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Resumen 
El Programa Institucional de Becas de Iniciación a la Docencia - PIBID ofrece becas para 
estudiantes de licenciatura en Brasil que, bajo la orientación de profesores 
universitarios y bajo la supervisión de profesores con experiencia en la Educación 
Básica, realizan propuestas de intervención docente en las escuelas. La Universidad 
Regional de Blumenau participa de este programa desde 2010 y en la actualidad todos 
los cursos de licenciatura de la universidad poseen subproyectos vinculados al PIBID. 
Frente a esta trayectoria de cinco años de participación, el objetivo de esta 
investigación fue comprender las contribuciones del PIBID a la formación inicial del 
profesorado y a la Educación Básica al escuchar a los estudiantes y supervisores 
becarios de FURB. Participaron de la investigación 63 estudiantes y 7 supervisores 
miembros. Los datos fueron generados mediante memorial con los estudiantes y 
entrevista con los supervisores. Los principales aportes del PIBID fueron: mayor 
relación entre Universidad y Educación Básica; cualificación del desarrollo profesional 
docente; valoración de la profesión de profesor; la cualificación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la Educación Básica; y la creación de comunidades de 
práctica. La relevancia de esta investigación se ha dado por la reciente implementación 
del Programa en Brasil, favoreciendo su mantenimiento y expansión, así como la 
creación de nuevas propuestas que mejoren la profesión docente en el país. 

Resumo 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID prevê bolsas para 
estudantes de licenciatura no Brasil que, sob orientação de professores universitários e 
sob supervisão de professores experientes da Educação Básica, realizam propostas de 
intervenção docente nas escolas. A Universidade Regional de Blumenau participa deste 
programa desde 2010 e atualmente todos os cursos de licenciatura da universidade 
possuem subprojetos vinculados ao PIBID. Diante desta trajetória de cinco anos de 
participação, o objetivo dessa pesquisa foi compreender as contribuições do PIBID à 
formação inicial de professores e à Educação Básica ouvindo os licenciandos e 
supervisores bolsistas da FURB. Participaram da pesquisa 63 licenciandos e 7 
supervisores integrantes. A geração de dados foi realizada por meio de memorial com 
os licenciandos e entrevista com os supervisores. As principais contribuições do PIBID 
foram: maior relação entre Universidade e Educação Básica; qualificação do 
desenvolvimento profissional docente; valorização da profissão professor; a 
qualificação dos processos de ensinar e aprender na Educação Básica; e a constituição 
de comunidades de prática. A relevância desta investigação se dá pela recente 
implantação do Programa no Brasil, incentivando sua manutenção e ampliação, bem 
como a criação de novas propostas que valorizem a profissão docente no país. 
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Introdução 
Na tentativa de valorizar a profissão docente o Ministério da Educação do Brasil 
implantou, em 2007, o PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência com o objetivo de integrar Educação Superior e Educação Básica; qualificar a 
formação inicial de professores e fomentar práticas docentes e experiências 
metodológicas de caráter inovador. O programa prevê bolsas para estudantes de 
licenciatura, professores da Educação Básica e Superior que, de forma integrada e 
colaborativa, desenvolvem projetos com o intuito de aproximar a teoria das 
licenciaturas à prática de salas de aula da rede pública de ensino (Brasil, 2012).  
A FURB foi contemplada com o Programa em 2010 e em 2015, todas as licenciaturas 
são contempladas nos 15 subprojetos aprovados, envolvendo 330 bolsistas e 30 
escolas de Educação Básica públicas da região. Neste contexto, o objetivo desta 
pesquisa foi analisar as contribuições do PIBID à formação inicial de professores e à 
Educação Básica nos dizeres de licenciandos e professores supervisores bolsistas.  

Metodologia 
De caráter qualitativo, a geração de dados ocorreu por meio de memorial elaborado 
pelos licenciandos e entrevista semiestruturada realizada com os professores 
supervisores.  
Colaboraram com a pesquisa 63 licenciandos envolvidos no programa e sete 
supervisores bolsistas professores na Educação Básica.  
Após a leitura minuciosa dos memoriais organizamos os dados em categorias, em 
ordem decrescente quanto à sua recorrência nos registros analisados e que foram: 
maior relação entre Universidade e Educação Básica; qualificação do desenvolvimento 
profissional docente; valorização da profissão professor; qualificação dos processos de 
ensinar e aprender na Educação Básica; e a constituição de comunidades de prática. A 
seguir apresentamos a analise de cada categoria individualmente, sem deixar de 
considerar a inter-relação entre elas. 

Resultados 
a) Relação entre universidade e Educação Básica: 
Essa categoria evidencia a contribuição do PIBID promovida pela relação entre 
Universidade e Escola Básica, composta pelo diálogo entre teoria e prática e pela 
socialização profissional. Apresentamos a seguir alguns dizeres que proporcionam tal 
indicador: 

“O PIBID possibilitou conhecer a din mica escolar, suas limitações e possibilidades” (Lic3 - 
Sociologia);  
“A universidade era algo muito distante da nossa realidade. Chamado ensino superior, parecia 
realmente que era superior a todos nós. A entrada do PIBID fez com que a gente percebesse a 
Universidade mais atuante, mais compenetrada, não só nas suas dificuldades e nas suas 
facilidades, mas com a preocupação do que vem da base, que é o ensino fundamental e o 
médio” (Sup 3 – Educação Física). 
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Em suas falas os participantes destacam as trocas de experiências entre os bolsistas do 
PIBID: professor supervisor da Educação Básica, licenciando e professor coordenador 
da Educação Superior, como um importante movimento para o desenvolvimento 
profissional docente de todos os envolvidos.  
 
b) Qualificação do Desenvolvimento profissional docente:  
Conforme Marcelo Garcia (1999), o processo de desenvolvimento profissional docente 
compreende as diferentes etapas do aprender e ensinar: a pré-formação; a formação 
inicial, a inserção na carreira e a formação continuada.  
Os participantes destacaram a contribuição do PIBID em suas diferentes etapas.  

“Através do PIBID tive a oportunidade de participar de minicursos, palestras e formações com 
os professores que o currículo do curso em si não abordava” (Lic 7 - Pedagogia); 
“Antes de atuarmos de fato na escola, o processo de preparo para essa atuação é que também 
faz todo o diferencial” (Lic 1 - Música). 
“É que quando a gente sai da graduação, a gente fica um pouco distante da universidade. Então 
a gente perde um pouco a questão de novas formas de ensinar. Novas tecnologias, como 
utilizar [...] Então agora a gente consegue fazer a ponte novamente com a Universidade, os 
professores e os graduandos” (Sup 2 – Matemática). 

 
Nóvoa (2011) defende os processos de formação continuada que se volta para esferas 
coletivas, com a interação entre os pares. Com a consolidação de redes de formação 
entre Universidade e Educação Básica, os professores conjuntamente podem se 
engajar nos projetos das escolas, com autonomia e responsabilidade nas diferentes 
etapas do desenvolvimento profissional docente. 
Encontramos nos dizeres dos participantes, também, acentuada contribuição do PIBID 
a formação do professor reflexivo e pesquisador.  

“O programa está proporcionando uma experiência valiosíssima. Passamos a analisar 
criticamente os teóricos que permeiam a sua área de atuação, passando a adaptar suas teorias 
ao próprio contexto e através desta prática crítico-reflexiva, transformar sua prática docente” 
(Lic 4 - Música). 

 
Sabemos que a reflexividade para/na/da/sobre a prática docente contribui para o 
desenvolvimento profissional docente. O professor reflexivo é capaz da crítica sobre 
seu modo de agir na docência, questionando-se e propondo contínuos 
aprimoramentos sobre a sua prática docente (Rausch, 2010).  
A ideia do professor reflexivo apareceu atrelada à dimensão do professor pesquisador, 
que a partir de produções científicas produz novos conhecimentos sistematizados 
mediante a reflexão de sua ação em seu contexto escolar.  

“Devido à exigência de produção científica estimulada pelo PIBID você é obrigado a refletir, e 
refletir nem sempre é fácil. Porque você acaba vendo coisas que você fazia e que não era tão 
legal assim. Faz você mudar” (Sup 1 – Matemática). 

 
Esse processo investigativo foi destacado nos memoriais de todas as subáreas do PIBID 
FURB, conforme relato a seguir:  
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“O processo de escrita de um artigo a partir da experiência vivenciada, tendo como base nosso 
referencial teórico, também foi uma construção, que mostrou a importância de registrar nosso 
trabalho, escrever sobre ele, refletir sobre o que estamos fazendo, e como estamos nos 
construindo professores” (Lic 17- Pedagogia). 

 
Têm-se aqui iniciativas de produção de conhecimento por futuros professores que 
pesquisam as próprias práticas, fato esse que tende à qualificação do ensino a médio e 
longo prazo e valorização da profissão docente, cujo ator entra em cena e reivindica 
seu lugar na sociedade. 
 
c) Qualificação dos processos de ensinar e aprender na Educação Básica 
Nóvoa (2011) salienta a necessidade de pensarmos a escola centrada na 
aprendizagem. Para alguns bolsistas o PIBID contribui para a qualificação do ensino  

“O projeto permite quebrar com a lógica educacional vigente. [...] propicia uma visão ampla da 
importância de desenvolver um plano de ensino adequado ao contexto dos alunos e a 
importância de desenvolver aulas dinâmicas que acompanham o desenvolvimento científico 
tecnológico” (Lic 2 - Ciências Sociais). 

 
A adoção das TICs nas salas de aula da Educação Básica é uma necessidade da 
educação contemporânea, uma possibilidade de instigar os estudantes ao 
conhecimento, à autonomia, à reflexão e autoformação constante (Alarcão, 2005). 

“Às vezes é uma ferramenta nem tão tecnológica, mas que também vai atingir o mesmo 
objetivo. Os minikits, então, são todos focados no material concreto, que seja visual, que seja 
tátil, né?! Que eles possam mexer que eles possam ver que eles possam manipular [...] às vezes 
a gente usa vídeo” (Sup 2 – Matemática). 

 
Portanto, os dados evidenciam que mudanças significativas no processo de ensinar e 
aprender têm sido exploradas pelos bolsistas e os resultados já começam a ser 
evidenciados nos contextos da Educação Básica. 
 
d) Constituição de Comunidades de Prática 
 óvoa (2011) abaliza o movimento de “comunidade de prática”, afirmando que os 
próprios professores podem ser responsáveis pela formação do seu grupo de 
profissionais. Os profissionais mais experientes podem exercer uma função primordial 
na formação dos professores iniciantes na profissão. O processo coletivo fez-se 
presente nos relatos dos participantes  

“Foi com a ajuda das coordenadoras e supervisoras que passei a refletir melhor e de outra 
forma sobre os processos de ensino e de aprendizagem” (Lic 3 - Pedagogia);  

 
Os bolsistas apontam o trabalho colaborativo como um promotor de novos 
conhecimentos, pela troca de experiências entre os docentes experientes, e pela 
construção de novas metodologias de ensino aprendizagem.  
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Conclusão 
O PIBID tem apresentado desdobramentos que apontam a possibilidade da 
qualificação do ensino a médio e longo prazo, formando docentes mais cientes do 
contexto em que atuarão, produtores de conhecimentos, investigativos e reflexivos 
acerca da própria prática docente. Alguns relatos inferem o desenvolvimento de 
profissionais colaboradores entre si e autônomos. Colaboradores por trabalharem em 
conjunto com os alunos, os professores, a universidade e a comunidade, e autônomos 
por desenvolverem em sua formação e atuação processos próprios de docência. 
As principais contribuições do programa à formação inicial de professores e à 
Educação Básica foram: maior relação entre universidade e escola básica, desenvolvida 
principalmente por meio da socialização profissional antecipatória e pela relação entre 
teoria e prática; ao desenvolvimento profissional docente, destacando o 
aprimoramento da prática docente no cotidiano escolar, o desenvolvimento da 
reflexividade docente por meio da reflexão da\para\sobre\na prática docente e da 
formação do professor pesquisador a partir da produção e socialização de novos 
conhecimentos sistematizados sobre a prática docente; qualificação dos processos de 
ensinar e aprender na Educação Básica pelo desenvolvimento de conhecimentos 
didático-pedagógicos e pelo uso de novas metodologias de ensino e aprendizagem a 
partir de processos ativos e o trabalho colaborativo por meio da integração de 
profissionais de diferentes contextos educativos.  
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