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Resumo 
Atualmente, a temática da formação docente apresenta relevância fundamental no contexto 

do debate sobre a qualidade da educação em nível mundial e nacional. Políticas públicas são 

estabelecidas para aumentar a qualidade tanto da educação básica e superior quanto da formação de 

professores. O PIBID emerge desse contexto, como uma política nacional recente de incentivo à 

carreira docente e de elevação dos níveis de qualidade tanto da formação inicial em nível superior 

quanto na educação básica. Portanto, o foco desse texto é discutir algumas tendências dos 

processos de avaliação da qualidade na Educação Superior, especificamente da avaliação do 
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desenvolvimento profissional docente, para estabelecer possíveis tessituras com um processo de 

avaliação da qualidade do PIBID enquanto programa que se propõe a contribuir na superação dos 

problemas e desafios emergentes da formação de professores no Brasil. Em nível metodológico, 

realizou-se um levantamento bibliográfico de trabalhos em revistas de referência na área da 

educação e nos anais da ANPED E ANPED/Sul. Selecionamos duas categorias de trabalhos: os que 

têm como temática o PIBID e outros que versam sobre a avaliação de políticas públicas voltadas à 

formação docente. Nessa análise, detectamos que as avaliações sobre o PIBID ainda são 

incipientes, focadas principalmente na contribuição do programa no desenvolvimento profissional 

dos bolsistas de iniciação à docência. A partir disso, concluímos sugerindo alguns sinalizadores, 

que constituem referentes para estabelecer indicadores de avaliação para o PIBID, que se 

entrecruzam com as tendências do campo da formação docente e do campo da avaliação da 

qualidade da educação e da Educação Superior.  

 

 

Abstract 
Teacher’s education has continually been an important issue regarding nationally as well as 

worldwide debates on education quality. Public Policies are established to increase the quality of 

both Elementary and Higher Education regarding teacher’s training. From such context PIBID 

emerges as a recent national policy which aims to encourage teaching career and increase initial 

training quality levels in Elementary and Higher Education. Therefore, the study aims to discuss 

trends in quality assessment process in Higher Education, specifically concerning the evaluation of 

the teacher's professional development in order to establish possible tessitura regarding quality 

assessment process of PIBID as the program that proposes to contribute for overcoming problems 

and rising challenges of teacher training in Brazil. The methodology is based on documental 

research in magazines about education and annals from ANPED and ANPED/South. Two 

categories of work are carried out: one has PIBID as the theme and the other focuses on public 

policies evaluation for teacher training. Analysis showed that PIBID evaluations are just beginning 

mainly focusing on the contribution of the Program for the professional development of teaching 

initiation. So the study suggests some criteria regarding the establishment of evaluation indicators 

for PIBID which matches teaching education trends for quality assessment of Education and 

Higher Education. 

 

 

Corpus do Estudo 
A formação de professores constitui-se em uma temática fundamental no debate educacional 

no Brasil e no mundo, na medida em que está fortemente imbricada com a qualidade da 
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aprendizagem dos estudantes. Iniciativas de fomento e valorização da carreira docente que 

pretendem melhorar a qualidade da educação básica e aproximar universidade e escola têm surgido 

no nível das políticas públicas, e o PIBID é um programa nessa perspectiva. Constitui-se de um 

programa de iniciação à docência, cujo objetivo central é inserir os professores em formação no 

contexto escolar, espaço concreto em que se dá a atuação docente. O PIBID oferece bolsas de 

estudo, com o intuito de fomentar experiências inovadoras no campo da docência, em um processo 

sistemático e articulado denominado iniciação à docência. São contemplados com bolsas os 

estudantes de licenciatura, os professores supervisores, que devem estar em efetivo exercício na 

escola pública parceira, e os professores coordenadores de área e coordenador institucional, no 

âmbito da instituição de ensino superior que coordena o Programa. 

O PIBID pretende ter um alcance amplo, na medida em que provoca articulações e 

aproximações entre a universidade e a escola básica, e nos desafia, enquanto agentes educacionais 

nas diferentes instâncias, a melhorar a qualidade da formação. Esse é um dos fatores que contribuiu 

para a consolidação da formação docente como um campo autônomo de estudos (GARCIA, 1999; 

ANDRÉ, 2010), além de outros, como a necessidade da melhoria da qualidade da educação, a 

constituição de uma comunidade científica interessada pelo mesmo tema, o reconhecimento do 

papel fundamental da educação no desenvolvimento socioeconômico de um país.  

Os problemas no campo da formação docente já foram exaustivamente estudados, mas ainda 

estamos em um cenário em que há um distanciamento significativo entre os discursos e as práticas 

sobre educação e formação de professores. No cenário da formação docente temos a legislação 

nacional, que estabelece metas e diretrizes que apontam para a formação de um professor reflexivo, 

crítico, investigador da sua própria prática, capaz de constituir e gerir seu próprio processo de 

desenvolvimento profissional, comprometido com a qualidade da aprendizagem discente.   

Em outro quadro temos o perfil geral dos cursos de licenciatura e dos seus alunos. A 

organização curricular desses cursos é marcada pela fragmentação da formação, pela inexistência 

de um núcleo compartilhado de disciplinas na área da formação para a docência, pela rara 

articulação entre conhecimento específico e pedagógico (GATTI, 2010; GATTI E BARRETO, 

2009). Aliado a esses aspectos de organização dos cursos, temos o perfil do estudante de 

licenciatura, geralmente com menor capital cultural, menor renda per capita e, ainda, apresentando 

baixas expectativas quanto à profissão escolhida. Outro fator importante é que os cursos de 

licenciatura geralmente são os que gozam de menos prestígio nas Instituições de Ensino Superior. 

Esses aspectos, reunidos, são indícios da desvalorização da profissão docente.  

Outro fator são os movimentos de avaliação da qualidade da educação em diferentes 

instâncias e níveis. Junto às políticas de fomento e de desenvolvimento da educação e da formação 

docente, são implementadas políticas de avaliação e de regulação dos diferentes processos, cujos 

resultados deveriam contribuir para a [re]significação e para a consecução de ações de superação 
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dos problemas identificados.  No âmbito da avaliação dos cursos, há um instrumento específico 

com essa finalidade, em que uma das dimensões avaliadas é o corpo docente. Mesmo que seja um 

processo voltado para o ensino superior, seus indicadores podem servir de parâmetro para avaliar a 

qualidade do PIBID, sua contribuição para o desenvolvimento profissional dos licenciandos e para 

a elevação da qualidade dos cursos de formação inicial.  

Entrecruzando essas perspectivas, é possível inferir que o contexto nacional da formação de 

professores ainda é marcado por um distanciamento entre as diretrizes legais, os projetos 

pedagógicos de curso, e os modelos de formação efetivamente em desenvolvimento no país. Dessa 

forma, ao avaliar o PIBID, é preciso reconhecê-lo imbricado no campo da formação de professores, 

entendido, atualmente como um campo de tensões, e fazê-lo estabelecendo tessituras com as 

políticas de avaliação dos cursos superiores e com as tendências atuais no campo da qualidade da 

Educação Superior.  

Portanto, faz-se necessário refletir e acompanhar de modo sistemático os possíveis/eventuais 

impactos e contribuições do PIBID nos processos de formação de professores, e quais as lições 

tecidas nesse programa que precisam ser incorporadas na concepção e na estrutura dos cursos de 

formação em nível superior, contribuindo para elevar sua qualidade, como é proposto em uma das 

metas.  

Para avaliar um programa em profundidade, é preciso fazê-lo em um estudo mais amplo e 

em uma maior escala de tempo, pois essas condições é que permitiriam a construção de uma 

avaliação de impacto que dê conta da multirreferencialidade e do caráter intrinsecamente sistêmico 

de qualquer experiência educativa (BAUER, 2010). São vários fatores que constituem dificuldades 

para tal. Bauer (2010) questiona “[...] se seria possível saber em que medida os esforços realizados, 

no sentido de melhorar a qualidade da formação docente, surtem efeito sobre a qualidade do 

trabalho docente ou sobre a atuação dos professores?” (p.232). Outro fator a ser considerado é 

apontado no trabalho de Maués (2009), sobre qual é a lógica subjacente aos processos de regulação 

e avaliação que materializam as metas estabelecidas no que concerne à educação e à formação 

docente. A concepção estaria assentada na lógica do Estado pós-burocrático, em que o Estado-

avaliador passa a governar pelos resultados, estabelecendo os objetivos e instituindo um sistema de 

avaliação externa da performance dos estabelecimentos, para favorecer a realização ou a melhoria 

do contrato realizado entre o Estado e a Educação (p.4).  

Outra dificuldade é de natureza epistemológica. Qualquer fenômeno educativo, no qual uma 

das dimensões é a formação e o trabalho docente, é inerentemente complexo e pluriepistêmico. São 

inúmeros fatores que intervêm na tessitura dos cenários que nos propomos a analisar enquanto 

pesquisadores. A compreensão desses fenômenos nos exige uma visão de conhecimento sistêmica, 

não linear, a articulação de diferentes campos do conhecimento sob uma perspectiva coerente e 

integradora. No entanto, muitos dos nossos instrumentos de análise, nossos enfoques de pesquisa 
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são recortes analíticos que selecionam uma parte da realidade, ou seja, ainda são organizados sob 

uma perspectiva racional da realidade e do conhecimento.  

Essa limitação, ainda presente, precisa permanecer no horizonte da preparação e da 

consecução das pesquisas em educação, para relativizar os resultados que inferimos a partir das 

análises produzidas. Especificamente, no caso do PIBID, é muito complexo avaliar qual é o alcance 

do programa, pois ele se ramifica para o âmbito da escola, para o processo de formação docente, 

para o desenvolvimento pessoal e profissional dos sujeitos integrados ao programa, para o âmbito 

da Educação Superior, explicitando, em todos estes âmbitos, seu caráter multirreferencial que é 

estendido aos fenômenos educativos em geral.  

 

 

Tendências da Qualidade da Educação Superior e a Avaliação da Formação Docente 
Atualmente, o conceito de qualidade é concebido como um conceito sistêmico, relacionado 

ao conceito de equidade. A qualidade com equidade é a concepção mais atual que dá suporte às 

ações afirmativas que têm como compromisso comum a promoção de educação com qualidade nos 

diferentes níveis e para todos os cidadãos. No âmbito da Educação Superior, há uma tendência de 

desenvolver os processos de avaliação e regulação sob a perspectiva da qualidade como 

compromisso com o desenvolvimento humano e social e com o respeito às diferenças 

(MOROSINI, 2009). 

É essa perspectiva que caracteriza as tendências contemporâneas sobre qualidade e que 

orienta tanto a concepção e o desenvolvimento de processos de avaliação da qualidade de políticas 

públicas e da educação como um todo quanto o campo de estudos da qualidade da educação e da 

qualidade da Educação Superior. Segundo Isaia, Bolzan e Maciel (2011, p. 362), “é preciso partir 

da concepção de qualidade da educação e da Educação Superior para adentrar na discussão da 

qualidade do processo formativo do desenvolvimento profissional dos professores, já que são 

instâncias que se interpenetram na discussão sobre a qualidade”. 

No âmbito da avaliação da qualidade da Educação Superior, uma das dimensões avaliadas no 

sistema Sinaes é a formação e o desenvolvimento docente. Em uma análise rápida que fizemos do 

atual instrumento de avaliação de cursos, no que tange a essa dimensão, observamos que quatro 

aspectos são avaliados, escalonados nos graus de 1 a 5, os quais, por sua vez, são amparados em 

critérios quantitativos. Basicamente, o instrumento de avaliação de cursos do INEP considera o 

regime de trabalho, a titulação, a experiência profissional e a experiência docente na educação 

básica e superior. Embora os padrões para avaliação sejam de natureza quantitativa, percebe-se que 

aspectos como a trajetória profissional, manifestada pela experiência e pela titulação do docente, a 

experiência docente, e a formação do professor são fatores relevantes para avaliar a qualidade da 

formação docente que está implicada com a qualidade da educação.  
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Para além dos instrumentos oficiais, as Instituições de Ensino Superior também vêm 

desenvolvendo seus processos de avaliação interna, nos quais aspectos qualitativos da formação e 

do desenvolvimento profissional docente estão sendo incorporados para construir um processo 

avaliativo mais coerente com o paradigma da complexidade e com a visão sistêmica da educação e 

da formação. Grupos de pesquisa voltados à qualidade da educação superior e/ou à qualidade da 

formação docente também têm trazido contribuições fundamentais para esse debate, assinalando 

tendências que vão gradativamente sendo incorporadas aos processos de avaliação que estão 

continuamente se [re]significando e se auto-avaliando.  

 

 

Estabelecendo Tessituras 
Avaliar a qualidade da formação docente envolve múltiplas dimensões. Independente do 

âmbito ou do contexto no qual essa avaliação se concretiza, é preciso ter em conta a complexidade 

e o caráter evolutivo do desenvolvimento profissional (GARCIA, 1999). Esse processo de 

constituir-se professor se desdobra em movimentos construtivos da docência (ISAIA E BOLZAN, 

2011). Para as autoras, a aprendizagem docente “é o processo de apropriação, por parte do 

professor, de saberes e fazeres inerentes à professoralidade, que se manifesta em todas as fases do 

processo de constituição profissional” (p.197). 

Portanto, alguns indicadores de avaliação do PIBID poderiam ser construídos a partir dessa 

prerrogativa, propondo parâmetros que permitam analisar em que aspectos a iniciação à docência 

produz posturas e aprendizagens que contribuem para a constituição da docência.  Considerando o 

caráter inacabado como elemento catalisador desse processo, as autoras optam “por uma concepção 

em que os indicadores são compreendidos como sinalizadores do processo que se deseja avaliar: a 

formação e o desenvolvimento profissional dos docentes atuantes na educação superior” (p. 362).  

Existe uma vinculação entre a qualidade da formação do corpo docente, que vai se 

efetivando ao longo da trajetória docente, com a qualidade das ações de formação e das práticas 

que estes desenvolvem junto aos cursos em que atuam. Como um dos objetivos do PIBID é elevar a 

qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação de professores, é fundamental que o corpo 

docente integrado aos cursos de licenciatura tenha um perfil pessoal e profissional coerente com o 

perfil do professor que se deseja formar e que as práticas pedagógicas ali vivenciadas contribuam 

para o desenvolvimento profissional do licenciando e do próprio formador.  

A título de conclusão, apresentamos alguns sinalizadores que podem ser considerados na 

constituição de um processo de avaliação do PIBID voltada à dimensão da qualidade da formação 

oferecida nos cursos de licenciatura, destacados do trabalho de Isaia, Bolzan e Maciel (2011): 

x Engajamento no próprio processo formativo; 
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x Conscientização da docência como profissão e a orientação de novas formas de ser e de se 

fazer docente em um mundo em constante transformação. 

x Compreensão genuína dos conhecimentos, saberes e destrezas e competências referentes à 

profissão docente, extensiva tanto a professores em formação inicial quando continuada. 

x Aprendizagem docente, que ocorre em dupla perspectiva: colaborativa (interpessoal) e 

reflexiva (individual). 

x Produção de um novo modo de compreender-se e desenvolver-se como docente, exigido por 

um quadro sócio-educativo de políticas públicas de acessibilidade e de ações afirmativas que 

acentuam a diversidade e a complexidade da docência.  

A reflexão em aberto, que não se encerra com esse texto, é que os indicadores que possam 

vir a ser elaborados para avaliar o PIBID precisam estar assentados na perspectiva da qualidade 

com equidade, no paradigma de que “os professores precisam estar preparados para enfrentar as 

demandas de uma educação que se transforma e, ao mesmo tempo, não podem desvincular-se de 

seu caráter de humanidade, voltado para o desenvolvimento de pessoas (ib, p. 364)”.  
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Resumo 
O ensino da Política Nutricional e a sua integração na formação dos Nutricionistas em 

Portugal é muito recente, tendo-se iniciado no final da década de 90 na Universidade do Porto, na 

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação (FCNAUP). Ao longo destes 15 anos de 

experiência,na disciplina de Política Nutricional, deu-se uma evolução através da adopção de 

sucessivos programas curriculares e estratégias de ensino.Mais recentemente, com o aparecimento 

de novas instituições de ensino superior nesta área em Portugal considerou-se essencial iniciar o 

diálogo frequente e organizado sobre aspectos técnicos, pedagógicos e éticos entre as diferentes 
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