
 

 

352 

O PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
(PIBID): UMA POLÍTICA DE RENOVAÇÃO PEDAGÓGICA NOS 

CURSOS DE LICENCIATURA NO BRASIL 

Aguiar Bittencourt, Zoraia; Martelet, Michele. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS/Brasil) 

 

Resumo 
Na presente comunicação será apresentada uma discussão sobre a aproximação entre 
teoria e prática docente a partir da implantação do Programa de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) nos cursos de licenciatura no Brasil. Para tanto, foi desenvolvida uma 
pesquisa do tipo estado do conhecimento, na qual foram analisadas  as publicações do 
período de 2010 a 2015 das Reuniões Anuais da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e da ANPEd SUL, importantes encontros 
de discussão acadêmica e científica brasileiras. Como resultado foram encontrados 
doze (12) trabalhos, sendo que seis (6) trazem a relação entre a teoria e prática 
docente como um importante elemento agregador para o desenvolvimento profissional 
dos envolvidos, o que pode ser compreendido como uma renovação pedagógica nos 
cursos de formação inicial de professores. 
 
Introdução 
No que diz respeito às reformas educacionais que foram constituindo-se a partir da 

década de 1990 no Brasil,  percebe-se que as mesmas passam a direcionar boa parte 

dos recursos disponíveis à formação inicial e ao desenvolvimento profissional dos 

docentes, tal como institui a Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, 

que implementou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério (FUNDEF), e a Emenda Constitucional nº 53/2006, que 

regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).  

Tais normativas e os investimentos que se apresentam a partir disso sugerem uma 

renovação no campo educativo.  Nesse contexto, vinculado à universidade, surge o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) como uma 

possibilidade para aproximar o cotidiano e as vivências escolares da formação inicial 

nos cursos de licenciatura, fortalecendo a aproximação entre o que é aprendido na 

graduação e o contexto educacional.  

Desde  o lançamento da Portaria de Regulamentação do referido Programa, no ano de 

2010, até o presente momento, temos algumas pesquisas sendo realizadas sobre o 

programa, as quais nos levaram a pensar a seguinte questão norteadora: O que tem 

balizado as discussões envolvendo a relação teoria e prática junto ao PIBID nas 

publicações do período de 2010 a 2015 das Reuniões Anuais da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e da ANPEd SUL no Brasil?   
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Com base nestes trabalhos, essa investigação  teve como propósito a apreensão das 

possíveis relações existentes entre a teoria e a prática explicitadas nas pesquisas na 

área da educação e apresenta  possíveis relações, a partir do que é exposto, na 

tentativa de compreender que elementos perpassam as discussões sobre um dos 

atuais programas governamentais vinculados à formação inicial de professores no 

Brasil. 

 

Marco teórico 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) constitui-se hoje, no 

Brasil, como uma nova possibilidade dentro do campo das políticas públicas para a 

formação de professores. Com o lançamento da Portaria da CAPES nº 72, de 9 de abril 

de 2010, o PIBID passa a ter como objetivo apoiar a iniciação à docência de estudantes 

de licenciatura plena das instituições de Educação Superior federais, estaduais, 

municipais e comunitárias, ou seja, sem fins lucrativos, visando aprimorar  sua  

formação, valorizar o magistério e contribuir para a elevação do padrão de qualidade 

da Educação Básica. Em quase cinco anos de funcionamento, um dos pontos fortes do 

Programa tem sido o estreitamento entre os principais elementos teóricos aprendidos 

na universidade e o protagonismo da inserção dos bolsistas nas escolas.  Dessa forma, 

segundo Balduíno e Silva (2013, p. 250), “esse programa governamental traduz certa 

compreensão da relação teoria e prática, na qual a prática é vista como elemento 

articulador dessa relação, na medida em que é concebida como local de formação e 

produção de conhecimentos. A teoria, nesse entendimento, seria os conhecimentos 

que advêm dessa prática”. Apoiada nos princípios que fundamentam o programa, ela 

configura-se como teoria e prática educativa (e não teoria ou prática), tendo como 

instrumento propulsor a reflexão constante e a pesquisa sobre as questões que dela 

decorrem (Contreras, 2002). 

 

Metodologia 
Partindo de resultados de uma pesquisa tipo Estado de Conhecimento,  que analisou 

as publicações do período de 2010 a 2015 das Reuniões Anuais da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e da ANPEd SUL, objetiva-se 

(re)conhecer as possibilidades de aproximações e de distanciamentos entre teoria e 

prática a partir da implantação do PIBID nos cursos de licenciatura no Brasil.  O critério 

de seleção pelas reuniões da ANPED prendeu-se às tendências paradigmáticas que 

caracterizam essa associação, ou seja, uma análise crítica dos princípios e da 

implantação das atuais políticas governamentais de formação inicial e continuada de 

professores para a Educação Básica (MOROSINI; BITTENCOURT, 2015).  

A busca dos trabalhos foi realizada a partir do nome ou da sigla do nome do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) nos títulos dos artigos publicados 

nos dois eventos a partir do ano de 2010, data esta que marca a entrada em vigor do 

programa. Foram encontrados doze (12) trabalhos que atenderam este critério de 

seleção ao serem examinadas publicações presentes nos GT 04 – Didática, GT 05 – 

Estado e Política Educacional, GT 08 – Formação de Professores; GT 11 – Política de 

Educação Superior e GT 12 – Currículo.  
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O critério de seleção destes cinco (5) GTs atendeu ao cerne em pesquisas sobre 

políticas educacionais e/ou formação de professores, objeto que perpassa a análise 

neste trabalho. 

 

Resultados 
No estudo desenvolvido, evidenciou-se a presença de possíveis relações entre a teoria 

e prática docente junto ao PIBID em seis (6) dos doze (12) trabalhos analisados, os 

quais terão a seguir apresentadas suas principais ideias. A pesquisa de Canan (2012), 

de caráter qualitativo,  com os acadêmicos participantes do PIBID, do Campus de 

Frederico Westphalen/RS, sobre como estes percebem sua formação a partir de sua 

participação no PIBID,  concluiu que o PIBID é uma “oportunidade de descobertas aos 

acadêmicos, uma vez que, através dele, os acadêmicos podem vivenciar, de forma 

concreta, a relação teoria e prática, refletir sobre ela e construir estratégias de 

melhoria da prática educativa”. Franco, Bordignon e Nez (2012), em pesquisa que 

contemplou produções sobre o impacto do Programa na vida de bolsistas PIBID e 

coordenadores do programa, concluíram que “a formação docente passa pela questão 

do conhecimento e suas práticas e exprime distintas estratégias de inserção na 

Educação Básica”. A partir de relatos de vivências e aprendizagens como bolsistas do 

PIBID, Wiebusch e Ramos (2012) destacaram “a relação entre a teoria estudada no 

curso e as práticas observadas nas escolas, pois nos fazem compreender que a 

realidade transcende muitas das concepções que os docentes atuantes no curso 

tentam repassar para os acadêmicos”. Na pesquisa de Soczek (2012) sobre políticas 

públicas que investem na centralidade da pesquisa nos processos pedagógicos, 

especificamente em dois programas ligados à formação de profesores, o PIBID, do 

governo federal, e o PDE, do governo estadual do Paraná, a autora afirma que, 

enquanto incentivo à docência, o PIBID recupera uma preocupação da práxis docente 

mais focada no processo do que nos “resultados” efetivos das práticas realizadas.  

Com o objetivo de construir um panorama sobre a efetivação do PIBID, o estudo 

realizado por Verdum (2014) investigou os objetivos e resultados de estudos sobre o 

PIBID, por meio de um levantamento junto ao Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

e aos trabalhos apresentados na XVI Reunião do Endipe de 2012. Como nos demais 

trabalhos apresentados até aqui, a pesquisadora percebeu que as teses/dissertações 

apontam o PIBID como “uma boa maneira para superar a problemática da articulação 

teoria e prática, sem, contudo, valorizar uma formação instrumental, mas sim 

reflexiva, crítica sobre o trabalho docente e seu papel”. A partir da realização de 

entrevistas e da análise de relatórios produzidos por bolsistas do PIBID do curso de 

Educação Física da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), na Bahia, Melo e 

Venturim (2015) concluíram que o PIBID “possibilita a articulação entre a universidade 

[e a escola] mediada pela problematização dos desafios da escola, bem como da 

necessidade de transformação desta realidade com a articulação dos saberes 

acadêmicos e os escolares”. Por fim, os autores afirmam que essas experiências na 

realidade concreta das escolas podem influenciar para a escolha e a permanência dos 

futuros professores na carreira docente.   
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Conclusões 
Com esse estudo, buscou-se subsídios para a compreensão da relação entre a teoria e 

a prática docente junto ao PIBID. Salientamos a presença desses dois elementos 

formativos na maioria dos trabalhos investigados, reforçando a ideia de que o PIBID  

não somente articula, por meio das ações e atividades propostas, a teoria e a prática 

como também sugere  metodologias inovadoras e a constituição de um profissional ao 

mesmo tempo reflexivo e pesquisador, diferente daquele que vem sendo formado 

historicamente em nossos cursos de licenciatura. Isso vem a confirmar que a 

experiência oferecida pelo PIBID, relacionada às necessidades encontradas pelos 

acadêmicos, sustenta o desenvolvimento de novas ações a serem realizadas no espaço 

educativo, superando a mera transposição teórica, que, muitas vezes, esvazia-se de 

sentido quando torna-se uma referência estanque, nula e desconectada da ação 

pedagógica, comprometendo, assim, novas estruturas que fundamentam as propostas 

de ensino. 

Também concluímos  que  o Programa oportuniza o bem-estar, a formação profissional 

e a inovação para a atuação docente. Os índices positivos encontrados nas pesquisas 

reforçam os objetivos pelos quais o Programa, criado pela CAPES, vem sendo 

desenvolvido em consonância com a aproximação cada vez mais pertinente, por ele 

oportunizada, entre a escola e a universidade, minimizando a distância existente entre 

a teoria e a prática docente. Além disso, concluímos que, investindo na organização e 

na qualidade das ações desenvolvidas, o PIBID tem buscado o atendimento aos 

desafios e às necessidades formativas dos bolsistas, bem como tem contribuído de 

maneira significativa para seu desenvolvimento profissional. 

 

Referências 
Balduíno, J. C. & Silva, L. N. D. (2013). A relação teoria e prática na formação de 

profesores. Em foco o Pibid Psicologia. EntreVer, Florianópolis, 3, (4), 250-261. 

Recuperado em 09 dezembro, 2015, de 

http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/EntreVer/article/view/2584.  

Canan, S. R. (2012). Política Nacional de Formação de Professores: um estudo do PIBID 
enquanto política de promoção e valorização da formação docente. Recuperado 
em 20 março, 2015, de 
http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2012/Formacao_de_Profess
ores/Trabalho/05_13_58_905-7174-1-PB.pdf.  

Contreras, J. (2002). A autonomia de professores. SP: Cortez. 

Franco, M. E. D. P., Bordignon, L. S. & Nez, E. (2012). Qualidade na formação de 
professores: Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) como estratégia institucional. 
Recuperado em 20 março, 2015, de 
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/view
File/2061/744. 

Melo, T. M. Q. & Ventorim, S. (2015). O PIBID na formação de professores de Educação 

Física: percepções sobre o início da docência. Recuperado em 09 dezembro, 



 

 

356 

2015, de http://37reuniao.anped.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Trabalho-

GT08-4197.pdf.  

Morosini, M. C. & Bittencourt, Z. A. (2015). A formação docente em contextos 

emergentes de expansão da Educação Superior. In Maués, O. C., Souza, J. S. & 

Segenreich, S. C. D. (orgs.), Expansão da Educação Superior: formação e trabalho 
docente (pp.159-190). Belo Horizonte: Fino Traço. 

Soczek, D. (2012). Aspectos reflexivos sobre a formação de professores e sua 

atualização permanente no Paraná: considerações preliminares sobre o PIBID e o 

PDE. Recuperado em 20 março, 2015, de 

http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2012/Formacao_de_Profess
ores/Trabalho/12_31_36_3095-7189-1-PB.pdf. 

Verdum, P. L. (2014). O programa PIBID na avaliação dos pesquisadores do campo 

educacional: um estudo a partir dos trabalhos do Banco de Dissertações e Teses 

da CAPES e do Endipe (2010- 2012). Recuperado em 20 março, 2015, de  

http://xanpedsul.faed.udesc.br/arq_pdf/662-0.pdf.  
Wiebusch, A. & Ramos, N. V. (2012). As repercussões do PIBID na formação inicial de 

professores. Recuperado em 20 março, 2015, de 

http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2012/Formacao_de_Profess
ores/Trabalho/05_40_51_1584-6928-1-PB.pdf.  


