais que atuam e acompanham as atividades desenvolvidas pelos bolsistas, 

obtivemos o retorno das duas supervisoras do PIBID/Pedagogia e da orientadora 

pedagógica da Escola Municipal B que dispuseram a colaborar com a pesquisa.  

Diante do questionário aplicado (apêndice A e B), destacamos as questões 

que remetem à complementação das análises anteriores para melhor entendimento 

dos objetivos propostos.  

Indagamos dessas profissionais de que forma o programa contribui para a 

formação dos bolsistas do PIBID/Pedagogia.  

A Professora supervisora do PIBID/Pedagogia da Escola Municipal B, relatou:   

“O programa contribuiu para a formação do bolsista à medida que lhe oportunizou 

experiência a partir do contato com a realidade da escola pública, os enfrentamentos que 

somente a prática pode trazer. A inserção do bolsista neste contexto permitiu-lhe vivenciar 

os conhecimentos adquiridos na universidade, confrontá-los com a realidade, enriquecendo 

sua prática-pedagógica”.  

 A Professora supervisora do PIBID/Pedagogia da Escola Municipal A 

descreveu:  

 “O programa contribuiu muito para os bolsistas, principalmente para aqueles tiveram 

comprometimento com o trabalho. Eles puderam vivenciar a realidade das salas de aula e 

dos alunos que vivem na comunidade na qual a escola esta localizada, aplicando a teoria 

das salas da universidade atrelada a sua criatividade”. 

Diante das respostas, observamos que ambas as professoras supervisoras 

do PIBID/Pedagogia consideram que o programa oportunizou vivências de práticas 

pedagógicas concretizando seus aspectos de produção de conhecimentos ao 

desenvolverem atividades educativas, a partir das situações de inter-relações. 

Através dessas experiências de mediação pedagógica e ações vivenciadas pelos os 
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bolsistas no processo de alfabetização e letramento desses alunos do programa são 

essenciais para o processo de formação inicial destes, pois são espaços de 

reflexão, de discussão e, sobretudo, de prática da docência.  

Assim, perguntamos também quais foram as possíveis lacunas existentes na 

escola que o programa contribuiu. 

O orientador pedagógico da Escola Municipal B referiu que 

 “Ainda existem professores que costumam destinar pouco tempo às atividades de 

leitura e de escrita, ou quando as apresentam a ação fundamenta-se numa prática 

tradicional, o Programa apontou para novos caminhos que revelaram a necessidade de uma 

ruptura com as práticas tradicionais que avançam em direção a uma ação pedagógica 

interdisciplinar, capaz de fomentar o letramento dos alunos. O PIBID preencheu esta 

lacuna, promoveu a reflexão docente sobre a necessidade de aperfeiçoar sua formação, 

bem como possibilitou o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos”. 

A Professora supervisora do PIBID/Pedagogia da Escola Municipal B 

descreve: 

 “Muitas vezes os professores deixam de oferecer o lúdico em suas aulas, por faltar 

tempo para o planejamento das mesmas ou falta de estímulo. Os bolsistas PIBID 

preencheram esta lacuna, trazendo em suas aulas textos interessantes, histórias, poesias, 

que sempre estavam permeadas pelo lúdico e pela arte. Nossos alunos ansiosos por este 

universo se encantaram pelas aulas do grupo PIBID, que tornou o cotidiano da sala de aula 

mais estimulante, principalmente para os alunos repetentes, que muitas vezes se sentem 

excluídos. Desta forma, sempre houve uma grande preocupação do grupo em adequar as 

tarefas para que todos possam participar sentindo-se desafiados pelas mesmas”.  

A Professora supervisor do PIBID/Pedagogia da Escola Municipal A diz: 

“O programa contribuiu muito para os bolsistas, principalmente para aqueles tiveram 

comprometimento com o trabalho. Eles puderam vivenciar a realidade das salas de aula e 

dos alunos que vivem na comunidade na qual a escola esta localizada, aplicando a teoria 

das salas da universidade atrelada a sua criatividade”. 

Dessa forma, evidenciamos uma possível quebra de paradigma existente 

deste então nas unidades escolares, uma vez que estimulou novas iniciativas de 

práticas pedagógicas. As entrevistadas ressaltam, principalmente no âmbito do 

incentivo a leitura, na exploração dos diversos gêneros textuais e a reelaboração de 

atividades voltadas a experiências culturais dos alunos. Assim, evidencia-se 

também que a construção do entendimento da atuação docente perante a seu 
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significado no processo de ensino aprendizagem. Ressaltamos também que a 

pesquisa-ação possibilita que o educador intervenha dentro de uma problemática, 

analisando-a e propondo metodologias com objetivo de mobilizar os participantes, 

construindo novo saberes e reafirmando a valorização e identidade docente. 

Portanto, verificamos que os alunos concretizam suas ações em atuação em sala de 

aula, oportunizadas pelo PIBID. Vimos que o projeto de intervenção pedagógica 

pode ser uma estratégia de trabalho conforme o que está preconizado na LDB, nos 

Parâmetros Curriculares e nos estudos pedagógicos contemporâneos. 

Assim, outra questão indagada foi se houve melhora no desenvolvimento da 

leitura e escrita dos alunos na escola? 

Diante das respostas, a Professora supervisora do PIBID/Pedagogia da 

Escola Municipal B relatou: 

“A melhora na escrita e leitura dos alunos é visível e comprovada pelos relatos dos 

professores e pelos resultados alcançados nas mais diversas atividades que a escola 

desenvolve como instrumentos avaliadores”.  

A Professora supervisora do PIBID/Pedagogia da Escola Municipal A 

descreveu:  

“Com certeza o desenvolvimento dos alunos foi grande, sendo percebido através da 

criatividade dos trabalhos de culminância na escola, nas atividades de leitura e escrita e nos 

relatos dos professores das turmas”. 

A orientadora Pedagógica da Escola Municipal B, por sua vez descreve:  

“O Programa contribuiu significativamente para o desenvolvimento da leitura e da 

escrita, ampliou as possibilidades de letramento dos alunos, bem como viabilizou a reflexão 

do docente sobre a ação pedagógica desenvolvida, abrindo-lhes novas perspectivas”. 

Com as respostas, podemos apontar a relevância de oportunizar aos alunos 

caminhos que minimizem os principais problemas encontrados nas escolas, a 

exemplo o pouco estimulo pelas práticas de leitura e escrita. As respostas apontam 

que o PIBID contribuiu para essa ruptura, ressaltando a criatividade e ludicidade dos 

alunos. As considerações feitas revelam o nível de suas expectativas, experiências 

e conhecimentos adquiridos, como também um sentimento de satisfação da tarefa 

cumprida, sentimento no qual resgata a legitimação da construção do saber e a 

autorreflexão do papel docente. 

 

 



87 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação docente é um tema de constantes pesquisas em função dos 

enfrentamentos no processo de ensino em nossa sociedade. No processo formativo, 

a preocupação com as licenciaturas é no âmbito das estruturas institucionais e aos 

seus currículos e conteúdos, reputando ao professor e à sua formação a 

responsabilidade sobre o desempenho pedagógico, diante dos dilemas encarados 

no sistema educativo.  

Assim, vários fatores convergiram para esse foco, como o incentivo de 

políticas educacionais para fortalecer aprendizagem efetiva que também ampliam a 

condição de valorização docente, enfatizando as estruturas de formação inicial e 

continuada. De acordo com Imbernón (2006), o processo de formação deve dotar os 

professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para desenvolver 

profissionais reflexivos ou investigadores. Diante desse contexto, a presente 

pesquisa teve como objetivo evidenciar os impactos do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação a Docência para a formação de futuros professores, assim como 

a concepção dessa modalidade de ensino. O PIBID é fruto de uma aliança entre 

Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Superior (SESu), 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), constituído a partir da 

Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezembro de 2007. A primeira chamada de 

projetos com Edital da CAPES publicado no dia 24 de Janeiro de 2008 e com o 

Decreto Presidencial Nº 7.219 de 24 de junho de 2010 consolidou como programa 

oficial de politica de Estado. 

Além disso, verificou-se de que forma o PIBID influencia a atuação desses 

bolsistas, como também, a sua realização em duas escolas municipais de Campos 

dos Goytacazes/RJ, parceiras do PIBID/Pedagogia, demonstrando que há diversos 

fatores que contribuem para a eficácia do processo de ensino e aprendizagem. O 

trabalho apontou sobre a importância tanto da formação quanto da atuação docente, 

em que preenchemos as lacunas do problema central desta pesquisa referente aos 

impactos do PIBID para a formação dos bolsistas. E nos valemos como hipótese, 

que acreditamos que o programa auxilia a formação continuada, apresentando o 

nível de satisfação, com intercorrência inicial da ausência de recursos materiais e 

pedagógicos adequados.  
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Apresentamos nesta pesquisa o Projeto Político Pedagógico do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Norte Fluminense-Darcy 

Ribeiro, elaborado em 19 de dezembro de 2008, que dispõe as disciplinas, divididas 

em núcleo de estudos básicos, compostas por 16 disciplinas. Núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos composta por 14 disciplinas e o núcleo 

de estudos integradores composta por Estágio Supervisionado I, II, III e projetos de 

Iniciação Científica, Monitoria, Extensão e Seminários. Essas disciplinas compõem a 

formação inicial de professores nos currículos dos cursos de Pedagogia. Assim, 

observa-se que as disciplinas cumprem a função de embasar teoricamente o aluno 

de Pedagogia, além da ampla oferta de bolsas e pesquisas que contribuem 

diretamente na vida acadêmica dos licenciandos.  

Entretanto, observou-se no conjunto das disciplinas ofertadas uma carência 

na relação teoria-prática, em favor dos tratamentos mais teóricos. Nas questões de 

instituição social e de ensino, como contexto concreto onde o profissional-professor 

vai atuar, apresenta-se quase ausente. Fato evidenciado através dos resultados 

desta pesquisa, tendo à ocorrência da percepção dos bolsistas em consideração a 

prática mais acentuada que a teoria, e alegarem que a teoria prevalece sobre a 

prática durante o Curso. Com os resultados apresentados durante a pesquisa, ficou 

nítido que as dificuldades encontradas no que concerne à formação de professores 

ultrapassam anos de batalhas e reformulações os dispositivos legais, fazendo 

necessário uma verdadeira avaliação cautelosa no que diz respeito à fragmentação 

formativa presente nas estruturas institucionais e nos currículos da formação, além 

do fortalecimento e valorização da carreira docente. 

Nesse sentido, apontamos a importância dos projetos que consolidam a 

formação docente, por se apresentarem como suporte de confronto de contribuições 

teóricas com contribuições de vivências nas escolas, superando a dicotomia entre a 

teoria e a prática.  

A sociedade atual exige transformações no processo de formação docente 

que superam a introdução de conteúdos, carga horária, conceitos e ações. Então, 

os dados obtidos apontam o que falta realmente no meio acadêmico é a interação 

entre a teoria e a prática, justificada pelos informantes pela necessidade de 

confronto teóricos com a complexidade do contexto escolar. 

 Nessa perspectiva, torna-se relevante considerar os dados de pesquisa aqui 

apresentados. Através dos relatos dos bolsistas percebemos que eles estão cientes 
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das dificuldades encontradas no contexto escolar e as condições oferecidas para o 

exercício do magistério, além de se mostrarem preocupados com a educação em 

termos de oferecer melhores condições para o processo de ensino-aprendizagem. 

Nessa perspectiva, as preocupações sobre a formação docente aproximam-se da 

concepção de Comênio (DIDÁTICA MAGNA, 1657), segundo a qual o "bom 

professor" seria aquele capaz de dominar a "arte de ensinar tudo a todos".  

Os dados também indicam que o PIBID foi de grande relevância para os 

licenciandos participantes do programa, permitindo concretizar a relação existente 

entre teoria e prática dentro do contexto de um espaço escolar, vivenciando 

diferentes abordagens didáticas e metodológicas, assim como se reconhecendo 

como agente norteador no processo de intervenção pedagógica.  

O discurso dos entrevistados aponta fatores positivos das contribuições do 

PIBID na formação dos futuros profissionais da educação, assim como as falas dos 

professores supervisores da escola, promovendo uma aprendizagem significativa e 

dinâmica. No que remete aos impactos do PIBID, os resultados apontam que o 

programa proporciona experiências como aprender a ser professor atuante e 

reflexivo, uma vez que elaboram e executam aulas diferenciadas e com riquezas de 

atividades, quebrando a rotina nas escolas; despertou os professores regentes na 

elaboração de aulas expositivas; aquisição e confecção de materiais pedagógicos; 

reativou e movimentou as bibliotecas e obras literárias; executou frequentemente 

culminâncias para toda comunidade escolar e os bolsistas participaram e 

apresentaram trabalhos científicos em congressos. 

Os dados também apontam que a atuação do PIBID nas escolas, contribuiu 

ainda para a formação continuada, não só dos bolsistas como também dos 

professores supervisores, uma vez que estes participaram de congressos, oficinas e 

encontros pedagógicos, introduzindo uma identidade de professor motivador na 

busca de alcançar os objetivos do subprojeto. Além disso, as informações 

direcionam para a necessidade de ampliação do Programa PIBID no que diz 

respeito a maior oferta de vagas e de escolas parceiras, enfatizando a criação de 

projetos que possibilitem a interação entre teoria e prática. 

Por fim, esta dissertação se baseou nas contribuições do PIBID para a 

formação dos bolsistas alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia. Neste 

sentido, visou-se à importância de investigações sobre os determinantes do 

processo de formação docente, justificada pelo desenvolvimento de meios de 



90 
 

intervenção educativa e/ou remediação adequados. Diante disso, vale ressaltar que 

a formação é necessária não apenas para aprimorar a ação profissional ou melhorar 

a prática, mas também como direito de todos os professores, sendo uma conquista 

que conduz a uma escola pública de qualidade.  

Nesse contexto, o princípio da formação pela reflexão-ação, em que as vozes 

dos professores são consideradas e respeitadas, nos parece o caminho ideal para 

os propósitos da sociedade atual defendendo a educação para a cidadania, ainda 

que tenhamos muitos outros desafios a enfrentar nesse processo na presente 

conjuntura.  

A complexidade e os enfrentamentos existentes estão atrelados ao processo 

de ensinar e aprender decorrente de uma educação fragmentada e engessada. 

Assim, o processo de formação inicial de professores precisa ser estabelecido de 

forma a considerar esta amplitude, com caráter multidimensional aproximando a 

formação acadêmica da realidade, não só do universo escolar, mas também do 

futuro professor com medidas de reflexão-ação na busca de alternativas para 

minimizar as questões do sistema educativo no Brasil. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos supervisores do PIBID das escolas 

parceiras 

 

   

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE - DARCY RIBEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM-CCH 
COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

 

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR SUPERVISOR DO PIBID/PEDAGOGIA 

 
 

      Caro (a) participante, vimos por meio deste, solicitar o preenchimento 
dessas informações para corporação de um banco de dados com a finalidade 
de pesquisa. Informamos que todas as respostas não comprometeram uma 
vez que será arquivada e os nomes ficaram no anonimato.  
 

Desde já agradecemos a sua participação! 

 

1. De que forma os bolsistas desenvolveram suas atividades atrelada à 
proposta do subprojeto PIBID/Pedagogia? 

 

2. Em sua opinião o programa contribui para a formação dos bolsistas? 
 

3.  Quais foram as possíveis lacunas existentes na escola que o programa 
contribuiu? 
 

4. Quais são os pontos que você considera positivos e negativos do 
Programa? 
 

5. Houve melhora no desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos na 
escola? 
 

6. Você poderia explicitar em breves palavras a Escola antes e depois do 
PIBID? 
 

7.  A sua participação no Programa configurou crescimento profissional e 
pessoal na sua prática pedagógica? 
 

8. Como se dá o planejamento das atividades com os bolsistas? 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos orientadores pedagógicos das 

escolas parceiras 

 

   

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE - DARCY RIBEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM-CCH 
COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

 

QUESTIONÁRIO DO ORIENTADOR PEDAGÓGICO 

 
 

      Caro (a) participante, vimos por meio deste, solicitar o preenchimento 
dessas informações para corporação de um banco de dados com a finalidade 
de pesquisa. Informamos que todas as respostas não comprometeram uma 
vez que será arquivada e os nomes ficaram no anonimato.  
 

Desde já agradecemos a sua participação! 
 
 

Escola onde atua:_________________________________ 

 

 

1. De que forma os bolsistas desenvolveram suas atividades atrelada à 
proposta do subprojeto PIBID/Pedagogia? 

 

 
2.  Quais foram as possíveis lacunas existentes na escola que o programa 

contribuiu? 
 

3. Quais são os pontos que você considera positivos e negativos do 
Programa? 
 

4. Houve melhora no desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos na 
escola? 
 

5. Você poderia explicitar em breves palavras a Escola antes e depois do 
PIBID? 
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APÊNDICE C – Questionário aplicado aos bolsistas 

 
 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE - DARCY RIBEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM-CCH 
COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

 
 

QUESTIONÁRIO DO ALUNO PIBIDIANO 
 

      Caro (a) participante, vimos por meio deste, solicitar o preenchimento dessas 
informações para corporação de um banco de dados com a finalidade de pesquisa. 
Informamos que todas as respostas não comprometeram uma vez que será arquivada 
e os nomes ficaram no anonimato.  

Desde já agradecemos a sua participação! 
 
 
Data:___/___/____  horário:____________ 
Nome:_________________________________________ 
Período:______________ Data de ingresso no PIBID___/___/____   
 
 
 

1. O que você pensa sobre o PIBID? 

 

2. O programa atende suas expectativas? 

 
 

3. Existe no programa pontos que você considera negativo ou insuficiente? 

 

4. Considera que este programa (PIBID) favorece o desenvolvimento de 

qualidades acadêmicas essenciais para a docência? 

 
 

5. Que procedimentos didáticos têm sido utilizados na sua atuação em sala de 

aula? 

 

6. Como você considera que o programa contribui para a sua formação? 
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7. Em sua opinião quais são as possíveis lacunas que o PIBID preenche nas 

escolas? 

 

8. Considera a docência como uma atividade gratificante para sua realização 

profissional? 

 
 

9. Que grau de importância atribui a formação do professor que atuará nos 

primeiros anos iniciais? 

 

10. Como e onde esse profissional deve ser formado? 

 
 

11. Em sua opinião, você está tendo uma formação significativa para a realidade 

escolar? 

 

12. Como você classifica sua formação acadêmica? 

 
 

13. Para atuação docente você considera mais importante a teoria, ou mais a 

prática? 

 

Obrigada! 
 

 

 

 

 


