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Resumo: O trabalho refere-se a uma investigação em desenvolvimento no mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGeo) da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), na linha de pesquisa Formação de Professores e Ensino de Geografia. Através de 

revisão de literatura identificamos que há um investimento no desenvolvimento de pesquisas 

sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e que as mesmas 

mostram, sob diferentes aspectos, como o programa contribui no âmbito da formação de 

professores. Chamou-nos a atenção que o foco está na formação inicial dos alunos das 

licenciaturas e na participação do PIBID na formação continuada dos professores das escolas 

básicas parceiras do programa. Deste modo, direcionamos a investigação para a contribuição 

do PIBID no desenvolvimento profissional dos professores universitários, em especial os 

professores do curso de Licenciatura em Geografia da UFPel que atuaram enquanto 

coordenadores de área no período de 2011 a 2017. Foi realizado um estudo dos documentos 

oficiais que orientaram o programa para o entendimento de sua dinâmica, pesquisas no campo 

da política educacional para melhor compreendê-lo enquanto política pública, bem como 

estão em fase de realização entrevistas com os docentes universitários. O marco teórico incide 

nos conceitos de espaço, lugar e território para a compreensão de movimentos formativos. A 

pesquisa tem cunho qualitativo, coleta de dados através de pesquisa documental e entrevista 

narrativa e discussão de dados através de princípios da análise de conteúdo. Resultados 

preliminares apontam o impacto do programa na atuação docente dos professores 

universitários e sua dimensão de formação pedagógica em dois aspectos: a) na possibilidade 

de recontextualização da atuação profissional na docência universitária, através da percepção 

dos impactos causados nos licenciandos a proximidade com professores e alunos da escola 

básica; b) no contato com alunos egressos enfrentando desafios no exercício da profissão. A 

pesquisa amplia a compreensão acerca da contribuição do PIBID enquanto política pública 

para além do seu objetivo principal de iniciação à docência de alunos dos cursos de 

licenciatura, incorporando a dimensão da formação docente dos professores universitários 

integrantes do processo.  
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Introdução 

 

O texto trata de um estudo em desenvolvimento no mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Geografia da UFPel, na linha pesquisa Formação de Professores e Ensino de 

Geografia. O objetivo é abordar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), mais especificamente o PIBID – Geografia da UFPel, em interface com a formação 
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dos professores universitários que dele participaram no período que compreende os anos de 

2011 a 2017. 

Ao considerar leituras sobre políticas educacionais (OLIVEIRA, 2010; BALL e 

MAINARDES, 2011; BARRETTO, 2011; GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011; 

FERNANDES, MENDONÇA, 2013), estudos de documentos oficiais e portarias que regem o 

PIBID, e produções no campo da formação de professores (ANDRÉ, 2010; CANAN, 2017; 

MARCELO, 2009; MENDES, 2002; TARDIF, 2000) aliadas às atividades exercidas no 

âmbito do PIBID, percebemos que existem diversas possibilidades de pesquisas e que o 

programa incide na formação inicial dos alunos das licenciaturas, na formação continuada dos 

professores das escolas que o integram e, também, na formação dos professores universitários  

coordenadores, foco do presente trabalho. 

O PIBID foi criado ˗ conforme a Portaria Normativa nº 38 de 12 de dezembro de 2007, 

alterada pela Portaria nº 16/2009 ˗ para atender e contribuir com os cursos de formação de 

professores no país.  Desenvolve-se pautado nas demandas propostas pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) e busca a valorização da educação, da formação em geral 

e do aperfeiçoamento da profissão docente, trabalhando em parceria com escolas públicas e 

Instituições de Ensino Superior - IES. Sendo assim, os alunos dos cursos de licenciatura, por 

meio do programa, são inseridos no cotidiano escolar, tendo oportunidade de vivenciar essa 

experiência, conhecendo as dinâmicas e funcionamentos que permeiam o ambiente escolar.  

O programa concede bolsas para os alunos dos cursos de licenciatura, para os 

supervisores (professores da rede básica que acompanham a atuação dos bolsistas nas escolas 

parceiras) e para os coordenadores (professores universitários que coordenam os subprojetos 

de suas respectivas áreas). As atividades desenvolvidas dentro dos subprojetos de cada área 

baseiam-se na colaboração entre licenciandos, supervisores e coordenadores. Entre os anos 

2009 e 2011 houve um aumento significativo na concessão de bolsas do PIBID e esse 

crescimento contribuiu para a consolidação do programa. Em 2013, o PIBID foi incluído no 

texto de alteração da LDB, que acrescenta no art. 62, parágrafo 4º e 5º: 

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

mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de 

docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. 

§ 5º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a 

formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica 

pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a 

estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas 

instituições de educação superior.” (BRASIL, 2013) 

 



 

Este avanço é resultado de um trabalho significativo que o PIBID proporciona na 

formação de professores, tornando-se um programa de fundamental relevância no âmbito 

educacional do país e, portanto, objeto de estudos. As pesquisas realizadas sobre o PIBID 

(CANAN, 2012; DIAS, 2014) revelam que o programa gera um fortalecimento entre o 

licenciando, o professor universitário e o professor da rede pública e, consequentemente, 

fortalece também a relação entre universidade e escola visando a melhoria do ensino público e 

a valorização da formação de professores. Canan (2012), chega a seguinte conclusão: 

 

O diálogo e a interação entre licenciandos, coordenadores e supervisores 

geram um movimento dinâmico de formação recíproca e crescimento 

contínuo, que representa uma via de mão dupla, em que tanto a escola 

quanto a universidade (através de seus professores e alunos) aprendem e 

ensinam ao mesmo tempo, retroalimentando a relação entre teoria e prática. 

(CANAN, 2012, p. 32) 

 

Além de oportunizar a vivência escolar antes mesmo do estágio supervisionado 

obrigatório, o programa incentiva pesquisas no âmbito educacional e amplia os espaços de 

discussões a respeito do protagonismo docente.   

As ações do PIBID na escola básica permitem aos bolsistas a compreensão das 

conexões entre dois saberes, ou seja, os saberes produzidos na universidade e aqueles que 

emergem da escola. Os benefícios não se restringem aos acadêmicos, pois as escolas parceiras 

também saem ganhando, uma vez que são priorizadas aquelas com baixo índice de 

desenvolvimento da educação básica e as mesmas podem atuar como protagonistas na 

formação dos estudantes das licenciaturas.  

Através dos dados disponibilizados no site da CAPES, verificamos que no ano de 

2012, foram aprovados 313 projetos nas IES públicas e privadas, e um total de 2.997 

subprojetos em diversas áreas de conhecimento, contemplando um total de 90.254 bolsas, 

sendo 72.845 bolsas destinadas à alunos de iniciação à docência, 11.717 bolsas destinadas à 

supervisores, 4.924 bolsas para coordenadores de área, e 768 destinadas à outros cargos. 

 Na área de Geografia, foram aprovados 156 subprojetos contemplando 3.617 alunos 

com bolsas de iniciação à docência, 581 bolsas de supervisão para professores da rede básica 

e 256 bolsas de coordenação de área para os professores das instituições de ensino superior 

em todas as regiões do Brasil. 

 Além da atuação nas escolas, o objetivo do projeto institucional do PIBID/UFPel é o 

de desenvolver a competência leitora dos bolsistas de iniciação à docência de modo que 

priorizem o domínio da língua portuguesa culta a partir de contextos que exijam do aluno o 

exercício da criticidade. No subprojeto PIBID Geografia/UFPel, o objetivo é ampliar e 

aprofundar o conhecimento do aluno na sua área de atuação, tendo os Parâmetros Curriculares 



 

Nacionais, os temas transversais e o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Geografia como referências para o plano de trabalho desenvolvido. No ano de 2015, a área 

contava com 36 bolsistas de iniciação à docência. 

Ao buscar sobre assuntos relacionados ao PIBID nos bancos de dados de pesquisas 

acadêmicas e em anais de eventos na área do ensino e formação de professores, nota-se um 

investimento em estudos sobre o seu desenvolvimento e impacto, o que reforça a percepção 

da contribuição do programa no que diz respeito à formação inicial e na formação continuada 

dos professores da educação básica. Notou-se uma carência em relação às temáticas 

relacionadas à docência universitária e ao desenvolvimento profissional desses docentes, no 

caso, coordenadores dos subprojetos do PIBID. Sabendo que o programa atua buscando 

atender o aluno em formação inicial, mas que abrange, no seu processo de desenvolvimento 

os três níveis de formação docente (licenciando, professor escolar e professor universitário), 

este trabalho visa investigar a contribuição do PIBID na formação continuada, formação 

pedagógica e aprendizagem docente dos professores universitários. 

 

Marco Teórico 

Não há como pensar em melhorias para uma educação de qualidade sem pensar na 

importância do papel que exerce o profissional docente. Quando se discute sobre sucesso ou 

fracasso escolar, quase sempre essa responsabilidade recai sobre a figura do professor. 

Contudo, existem diversos fatores que devemos considerar ao entrar nessa discussão: os 

contextos e condições de atuação do professor e a própria formação docente. 

Mesmo com a expansão do sistema educacional da rede pública e a universalização da 

educação básica, a desvalorização da profissão docente no Brasil é um dos principais motivos 

que justifica a baixa atratividade da carreira de professor. Nesse sentido, ao tratar do papel dos 

professores na sociedade contemporânea, Barreto (2011) destaca que: 

 

O aumento de sua importância na dinâmica social vem, contudo, 

acompanhado da perda de prestígio do trabalho docente, que decorre da crise 

da escola em face da universalização da escolaridade e da diminuição do 

valor relativo dos certificados que ela fornece, bem como da perda do 

monopólio que detinha a instituição escolar sobre a transmissão do saber 

autorizado. Isso se traduz em baixos salários, quando comparados às 

profissões com a mesma exigência de escolarização e em insatisfatórias 

condições de trabalho e carreira. (BARRETO, 2011, p.40) 

 

Além disso, a formação de professores também é uma questão fundamental nesse 

contexto, conforme aponta Gatti: 

 
Mesmo considerando essa conjunção de fatores, pensamos ser importante 

chamar a atenção para a questão específica da formação inicial dos 



 

professores, o que envolve diretamente as instituições de ensino superior, em 

especial as universidades. (GATTI, 2010, p. 1359-1360) 

 

A relação universidade-escola se torna essencial para formar professores, pois a 

formação requer tanto a teoria como a prática. Com isso, políticas voltadas para a formação de 

professores, como a que institui o PIBID, surgem para agregar teoria e prática não apenas no 

âmbito acadêmico, mas na experiência escolar durante a graduação, tornando possível o 

contato com a complexidade do trabalho docente antes do exercício efetivo da profissão. 

Porém, a formação docente não encerra ao concluir um curso de licenciatura, pois este 

é apenas um processo que prepara um professor para o desenvolvimento de sua profissão. 

Outra dimensão importante na discussão da formação de professores é a formação continuada, 

pois os conhecimentos adquiridos do processo da formação inicial não são suficientes para o 

exercício da profissão docente, se fazendo necessário o alcance de outros saberes ao longo da 

carreira (TARDIF, 2000). 

Para Cunha (2014), é preciso alcançar um ensino de qualidade considerando a gestão 

institucional, a formação de professores e as condições sociais que permitam a aprendizagem. 

Portanto, a qualidade exige uma ação interligada em que as variáveis se conectem e se 

complementem, assumindo a complexidade do ato educativo. Trata-se de reconhecer a 

educação como processo interdependente e colaborativo.  

Na educação superior a docência está diretamente atrelada com a pesquisa e com a 

extensão, não restringindo o papel do professor somente à sala de aula. De modo geral, a 

indissociabilidade dessa tríade é compreendida como ponto principal no que se refere à 

qualidade. Cunha (2012) desenvolveu uma investigação buscando entender como as 

comunidades epistêmicas que constituem a universidade compreendem essa 

indissociabilidade e concluiu que este é um assunto pouco aprofundado no espaço 

universitário e que há diferentes visões sobre o termo. Ou seja, são diferentes formas de 

compreensão de como esse conceito impacta na qualidade da educação, o que implica na 

geração de diferentes indicadores de qualidade. 

Com relação à formação dos professores universitários, Veiga (2006) ressalta a 

importância de aprofundamentos nos campos científicos e pedagógicos, “que torne o 

professor capaz de enfrentar as questões fundamentais da universidade como instituição 

social, uma prática social que implica as ideias de formação, reflexão, crítica” (VEIGA, 2006, 

p.88). Corroborando com esse pensamento, Isaia e Bolzan (2008) entendem que: 

[...] a docência superior precisa apoiar-se na dinâmica da 

interação/compartilhamento de diferentes processos que respaldam o modo 

como os professores concebem o conhecer, o fazer, o ensinar, e o aprender, 

bem como o significado e o sentido que dão a eles. Portanto, a docência 



 

superior ocorre no espaço de articulação entre modos de ensinar e de 

aprender, constituído por uma pedagogia universitária própria, em que 

professores e alunos intercambiam as funções de ensinantes e de 

aprendentes. Nesse sentido, podemos falar em aprendizagem compartilhada, 

seja relativa ao processo construtivo de ser professor do ensino superior, seja 

em relação ao processo inicial de preparação dos alunos como futuros 

profissionais em suas diversas áreas de atuação relativas aos cursos de 

licenciatura e de bacharelado a que estão ligados. (ISAIA e BOLZAN, 2008, 

p. 53) 

 

Compreender os impasses da prática pedagógica como possibilidade reflexiva e de 

problematização da ação docente já é, em si, uma inovação. Acostumados a almejar uma 

pedagogia do consenso, alicerçada em soluções prescritivas, incluir a dúvida e a insegurança 

como parte do processo de decisão profissional significa um importante avanço na direção de 

uma ruptura paradigmática. (CUNHA, 2016, p. 97) 

Consideramos que para tratar da formação do professor universitário e de suas 

atividades de trabalho docente é necessário um olhar voltado para o seu desenvolvimento 

profissional. Segundo Garcia (1999), entende-se desenvolvimento profissional como uma 

conotação “de evolução e de continuidade que nos parece superar a tradicional justaposição 

entre formação inicial e aperfeiçoamento dos professores” e que “pressupõe uma valorização 

dos aspectos contextuais, organizativos e orientados para a mudança” (p.137).  

Considerando a complexidade da ação educativa, o desenvolvimento profissional 

docente exige diversas fontes de conhecimentos e está diretamente ligado à experiência 

profissional. Dessa forma, podemos considerar que o desenvolvimento profissional se dá 

tanto na dimensão profissional como na dimensão pessoal. Promove nos professores a 

oportunidade de uma reflexão crítica sobre as suas práticas desenvolvidas e possibilita uma 

contínua reconstrução de suas ações, repensando e reorganizando seu trabalho pedagógico, 

articulando teoria e prática, construindo saberes e competências que visam o aperfeiçoamento 

profissional. 

 

Metodologia 

No campo educacional as pesquisas pedem por olhares qualitativos, a fim de atribuir 

um sentido/significado sobre determinada realidade. Deste modo, a implantação do PIBID 

enquanto política pública de formação de professores e a sua repercussão no ambiente escolar 

pode nos trazer informações que permitem caracterizar um determinado fenômeno social em 

termos de suas qualidades. 



 

Na narrativa, abordagem de investigação que pauta este trabalho, o texto deve dar 

conta de um evento ou série de eventos cronologicamente conectados a partir de variadas 

formas de coleta de histórias de indivíduos. Assim, optou-se pela entrevista narrativa como 

procedimento de coleta de dados e pretendemos entrevistar os quatro professores que 

coordenaram o subprojeto PIBID Geografia/UFPel no período de 2011 a 2017 a fim de 

investigar a contribuição do programa no desenvolvimento profissional desses docentes. 

Levando em conta o pequeno número de professores que coordenaram o programa na 

área de Geografia da UFPel, considera-se que a entrevista narrativa é a ferramenta mais 

apropriada para levantamento e geração dos dados, pois ela permite a captação de histórias 

detalhadas e experiências dos sujeitos. É baseada na reconstrução de acontecimentos sociais a 

partir do ponto de vista do informante e compreender funções e sentidos do enredo construído 

pelo sujeito entrevistado. Conforme Jovchelovitch e Bauer (2000):  

Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a 

experiência em uma sequência, encontram possíveis explicações para isso, e 

jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e 

social. (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2000, p. 91) 

 

Resultados 

Como já mencionado anteriormente, no subprojeto de Geografia PIBID/UFPel já 

atuaram quatro coordenadores de área. Os coordenadores de área são professores das 

Instituições de Ensino Superior – IES (neste caso professores do curso de Licenciatura em 

Geografia da UFPel), que recebem uma bolsa para coordenar os subprojetos e atividades em 

andamento de suas respectivas áreas. Conforme o decreto nº 7.219/10 que dispõe sobre o 

PIBID, são atribuições do coordenador de área: 

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; 

c) articulação e diálogo com as escolas públicas nas quais os bolsistas exerçam suas 

atividades. (BRASIL, 2010) 

Dentro desta organização, os coordenadores transitam em diferentes espaços de 

formação e contextos, relacionando-se com sujeitos em momentos diferentes na carreira 

profissional e desempenhando o importante papel de mediar a relação da IES com as escolas 

de ensino básico parceiras do programa, além de gerenciar as distintas demandas dos grupos 

de licenciandos e supervisores e atuar diretamente enquanto formador de professores. 

O trabalho exercido pelos coordenadores pressupõe que frequentemente o professor se 

reconstrua e repense seu papel e suas ações para o desenvolvimento dos desafios impostos por 



 

suas atribuições. Deste modo, afirmamos que o PIBID é um espaço fundamental no 

desenvolvimento profissional deste professor. 

Até o presente momento, foi realizada uma entrevista com um dos sujeitos da 

pesquisa. Dela é possível extrair que: 

 O trabalho exercido pelos coordenadores pressupõe que frequentemente o professor se 

reconstrua e repense seu papel e suas ações para o desenvolvimento dos desafios impostos 

por suas atribuições, tendo sido o PIBID um espaço fundamental no desenvolvimento 

profissional.  

 A atuação no PIBID traz aos professores universitários a oportunidade de reflexão 

crítica sobre as suas práticas desenvolvidas e promove um contínuo repensar sobre ações 

pedagógicas, articulando teoria e prática, construindo saberes e competências que visam 

o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de sua prática profissional. 

 A atuação no PIBID recontextualiza a atuação profissional na medida em que o 

docente universitário identifica os impactos causados nos alunos da licenciatura a 

proximidade com professores e alunos da escola básica; 

 O contato com alunos egressos, enfrentando desafios no exercício da profissão, 

proporciona uma potente oportunidade de autoavaliação sobre os procedimentos e os 

encaminhamentos da aula universitária, bem como do projeto pedagógico da licenciatura. 

 

Considerações finais 

Tendo em vista o contexto de reorganização e reestruturação em que se insere o campo 

da educação, − com os cortes de verbas que atingiram o PIBID, além do questionamento que 

o programa vem recebendo sobre os impactos que produz na formação de professores − 

investigar as distintas contribuições do mesmo na formação inicial e continuada constitui-se 

como uma pauta política e pedagógica importante.  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência gera um fortalecimento 

entre o licenciando, o professor universitário e o professor da rede pública. 

Consequentemente, fortalece a relação entre universidade e escola, ampliando as 

possibilidades de melhoria do ensino público e da valorização da formação de professores. 

Ressaltamos a sua importância para formação continuada dos professores das escolas 

envolvidas e dos professores universitários, sendo que a relação dos supervisores, 

coordenadores e acadêmicos desperta uma reflexão sobre terias, práticas, metodologias e 

novos conhecimentos. 



 

Compreender o impacto do programa na atuação docente e sua dimensão de formação 

pedagógica através dos professores universitários, contribui na compreensão do PIBID 

enquanto política pública e no seu alcance para além do seu objetivo principal de iniciação à 

docência de alunos dos cursos de licenciatura. 
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