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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar o processo de desenvolvimento profissional dos 

professores supervisores e dos estudantes bolsistas participantes do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da área de Física da Universidade Federal de São 

João del-Rei, MG, com foco na atuação dos professores supervisores enquanto co-

formadores. Para a realização deste trabalho utilizamos a metalinguística de Mikhail Bakhtin 

como referencial teórico e metodológico, uma vez que estamos interessados nos sentidos 

apresentados pelos integrantes da pesquisa a respeito do desenvolvimento profissional e 

também por considerarmos que o autor nos permite analisar as relações estabelecidas no 

Subprojeto com vistas a uma formação baseada no encontro dialógico do eu com o outro. 

Neste sentido, utilizamos instrumentos metodológicos que dessem voz aos integrantes e nos 

quais fosse possível estabelecer alguma forma de diálogo, como: relatórios de atividades 

produzidos pelos integrantes, questionários, entrevistas e um grupo de discussão. Para 

tratarmos esses dados, utilizamos a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2002). Essa técnica foi relevante para a exploração e categorização dos dados obtidos pelos 

instrumentos citados. Pode-se observar no caso estudado (Subprojeto PIBID Física da UFSJ), 

que a atuação das professoras da educação básica, enquanto supervisoras, possui um papel 

importante no processo de interação entre Escola e Universidade: o de mediação, voltado para 

a ação das mesmas como co-formadoras de futuros docentes. Vimos que as ações mais 

efetivas das professoras ocorriam durante a elaboração e avaliação dos planejamentos de 

atividades e de suas execuções nas escolas. Esses momentos foram apontados como aqueles 

em que havia maior possibilidade de trocas de conhecimento. Eles aconteciam, 

majoritariamente, nas reuniões e por esse motivo, elas foram consideradas ambientes de 

encontro e de diálogo, espaços de troca de experiências e de reflexão sobre a prática. 

Verificamos que ao participarem das reuniões e realizarem suas ações - mais que orientar e 

avaliar o trabalho de estudantes e consequentemente, formá-los - as professoras supervisoras 

podem se formar num processo dialógico concomitante. Isto pode ser dito com base nas 

concepções de Bakhtin que indicam que nos constituímos no encontro (na interação) com a 

alteridade por meio do diálogo. Ou seja, no âmbito do subprojeto PIBID Física, as trocas de 

conhecimento realizadas dialogicamente contribuem para a formação dos envolvidos. Assim, 

temos, o professor supervisor formando-se professor no formar professores. Verificamos que 

o PIBID oportuniza tempo remunerado para que tanto estudantes bolsistas quanto professoras 

supervisoras possam parar para estudar, pesquisar, isto é, refletirem sobre a prática 

coletivamente por meio do diálogo. Observamos que o contato com as professoras 

supervisoras torna-se significativo para alguns estudantes bolsistas, diante da escolha pela 

continuidade na profissão, mais que a própria realidade profissional e seus problemas. No 

entanto, para outros, essa realidade se faz mais significativa, uma vez que, muitos indicam 

não pretender seguir na carreira depois de conhecer de perto os desafios da docência e 

verificar a falta de valorização da profissão.  
 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Formação de Professores, Desenvolvimento Profissional; Diálogo; 

Professor Supervisor; PIBID.  



 
 

ABSTRACT  
 

 

This research aims to investigate the professional development process of supervising 

teachers and participant scholarship students of the Institutional Scholarship Program of 

Introduction to Teaching (PIBID) in Physics of the Federal University of São João del-Rei, 

MG, focused on the performance of the supervising teachers as co-trainers. For this work, we 

used Mikhail Bakhtin’s metalinguistic as theoretical and methodological referential, since we 

are interested in the directions presented by members of the research on professional 

development and also for considering that the author allows us to analyze the relations 

established in the Sub-project taking into account the training based on dialogical encounter 

of the self with the other. In this sense, we use methodological tools to give voice to the 

members and in which it could be possible to establish some form of dialogue, like: activity 

reports produced by the members, questionnaires, interviews and a discussion group. To deal 

with that data, we used the content analysis technique proposed by Bardin (2002). This 

technique was relevant to the exploration and categorization of data obtained by the 

aforementioned tools. It can be observed in this study (PIBID Physics Subproject of UFSJ) 

that the performance of teachers of basic education, while supervisors, plays an important role 

in the interaction between school and University: mediation, turned to action the same as co-

forming of future teachers. We have seen that the most effective actions of the teachers 

happened during the preparation and evaluation of the activity plans and their execution in 

schools. These moments were appointed as those where there was a greater possibility of 

knowledge exchange. They mostly took place in the meetings and therefore and were 

considered environment of meeting and dialogue, exchange of experiences and spaces of 

reflection on practice. We noticed that while attending meetings and carry out their actions, 

rather than guide and evaluate the work of students and consequently train them, the 

supervising teachers may form themselves in a concomitant dialogical process. This can be 

concluded based on Bakhtin’s concepts which indicate that we are established in the meeting 

(interaction) with otherness through dialogue. That is, under the PIBID Physics Subproject, 

knowledge exchange produce dialogically contribute to the formation of those involved. So, 

we have the supervisor teacher growing as a teacher when training teachers. We found that 

PIBID makes possible paid time for both scholarship students and supervisory teachers can 

dedicated their times to study, research - think about the practice collectively through 

dialogue. We notice that the contact with the supervising teachers becomes significant for 

some scholarship students, upon the choice for the continuity in the profession, more than 

their own professional reality and their problems. However, for other scholarship students, 

this reality becomes more significant, since many of them do not want to take up teaching 

after closely knowing the challenges of teaching and experience the lack of appreciation of 

the profession. 

Keywords: teachers education, professional development; dialogical relationship; teacher 

supervising; PIBID.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A investigação aqui relatada se relaciona diretamente com a minha caminhada 

acadêmica ligada à formação de professores e ao Pibid. Deste modo, nesta introdução, 

relato as experiências vivenciadas e indico como caminhei até a pesquisa. 

Minha trajetória acadêmica iniciou-se no Ensino Médio em 2009, quando 

participei de uma pesquisa de Iniciação Científica PIBIC-JR, que buscou investigar os 

percursos educativos de professores do Ensino Médio de São João del-Rei1. Naquele 

momento, não compreendia o que seria uma pesquisa científica, não sabia bem o que 

realizaria, mas o convite tinha sido interessante, eu iria me vincular a um projeto da 

Universidade e ainda receberia uma bolsa de cem reais. Naquela época, já estava no 

terceiro ano e como muitos jovens, tinha grande interesse em entrar para a 

Universidade, mesmo que ainda não tivesse escolhido o curso. Com meu envolvimento 

no projeto comecei a conhecer mais sobre pesquisa, fiz leituras de textos que 

contribuíram para o conhecimento sobre entrevistas, instrumento metodológico da 

pesquisa e também sobre a vida de professores. O contato com os professores e seus 

depoimentos despertou em mim uma vontade já manifestada anteriormente: a de seguir 

a carreira docente. Devido ao meu interesse pela área de Física, ainda em 2009, prestei 

vestibular para o curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de São João 

del-Rei.  

Após ingressar no referido curso em 2010, participei durante todo o ano como 

voluntária do subprojeto Pibid Física. Foi uma experiência bastante enriquecedora e ao 

mesmo tempo desafiadora, tinha acabado de entrar no curso, não conhecia a fundo o 

Programa, não tinha domínio dos conteúdos de Física a serem ministrados e também 

não conhecia os participantes envolvidos. No entanto, fui me envolvendo aos poucos, 

ajudava os colegas bolsistas nas atividades de forma coadjuvante, já que eram eles os 

responsáveis pela elaboração e desenvolvimento das aulas que deveriam ser aplicadas 

na escola, o que não deixou de fazer dessa experiência uma forma de aprendizado. 

Aprendi muito com os colegas e professores e pude conhecer a realidade da escola 

pública de um novo ponto de vista, o dos professores. 

                                                           
1O projeto se chamava Histórias de Percursos Educativos de Professores do Ensino Médio de São João 

del-ReI/ MG e foi orientado pelo Professor Dr. Laerthe Moraes de Abreu Junior.  
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No período de março de 2011 a fevereiro de 2012 participei de um projeto de 

Iniciação Científica, PIIC, que buscou investigar os Estágios Supervisionados e as 

Práticas de Ensino nos cursos de Licenciatura da UFSJ por meio Programa 

PRODOCÊNCIA (edital CAPES - 2010). Esse projeto também foi muito especial, pude 

conviver com professores ligados à área de ensino e formação de professores oriundos 

de diversos cursos de licenciatura da UFSJ, o que contribui muito para meu crescimento 

profissional. Aprendi mais sobre pesquisa e muito sobre as disciplinas de estágio e 

práticas de ensino, além de conhecer os problemas e desafios relacionados a elas.  

Quando um novo edital do Pibid foi lançado, me interessei em participar, uma 

vez que tinha tido uma ótima experiência como voluntária no edital anterior e havia 

gostado de desenvolver as atividades propostas pelo Programa. Desse modo, a partir de 

meados de 2011 até meados de 2013 me vinculei como bolsista ao novo subprojeto 

Pibid da Física. Não consigo mensurar o quanto cresci e aprendi durante esses dois 

anos. Fiz leituras, observações na escola, elaborei e apliquei atividades entre outras 

coisas, que foram fundamentais para ter certeza que queria ser professora e mais que 

isso queria me dedicar à pesquisa relacionada ao ensino e à formação de professores. 

Nesse período pude participar de eventos, conhecer pessoas e pesquisas, o que me 

incentivou ainda mais. 

Entre meados de 2013 e fevereiro de 2014, participei como bolsista de um 

Projeto de Extensão cujo objetivo principal era colaborar para a implantação de um 

Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE) na Universidade 

Federal de São João del-Rei, com o apoio da CAPES. O LIFE tinha como um de seus 

objetivos contribuir para a formação continuada de professores da educação básica. Para 

isso, buscamos por meio de questionários conhecer melhor o perfil desses profissionais 

e suas principais sugestões de temas para serem desenvolvidos em oficinas e cursos 

oferecidos pelo Programa. O trabalho desenvolvido foi importante para conhecer as 

angústias desses profissionais e um pouco mais sobre eles. 

No ano de 2014, me graduei em Física após muitos obstáculos vencidos, muitas 

dificuldades e muito aprendizado. 

Toda minha trajetória acadêmica esteve ligada à formação inicial e continuada 

de professores, tanto pela participação no Pibid durante três anos, como em outros 

projetos. Tudo isso despertou em mim grande interesse para continuar investigando, no 

mestrado, a temática da formação de professores. 
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Em 2013, havia participado de um simpósio sobre o ensino de Física2. Nesse 

evento pude me envolver em diversas atividades entre as quais estão as apresentações 

orais de trabalhos. Em uma dessas apresentações conheci o trabalho desenvolvido por 

Sandro Ustra e Emerson Gelamo. 

Os autores desenvolveram uma pesquisa fundamentada na análise de conteúdo 

dos trabalhos completos relacionados às atividades vinculadas ao Pibid, apresentados no 

XIX Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF). Ustra e Gelamo verificaram que 

dos 38 trabalhos apresentados nenhum fazia qualquer menção direta à prática do 

professor supervisor atuante na rede pública. Primeiramente, os autores analisaram os 

temas dos trabalhos e verificaram que somente um deles se relacionava ao impacto das 

propostas junto ao professor supervisor. Em seguida, eles analisaram a participação do 

professor supervisor nas atividades desenvolvidas e verificaram que 29 trabalhos 

apontaram o professor supervisor como aquele que acompanha as aulas ou cede espaço 

para as atividades dos bolsistas. Nos demais trabalhos o professor supervisor não foi 

mencionado (06 trabalhos) ou é apenas entrevistado ou reponde a questionários (03 

trabalhos). 

Após essas análises, Ustra e Gelamo concluem que: 

 
A referência à participação do professor enquanto supervisor do 

PIBID nas escolas até é mencionada na maioria dos trabalhos, 

entretanto, não são detalhadas suas contribuições às atividades 

desenvolvidas no âmbito dos projetos e nem sua participação nas 

análises efetuadas. Além disso, em nenhum trabalho é relatada 

qualquer referência à importância do conhecimento pedagógico do 

professor e/ou à sua experiência profissional (2013, p. 5). 
 

O trabalho realizado por Ustra e Gelamo instigou meu interesse em pesquisar a 

atuação do professor supervisor no âmbito do Pibid. Ao participar do subprojeto Pibid 

Física da Universidade Federal de São João del-Rei, durante três anos, me foi dada a 

oportunidade de conhecer o funcionamento do Programa e conviver com os sujeitos 

envolvidos. No entanto, apesar de verificar a participação dos professores supervisores 

em reuniões e colaborações para as práticas realizadas no âmbito do Programa na área 

de Física, constatei a necessidade de uma investigação mais profunda de sua atuação e 

de sua relação com o processo de desenvolvimento profissional. 

                                                           
2XX Simpósio Nacional de Ensino de Física (XX SNEF). Participei do evento apresentando trabalhos 

desenvolvidos no âmbito do Pibid: Uma metodologia alternativa para o Ensino de Física: o uso de 

simuladores e sensores na busca de uma aprendizagem significativa, e, O lúdico no ensino de física: a 

brincadeira e a simulação computacional como recursos no ensino-aprendizagem. 
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As questões que embasaram essa pesquisa foram: Como se dá a atuação do 

professor supervisor no âmbito do Pibid Física da UFSJ? Como os professores 

supervisores contribuem para a formação inicial dos estudantes bolsistas por meio de 

suas atuações? Como os professores supervisores se desenvolvem profissionalmente ao 

atuarem como co-formadores de futuros professores? 

Esses questionamentos que emergem dos trabalhos realizados por Ustra e 

Gelamo, surgiram também a partir da leitura da própria regulamentação relacionada ao 

Programa, como discutiremos adiante em capítulo a parte. 

 Essas questões nos conduziram ao objetivo principal desse trabalho que é 

investigar o processo de desenvolvimento profissional dos professores supervisores e 

dos estudantes bolsistas participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência (Pibid) da área de Física da Universidade Federal de São João del-Rei/MG, 

com foco na atuação dos professores supervisores enquanto co-formadores. 

Participaram da pesquisa vinte e quatro estudantes bolsistas, incluindo os que 

desistiram no decorrer das atividades, três professoras supervisoras e um professor 

coordenador de área, que atuaram no Programa durante o período de julho de 2011 a 

fevereiro de 2013. Para preservar a identidade dos participantes, a pesquisa utilizou 

pseudônimos. A maioria dos participantes escolheu esses pseudônimos. No entanto, 

aqueles que não quiseram escolher ou não tiveram oportunidade, nós mesmos criamos. 

A investigação possui natureza qualitativa, visto que seus objetivos se voltam à 

compreensão de sentidos atribuídos aos processos formativos a partir da atuação do 

professor supervisor da Educação Básica no âmbito do Pibid. A metalinguística de 

Mikhail Bakhtin constitui o espaço teórico-metodológico no qual construímos essa 

investigação. No contexto da pesquisa qualitativa utilizamos a perspectiva sócio-

histórica a partir de Bakhtin. Como instrumentos metodológicos optamos pelo uso de 

relatórios, questionários, grupo de discussão e entrevistas. 

Apresentamos essa pesquisa organizada em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo discorre sobre a relação entre Universidade e Escola, 

abordando, resumidamente, possibilidades formativas baseadas nessa relação como o 

estágio supervisionado, a formação continuada e o desenvolvimento profissional de 

professores. Nessas formas de relação visou-se destacar a participação do professor da 

Educação Básica, sua relação com a formação inicial de estudantes da licenciatura e seu 

próprio processo de formação continuada ou desenvolvimento profissional. 
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Já o segundo capítulo trata especificamente sobre o Pibid. Inicialmente, a partir 

de documentos oficiais, relata-se um breve histórico sobre o Programa desde sua 

implementação, bem como sua definição, características e objetivos. Em um segundo 

momento, são apresentadas discussões sobre o Pibid a partir de trabalhos publicados 

sobre a temática. Em seguida, sua apresentação no âmbito da UFSJ e o subprojeto 

Física tendo como base documentos sobre ele. E por fim, descreve-se a proposta de 

pesquisa aqui desenvolvida, assim como suas questões de interesse e seus objetivos. 

O terceiro capítulo aborda o referencial teórico-metodológico adotado para a 

pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e a forma de análise utilizada.  

O último capítulo versa sobre o desenvolvimento profissional dos estudantes 

bolsistas e das professoras supervisoras no âmbito do Subprojeto Pibid Física UFSJ, 

tendo como referência os dados obtidos por meio dos instrumentos metodológicos 

utilizados. Uma vez que o foco dessa pesquisa são as professoras supervisoras, 

buscamos responder algumas questões: Como se dá a atuação das professoras 

supervisoras no Pibid Física?  Como essa atuação no Programa pode contribuir para o 

desenvolvimento profissional das mesmas e dos estudantes bolsistas? Para isso 

analisamos os dados da investigação à luz do referencial teórico e da literatura utilizada. 

Por fim são apresentadas algumas considerações relacionadas às questões desse 

estudo, bem como as novas perguntas que se pôde enunciar. 
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CAPÍTULO I - A RELAÇÃO UNIVERSIDADE E ESCOLA 

 

 

1.1. Relação Universidade e Escola e a formação de professores 

 

 

A formação de professores possui um papel importante no desenvolvimento 

social, cultural, político e econômico do país, dada sua relação com a formação de 

profissionais para atuação no ensino escolar. Para Gatti e Barreto (2009) o trabalho dos 

professores é central dado que o ensino escolar se constitui como uma forma dominante 

de socialização e formação nas sociedades modernas. Portanto, a qualidade da formação 

dos professores se relaciona diretamente com a qualidade da prática docente e influencia 

decisivamente nos processos econômicos, políticos e culturais da sociedade brasileira.  

No entanto, tem-se observado alguns problemas na formação docente. Estudos 

(TARDIF; LESSARD, 2005; ARROYO, 2007; GATTI; NUNES, 2009; ANDRÉ et al., 

2010) têm apontado que os currículos priorizam estudos teóricos e as disciplinas cujos 

conteúdos são específicos da área em detrimento à formação específica para a atuação 

nas escolas. Além disso, tem se verificado o distanciamento entre as instituições 

formadoras e as escolas de Educação Básica. 

Esse distanciamento está presente em vários cursos oferecidos por diversas 

Instituições de Ensino Superior do Brasil, inclusive a Universidade Federal de São João 

del Rei (UFSJ). Um estudo realizado por Leão (2011) analisou como os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Licenciatura da UFSJ se reestruturaram, a partir das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Conselho Nacional de Educação/Conselho 

Pleno (Resoluções CNE/CP/01/2002 e CNE/CP/02/2002), para garantir um projeto 

específico para a formação de professores, conforme preconizado no Parecer 

CNE/CP/09/2001. A autora analisou o conteúdo dos PPCs dos cursos3 da Instituição e 

para isso, elaborou um sistema de categorias que buscou entender como a estrutura 

curricular desses cursos se organiza para garantir a articulação entre teoria e prática, 

bem como o papel da Escola Básica e do estágio supervisionado na formação dos 

licenciandos. Por intermédio da análise dos PPCs, buscou ainda demonstrar a presença 

                                                           
3 Leão analisou os PPC do ano 2003 dos Cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia, 

Física, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química da instituição. 
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de termos e concepções que evidenciaram marcas indicativas da presença das DCNs de 

2002.  

A autora realizou sua análise do conteúdo dos PPCs com base em três núcleos 

temáticos: “Prática Docente”, “Racionalidade Subjacente” e “Legislação”. Para 

sintetizar suas análises a autora apresentou figuras com as classificações de cada curso a 

partir de categorias baseadas no núcleo temático. A Figura 1 apresentada a seguir traz a 

síntese dos projetos pedagógicos dos cursos com referência ao núcleo temático “Prática 

Docente”. 

 

 
Figura 1: Síntese da classificação dos projetos pedagógicos das licenciaturas da UFSJ com relação ao 

Núcleo Temático “Prática Docente”. Fonte: (LEÃO, 2011, p. 85) 

 

Podemos notar que as classificações dos cursos em relação à importância da 

Escola básica na formação inicial docente foram, em sua maioria, insatisfatórias, o que 

confirma o distanciamento da Instituição para com a Escola, especialmente no que se 

refere à formação inicial nos cursos de licenciatura. 

Para Leão (2011)  

 

A interlocução com a Escola Básica também é fundamental para a 

formação do professor nos cursos de licenciatura. Sem essa 

interlocução, corre-se o risco de, conforme Freire (1970), “cair na 

prática depositante de um falso saber que, anestesiado o espírito 

crítico, serve à ‘domesticação’ dos homens e instrumentaliza a invasão 

cultural” (p. 55). A Escola Básica não pode ser vista como um 

recipiente vazio que deve ser preenchido com os conhecimentos 

gerados no Ensino Superior (LEÃO, 2011, p. 42). 

 

Para Calderano, “a relação tênue entre universidade e escola deixa um hiato 

entre a teoria e a prática”, e isso tem preocupado pesquisadores e órgãos educativos, 
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dada a importância desses profissionais e sua formação (CALDERANO, 2014, p.23).A 

preocupação com o estabelecimento de uma relação entre a Universidade e a Escola 

vem sendo apontada desde 2001 nas Diretrizes do Ministério da Educação sobre 

Formação de Professores para a Educação Básica (MEC, 2001) e se confirma em 2015, 

com a Resolução Nº 2, DE 1º de julho de 2015 do Ministério da Educação e o Conselho 

Nacional de Educação. A Resolução que “define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada”, aponta como princípio da Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica: “o reconhecimento das instituições de educação básica como espaços 

necessários à formação dos profissionais do magistério”. Além disso, explicita que “O 

projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da articulação entre a 

instituição de educação superior e o sistema de educação básica” (BRASIL, 2015, p.9). 

Segundo Ambrosetti e colaboradores, estudos sobre experiências de relação 

Universidade e Escola, 
 

(...) têm constatado ganhos nas áreas de desempenho dos alunos 

diretamente ligados às intervenções empreendidas pelas escolas e seus 

parceiros da universidade, bem como no desenvolvimento profissional 

dos professores experientes. Nesse sentido, apontam que a 

aprendizagem da docência se desenvolve melhor quando futuros 

professores trabalham de perto com professores experientes e com 

alunos para experimentar o que eles estão aprendendo. (...) É preciso 

entender a formação e a atividade profissional como processos 

articulados, superando as justaposições entre formação inicial e 

continuada dos professores e entre teoria e prática. Assim, a 

proposição de novas políticas de formação inicial baseadas na parceria 

entre instituições formadoras e escolas – campo do trabalho docente –, 

ainda que não configure uma reestruturação dos modelos de formação, 

pode trazer avanços no sentido de promover maior articulação entre os 

espaços e tempos nos percursos formativos dos professores 

(AMBROSETTI et al, 2013, p. 156-157). 

 

Concordamos com à importância da relação entre as Instituições, no entanto, 

acreditamos que essa relação está permeada de impasses no que se refere à colaboração 

entre as Instituições, ao reconhecimento dos saberes, à importância atribuída aos 

professores da Educação Básica e à Escola e à disputa entre saberes acadêmicos e 

saberes práticos, entre outros. 

Assim como Ambrosetti e colaboradores, entendemos que “a universidade, em 

que pese essa pressão, ainda não tem clareza sobre como acessar os conhecimentos 



 

9 
 

produzidos pelos professores no exercício da docência, que são pouco valorizados, 

integrando os aos conhecimentos acadêmicos” (AMBROSETTI et al, 2013, p. 156). 

Esta falta de diálogo entre os conhecimentos e a falta de reconhecimento da Escola de 

Educação Básica e de seus professores, enquanto agentes formadores, impossibilita uma 

formação com maior qualidade. 

Diversos estudos sobre os saberes docentes foram realizados ao longo dos 

últimos anos, destacando-se os trabalhos produzidos por Donald Schon, Maurice Tardif, 

Antônio Nóvoa, Clermont Gauthier e Lee Shulman. Esses estudos, que possuem como 

foco o movimento de profissionalização docente, mostram que o professor não seria um 

reprodutor e executor de propostas educacionais, mas um profissional detentor de 

saberes e “ator principal na organização, na estruturação e no gerenciamento dos 

processos de ensino e aprendizagem” (MENEZES, 2012, p.215). Nesse sentido, “a 

prática deixa de ser um lugar de aplicação da teoria para ser um lugar de produção, 

mobilização e validação de saberes” (op. cit: 215) Com isso, haveria uma valorização 

dos sabres docentes também na formação de professores.  

Outro fato recorrente na relação entre Universidade e Escola, e que também se 

relaciona ao anterior, refere-se à visão da Universidade como lugar de pesquisa e 

inovação e da Escola enquanto lugar de tradição. 

Segundo Santos, Brand e Zamperetti: 

 

(...) a Universidade se percebe com autoridade para definir o que é 

importante a ser ensinado na Universidade e na Escola, pelo status de 

produtora do conhecimento legitimado, insistindo no imperativo da 

escola sistematizar/registrar sua experiência, a fim de que a mesma se 

constitua e se assuma como pesquisadora de sua prática. (...) a Escola 

por sua vez, oprimida e desvalorizada, enfatizando que se constitui 

num espaço prenhe de experiências plurais, porém, sem tempo 

disponível para senti-las, pensá-las, registrá-las e ressignificá-las! E, 

muitas vezes, quando tem este tempo disponível, subutiliza-o, 

geralmente incorrendo em discussões burocráticas, de funcionamento 

básico da escola (calendário escolar, agendamento de reuniões, 

compra de materiais...), sem a devida atenção aos processos 

pedagógicos e/ou didáticos, que poderiam ser questionados, 

contribuindo à construção de práticas reflexivas. Assim, a Escola se 

percebe extremamente fragilizada nas relações que estabelece com a 

Universidade (SANTOS; BRAND; ZAMPERETTI, 2009, p. 132). 

 

Algumas vezes, o que ocorre nas parcerias entre Universidade e Escola é o 

estabelecimento de: 

 



 

10 
 

(...) relações verticalizadas, num processo em que a universidade, 

como detentora de saber, aproxima-se da escola, como “objeto” de 

estudo, para desenvolver sua investigação e elaborar os seus 

conhecimentos que acabam circulando em espaços fora do contexto 

pesquisado (FORSTER, 2012, p.15-16). 

 

Em outras vezes a universidade é vista como aquela que leva os 

conhecimentos/inovação para a Escola. E os saberes produzidos na e pela Escola e seus 

professores? Não devem ser considerados?  

Acreditamos que deve haver o estabelecimento de um diálogo entre os saberes 

tendo em vista uma formação em parceria. Essa parceria pode trazer avanços no sentido 

da aproximação teoria e prática, além de possibilitar uma formação compartilhada de 

futuros professores (formação inicial) e de professores da Educação Básica (formação 

continuada) num aspecto mais amplo voltado ao desenvolvimento profissional dos 

mesmos. 

 Entre as formas de relação Universidade e Escola selecionamos: o estágio 

supervisionado, a formação continuada de professores e atualmente o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) que por ser o centro desta 

pesquisa será apresentado com maior profundidade em outros capítulos desse texto. 

Nesse sentido, buscaremos apresentar uma discussão sobre a relação entre a 

Universidade e a Escola no estágio supervisionado e na formação continuada de 

professores apontando algumas características, desafios e potencialidades. 

Destacaremos também a participação do professor da Educação Básica nesses dois 

casos. 

 

 

1.2.Estágio Curricular Supervisionado 

 

 

O Estágio Curricular Supervisionado é uma das principais atividades em cursos de 

formação de professores. Conforme definido pelo Parecer CNE/CP Nº. 28/2001, o 

Estágio Curricular Supervisionado (ECS): 

 

(...) é o tempo de aprendizagem que, através de um período de 

permanência, alguém se demora em algum lugar ou ofício para 

aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma profissão ou 

ofício. Assim, o estágio supõe uma relação pedagógica entre alguém 
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que já é um profissional conhecido em um ambiente institucional de 

trabalho e um aluno estagiário. Por isso é que este momento se chama 

estágio supervisionado (CNE/CP Nº. 28/2001, p. 10). 

 

O ECS deve permitir aos estudantes de licenciaturas adquirir conhecimento 

sobre a situação de trabalho, de modo a “verificar e provar (em si e no outro) a 

realização das competências exigidas na prática profissional” (CNE/CP Nº. 28/2001, 

p.10). Também para Leão: 

 

O estágio é um momento de fundamental importância no processo de 

formação profissional. Por meio dele, o futuro professor tem a 

oportunidade de entrar em contato com seu futuro local de trabalho. O 

Estágio Supervisionado vai além do cumprimento de exigências 

acadêmicas. Constitui um importante instrumento de inter-relação 

entre a Escola Básica e os cursos formadores (LEÃO, 2011, p.79).  

 

A Lei Nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, define regras para estágios na 

formação profissional, não restritas somente à formação de professores. Segundo 

Andrade e Resende: 

 

Essa Lei estabelece que o estágio é um componente do projeto 

pedagógico do curso e pode ocorrer na forma de obrigatório ou de não 

obrigatório. Deve ser supervisionado por um professor orientador da 

instituição de ensino e por um supervisor da parte concedente. 

Segundo o que dispõe, cabe à instituição de ensino celebrar termo de 

compromisso com o educando e a parte concedente; indicar o 

professor orientador, responsável pelo acompanhamento e avaliação 

das atividades; bem como exigir a apresentação de relatório das 

atividades realizadas, num prazo não superior a 6 meses. À parte 

concedente, dentre outras atribuições, cabe ofertar instalações 

adequadas para que o estagiário desenvolva as atividades de 

aprendizagem; indicar um funcionário de seu quadro para orientar e 

supervisionar até 10 estagiários; contratar seguro contra acidentes 

pessoais em favor do aluno; e enviar relatório das atividades do 

estagiário (ANDRADE, RESENDE, 2010, p. 246, grifo nosso) 

 

Na Resolução Nº 2, DE 1º de julho de 2015 são apontados dois pontos relativos 

ao ECS: sua obrigatoriedade nos cursos de formação e sua carga horária. Segundo a 

Resolução, os cursos devem apresentar “400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio 

supervisionado, na área de formação e atuação na educação básica, contemplando 

também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da 

instituição” (BRASIL, 2015, p.10). 
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De acordo com a mesma Resolução, “O estágio curricular supervisionado é 

componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo uma 

atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais 

atividades de trabalho acadêmico” (op. cit., 2015, p.11). 

Considerando sua conceituação pela Lei, nos apoiaremos em algumas pesquisas 

sobre o tema, a fim de compreendermos a concepção, os desafios e as potencialidades 

do ECS na visão de outros autores. Nossa principal referência para isso será o Relatório 

pós-Doutoral da professora Maria da Assunção Calderano publicado em 2013 com o 

título: Docência compartilhada entre Universidade e Escola: Formação Inicial e 

Continuada através do Estágio Curricular. O estudo, com foco central sobre o ECS, 

buscou investigar o papel do professor supervisor de estágio que atua na Escola, o papel 

do estagiário, a avaliação, os problemas, as sugestões, bem como as experiências 

relevantes ocorridas neste âmbito da formação. 

Um dos capítulos do estudo se refere a uma revisão de literatura sobre o tema 

ECS. A autora faz um levantamento de teses e dissertações acessadas através do portal 

da CAPES e de artigos acadêmicos disponibilizados no banco de dados do 

Scielo e Educ@ no período de 15 anos, entre 1998 e 2012.  Tendo como corpus teses, 

dissertações e artigos acadêmicos, Calderano faz pequenas sínteses de cada um dos 

trabalhos e sínteses gerais sobre cada um dos conjuntos, a fim de melhor investigar a 

ocorrência da temática nesses três conjuntos de publicações. 

Para apresentarmos a produção da área indicada pela autora em cada um dos 

conjuntos elaboramos o Quadro 1. Ele se refere à quantidade de teses, dissertações e 

artigos encontrados no período de 1998 e 2012, o universo de publicações em que foram 

encontrados e a porcentagem que representam diante desse universo. 

 

Quadro 1: Publicações sobre Estágio Curricular Supervisionado entre 1998 e 2012. 

Tipo de 

publicação 

Número de publicações 

referente ao ECS 

Número total de 

publicações 

Porcentagem do número de 

publicações sobre ECS 

Artigos 31 _* _* 

Dissertações 25 1362 1,8% 

Teses 16 330 4,8% 

Fonte: (CALDERANO, 2013). * Os dados não foram apresentados pela autora. 

 



 

13 
 

Uma vez delimitadas quantas e quais eram as publicações, a autora montou 

categorias referentes às temáticas e aos assuntos presentes nos textos. A apresentação da 

síntese de cada uma dessas categorias e eixos se baseou nas próprias publicações 

analisadas. 

Com relação às teses publicadas sobre ECS, Calderano identificou cinco eixos 

sobre os quais elas se desenvolveram: 1) Professor do ensino superior – orientador de 

estágio; 2) Estagiário: seu perfil, saberes e formação; 3) Professor supervisor de estágio 

na escola básica; 4) Semelhanças e diferenciações entre os papéis desempenhados pelos 

agentes sociais envolvidos no estágio e 5) Princípios e concepções de estágio. 

No que se refere às dissertações, Calderano aponta que elas continham temas e 

focos distintos, mas apontavam críticas ao estágio, suas potencialidades, suas 

contradições internas e sugestões. 

Já os artigos publicados foram reunidos pela pesquisadora em torno de quatro 

eixos: 1) desafios e fragilidades referentes ao estágio; 2) sua potencialidade; 3) suas 

contradições e 4) sugestões apresentadas. 

Através de uma síntese geral sobre todos os artigos, dissertações e teses, 

Calderano aponta que 

 

De modo abrangente e analisando diferentes textos focalizados e seus 

contextos, pode ser destacada a pulverização e inorganicidade de 

concepções teórico práticas sobre estágio curricular. Isto revela em 

primeiro lugar a ausência de um projeto pedagógico consistente da(s) 

Instituições do Ensino Superior (IES) para a formação de professores 

e também a ausência de uma política nacional neste campo. Indícios 

de articulação teórico-prática também são avistados dando pistas de 

que esta é uma área que tende a se consolidar não apenas como foco 

de pesquisa, mas como uma força potencializadora dentro dos 

processos de formação docente rumo a uma maior aproximação entre 

a formação e o trabalho docente. Podemos identificar, através dos 

dados empíricos e teóricos, a urgência de se prestar mais atenção às 

relações estabelecidas entre universidade e escola e desenvolver um 

olhar mais atento ao professor da escola básica, como supervisor de 

estágio, reconhecendo nele seu poder de formação, constituindo o 

necessário estabelecimento de condições para que seu papel seja 

desenvolvido de forma a contribuir efetivamente com a formação do 

licenciando, futuro docente (CALDERANO, 2013, p. 154, grifo 

nosso) 

 

Duas questões nos chamaram a atenção: a importância da articulação teórico-

prática e às relações estabelecidas entre Universidade e Escola e a importância do 

professor da Escola Básica como supervisor de estágio. São sobre essas questões que 
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nos dedicaremos tendo como base apontamentos da pesquisa de Calderano (2013), bem 

como, de outros trabalhos que se articulem com a mesma. 

Buscaremos em cada uma das categorias e eixos propostos pela autora 

apontamentos relacionados às questões apresentadas anteriormente.  Inicialmente, 

analisaremos os princípios e concepções, em seguida as críticas, desafios, contradições e 

fragilidades, em um terceiro momento as potencialidades e sugestões e por fim, 

focaremos nos trabalhos sobre o próprio Professor da Educação Básica. 

Os princípios e concepções sobre ECS identificados por Calderano foram 

variados. Apresentaremos adiante apenas aqueles que focam a relação Universidade e 

Escola, a relação teoria e prática e o professor supervisor: 

 

(...) importância do ‘ambiente de colaboração’ e de busca de 

‘superação de práticas conservadoras’ (AROEIRA, 2009; (...); 

superação do estágio marcado pela ‘ênfase na racionalidade técnica’ 

com vistas a uma prática reflexiva promovendo a articulação da 

prática e teoria enquanto eixo do currículo (CAMPOS, 2006); (...); 

compreensão de que o professor da educação básica que atua 

diretamente junto ao estagiário ‘é um formador de professores na 

medida em que transmite saberes profissionais constituídos em 

decorrência de experiências individuais e coletivas, em contextos 

sociais, institucionais e tecnico-pedagógicos, consolidados no 

exercício profissional (PIMENTEL, 2010); (...); o ‘professor-

colaborador’ da escola atua como formador do estagiário – seus 

saberes são evidenciados através de posturas e gestos tendo como 

referência aqueles advindos, sobretudo, da experiência (BENITES, 

2012) (CALDERANO, 2013, p. 132-133) 

 

No que se refere a ideia de um estágio que supere a racionalidade técnica 

encontramos o trabalho de Barreiro e Gebran (2006). As autoras apontam que o estágio 

baseado na racionalidade técnica reforça o ensino como imitação de modelos e as 

práticas sem reflexão: 

 

Os estágios têm se constituído de forma democrática com o 

preenchimento de fichas e valorização de atividades que envolvam 

observação, participação e regência, desprovidas de uma meta 

investigativa. Dessa forma se reforça a perspectiva do ensino como 

imitação de modelos e se reforçam práticas educacionais não 

reflexivas. Tais concepções evidenciam problemas existentes na 

formação do profissional docente, explicitados pela dissociação entre 

teoria e prática (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p.26). 

 

Para as autoras o estágio pode, se desenvolvido numa perspectiva crítica, se 

tornar o lócus de reflexão e formação de identidade do professor: 
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A identidade do professor é construída durante o decorrer do exercício 

da sua profissão, porém é durante a formação inicial que serão 

sedimentados os pressupostos e as diretrizes decisivos na construção 

da identidade docente. O estágio pode se constituir no locus de 

reflexão e formação da identidade ao propiciar embates no decorrer 

das ações vivenciadas pelos alunos, desenvolvidas numa perspectiva 

reflexiva e crítica (...) (BARREIRO e GEBRAN, 2006, p.20). 

 

A ideia de um estágio baseado numa perspectiva reflexiva muitas vezes se 

relaciona a sua ideia de um estágio enquanto prática investigativa. Este é o caso das 

autoras, que acreditam que essa possibilidade “se torna uma alternativa concreta de 

formação contínua dos professores da escola e dos professores da instituição superior” 

(BARREIRO e GEBRAN, 2006, p. 20). Pimenta e Lima (2008) também acreditam que 

o estágio pode se realizar por meio da pesquisa e defendem a ideia de que a realidade 

vivenciada pelos futuros professores durante o estágio deve incentivar a reflexão.  

A importância de articulação entre Escola e Universidade na constituição de um 

ambiente colaborativo de formação, é muito importante quando nos referimos ao ECS. 

Com relação a essa articulação, o Parecer CNE/ CP 09/2001 discorre “faz-se necessária 

uma revisão profunda de aspectos essenciais da formação de professores, tais como: (...) 

a vinculação entre as escolas de formação e os sistemas de ensino, de modo a assegurar-

lhes a indispensável preparação profissional” (CNE/ CP 09/2001, p.11). 

A falta de articulação entre Escola e Universidade, a separação entre teoria e 

prática e a falta de reconhecimento da Escola como espaço de formação, entre outros, 

também são tópicos presentes nas críticas ao ECS indicadas por Calderano. As críticas 

apontadas são:  

 

(...) à separação entre teoria e prática e à forma mecânica e dissociada 

como são apresentadas algumas supostas relações (LIMA, 1999); à 

desvalorização docente presente nos contextos da universidade e da 

escola (TAVARES, 2007); à ausência de um padrão mínimo quanto às 

suas formas de organização e de acompanhamento do estágio, 

contribuindo com uma ideia decepcionante da escola (AGOSTINI, 

2008); à falta de um entendimento do papel e do significado do 

estágio por parte das instituições formadoras, ao tipo de relação entre 

universidade e escola, à fragilidade das práticas do estágio em seu 

caráter formativo (MIRA, 2011). Ainda focalizando os problemas do 

estágio, encontramos o trabalho de Nunes (2002) que revela que os 

professores não reconhecem a escola como espaço compartilhado de 

formação (CALDERANO, 2013, p. 141-142). 
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Como observamos, o estágio tem sido alvo de muitas críticas pelas pesquisas. As 

sugestões e necessidades apontadas pelos autores e sintetizadas por Calderano se 

relacionam a essas críticas, como podemos observar a seguir: 

 

(...) criação de um espaço para encontro entre professores e alunos 

(MILANESI, 2000); desenvolvimento de uma prática colaborativa 

buscando definir melhor papeis e responsabilidades frente ao processo 

de formação inicial e continuada de professores (LOCATELLI (2007); 

elaboração de um processo conjunto de formação, reunindo a 

colaboração das duas instituições formadoras de professores – 

universidade e escola (RODRIGUES, 2009) (CALDERANO, 2013, p. 

142) 

 

Como fora mencionado anteriormente, a relação Universidade e Escola, muitas 

vezes, se encontra baseada no estabelecimento de relações verticalizadas fundamentadas 

em pressupostos do racionalismo técnico.  Para Paula e Cassiani (2011), os processos 

históricos de produção de conhecimento e de formação de professores baseados nesses 

pressupostos conferiram papeis às universidades e às escolas: 

 

O papel de local de produção de conhecimento conferido às 

universidades produziu “lugares empíricos” para os sujeitos 

responsáveis por esta produção, que resultou em “imagens” desses 

sujeitos. Do mesmo modo, “imagens” dos sujeitos da escola foram 

construídas a partir do papel designado à mesma, de local de aplicação 

do conhecimento produzido pela universidade (PAULA, CASSIANI, 

2011, p. 194). 

 

Desse modo, as autoras acreditam que a ausência do professor da Escola e de 

seus saberes na formação do estagiário se faz devido a essa naturalização de “imagens” 

e “lugares” estabelecidos historicamente. Para Cassiani e Paula, tanto a própria 

academia ignora e silencia em relação aos professores, como eles próprios, que 

formados também nessas bases, constroem seus sentidos e muitas vezes se vêem 

ausentes nesse processo. 

Em seus apontamentos referentes às teses publicadas sobre Estágio 

Supervisionado - que foquem o professor supervisor de estágio - Calderano também faz 

menção, além de outras coisas, à falta de reconhecimento do professor da Educação 

Básica como formador de futuros professores. Para a autora: 
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(...) os docentes da escola básica, professores que acolhem os 

estagiários, percebem-se como formadores, e creditam à escola, um 

espaço importante de formação docente (SILVEIRA, 2008); os 

professores da escola básica se preocupam com a formação do futuro 

docente e atuam como orientadores do estagiário dando ênfase a 

questões de conduta prática, posturas e técnicas (PIMENTEL, 2010); 

o professor da escola básica não recebeu preparação específica para 

atuar como professor-colaborador no estágio e seu papel na formação 

do estagiário precisa ser reconhecido como tal, devido a sua 

importância, pois que “constitui uma referência em termos de 

segurança para o estagiário” (BENITES,2012);contraditoriamente, os 

alunos estagiários vêem os professores da escola básica como 

desmotivados em sua profissão (VALENÇUELA, 2012) 

(CALDERANO, 2013, p. 132). 

 

Segundo Calderano, o estudo de Pimentel (2010) focalizou o curso de Geografia 

e analisou as aprendizagens profissionais desenvolvidas por estagiários desse curso.  A 

autora apontou que Pimentel: 

 

(...) fez entrevistas com graduandos e com professores supervisores de 

estágio na escola básica e através desse procedimento descobriu que o 

“diálogo não foi um elemento constante e primordial para o 

desenvolvimento das aprendizagens”. De acordo com Pimentel, as 

aprendizagens dos graduandos, são, principalmente, um resultado, das 

“observações individuais dos estagiários sobre a prática didática dos 

professores da escola básica”. Ela identificou também que estes 

professores conferem maior importância aos saberes construídos na 

prática profissional, “com exceção dos saberes de conteúdo, os quais, 

segundo eles, devem ser consolidados no curso de graduação”. 

Ressalta ainda a autora que os professores da escola básica se 

percebem como orientadores dos estagiários e ressaltam, entre os 

desafios encontrados, a falta de integração com os professores da 

universidade (CALADERANO, 2013, p. 129-130). 

 

Destacamos a indicação de que a aprendizagem se deu por meio da observação e 

da experiência do professor supervisor. Para Calderano, com base nas teses de Pimentel 

(2010) e Benites (2012), a falta de uma preparação específica para orientação do estágio 

e de reconhecimento do trabalho como orientador (por parte das Instituições Superiores) 

faz com que o professor da educação básica se paute na própria experiência para a 

orientação e “como efeito dominó o estagiário acaba aprendendo “prioritariamente” 

através da observação e da experiência do outro” (CALDERANO, 2013, p. 133). 

Além da falta de preparo para a orientação, outra questão envolvendo o 

professor supervisor da Educação Básica refere-se a sua visão sobre o estagiário como 

alguém que atrapalha o desenvolvimento das atividades. Para Scalabrin e Molinari 

(2007), uma dificuldade presente no Estágio Supervisionado: 
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(...) refere-se à questão da relação entre o professor regente e aluno 

estagiário, que devem ser caracterizada por uma relação de troca de 

experiência e de respeito, os professores regentes precisam cooperar 

com seus conhecimentos, participando ativamente do processo na 

formação dos futuros professores, e nem sempre isso acontece, alguns 

ainda vêem o estagiário como alguém que ‘atrapalha’ o 

desenvolvimento das atividades (SCALABRINI, MOLINARI, 2007, 

p. 7). 

 

Considerando essas questões relacionadas ao estágio, defendemos assim como 

Paula e Cassiani (2011), que a aproximação e coparticipação das Universidades e das 

escolas depende da mudança de postura dos profissionais em seu desenvolvimento.  As 

autoras mencionam que: 

 

 Tal modificação passa pela necessidade de questionamento e 

(re)construção de sentidos acerca do modelo de produção do 

conhecimento, fundamentado no racionalismo técnico, duramente 

criticado na literatura especializada e cujos princípios ainda 

predominam na estruturação dos cursos de formação docente. A 

construção de novos olhares para velhas questões passa não somente 

pela escola como (co)formadora de professores, nem somente pelo 

professor da escola que deve se reconhecer nessa posição de formador 

de professores, mas também, pelos professores formadores de 

professores das universidades, que precisam repensar formas de 

interação nos estágios, que priorizem a voz desses docentes (PAULA, 

CASSIANI, 2011, p.196). 

 

Nesse sentido o professor supervisor da Escola deve ter consciência sobre a 

importância de seu trabalho tanto para a formação dos estagiários quanto dele próprio e 

compreender que esse trabalho se desenvolverá melhor por meio do diálogo e da troca 

de experiências. Segundo Scalabrin e Molinari: 

 

Nesse contexto o professor regente deve ter consciência da 

importância do trabalho coletivo, de trocar experiências, de auxiliar o 

estagiário na sua formação, pois um aprende com o outro num sistema 

de cooperação. Deve se ter como ponto de partida a discussão coletiva 

de um trabalho que comece com a realidade do aluno e desta forma o 

estagiário percebe que a coletividade implica partilha, reflexão, 

comprometimento, interatividade, formação permanente, 

colegialidade, realidade social, inclusão e ascensão social, tudo o que 

buscamos nessa sociedade da qual fazemos parte (SCALABRINI, 

MOLINARI, 2007, p. 3-4). 
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1.3.Formação continuada e desenvolvimento profissional de professores 

 

 

A formação de um professor é um processo contínuo. O ser professor envolve a 

formação inicial, experiências pessoais de vida, experiências profissionais adquiridas 

durante as atividades docentes, entre outras. Ou seja, a formação inicial não é o único e 

nem o último processo formativo de um professor. De acordo com Selles (2002): 

 

O momento de seu ingresso ao curso de formação inicial é apenas um 

marco numa trajetória de crescimento onde, somados aos constituintes 

da história de vida deste indivíduo, irão conjugar-se conhecimentos de 

uma dada área específica, teorias pedagógicas e elementos práticos 

oriundos da atividade docente e, em conjunto, formam a base sobre a 

qual a profissão irá se alicerçar (SELLES, p.2). 

 

Ao considerarmos que a formação inicial não é única e nem suficiente no 

processo de formação de professores, assim como (Shulman, 1987; Pessoa de Carvalho 

& Gil-Perez, 1992; Carrascosa, 1996; Furió, 1994), voltamos nossa atenção, para a 

formação continuada de professores. Para Lima: 

 

Nessa perspectiva, um primeiro aspecto a ser considerado é que, o 

processo formativo dos professores é inconclusivo. Supõe dizer que 

não se fecha com o fim da formação inicial, visto que, a partir deste 

patamar, é que de fato se inicia a prática profissional do/a professor/a, 

tornando-se indispensável a questão da formação continuada, esta, no 

caso, configurando-se como um processo que se efetiva mediado pela 

ação-prático-pedagógica do professor. Assim concebidas, formação 

inicial e continuada, são consideradas momentos interdependentes e 

intercomunicantes de um mesmo processo (LIMA, s/d, p.1-2). 
 

Nesse sentido, os processos de formação inicial e continuada, acompanhados às 

questões pessoais e sociais do professor, se relacionam ao processo de desenvolvimento 

profissional. Para Santos (2003): 

 

Se a formação inicial corresponde à base da aquisição de 

conhecimentos, teorias, práticas metodológicas, ao afirmar ou 

descobrir de vocações para o ensino, a formação contínua 

corresponderá ao alimentar dessa descoberta e aprendizagem, essa 

busca incessante de atualização e aperfeiçoamento, se quisermos, a 

um constante desenvolvimento. Trata-se, assim, de um 

desenvolvimento enquadrado no desenvolvimento profissional, que, 

como já vimos, mergulha as suas raízes na complexidade do próprio 
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desenvolvimento pessoal e social do indivíduo (SANTOS, 2003, p. 

40). 

 

De acordo com o Artigo 16 da Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, a 

formação continuada 

 

(...) compreende dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, 

bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e 

envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões 

pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação 

mínima exigida ao exercício do magistério na educação básica, tendo 

como principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a 

busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do 

profissional docente (BRASIL, 2015, p.13).  

 

No Parágrafo Único, a Resolução aponta que a formação continuada decorre de 

uma concepção de desenvolvimento profissional dos profissionais do magistério e deve 

levar em conta:  

 

I - os sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das 

instituições de educação básica, bem como os problemas e os desafios 

da escola e do contexto onde ela está inserida;  

II - a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento 

associados ao conhecimento, à ciência e à tecnologia;  

III - o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço-tempo que 

lhe permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática;  

IV - o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, 

capazes de contribuir para alavancar novos patamares de qualidade ao 

complexo trabalho de gestão da sala de aula e da instituição educativa 

(BRASIL, 2015, p. 14). 

 

Destacamos entre os itens mencionados a consideração do protagonismo do 

professor e o diálogo e a parceria com atores e instituições. Esse destaque se relaciona a 

nossa posição e interesse pela questão da relação entre Universidade e escola e da 

valorização dos profissionais da Educação Básica enquanto detentores de saberes e 

protagonistas nos processos formativos, tanto de formação inicial, quanto continuada. 

Para compreendermos melhor as questões envolvendo a relação Universidade e 

escola no que se refere à formação continuada, vamos nos aprofundar nos paradigmas, 

modelos, princípios e critérios que norteiam essa modalidade de formação, tendo como 

referência principal o trabalho de Santos (2003) sobre desenvolvimento profissional em 

Portugal. 
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Ao que se refere aos paradigmas de formação continuada, apresentamos o 

Quadro 2 a seguir. Nele, Santos (2003) faz uma síntese dos Paradigmas de formação 

continuada. 

 

Quadro 2 - Paradigmas de formação 

Paradigmas Características 

Da deficiência 

- “Um professor apresenta lacunas de formação 

devido à desactualização da formação inicial e à 

falta de competências práticas. 

- A formação contínua surge, assim, como uma 

acção de preenchimento de saberes e destrezas ou 

de resposta a necessidades reconhecidas como 

prioritárias, mais pela Administração Central do 

que pelos professores. 

- A determinação de áreas prioritárias (impostas 

aos professores) e a tipologia (predeterminada) da 

formação são algumas das características deste 

paradigma em que prevalece a lógica da 

administração.” 

Do crescimento - “A formação contínua do professor [situa-se] 

numa lógica de experiência pessoal e numa 

finalidade de desenvolvimento profissional. 

- Valoriza-se a experiência pessoal e profissional 

dos professores que assumem um papel activo no 

seu processo de formação.” 

Da mudança - “A formação é perspectivada como um processo 

de negociação e colaboração dentro de um espaço 

aberto que é a escola e em função da necessidade 

de reorientar os saberes e competências do 

professor.” 

Da solução de problemas - “Parte-se do princípio de que a escola é um local 

onde emergem constantemente problemas que 

serão melhor solucionados quando diagnosticados 

pelos professores,que são os actores que mais 

directamente intervêm nas situações educativas 

reais.” 

Fonte: (SANTOS, 2003, p. 49) 

  

Consideremos os apontamentos de Pacheco e Flores sobre esses paradigmas: 

 

Em termos de finalidade da formação, tanto o paradigma baseado na 

compensação de deficiências, como o assente na solução de problemas 

visam o aperfeiçoamento do professor e a melhoria educativa na 

escola; b) a diferença entre eles reside em que a fonte justificativa da 

formação e a sua credibilidade é extrínseca ao professor ou à escola, 

no caso do paradigma da deficiência, ao passo que, na outra 

perspectiva, ela é interna; c) em termos de finalidade da formação, os 

paradigmas baseados no crescimento/desenvolvimento de novas 

potencialidades próprias e o processo de mudança visam à 

reorientação do professor e da escola; d) a sua diferença assenta no 

caráter intrínseco (paradigma do crescimento) ou extrínseco 

(paradigma da mudança) da fonte estimuladora e propiciadora da 

formação. (PACHECO, FLORES, 1999 apud SANTOS, 2003, p. 50). 
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No que se refere aos Modelos da formação continuada, observamos em Santos 

(2003) uma variedade de Modelos. O Quadro 3 apresenta alguns desses modelos. 

 

Quadro 3 – Modelos de formação 

Modelos Características 

Centrado nas Aquisições 

- “Formar (...) implica adquirir (ou aperfeiçoar) 

determinados saberes ou técnicas cuja finalidade 

consiste em garantir um nível definido de 

competência. 

- Deste modo, o processo de formação organiza-se 

em função de resultados a obter, obedecendo a 

uma lógica racional. 

- Trata-se de um dos modelos mais enraizados nas 

instituições em que os conteúdos e os objectivos, 

predeterminados por quem concebe a formação, 

são uma realidade exterior ao formando, 

prevalecendo uma relação hierárquica entre teoria 

e prática. 

- Neste sentido, encara-se o formando como 

objecto de formação.” 

Centrado no Processo 

- “A formação é conceptualizada de modo mais 

flexível incluindo todo o tipo de experiências 

realizadas durante o processo formativo.  

- Por conseguinte, o formando é visto como um 

agente da sua própria formação, realçando-se o 

significado e a singularidade das situações 

formativas com as quais continuamente aprende. 

- Daí a ênfase ser colocada no processo e não nos 

resultados da formação.” 

Centrado na Situação 

- “O objectivo da formação consiste em saber 

analisar e interrogar-se sobre a realidade, pelo que 

a prática assume uma importância crucial no 

processo formativo. 

- Deste modo, o formando empreende um trabalho 

sobre si próprio em função das situações que 

enfrenta, mediante um processo de reestruturação 

do conhecimento num contexto prático. 

- Nesta perspectiva, o formando é encarado como 

observador/analista, pelo que a confrontação e a 

interrogação sobre a realidade na qual vai actuar 

constituem estratégias importantes.” 

Fonte: (SANTOS, 2003, p.50) 

 

Para Santos (2003), a formação continuada pode se guiar por três critérios 

(pessoal, profissional e organizacional), conforme revela o Quadro 4. 
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Quadro 4 - Três critérios que perspectivam a formação contínua 

Pessoal Profissional Organizacional 

- necessidades de 

autodesenvolvimento; acção de 

desenvolvimento psicológico de 

adultos, procurando alcançar 

níveis de autoconhecimento mais 

elaborados e proporcionar níveis 

mais elaborados de 

conhecimento acerca da 

realidade; 

- necessidades profissionais: 

• individuais (satisfação 

profissional, progressão na 

carreira e valorização 

curricular); 

• grupo (sentido de pertença a 

um grupo profissional, 

partilhando uma cultura 

comum); 

- necessidades contextuais da 

escola;  

- necessidades que reflectem 

uma adequação às mudanças 

sociais, económicas e 

tecnológicas; 

- necessidades que se orientam 

para a melhoria do sistema 

educativo em geral; 

- necessidades formativas como 

forma de resposta à 

desactualização da formação 

inicial. 

Fonte: (SANTOS, 2003, p.51) 

 

Para a autora, baseada em Pacheco e Flores (1999), as necessidades apresentadas 

anteriormente apontam três diferentes modelos de formação contínua de professores: 

administrativo, individual e de colaboração social. Esses estão apresentados nos 

Quadros 5, 6 e 7, respectivamente. 

 

Quadro 5 – Modelo Administrativo de Formação 

 Características Críticas 

Modelo 

Administrativo 

(ou 

transmissivo) 

- necessidades contextuais da 

escola; 

- necessidades que reflectem 

uma adequação às mudanças 

sociais, económicas e 

tecnológicas; 

- necessidades que se orientam 

para a melhoria do sistema 

educativo em geral; 

- necessidades formativas 

como forma de resposta à 

desactualização da formação 

inicial. 

- “Reflecte uma formação 

fragmentada, que não corresponde a 

necessidades concretas dos 

professores e não incide 

directamente na prática lectiva, uma 

formação colectiva em que o 

professor é um receptor passivo e 

uma formação de cariz 

administrativo, onde a presença do 

professor é mais importante que a 

sua participação.” 

- Enquadra-se numa “lógica de 

desenvolvimento do sistema 

educativo que tem por finalidade 

preparar os professores para as 

mudanças desejadas ou para a 

inovação perspectivada 

tecnologicamente”; 

- “Este tipo de formação tem servido, 

grosso modo, para a actualização dos 

professores no âmbito das ciências 

da especialidade e das ciências da 

educação.” 
Fonte: (SANTOS, 2003, p.52) 
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Quadro 6 – Modelo Individual de Formação 

 Características Críticas 

Modelo Individual 

- Formação perspectivada num 

sentido duplo: 

• autoformação (cada professor é o 

sujeito e objecto de formação);  

• heteroformação (um grupo de 

professores elabora projectos 

formativos, dinamizados por um 

formador/animador – também 

professor); 

- Ênfase nas necessidades 

individuais dos professores 

(identificadas como 

verdadeiramente suas, susceptíveis 

de um processo formativo que 

possa conduzir a significativas 

mudanças ao nível da prática 

lectiva); 

- Modelo de formação centrado 

na escola e nas necessidades 

individuais dos professores. 

Fonte: (SANTOS, 2003, p.52) 

 

Quadro 7 – Modelo De Colaboração Social de Formação 

 Características Críticas 

Modelo 

De Colaboração 

Social (ou de 

parceria 

e de ligação das 

escolas às 

instituições de 

ensino superior 

ou de 

aprendizagem 

cooperativa) 

- Resulta da interacção dos modelos 

administrativo e individual;  

- A formação é “uma arena social, 

com muitos actores envolvidos e 

cada um deles com 

responsabilidades específicas de 

formação”; 

- “De entre os vários actores 

envolvidos, destacam-se os 

professores a quem se reconhece 

uma participação directa e uma 

coresponsabilidade pelo processo 

formativo; as instituições de ensino 

superior que têm a legitimidade 

conceptual e metodológica para 

organizar a formação centrada na 

escola os serviços centrais e/ou 

regionais do Ministério que 

assumem a responsabilidade 

política de determinar os critérios e 

parâmetros globais de formação 

contínua”. 

- Formação contínua enquadra-se 

numa lógica do desenvolvimento 

profissional do professor, de 

acordo com o princípio da 

articulação dos saberes práticos 

com os saberes teóricos. 

Fonte: (SANTOS, 2003, p.53) 

 

Dentre os modelos apresentados, evidenciamos o de colaboração social que 

possibilita o desenvolvimento profissional do professor por meio da interação entre as 
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instituições, ou seja, entre Universidade e Escola, reconhecendo a responsabilidade de 

todos nesse processo. 

Concordamos neste sentido com Pacheco e Flores (1999), uma vez que, para 

eles “um programa de formação contínua deve potencializar a colaboração dos diversos 

atores do sistema educativo e a realização de projetos de investigação-ação-formação 

orientados para o desenvolvimento profissional do professor” (PACHECO; FLORES, 

1999 apud SANTOS, 2003, p. 53). 

 Entendemos que, assim como no Estágio Supervisionado, a cooperação entre as 

instituições ainda é um objetivo a ser alcançado. O que muito se tem visto é a 

elaboração de projetos de formação continuada pautados no modelo Administrativo, no 

qual a Instituição, no caso a Universidade, realiza cursos de curta duração baseados no 

paradigma da deficiência, ou seja, com o intuito de oferecer aos professores uma 

formação que supra suas lacunas formativas e sua desatualização prática. 

O relatório sobre formação continuada, elaborado pela Fundação Victor Civita, 

também aponta para essa ideia arraigada da formação continuada como forma de suprir 

deficiências, déficits: 

 

Uma ideia bastante arraigada na Formação Continuada é a de que ela 

se faz necessária em razão de a formação inicial apresentar muitas 

limitações e problemas, chegando, em muitos casos, a ser de extrema 

precariedade. Nesse sentido, a Formação Continuada decorre da 

necessidade de suprir as inadequações deixadas pela formação inicial, 

que repercutem fortemente no trabalho docente. Em outras palavras, 

defende-se que a Formação Continuada precisa formar um professor 

carente de conhecimentos gerais e pedagógicos e com poucas 

habilidades didáticas. Segundo os defensores desse modelo de 

“déficit”, a situação agrava-se diante das demandas educacionais de 

sociedades tão complexas (FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, 2011, 

p.3). 

 

 A questão que nos chama a atenção não é apenas o fato do modelo se basear “no 

déficit” ou “na deficiência”, o maior problema que se pode verificar é a relação 

unidirecional dessa formação, planejada e elaborada pelas instituições sem muitas vezes 

levar em consideração o que os professores têm a dizer.  Isso também é colocado pelo 

relatório da Fundação Victor Civita: 

 

Nessa visão – a do déficit –, muito embora o foco esteja na construção 

de novos modos de ser e de atuar na sala de aula, os docentes não são 

vistos como sujeitos em busca de aprimoramento pessoal profissional, 

mas como objetos de ações de capacitação. De fato, a proposta do 
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déficit pressupõe que os professores nada têm a dizer em termos do 

que é necessário para aprimorar sua formação e, por esse motivo, não 

há razão para consultá-los acerca do que precisam ou no que esperam 

ser capacitados (FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, 2011, p.18). 

 

Não defendemos aqui a formação centrada apenas na figura do professor como 

ocorre em alguns estudos, apostamos numa formação colaborativa, onde ambas - 

instituições e sujeitos - participem do processo se formando numa relação baseada no 

diálogo e troca de saberes. Entendemos que existem objetivos distintos para a formação 

continuada e não queremos dizer, por exemplo, que a formação baseada na deficiência 

não seja importante ou não possua objetivos. Consideramos que qualquer que seja o 

objetivo a ser alcançado pela ação formativa, o principal é que essa ocorra em regime 

colaborativo entre seus atores. 

Assim como Santos (2003), entendemos que essa cooperação será difícil de ser 

alcançada e necessitará do envolvimento dos professores. Para a autora: 

 

Uma prática de anos onde predominou a ação individual não é 

facilmente substituída por hábitos de cooperação, sobretudo se os 

professores não reconhecerem a sua necessidade. Os professores só 

poderão aderir de forma responsável, se forem vendo reconhecidos os 

seus interesses e escutadas as suas reais dificuldades e necessidades, 

no sentido de discutir e refletir sobre possíveis soluções, integrando 

um projeto coerente de formação (SANTOS, p. 53-54). 

 

Como já mencionamos anteriormente, tanto a formação inicial como a formação 

continuada é parte de um processo formativo mais amplo, o de desenvolvimento 

profissional. Por esse motivo, buscaremos no próximo tópico tratar especificamente 

deste conceito. 

 

 

1.3.1. O conceito de Desenvolvimento Profissional 

 

 

A ideia de desenvolvimento profissional está, no senso comum, associada a 

conceitos como aperfeiçoamento, formação contínua, atualização, progresso. No 

entanto, como já vimos, o desenvolvimento profissional compreende um processo 

formativo mais amplo. Segundo Ponte (1998) existem algumas diferenciações entre o 

desenvolvimento profissional e a formação profissional. Segundo o autor: 
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Em primeiro lugar, a formação está muito associada à ideia de 

“frequentar” cursos, enquanto que o desenvolvimento profissional 

ocorre através de múltiplas formas, que incluem cursos mas também 

actividades como projectos, trocas de experiências, leituras, reflexões, 

etc. Em segundo lugar, na formação o movimento é essencialmente de 

fora para dentro, cabendo ao professor assimilar os conhecimentos e a 

informação que lhe são transmitidos, enquanto que no 

desenvolvimento profissional temos um movimento de dentro para 

fora, cabendo ao professor as decisões fundamentais relativamente às 

questões que quer considerar, aos projectos que quer empreender e ao 

modo como os quer executar. Em terceiro lugar, na formação atende-

se principalmente àquilo em que o professor é carente e no 

desenvolvimento profissional dá-se especial atenção às suas 

potencialidades. Em quarto lugar, a formação tende a ser vista de 

modo compartimentado, por assuntos ou por disciplinas enquanto o 

desenvolvimento profissional implica o professor como um todo nos 

seus aspectos cognitivos, afectivos e relacionais. Finalmente, a 

formação parte invariavelmente da teoria e frequentemente não chega 

a sair da teoria, ao passo que o desenvolvimento profissional tende a 

considerar a teoria e a prática de uma forma interligada (PONTE, 

1998, p.2). 

 

Para o autor o desenvolvimento profissional envolve a combinação de processos 

formais e informais. Nesse sentido: 

 

O professor deixa de ser objecto para passar a ser sujeito da formação. 

Não se procura a ‘normalização’ mas a promoção da individualidade 

de cada professor. Dá-se atenção não só aos conhecimentos e aos 

aspectos cognitivos, para se valorizar também os aspectos afectivos e 

relacionais do professor (PONTE, 1998, p. 2).  

 

 Outro destaque na concepção de desenvolvimento profissional de Ponte é a 

importância dada aos contextos colaborativos e ao elemento individual. Segundo ele 

 

No desenvolvimento profissional há um importante elemento 

colectivo e um não menos importante elemento individual. Por um 

lado, o desenvolvimento profissional é favorecido por contextos 

colaborativos (institucionais, associativos, formais ou informais) onde 

o professor tem oportunidade de interagir com outros e sentir-se 

apoiado, onde pode conferir as suas experiências e recolher 

informações importantes. Não é por acaso que a realização de um 

projecto é, normalmente, uma actividade que envolve todo um grupo 

de professores. Mas, por outro lado, o desenvolvimento profissional 

de cada professor é algo que é da sua inteira e total responsabilidade. 

Investir na profissão, agir de modo responsável, definir metas para o 

seu progresso, fazer balanços sobre o percurso realizado, reflectir com 

regularidade sobre a sua prática, não fugir às questões incómodas, mas 

enfrentá-las de frente, são atitudes que importa valorizar. Estas 
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atitudes podem ser mais ou menos favorecidas pelo contexto exterior 

mas, mesmo nas condições mais difíceis, estão sempre ao alcance de 

todo o professor (PONTE, 1998, p.10-11, grifo do autor). 

 

 Ponte ainda menciona que o professor necessita de competências teóricas e 

competências na relação teórica-prática, já que: 

 

Na sua prática educativa, o professor deve ser capaz de agir e, muitas 

vezes, de agir em situações de grande pressão. Podemos dizer que a 

chave da competência profissional é a capacidade de equacionar e 

resolver — em tempo oportuno — problemas da prática profissional. 

Isso exige não só competências teóricas e competências práticas, mas 

também competências na relação teoria-prática. Para a nossa 

discussão, podemos organizar as ideias em torno de três pólos: (a) a 

formação científico-cultural, (b) o conhecimento profissional e (c) a 

identidade profissional (PONTE, 1998, p.4, grifo do autor). 

 

A formação científico-cultural, apontada pelo autor, refere-se à capacitação na 

área da especialidade que o professor irá ensinar. Segundo o autor, ela é 

“indiscutivelmente fundamental.” (PONTE, 1998, p.4) 

O conhecimento profissional está associado à base experiencial. Ele é  

 

(...) decisivo para o desempenho da sua atividade profissional. Este 

conhecimento tem numerosas facetas e dimensões, orientando e 

regulando a prática profissional. Trata-se de um conhecimento situado 

(como, de resto, todo o conhecimento) e, portanto, estreitamente 

ligado ao contexto onde o professor trabalha (PONTE et al, 2001, p. 

3).  

 

Ainda de acordo com o autor “ele é constantemente elaborado e reelaborado pelo 

professor, em função dos seus contextos de trabalho e das necessidades decorrentes das 

situações que vai enfrentando” (PONTE, 1998, p.5). Este conhecimento se relaciona em 

três vertentes: 

 

(a) uma vertente didáctica, associada à prática lectiva, (b) uma 

vertente organizacional, associada à participação das diversas 

esferas da vida da escola e da sua relação com a comunidade, e (c) 

uma vertente pessoal, associada ao modo como o professor encara 

e promove o seu próprio desenvolvimento profissional (PONTE, 

1998, p.4). 
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Portanto, para o autor, o conhecimento profissional não relaciona apenas ao 

conhecimentos dos conteúdos ou de teorias educacionais, mas se relaciona a aspectos 

ligados ao saber-fazer e o saber-ser.  Desse modo, 

 

(...) o conhecimento profissional do professor é, assim, acima de tudo, 

orientado para uma atividade prática, embora se apoie em 

conhecimentos de natureza teórica e também de natureza social e 

experiencial (sobre os alunos, a dinâmica da aula, os valores e a 

cultura da comunidade envolvente, a comunidade escolar e 

profissional, etc.) (PONTE, 2012, p. 3). 

 

Ponte (1994) se refere aos estudos Freema Elbaz (1983). Segundo Ponte, autora 

considera o conhecimento profissional um: 

 

(...) conhecimento essencialmente prático que resulta da integração de 

saberes experienciais e saberes teóricos (relativos à sua disciplina de 

ensino, ao desenvolvimento da criança, à aprendizagem e à teoria 

social) "integrados pelo professor individual em termos de valores e 

crenças pessoais e orientados para a sua situação prática” (p. 5). Este 

conhecimento inclui assim a percepção de diferentes estilos de 

aprendizagem, interesses, necessidades, pontos fortes e pontos fracos 

dos alunos e um repertório de técnicas de ensino e formas de gerir a 

sala de aula. Inclui também o conhecimento da estrutura social da 

escola e o que esta requer para a sobrevivência e o sucesso, bem como 

o conhecimento da comunidade em que a escola se insere e o que ela 

rejeita ou é capaz de aceitar (PONTE, 1994, p. 9-10). 

 

Já no que se refere à identidade profissional, Ponte aponta que os aspectos que 

contribuem e se associam a ela são a forma como se entra na profissão e a cultura 

profissional. Segundo o autor, a cultura profissional “é marcada, por exemplo, pelo 

modo como os professores encaram o seu quotidiano profissional, incluindo o seu 

horário de trabalho, as suas responsabilidades perante os alunos, as suas relações com os 

colegas e as suas relações com o sistema educativo” (PONTE, 1998, p.6). 

Ponte reconhece que “o trabalho investigativo em questões relativas à prática 

profissional é necessário para o desenvolvimento profissional do professor”. O autor 

aponta: 

 

Considero que é de grande importância estabelecer uma forte ligação 

entre as ideias de formação e de investigação. Isso pode ser feito de 

duas maneiras: (a) implicando os que realizam investigação na 

actividade de formação e levando-os a valorizar aí as questões, 

resultados e sobretudo processos do seu próprio trabalho de 

investigação; e (b) trazendo para o terreno da formação o espírito e os 
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processos próprios da actividade investigativa (PONTE, 1998, p.9-

10). 

 

 Além de Ponte, outros autores trabalham com o conceito de desenvolvimento 

profissional, entre eles, García (1999). O autor apresenta diferentes modelos de 

desenvolvimento profissional em função da orientação conceitual, sendo eles: 

autoformação, reflexão, apoio profissional e supervisão, desenvolvimento curricular, 

formação centrada na Escola, cursos de formação e investigação.  

 Também segundo a abordagem do autor, a reflexão pode ser considerada como 

uma estratégia para o desenvolvimento profissional, uma vez que: 

 

(...) qualquer estratégia que pretenda proporcionar a reflexão 

consiste em desenvolver nos professores competências 

metacognitivas que lhes permitam conhecer, analisar, avaliar e 

questionar a sua própria prática docente, assim como os 

substratos éticos e de valor a ela subjacentes (GARCIA, 1999 

apud SANTOS, 2003, p. 140). 

 

 Garcia também aponta a possibilidade de desenvolvimento profissional através da 

investigação. Esta modalidade baseia-se no conceito de investigação-ação, onde: 

 

(...) o professor é concebido como uma pessoa capaz de reflectir sobre 

a sua própria actividade docente, que pode identificar e diagnosticar 

problemas da sua própria prática, capaz de levar acabo o que Schön 

denomina reflexão-na-acção (Schön, 1987). Ao reflectir sobre a sua 

própria prática, ao identificar e diagnosticar problemas que nela 

ocorrem, ao se colocar intencionalmente a possibilidade de intervir em 

tal situação utilizando metodologias apropriadas, o professor converte-

se em investigador da sua própria prática, desenvolve o seu 

profissionalismo e competência epistemológica (Gimeno, 1983) 

(GARCÍA, apud SANTOS, 2003, p.154). 

 

A investigação-ação, neste sentido, teria: 

 

(...) o objectivo de contribuir para melhorar a profissionalidade do 

professor, através de um aprofundamento da sua capacidade de análise 

crítica das condições em que desenvolve o seu trabalho com os alunos, 

os outros professores, assim como das pressões e limitações que as 

estruturas sociais e institucionais exercem na sua actividade docente 

(Stevenson, 1991). Para tal, uma das condições consiste em 

desenvolver a capacidade de auto-análise e de autoreflexão, porque 

«na acção profissional coexistem a acção e o discurso sobre a acção. 

Sabe-se que os professores podem conseguir ser melhores 

profissionais reflectindo sobre o que fazem (Zabalza, 1987)’ 

(GARCIA, apud SANTOS, 2003, p.154). 
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Nesta pesquisa adotamos a ideia de desenvolvimento profissional como um 

processo contínuo da formação de um professor. Neste sentido, o “ser professor” 

envolve a formação inicial, a formação continuada, experiências pessoais, experiências 

profissionais, entre outras, adquiridas ao longo da vida. Acreditamos nos apontamentos 

de autores que defendem que a investigação e a reflexão realizadas em espaços 

colaborativos podem ser significativas nesse processo. Desse modo, ressaltamos para a 

importância da relação entre Universidade e Escola para o Desenvolvimento 

Profissional de professores tanto no que trata da formação continuada quanto no que se 

refere à formação inicial no estágio supervisionado e no Pibid. 

Considerada a importância da relação entre Universidade e Escola para o 

Desenvolvimento Profissional de professores, apresentaremos no próximo capítulo o 

Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (Pibid). 
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CAPÍTULO II - PIBID: DIRETRIZES, FORMAÇÃO DOCENTE E 

PROFESSOR SUPERVISOR 

 

 

2.1. Diretrizes do Pibid 

 

 

Em maio de 2007 o Ministério da Educação lançou um Relatório intitulado 

“Escassez de professores no Ensino Médio: Propostas estruturais e emergenciais”. Ele 

resultou de uma série de levantamentos e debates realizados no âmbito da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. O relatório apresenta um 

diagnóstico a respeito do Ensino Médio no país e dá destaque à escassez de professores.  

Segundo o relatório  

 

(...) observa-se que o número de jovens interessados em ingressar na 

carreira do magistério é cada vez menor em decorrência dos baixos 

salários, das condições inadequadas de ensino, da violência nas 

escolas e da ausência de uma perspectiva motivadora de formação 

continuada associada a um plano de carreira atraente (BRASIL, 2007, 

p. 17). 

 

Após a apresentação do diagnóstico, o relatório aponta “recomendações de curto 

e de médio prazo que ajudem a minimizar o risco do apagão”, ou seja, a minimizar o 

risco da falta de professores (BRASIL, 2007, p. 17). Como uma das soluções 

estruturais, o relatório indica a criação de bolsas de incentivo à docência. De acordo 

com o documento: 

 

De imediato, o MEC deverá implantar um Programa de bolsas de 

incentivo à docência para os alunos desses cursos, nos mesmos 

moldes da iniciação científica, que tanto vem contribuindo para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país. Essa atitude 

significa valorizar o futuro professor e despertar a motivação das 

universidades pela educação básica, e também aumentaria a demanda 

pelos cursos de Licenciatura, com impacto direto na qualidade 

discente (BRASIL, 2007, p. 22) 
  

Verifica-se que esse relatório foi o passo inicial para a implementação do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). Uma vez que, o 

Programa passou a ser visto como uma alternativa para lidar com o problema de 

escassez de professores no Ensino Médio. 
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Após essa indicação, ainda no mesmo ano, o Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (Pibid) foi instituído a partir da Portaria Normativa Nº 38, de 

12 de dezembro de 2007. Segundo o Art. 1o da portaria, o Programa deveria ser 

instituído no âmbito do Ministério da Educação, da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE e teria como objetivos principais “fomentar a 

iniciação à docência de estudantes das instituições federais de educação superior e 

preparar a formação de docentes em nível superior, em curso presencial de licenciatura 

de graduação plena, para atuar na educação básica pública” (BRASIL, 2007, p.39). 

Além desses objetivos, a portaria especifica outros cinco em seu parágrafo 

primeiro: 

 

I - incentivar a formação de professores para a educação básica, 

especialmente para o ensino médio; 

II - valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela 

carreira docente; 

III - promover a melhoria da qualidade da educação básica; 

IV - promover a articulação integrada da educação superior do sistema 

federal com a educação básica do sistema público, em proveito de 

uma sólida formação docente inicial; 

V - elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação 

inicial de professores nos cursos de licenciaturas das instituições 

federais de educação superior (BRASIL, 2007a, p.39) 
 

A Portaria apontou também as áreas de conhecimento que seriam contempladas 

prioritariamente. Para o Ensino Médio foram indicadas: licenciaturas em Física, 

Química, Matemática, Biologia, para os anos finais do Ensino Fundamental: 

licenciaturas em Ciências e Matemática e de forma complementar: licenciaturas em 

Letras (Língua Portuguesa), Educação Musical e Artística; e demais licenciaturas. 

Verifica-se aí o interesse do Programa em agir sobre o problema de escassez de 

professores levantado pelo diagnóstico feito em 2007. Uma vez que, seus objetivos se 

voltam, principalmente, para o incentivo à formação inicial de professores das áreas nas 

quais a carência apresentava valores mais altos no país. 

De acordo com Nascimento (2014), o Programa “teve início efetivo nas escolas 

no ano de 2009, concedendo 3.088 bolsas” (p.31). Ainda nesse ano, um novo edital com 

10.606 novas bolsas foi lançado, as vagas foram destinadas a Instituições Federais e 

Estaduais de Ensino Superior e atingiram toda a Educação Básica. Em 2010, 3.020 

novas bolsas foram oportunizadas e instituições públicas municipais e comunitárias, 
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confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos também puderam participar do edital. 

(NASCIMENTO, 2014, p.32). 

 Em 2010, o Pibid foi institucionalizado pelo Decreto 7.219, que regulamentava o 

Programa e indicava que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) seria o órgão responsável pelo seu desenvolvimento.  De acordo com 

Nascimento, a partir deste Decreto “O PIBID passou a ser encarado como política 

estratégica de Estado para a melhoria da qualidade da formação de docentes e da 

educação de um modo geral” (2014, p. 32). 

Em dezembro de 2010, foi lançada a Portaria nº 260 com o objetivo de aprovar 

as Normas Gerais do Pibid. Nos anos seguinte, 2011 e 2012, novos editais foram 

lançados disponibilizando um maior número de bolsas. 

Verifica-se que com o passar dos anos, o Programa foi se consolidando enquanto 

política de formação de professores chegando em 2013 a ser incluído na Lei Federal de 

Diretrizes e Bases por meio da publicação da Lei nº 12.796. Essa Lei incluiu, entre 

outros, a artigo 62, parágrafo 5º: 

 

§ 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, 2013a). 
 

Ainda em 2013, foi lançado o ultimo documento oficial sobre o Pibid, a Portaria 

Nº 096, cujo objetivo de regulamentar o Pibid e revogar a Portaria Nº 260 de 30 de 

dezembro de 2010. O regulamento conta com 11 capítulos e 78 artigos que discorrem 

sobre a definição, os objetivos, as características do projeto e subprojetos, os requisitos 

para participação das Instituições de Ensino Superior, as atribuições das instituições 

envolvidas, o financiamento, as bolsas, a implementação do projeto, a comissão de 

acompanhamento do Pibid, o acompanhamento e a avaliação e a prestação de contas. 

De acordo com o Art. 2º da Portaria, o Pibid tem por “finalidade fomentar a 

iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em 

nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira” 

(BRASIL, 2013). 

O Art. 4º apresenta os objetivos do Programa: 
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I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a 

educação básica; 

II – contribuir para a valorização do magistério; 

III – elevar a qualidade da formação inicial de professores nos 

cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação 

superior e educação básica;  

IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede 

pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 

participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 

docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 

superação de problemas identificados no processo de ensino 

aprendizagem;  

V – incentivar escolas públicas de educação básica, 

mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros 

docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação 

inicial para o magistério; 

VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática 

necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações 

acadêmicas nos cursos de licenciatura;  

VII – contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram 

na cultura escolar do magistério, por meio da apropriação e da 

reflexão sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho 

docente (BRASIL, 2013, grifo meu). 

 

É importante notar que essa Portaria apresenta alguns objetivos diferentes dos 

apresentados pela Portaria Nº 38 de 2007, um deles se refere à inclusão da função dos 

professores supervisores enquanto co-formadores dos estudantes em formação inicial. 

Essa inclusão chama a atenção para a atuação que esse profissional deverá possuir em 

relação ao desenvolvimento do Programa. 

Izá (2015) elaborou dois quadros comparando as finalidades e objetivos do Pibid 

nas seis Portarias e Decretos instituídos desde sua criação em 2007 para que fosse 

possível visualizarmos melhor as alterações ocorridas nos documentos oficias desde 

então. O primeiro quadro refere-se ao comparativo das finalidades e o segundo ao 

comparativo entre os objetivos. Eles estão aqui apresentados, nos Quadros 8 e 9. 
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Fonte: (IZÁ, 2015, p.46, grifos da autora) 

 

 

 

 

 

Quadro 8: Comparativo finalidades do PIBID de acordo com Portarias e Decretos. 

 

PORTARIA 

(Finalidade da 

Portaria) 

 

PORTARIA Nº 38, de 

12/12/2007 

 

Instituir no âmbito da 

CAPES e do FNDE o 

Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID 

 

PORTARIA Nº 122, 

de 

16/09/2009 

 

Instituir no âmbito da 

CAPES o Programa 

Institucional de Bolsa 

de 

Iniciação à Docência – 

PIBID 

 

PORTARIA Nº 72, de 

09/04/2010 

 

Instituir no âmbito da 

CAPES o Programa 

Institucional de Bolsa 

de 

Iniciação à Docência – 

PIBID 

 

DECRETO Nº 

7.219, de 

24/06/2010 

 

Dispor sobre o PIBID 

 

PORTARIA Nº 

260,de 

30/12/2010 

 

Aprovar normas 

do 

PIBID 

 

PORTARIA Nº 96, 

de 

18/07/2013 

 

Aprovar regulamento 

do PIBID e revogar 

Portaria nº 260, de 

30/12/2010 

FINALIDADE DO 

PIBID DE 

ACORDO COM A 

PORTARIA 

Fomentar a iniciação à 

docência de estudantes 

das instituições federais 

de Educação superior e 

preparar a formação de 

docentes em nível 

superior, em curso 

presencial de 

licenciatura de 

graduação plena, para 

atuar na Educação 

Básica pública. 

Apoiar a iniciação à 

docência de estudantes 

de licenciatura plena 

das instituições 

federais e estaduais de 

Educação superior 

visando a aprimorar a 

formação dos docentes, 

valorizar o magistério e 

contribuir para a 

elevação do padrão de 

qualidade da Educação 

Básica. 

Apoiar a iniciação à 

docência de estudantes 

de licenciatura plena 

das instituições de 

educação superior 

federais, estaduais, 

municipais e 

comunitárias sem fins 

lucrativos visando a 

aprimorar a formação 

do padrão de qualidade 

da Educação Básica. 

Fomentar a iniciação 

à docência, 

contribuindo para o 

aperfeiçoamento a 

formação de docentes 

em nível superior e 

para a melhoria da 

qualidade da 

Educação Básica 

pública brasileira. 

Não há redação. Fomentar a iniciação 

à docência, 

contribuindo para o 

aperfeiçoamento da 

formação de docentes 

em nível superior e 

para a melhoria da 

qualidade da 

Educação Básica 

pública brasileira. 
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Quadro 9: Comparativo finalidades do PIBID de acordo com Portarias e Decretos 

PORTARIA Nº 38, 

de 12/12/2007 
PORTARIA Nº 122, de 16/09/2009 PORTARIA Nº 72, de 09/04/2010 

DECRETO Nº 7.219, de 

24/06/2010 

PORTARIA 

Nº 260, de 

30/12/2010 

PORTARIA Nº 96, de 18/07/13 

I - Incentivar a formação de 

professores para Educação 
Básica, especialmente para o 

Ensino Médio;  

II- valorizar o magistério, 
incentivando os estudantes que 

optam pela carreira;  

III- promover a melhoria da 
Educação Básica;  

IV- promover a articulação 

integrada da Educação superior 
do sistema federal com a 

Educação Básica do sistema 

público, em proveito de uma 
sólida formação docente inicial; 

V- elevar a qualidade das ações 

acadêmicas voltadas à formação 
inicial de professores nos cursos 

de licenciaturas das instituições 

federais de Educação superior. 

I - Incentivar a formação de 

professores para Educação Básica, 
contribuindo para a elevação da 

qualidade da escola pública; 

II- valorizar o magistério, 
incentivando os estudantes que optam 

pela carreira; 

III- elevar a qualidade das ações 
acadêmicas voltadas à formação 

inicial de professores nos cursos de 

licenciatura das instituições públicas 
de Educação Superior; 

IV- inserir os licenciandos no 

cotidiano de escolas da rede pública de 
Educação, promovendo a integração 

entre Educação superior e Educação 

Básica; 
V- 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 o desempenho da escola 
em avaliações nacionais, como 

Provinha Brasil, Prova Brasil, SAEB e 

ENEM, entre outras; 

VI- incentivar escolas públicas de 

Educação Básica, tornando-as 

protagonistas nos processos 
formativos dos estudantes das 

licenciaturas, mobilizando seus 

professores como co-formadores dos 
futuros professores 

I- Incentivar a formação de 

professores para Educação Básica, 
apoiando os estudantes que optam 

pela carreira docente; valorizar o 

magistério, contribuindo para a 
elevação da qualidade da escola 

pública; 

II- elevar a qualidade das ações 
acadêmicas voltadas à formação 

inicial de professores nos cursos de 

licenciatura das instituições de 
Educação superior; 

III- inserir os licenciandos no 

cotidiano de escolas da rede pública 
de Educação, Promovendo 

integração entre Educação superior 

e Educação Básica. 
IV- 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 o desempenho da 
escola em avaliações nacionais, 

como Provinha Brasil, Prova Brasil, 

SAEB e ENEM, entre outras; 

V- incentivar escolas públicas de 

Educação Básica, tornando-as 

protagonistas nos processos 
formativos dos estudantes das 

licenciaturas, mobilizando seus 

professores como co-formadores dos 
futuros professores. 

I – Incentivar a formação de 

docentes em nível superior para a 
Educação Básica; 

II – contribuir para a valorização do 

magistério; 
III – elevar a qualidade da formação 

inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a 
integração entre Educação superior 

e Educação Básica; 

IV– inserir os licenciandos no 
cotidiano de escolas da rede pública 

de Educação, proporcionando-lhes 

oportunidades de criação e 
participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e 

práticas docentes de caráter 
inovador e interdisciplinar que 

busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-
aprendizagem; 

V – incentivar escolas públicas de 

Educação Básica, mobilizando seus 
professores como coformadores dos 

futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de 
formação inicial para o magistério; 

VI – contribuir para a articulação 

entre teoria e prática necessárias à 

formação dos docentes, elevando a 

qualidade das ações acadêmicas nos 

cursos de licenciatura. 

Mesma redação 

do Decreto nº 
7.219. 

I – Incentivar a formação de docentes 

em nível superior para a Educação 
Básica; 

II – contribuir para a valorização do 

magistério; 
III – elevar a qualidade da formação 

inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração 
entre Educação superior e Educação 

Básica; 

IV – inserir os licenciandos no 
cotidiano de escolas da rede pública 

de Educação, proporcionando-lhes 

oportunidades de criação e 
participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas 

docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar que busquem a 

superação de problemas identificados 

no processo de ensino-aprendizagem; 
V – incentivar escolas públicas de 

Educação Básica, mobilizando seus 

professores como co-formadores dos 
futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de 

formação inicial para o magistério; 
VI – contribuir para a articulação 

entre teoria e prática necessárias à 

formação dos docentes, elevando a 

qualidade das ações acadêmicas nos 

cursos de licenciatura; 

VII – contribuir para que os 
estudantes de licenciatura se insiram 

na cultura escolar do magistério, por 

meio da apropriação e da reflexão 
sobre instrumentos, saberes e 

peculiaridades do trabalho docente. 

Fonte: (IZÁ, 2015, p.49, grifos da autora) 
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Os objetivos apresentados pela última Portaria, a Nº 096, indicam que o Pibid 

deve colaborar para a formação de professores através da interação entre Escola e 

Universidade. Para isso são concedidas bolsas nas modalidades seguintes:  

 

I – coordenação institucional, para o professor de licenciatura que 

coordena o projeto Pibid na IES; 

II – coordenação de área de gestão de processos educacionais, para o 

professor de licenciatura que auxilia o coordenador institucional na 

gestão do projeto na IES;  

III – coordenação de área, para o professor de licenciatura que 

coordena o subprojeto; 

IV – supervisão, para o professor da escola pública de educação 

básica; 

V – iniciação à docência, para o estudante de licenciatura (BRASIL, 

2013). 
 

Os deveres de todos os bolsistas também são definidos pela Portaria. Destaca-se 

os deveres dos professores supervisores e dos estudantes bolsistas, principais focos 

desta pesquisa. O Art. 42 define como deveres do professor supervisor: 

 

I – elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades dos bolsistas de 

iniciação à docência; 

II – controlar a frequência dos bolsistas de iniciação à docência na 

escola, repassando essas informações ao coordenador de área;  

III – informar ao coordenador de área eventuais mudanças nas 

condições que lhe garantiram participação no Pibid; 

IV – atentar-se à utilização do português de acordo com a norma culta, 

quando se tratar de comunicação formal do Programa ou demais 

atividades que envolvam a escrita;  

V – participar de seminários de iniciação à docência do Pibid 

promovidos pelo projeto do qual participa; 

VI – informar à comunidade escolar sobre as atividades do projeto; 

VII – enviar ao coordenador de área quaisquer relatórios e 

documentos de acompanhamento das atividades dos bolsistas de 

iniciação à docência sob sua supervisão, sempre que solicitado; 

VIII – participar das atividades de acompanhamento e avaliação do 

Pibid definidas pela Capes; 

IX – manter seus dados atualizados na Plataforma Freire, do MEC; 

X – assinar termo de desligamento do projeto, quando couber; 

XI - compartilhar com a direção da escola e seus pares as boas 

práticas do Pibid na perspectiva de buscar a excelência na formação 

de professores; e 

XII - elaborar e desenvolver, quando possível, projetos 

interdisciplinares que valorizem a intersetorialidade e a conexão dos 

conhecimentos presentes da educação básica (BRASIL, 2013). 
 

Já os deveres dos bolsistas são definidos pelo Art. 43: 
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I – participar das atividades definidas pelo projeto;  

II – dedicar-se, no período de vigência da bolsa a, no mínimo, 8 horas 

semanais às atividades do Pibid, sem prejuízo do cumprimento de seus 

compromissos regulares como discente;  

III – tratar todos os membros do Programa e da comunidade escolar 

com cordialidade, respeito e formalidade adequada;  

IV – atentar-se à utilização da língua portuguesa de acordo com a 

norma culta, quando se tratar de comunicação formal do Programa; 

V – assinar Termo de Compromisso do Programa; 

VI – restituir à Capes eventuais benefícios recebidos indevidamente 

do Programa, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU);  

VII – informar imediatamente ao coordenador de área qualquer 

irregularidade no recebimento de sua bolsa; 

VIII – elaborar portfólio ou instrumento equivalente de registro com a 

finalidade de sistematização das ações desenvolvidas durante sua 

participação no projeto; 

IX – apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu 

trabalho, divulgando-os nos seminários de iniciação à docência 

promovidos pela instituição; 

X – participar das atividades de acompanhamento e avaliação do Pibid 

definidas pela Capes; 

XI – assinar termo de desligamento do projeto, quando couber 

(BRASIL, 2013). 
 

Ao observamos os deveres dos professores supervisores apresentados 

anteriormente pelo documento oficial verificamos que não há menção ao papel dos 

professores na elaboração didática das atividades a serem desenvolvidas, menciona-se 

que eles a devem realizar, mas o foco está sobre questões envolvendo a avaliação e 

acompanhamento dos estudantes bolsistas, participação em atividades acadêmicas e 

questões burocráticas. 

No que se refere aos deveres dos bolsistas há também uma questão interessante, 

eles não apontam para o papel do bolsista enquanto responsável pela elaboração de 

atividades, seu papel é “participar das atividades definidas pelo projeto”. Esse 

apontamento nos faz pensar: Qual o papel do bolsista? Apenas seguir atividades já 

definidas pela universidade representada pelo coordenador?   

Verifica-se que os estudantes bolsistas se relacionam diretamente com o 

professor supervisor. Ele deverá, entre outras coisas, elaborar, desenvolver e 

acompanhar as atividades desenvolvidas pelo estudante bolsista para/na escola. O 

estudante bolsista e professor supervisor se relacionam com o professor coordenador de 

área que deverá colaborar para o desenvolvimento das atividades do Programa com base 

em seus deveres, os quais destaco: “elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades 

previstas no subprojeto” e “orientar a atuação dos bolsistas de iniciação à docência 

conjuntamente com os supervisores das escolas envolvidas” (BRASIL, 2013). O 
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professor coordenador de área se relaciona com os professores responsáveis pela 

coordenação institucional e pela coordenação de área de gestão de processos 

educacionais. Eles são responsáveis pelo projeto institucional da IES. 

Nascimento (2014) faz um esquema que nos ajuda a compreender melhor as 

relações estabelecidas no âmbito do Programa: 

 

 

Figura 2: Organização do Pibid.  

 Fonte: (NASCIMENTO, 2014, p.37).  

 

De acordo com dados apresentados pela CAPES, em 2014 o Pibid contava com 

a participação de 284 IES públicas e privadas, destas mais de um terço estavam 

localizadas na região Sudeste do país conforme mostra o Quadro 10. Ele apresenta 

dados, que incluem além de projetos institucionais direcionados para a Educação Básica 

em geral, projetos institucionais do Pibid Diversidade4. 

O Programa possuía 2.297 subprojetos das mais diversas áreas. Desses, 834 

eram subprojetos voltados para área científica5, o que significa 27% do total de 

subprojetos. 

Os últimos dados disponibilizados no site da Capes indicam um total de 90.254 

bolsas distribuídas entre licenciandos, professores supervisores e coordenadores (área, 

institucional e área de gestão de processos educacionais) conforme mostra o Quadro 11. 

                                                           
4O Pibid Diversidade concede bolsas a estudantes matriculados em cursos de licenciatura nas áreas 

Intercultural Indígena e Educação do Campo, para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas em 

escolas de Educação Básica indígenas e do campo (incluído as escolas quilombolas, extrativistas e 

ribeirinhas) (NASCIMENTO, 2014, p. 32). 
5Ciências, Física, Química, Biologia, Educação no campo – Ciências da Natureza, Intercultural indígena – 

Ciências da Natureza e Interdisciplinares 
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Quadro 10: Número de IES e projetos participantes do Pibid em 2014 

Região IES Projetos Pibid 
Projetos Pibid 

Diversidade 
Total de Projetos 

Centro-Oeste 21 21 5 26 

Nordeste 56 56 10 66 

Norte 27 27 5 32 

Sudeste 114 114 3 117 

Sul 66 66 6 72 

Total 284 284 29 313 

Fonte: <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados>. Acesso em 25 

mar. de 2015 

 

 

Quadro 11: Número bolsas concedidas pelo Pibid em 2014 

Tipo de bolsa Pibid Pibid Diversidade Total 

Iniciação a Docência 70.192 2.653 72.845 

Supervisão 11.354 363 11.717 

Coordenação de Área 4.790 134 4.954 

Coordenação de Área de 

Gestão 
440 15 455 

Coordenação 

Institucional 
284 29 319 

Total 87.060 3.194 90.524 

Fonte: <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados>. Acesso: 25 mar. 

de 2015 

 

Vimos que as dimensões alcançadas pelo Programa cresceram desde sua criação, 

o que possibilitou que ele se tornasse uma política de formação de professores bastante 

reconhecida. Esse crescimento e reconhecimento o colocaram como centro de muitas 

discussões e pesquisas. Esse também é nosso trabalho, pesquisar quais as contribuições 

do Pibid Física da UFSJ para a formação inicial e o desenvolvimento profissional de 

professores, tendo como foco a atuação do professor supervisor. 
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Em nosso próximo tópico traremos algumas discussões relacionadas à formação 

de professores no âmbito do Pibid a partir de contribuições realizadas por trabalhos já 

publicados sobre o tema.  Nosso objetivo é obter uma visão mais ampla sobre a temática 

com base nas seguintes questões: Como vem sendo avaliado o Pibid? Quais críticas, 

sugestões e impactos são indicados? Quais são as contribuições do Pibid para a 

formação de professores?  

 

 

2.2. O Pibid a partir das vozes de outros autores 

 

 

Em setembro de 2014, a Fundação Carlos Chagas publica o texto “Um estudo 

Avaliativo sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid)”. O 

estudo foi produzido a pedido da Capes que em 2013 propôs uma avaliação externa do 

Pibid. Por meio de projeto firmado entre o MEC e a Unesco, foram convidados os 

professores Bernadete A. Gatti, Marli E. D. A. André, Nelson A. S. Gimenes e 

Elaurizete Ferragut. O estudo por eles desenvolvido buscou compreender melhor o 

papel do Pibid, avaliando seus significados junto aos participantes desse processo por 

meio da análise de questionários enviados pela interface do Google Drive. 

Participaram da pesquisa, respondendo aos questionários, 1486 professores 

coordenadores de área, 2074 professores supervisores, 332 professores coordenadores 

institucionais e 16223 estudantes bolsistas.  

A partir da análise dos questionários, o estudo pontuou as convergências 

encontradas entre as apreciações feitas pelos participantes no que se refere às 

contribuições, às críticas e às sugestões ao Pibid. As críticas apontadas pelo estudo são: 

 

• Não valorização acadêmica nas avaliações oficiais (especial da 

Capes) das atividades desenvolvidas pelos professores no Pibid. 

• Encontram-se, em alguns projetos, formas pouco efetivas e distantes 

da própria proposta do Pibid (falta de atuação efetiva na escola e nas 

salas de aula). 

• Necessidade de maior envolvimento dos docentes da IES com o 

Programa na escola. 

• Falta de maiores esclarecimentos quanto ao desenvolvimento do 

Programa na escola, para todos os envolvidos. 

• Problemas de adaptação das escolas parceiras com a universidade 

credenciada pelo Programa. 

• Problemas com a própria burocracia interna à IES. 
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• Falta de clareza de comunicação na IES sobre procedimentos ou 

critérios de distribuição de verbas, o que pode prejudicar o 

desenvolvimento de projetos. 

• O modelo de relatório apontado como excessivamente técnico, muito 

burocrático. 

• Número excessivo de bolsistas e supervisores por coordenador de 

área, prejudicando o trabalho (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 

2014, p.107). 
 

Como sugestões são feitas as indicações a seguir: 

 

• Garantir a continuidade do Programa como proposta permanente. 

• Garantir a continuidade do Programa nas IES já participantes. 

• Ampliar o Programa aumentando o número de instituições 

participantes, de escolas, de bolsas. 

• Melhorar a gestão institucional, os procedimentos burocráticos; 

simplificar e agilizar a liberação de verbas. 

• Simplificar o modelo de relatório e ter periodicidade menor (anual). 

• Oferecer apoios administrativos ao Programa. 

• Disponibilizar recursos para aquisição de material permanente e 

aumentar verba de custeio. 

• Oferecer auxílio-transporte aos estudantes-bolsistas. 

• Aumentar o valor das bolsas, com reajustes periódicos. 

• Prever bolsa para mais de um coordenador de área no mesmo campo 

disciplinar, proporcional ao número de Licenciandos Bolsistas e 

Professores Supervisores. 

• Proporcionar maior intercâmbio e integração com outras IES e 

escolas com projetos na mesma área. 

• Ter espaço físico na IES adequado ao desenvolvimento dos projetos 

do Pibid. 

• Ter orientações e informações mais claras sobre a gestão do 

Programa na instituição. 

• Implementar projetos no início do ano letivo, facilitando a 

organização das atividades na escola.  

• Avaliar e construir indicadores de avaliação do Programa para 

orientar a gestão (administrativa e pedagógica) (FUNDAÇÃO 

CARLOS CHAGAS, 2014, p.107). 
 

Ao analisarmos as citações apresentadas anteriormente, observamos que as 

sugestões não contemplam as críticas apontadas. Podemos notar também que tanto nas 

críticas quanto nas sugestões os apontamentos se referem às questões mais técnicas e/ou 

relacionadas à continuidade do Programa e aumento das bolsas.  

No que se referem às contribuições, elas são organizadas em relação aos cursos 

de licenciatura, aos estudantes bolsistas, aos professores supervisores da Escola, aos 

professores das IES, à escola e seus alunos, à IES e a Escola pública e ao Programa 

enquanto política pública de educação.   
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Dentre as contribuições apontadas, gostaria de destacar aquelas referentes aos 

estudantes bolsistas e aos professores supervisores. Segundo o estudo, as contribuições 

para os estudantes bolsistas são: 

 

• Proporciona contato direto dos Licenciandos Bolsistas, já no início 

de seu curso, com a escola pública, seu contexto, seu cotidiano, seus 

alunos. 

• Permite a aproximação mais consistente entre teoria e prática. 

• Estimula a iniciativa e a criatividade, incentivando os Licenciandos a 

buscar soluções, planejar e desenvolver atividades de ensino e a 

construir diferentes materiais didáticos e pedagógicos. 

• Estimula o espírito investigativo. 

• Contribui para a valorização da docência por parte dos estudantes. 

• Proporciona formação mais qualificada dos Licenciandos 

(FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2014, p.104). 
 

As contribuições para o professor supervisor são: 

 

• Contribui com uma formação continuada qualificada dos docentes 

das escolas e gera estímulo para a busca de novos conhecimentos e 

para a continuidade de estudos.  

• Aproxima o Professor Supervisor do meio acadêmico, ajudando a 

articular o conhecimento acadêmico com o conhecimento da prática 

em uma perspectiva formativa. 

• Propicia a reflexão sobre a prática e o questionamento construtivo, 

com apoio dos Licenciandos e professores das IES em ações 

compartilhadas. 

• Favorece o desenvolvimento de estratégias de ensino diversificadas e 

o uso de laboratórios e outros espaços.  

• Aumenta a motivação do docente pelo seu maior envolvimento em 

atividades diversificadas e interessantes.  

• Propicia mudanças em perspectivas profissionais e aprendizagens e 

contribui para a melhoria de seu desempenho. 

• Valoriza e reconhece o professor e seu trabalho na escola 

(FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2014, p.104). 

 

As contribuições relativas aos professores supervisores são muito importantes a 

partir do momento que indicam uma possibilidade formativa que não está ligada apenas 

a formação inicial como aponta os objetivos do Programa. Ou seja, essas contribuições 

mostram que o Pibid pode contribuir sim para o desenvolvimento profissional dos 

professores da Educação Básica ao propiciar, entre outras coisas, uma formação 

continuada de qualidade, a reflexão sobre a prática, o questionamento construtivo em 

ações compartilhadas e o desenvolvimento de estratégias de ensino diversificadas.  

Outra questão importante se refere ao papel do professor supervisor no âmbito 

do Programa e sua contribuição para a formação inicial dos estudantes bolsistas. 
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Quando analisamos as contribuições acima, não verificamos qualquer menção relativa 

ao contato com o professor supervisor. A questão é: Será que o contato com o professor 

supervisor em exercício, sua prática pedagógica e experiência profissional contribuem 

para a formação inicial dos estudantes bolsistas? 

Precisamos estar atentos e fazer outras indagações, levantar questões que 

permitam uma posição crítica diante dessa política de formação. Nesse sentido 

buscaremos as contribuições de outros trabalhos que também fazem questionamentos, 

trazem reflexões e conclusões. 

Um trabalho que levanta questões para serem problematizadas quando o assunto 

é Pibid é o desenvolvido por Farias e Rocha (2012). Os autores fazem uma apreciação 

do Programa enquanto política de formação docente. Após realizarem uma análise dos 

discursos “modernizadores” sobre a formação de professores, trazem algumas sínteses 

provocadoras no que se refere aos desafios do Pibid como política inovadora. Os 

autores concluem que: 

 

É no “chão da escola” que as políticas ganham vida e significado. 

Nesse contexto, estudantes e professores (escola e universidade) têm 

um papel a cumprir. Essa compreensão nos impõe a tarefa de colocar 

em questionamento as experiências efetivadas, refutando ações 

formativas pontuais, pragmáticas e descontextualizadas dos 

fundamentos epistemológicos e científicos da educação (FARIAS, 

ROCHA, 2012, p. 8). 
 

Antes de chegarem a essa conclusão, os autores levantam uma série de questões 

relativas ao desenvolvimento do Programa. Os autores questionam se: 

 

(...) temos desenhado e desenvolvido processos formativos contrários 

à lógica da fragmentação do conhecimento e à oferta de dimensões 

diferenciadas de profissionalização?  Ou temos concebido e executado 

ações pontuais que, como cerejas decorativas, são novidades em 

contextos escolares marcados pela escassez de quase tudo, mas que 

pouco ou nada contribuem para fomentar revisões teóricas, atitudinais 

e práticas necessárias a inovações efetivas e fecundas no modo de 

conceber e viver à docência? A inserção dos licenciandos na escola 

tem assegurado a esses futuros professores aprendizagens 

significativas sobre o ensinar, constituindo-se em subsídio conceitual 

e prático pertinente a sua identificação como profissional docente? 

(FARIAS, ROCHA, 2012, p. 7). 

 

No que se refere aos professores supervisores, Farias e Rocha, questionam: 
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(...) quais condições de trabalho os professores da escola têm para se 

desenvolverem e atuarem como coformadores no PIBID? Como 

conciliam sua carga horária de sala de aula com a atividade de 

coformador? Parece-nos urgente assumir de modo efetivo a 

valorização dos profissionais docentes para a concretização da escola 

como espaço de formação, o que solicita, no mínimo, tempo curricular 

dos professores para se desenvolverem e atuarem como coformadores, 

bem como condições de trabalho mais favoráveis (FARIAS, ROCHA, 

2012, p. 8). 
 

Os questionamentos continuam 

 

(...) que participação os professores supervisores têm no 

desenvolvimento do PIBID em seu contexto de trabalho? Como os 

docentes da escola vivenciam a tarefa de ser um coformador de um 

futuro colega de profissão?  Em que essa vivência tem contribuído 

para um exame crítico de suas convicções, práticas e atitudes como 

professores? Indagações dessa ordem fazem parte das reflexões desses 

profissionais no âmbito de suas atividades como professor supervisor 

do PIBID?  Ou eles têm assumido uma posição de tarefeiros? 

(FARIAS, ROCHA, 2012, p. 8). 
 

As questões por eles apontadas são de grande relevância, uma vez que, nos 

ajudam a olhar com criticidade para o Programa. Para obtermos outras contribuições, 

buscamos outros trabalhos publicados que envolvessem o professor supervisor e a 

formação de professores, temáticas que temos dado mais atenção neste trabalho. 

 

 

2.2.1. Um enfoque sobre o professor supervisor e a formação docente 

 

 

Alguns trabalhos publicados sobre o Pibid discutem a formação inicial, a 

formação continuada e/ou desenvolvimento de professores da educação básica no 

âmbito do Programa com foco sobre o professor supervisor: Santos e Abdala (2012), 

Farias (2012), Jardilino e Oliveri (2013), Nascimento (2014), Tobaldini (2012). Esses 

trabalhos relatam a importância dos professores supervisores na parceria Universidade e 

Escola; a possibilidade do desenvolvimento profissional e/ou formação continuada por 

meio de sua inserção na academia; o desenvolvimento de um fazer reflexivo que os 

levou a uma autocrítica e, por conseguinte, a uma renovação de suas práticas no 

contexto escolar; a possibilidade de redescobrir o mundo acadêmico, do qual a maioria 

estava distante, desde o término da formação inicial, além da sua importância na 
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formação inicial dos estudantes bolsistas das licenciaturas, dadas suas contribuições 

voltadas para a realidade das escolas. 

O trabalho de Nascimento (2014) buscou compreender e caracterizar a 

influência do Pibid na rotina profissional dos professores supervisores, bem como o 

efeito dessa participação para o desenvolvimento profissional.  De acordo com o autor, 

“uma política pública como o PIBID, embora esteja voltada principalmente a formação 

inicial de professores, tem, efetivamente, condições de contribuir com a formação 

contínua do professor em exercício” (NASCIMENTO, 2014, p.155).  Isso se daria, entre 

outras coisas, por sua inserção na academia e o rompimento com a rotina de trabalho. 

Também, segundo ele, é preciso entender a essencialidade do professor supervisor 

dentro do Programa e sua importância central na articulação da parceria Universidade e 

Escola. Nascimento indica também que um Programa como o Pibid não pode estar 

voltado, exclusivamente, para o licenciando. Para ele é necessário que o Programa crie 

condições e práticas capazes de contribuir para a formação do professor da Educação 

Básica. 

Santos e Abdala (2012) desenvolveram um trabalho que também tinha como 

objetivo discutir as repercussões do Pibid no processo de desenvolvimento profissional 

de professores supervisores e conhecer o posicionamento desses professores em relação 

às contribuições do Programa na sua formação e atuação profissional. Para as autoras, 

“na medida em que contribuem para formação dos futuros docentes os supervisores são 

levados a repensarem suas práticas e a retornarem a Universidade, um espaço que lhes 

possibilita a troca de conhecimento, o contato com novas teorias e articulação teoria e 

prática” (SANTOS; ABDALA, p. 02). A análise feita pelas autoras indica que o 

Programa tem possibilitado o desenvolvimento do aspecto reflexivo sobre a própria 

prática, a necessidade de reinvestir na sua formação, a oportunidade do contato com 

novas práticas e teorias, o que tem possibilitado inovações na prática docente. Ainda de 

acordo com as autoras: 

 

(...) o elo entre a universidade e a escola pública promovido pelo 

professor supervisor parece ter permitido a esses professores assumir e 

reconhecer uma posição de liderança como protagonistas do seu 

próprio processo formativo e da formação dos futuros professores 

(SANTOS; ABDALA, 2012, p. 09). 
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Farias (2012) aborda a perspectiva dos professores supervisores do Pibid acerca 

dos significados e implicações da experiência de formação continuada vivida no âmbito 

do Programa. A autora indica, com base em depoimentos dos professores supervisores, 

que o interesse pelo Pibid se relacionou à identificação com a proposta do Programa, à 

retomada do contato com a universidade e às condições de trabalho mais atraentes. 

Segundo Farias, é unânime entre os professores supervisores, o interesse em contribuir 

com a formação dos estudantes bolsistas, afirmando se sentirem estimulados e 

valorizados diante dessa oportunidade e relatam assumir a tarefa da co-formação de 

novos docentes com alegria e responsabilidade. Segundo Farias “os depoimentos dos 

docentes da Educação Básica inseridos no PIBID instiga afirmar que este Programa vem 

dando forma à ideia da Escola como lugar de formação e desenvolvimento profissional, 

assim como espaço de reflexão” (FARIAS, 2012, p.12). 

Em outro trabalho feito por Jardilino e Oliveri (2013), alguns pontos se repetem. 

Eles discutem o impacto do Pibid na formação continuada dos professores supervisores 

por meio da compreensão dos motivos que os levaram a aderir ao Programa, as 

dificuldades enfrentadas, os espaços culturais e formativos proporcionados a estes e o 

impacto do mesmo na Escola. Os motivos da escolha pelo Pibid se relacionam à 

formação acadêmica e à possibilidade de compartilhar conhecimentos e a aproximação 

com a discussão acadêmica. As principais influências do Programa na rotina da Escola 

são a presença de futuros professores, a mobilização de estudantes, o contato com a 

universidade, a proposta de projetos inovadores e também a formação dos docentes que 

dele participam no que se refere à mudança de prática ao buscarem novas propostas de 

trabalho diferentes daquelas vistas durante a sua formação. Foram indicados como 

espaços formativos de destaque dentro do Pibid a discussão de textos, novos estudos e 

práticas pedagógicas e a participação em eventos na Universidade. Os autores 

consideram que o Programa 

 

(...) contribui para a promoção da formação continuada, pois abre 

espaço para que ela ocorra nos momentos de troca de experiências 

entre professores supervisores, coordenadores e alunos da formação 

inicial; na reflexão sobre a própria prática; na reflexão e discussão 

sobre o estudo da teoria e sua aplicação na sala de aula e também no 

acesso a outros espaços formativos que não sejam exclusivamente 

aqueles do ambiente escolar (JARDILINO; OLIVERI, 2013, p. 248).  
 

No entanto, segundo os autores, apesar dos docentes reconhecerem o Programa 

como um espaço de promoção da formação continuada, a concepção que possuem dessa 
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formação “é muito associada ao conceito tradicional de formação, pelo qual perpassam 

a leitura e discussão de textos, as palestras e eventos promovidos pela Universidade” 

(JARDILINO; OLIVERI, 2013, p. 248).  

Todos esses trabalhos contribuem para que compreendamos melhor o contexto 

dessa pesquisa, uma vez que, nos permitem conhecer um pouco mais sobre o Pibid e 

seus impactos na formação de professores. Importantes também foram as conclusões 

observadas, as indagações e questões levantadas. Isso nos prepara para, a seguir, 

conhecermos o Pibid no âmbito da Universidade Federal de São João del-Rei, e mais 

especificamente, o Subprojeto da área de Física. 

  

 

2.3. O Pibid na UFSJ: implantação, características e abrangência 

 

 

A UFSJ foi uma das vinte e três universidades pioneiras na participação do Pibid 

no país. Segundo Oliveira, “em março de 2008, a UFSJ submeteu seu primeiro projeto 

institucional estruturado por seis licenciaturas: Biologia, Física, Letras, Matemática, 

Química e Pedagogia” (OLIVEIRA, 2014, p. 41). 

A participação ainda na primeira edição do Programa mostra o interesse da 

Instituição no desenvolvimento dessa política de formação de professores e seu 

empenho em colaborar para a melhoria da formação nas áreas onde a escassez de 

professores era maior. 

De acordo com Oliveira, o primeiro edital do Programa foi desenvolvido em 

2009 com a participação de três escolas estaduais e uma escola municipal de São João 

del-Rei, envolvendo 58 alunos bolsistas das seis licenciaturas. 

Em 2010, o projeto institucional foi ampliado com a participação de mais cinco 

Licenciaturas: Educação Física, Filosofia, Geografia, História e Teatro. Em julho de 

2011, além das licenciaturas já participantes, foi inserida a Licenciatura de Música ao 

Programa. 

Atualmente, as doze licenciaturas da UFSJ participam do Projeto Institucional 

com seus subprojetos. Eles contam com um total de 249 bolsas destinadas, 

especificamente, aos professores supervisores (35) e aos estudantes da licenciatura 

(214), conforme mostra o Gráfico 2.  
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Gráfico 1: Número de bolsistas no PIBID UFSJ em 2009. 
Fonte: (OLIVEIRA, 2014, p. 42). 

 

Gráfico 2: Número de bolsas Pibid UFSJ 2014. 

onte: EDITAL CAP-PIBID-UFSJ 01/2014 de seleção de bolsistas. Disponível: <http://goo.gl/QSSrjY> 

Acesso: 29 abr, 2015. 
 

As atividades são desenvolvidas pelos Subprojetos em 13 escolas da cidade de 

São João del-Rei de acordo com o Quadro 12. 
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Quadro 12: Escolas Participantes em 2014 

Escolas participantes Subprojetos 

Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa Física, Música, Letras (Inglês) 

Escola Estadual Dr. Garcia de Lima Física, Música, Química, Biologia, Geografia, 

Filosofia, História, Matemática 

Escola Estadual governador Milton Campos Biologia, Geografia, Física, Química, Ed. Física, 

Filosofia, Letras (Português), Matemática 

Escola Estadual Iago Pimentel Química, Biologia, Matemática 

Escola Estadual Ministro Gabriel Passos Pedagogia, Teatro 

Escola Municipal Dr. Kleber Vasques Filgueiras Pedagogia 

Escola Municipal Carlos Damiano Fuzatto Educação Física 

Escola Estadual Brighenti Cesare Biologia 

Escola Muncipal do Bairro Pio XII Geografia, História 

Escola Estadual João dos Santos Filosofia 

Escola Estadual Tomé Portes del-Rei Letras (Inglês), Teatro 

Escola Estadual Evandro Ávila Teatro 

Escola Estadual Aureliano Pimentel Educação Física 

Fonte: EDITAL CAP-PIBID-UFSJ 01/2014 de seleção de bolsista. 

Disponível: <http://goo.gl/FvvfeR > Acesso: 29 abr, 2015. 

 

Conhecendo os dados gerais relativos ao Pibid-UFSJ, trataremos no próximo 

tópico sobre o Subprojeto Física. Para isso, faremos um relato referente ao 

envolvimento da Licenciatura em Física da UFSJ com o Programa, tendo como foco o 

edital referente ao período de 2011 a 2013. Utilizaremos o documento referente ao 

Detalhamento do Subprojeto Física na UFSJ, edital referente a 2011 a 2013, a fim de 

conhecermos melhor os objetivos, plano de trabalho, resultados esperados e funções 

atribuídas aos bolsistas no subprojeto. 

 

 

2.4. O subprojeto Pibid Física: características, objetivos e plano de trabalho 

 

 

A Física foi uma das licenciaturas da UFSJ que se envolveu com o Pibid desde 

sua criação. No primeiro edital do subprojeto, iniciado em 2009, foram disponibilizadas 

treze bolsas para estudantes da graduação e duas para professores supervisores.  

No Detalhamento do Subprojeto da Licenciatura em Física de 2008 são 

apontados o Plano de trabalho, Descrição das escolas de Educação Básica, Ações 
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Previstas, Metodologia, Cronograma específico do subprojeto, Resultados Pretendidos, 

Critérios de seleção do professor supervisor e dos alunos bolsistas. 

Segundo este documento, o plano de trabalho deveria se voltar para a articulação 

entre a Licenciatura em Física e a Escola Básica. Os objetivos do subprojeto eram 

 

(...) incentivar os estudantes da licenciatura para o exercício da 

carreira do magistério. Pretendemos desenvolver discussões e 

reflexões sobre: a importância do conhecimento físico na sociedade; a 

importância do professor de física como intermediador do processo de 

ensino-aprendizagem; e metodologias alternativas para o ensino da 

Física. Temos também como objetivos realizar ações com os 

professores de física em exercício nas escolas visando à formação 

continuada dos mesmos (SUBPROJETO PIBID FÍSICA, 2008, p. 2). 

 

O segundo edital foi desenvolvido entre os anos de 2011 e 2013 e se situa no 

centro desta pesquisa, uma vez que foi escolhido como recorte da investigação. Segundo 

o Subprojeto referente a esse período, as propostas eram: 

 

(...) dar continuidade aos trabalhos nessas escolas, aproveitando 

aqueles que foram significativos como as oficinas e minicursos em 

horários extraturnos. Também propomos elaborar novas ações e 

ampliar o trabalho para outras escolas que não participaram do 

subprojeto da Física no período de 2009-2010, visto que professores 

dessas outras escolas também manifestaram o desejo de participar do 

PIBID, procurando manter o foco na articulação entre a Licenciatura 

em Física e a Escola Básica (SUBPROJETO PIBID FÍSICA, 2011, p. 

2). 

 

Inicialmente, o Subprojeto contou com um total de dezoito estudantes bolsistas, 

três professoras supervisoras e um professor coordenador de área. No entanto, houve 

desistências e novas seleções para o ingresso. Isso fez com que ao final do período de 

vigência, o Subprojeto contasse com um total de treze estudantes. 

As três professoras supervisoras estavam ligadas a três escolas da rede estadual 

de educação de Minas Gerais, na cidade de São João del-Rei. Por uma questão de 

preservação da identidade dos participantes e das instituições, as escolas serão 

denominadas: Escola A, Escola B, e Escola C. 

A professora Lorena era responsável pela supervisão na Escola A, a professora 

Cristina pela Escola B e a professora Marina pela Escola C. Os estudantes bolsistas 

foram divididos entre essas escolas e as séries do Ensino Médio. Dessa forma, no início 

dos trabalhos, havia seis bolsistas em cada Escola e dois em cada série. 



 

53 
 

Apresentaremos a seguir alguns dados sobre essas escolas, disponibilizados pelo 

site do INEP. Os Quadros 13, 14 e 15 apresentam os dados da Escola A, Escola B e 

Escola C, respectivamente. 

 

Quadro 13: Dados da Escola A 

Matrículas 1138 

Matrículas em tempo integral ----- 

Turmas 34 

Turmas Multi 2 

Turnos de funcionamento 3 

Sala de aula 15 

Docentes 50 

Auxiliares/monitores/tradutores de libras --- 

Total de funcionários 91 

Indicador de Nível Socioeconômico – INSE Grupo 5 

Indicador de Complexidade de gestão Nível 6 

Modalidades/Etapas Oferecidas Anos finais do ensino fundamental /Ensino 

Médio/ EJA 

Fonte: <http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/31134562>. Acesso em: 21 mai. 

2015 

 

Quadro 14: Dados da Escola B 

Matrículas 1489 

Matrículas em tempo integral 1 

Turmas 50 

Turmas Multi 4 

Turnos de funcionamento 3 

Sala de aula 21 

Docentes 75 

Auxiliares/monitores/tradutores de libras --- 

Total de funcionários 173 

Indicador de Nível Socioeconômico – INSE Grupo 5 

Indicador de Complexidade de gestão Nível 5 

Modalidades/Etapas Oferecidas Anos iniciais do ensino fundamental / Anos 

finais do ensino fundamental/ Ensino Médio 

Fonte: <http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/31134619 >. Acesso em: 21 mai. 

2015 
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Quadro 15: Dados da Escola C 

Matrículas 919 

Matrículas em tempo integral 1 

Turmas 29 

Turmas Multi ---- 

Turnos de funcionamento 3 

Sala de aula 14 

Docentes 49 

Auxiliares/monitores/tradutores de libras --- 

Total de funcionários 85 

Indicador de Nível Socioeconômico – INSE6 Grupo 4 

Indicador de Complexidade de gestão7 Nível 6 

Modalidades/Etapas Oferecidas  Anos finais do ensino fundamental/ 

Ensino Médio/Educação Profissional e 

EJA 

Fonte: <http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/31134619 >. Acesso em: 21 mai. 

2015 

 

Podemos destacar outro dado sobre as escolas: o valor do IDEB.   

 

Quadro 16: Resultados do IDEB das escolas 

Escola IDEB8 

Escola A 5,0 

Escola B 5,4 

Escola C 4,5 

Fonte:<http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=12905534>. Acesso em 

21 mai. 2015 

 

                                                           
6 “O INSE possibilita, de modo geral, situar o público atendido pela escola em um estrato social. O 

indicador é calculado a partir do nível de escolaridade dos pais, da renda familiar, da posse de bens e 

contratação de serviços pela família dos alunos, sendo construído com base nos questionários contextuais 

das seguintes avaliações: ANEB, ANRESC, também denominada Prova Brasil) ENEM. No indicador, o 

Grupo 1 congrega as escolas com nível socioeconômico médio mais baixo e o Grupo 7, com mais alto” 

(PORTAL DO INEP). 
7 “Este indicador classifica as escolas de acordo com sua complexidade de gestão. Assume-se que a 

complexidade está relacionada as seguintes características: porte da escola, número de turnos de 

funcionamento, quantidade e complexidade de modalidades/etapas oferecidas” (PORTAL DO INEP). Os 

Níveis de classificam variam entre 1 e 6, onde níveis elevados indicam maior complexidade. 
8Resultado referente ao 9º ano no ano de 2013.  
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Podemos notar que as escolas envolvidas com o projeto atendem a um número 

significativo de alunos, oferecem uma boa estrutura física e de pessoal. 

Contando com as escolas acima identificadas e as professoras supervisoras 

selecionadas, o subprojeto propôs o seguinte plano de trabalho: 

 

 Selecionar os professores supervisores das escolas, os quais deverão 

dedicar uma carga-horária mínima semanal (entre quatro e seis horas 

semanais) para supervisionar os estudantes bolsistas, para mediar 

com os demais professores da escola nossas ações e para 

participar das reuniões da equipe na UFSJ; 

 Selecionar os estudantes da Licenciatura em Física da UFSJ com 

potencial e interesse pelo magistério, os quais deverão dedicar uma 

carga-horária mínima semanal (entre 12 e 20 horas) para desenvolver 

as ações do subprojeto da física (atuação nas escolas, participação em 

reuniões da equipe etc.). Nessa seleção será dada prioridade aos 

estudantes de início de curso, visando com isso, reduzir a evasão do 

curso. Também será reservado certo número de vagas para outros 

estudantes (estudantes de períodos mais avançados no curso e 

estudantes que já se destacaram como bolsistas no PIBID de 2007, 

sendo esses para promover trocas de experiências com os novatos); 

 Colocar os estudantes selecionados ao lado dos professores 

supervisores nas escolas públicas de nível médio para planejar e 

desenvolver ações nas escolas, em especial, dentro de salas de aulas, 

por meio de atividades inovadoras (uso de recursos mediacionais 

como experimentos concretos e mídias audiovisuais); 

 Realizar seminários, palestras e minicursos para os bolsistas por 

convidados da UFSJ e de outras instituições, visando discutir e estudar 

temas atuais sobre formação de professor, ensino e aprendizagem, 

metodologias inovadoras, reforma curricular, avaliações, políticas 

educacionais, entre outros;  

 Planejar e desenvolver experiências de aprendizagem mais centradas 

nos alunos de ensino médio e na realização de trabalhos em grupos 

com ênfase na inserção de atividades experimentais e de meios 

mediacionais visuais, audiovisuais e informáticos nas aulas de física 

de nível médio; 

 Pesquisar, selecionar, adaptar e produzir materiais instrucionais de 

física para o ensino médio; 

 Possibilitar e incentivar a interação dos bolsistas com bolsistas de 

outros subprojetos do PIBID da UFSJ, entre eles, os das áreas de 

Química e de Ciências Biológicas, para trabalhos interdisciplinares; 

 Realizar reflexões e avaliações individuais e coletivas sobre as 

experiências realizadas nas escolas e sobre o nível de interesse dos 

alunos de ensino médio pela Física; 

 Possibilitar e incentivar a interação dos bolsistas em projetos de 

pesquisa e de extensão em desenvolvimento na UFSJ relacionados à 

Educação e ao Ensino; 

 Participar de eventos de divulgação dos resultados das experiências e 

dos materiais instrucionais produzidos no âmbito do PIBID 

(SUBPROJETO PIBID FÍSICA, 2011, p. 3, grifos meus). 
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Esse plano de trabalho aborda muitos pontos que colaboram para nossa análise 

ao indicar as pretensões do subprojeto relacionadas às atividades (ações) a serem 

realizadas e também as atribuições dos bolsistas no âmbito do subprojeto.  

Primeiro ponto que destacamos são os deveres dos professores supervisores em 

relação ao Subprojeto, eles deverão se dedicar “para supervisionar os estudantes 

bolsistas, para mediar com os demais professores da escola nossas ações e para 

participar das reuniões da equipe na UFSJ” (SUBPROJETO PIBID FÍSICA, 2011, p.3). Se 

compararmos esses deveres aos propostos pela Portaria 096 que trata do Pibid, veremos 

que os aqui listados, exceto a participação em reuniões da equipe, estão presentes na 

Portaria. No entanto, vários outros deveres apresentados pela Portaria não são citados 

pelo Subprojeto. Será que os demais deveres apontados pela Portaria eram cumpridos 

pelo Subprojeto? Quais atividades eram desenvolvidas pelos professores supervisores 

no Subprojeto? Apenas as citadas pelo Subprojeto?  

Outro ponto de destaque seria a redução da evasão no curso como um objetivo 

para priorizar estudantes de início de curso na seleção para o Programa. Como podemos 

perceber, o discurso do Subprojeto converge com o discurso do Programa que busca 

“incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica”. 

A partir de dados de uma pesquisa realizada por Corrêa e Ferreira (2011), o 

Subprojeto aponta a situação referente à formação de professores pelo curso de Física 

na UFSJ: 

 

(...) destacamos que a UFSJ formou, desde a admissão de estudantes 

em 1998 pelo processo seletivo de vestibular no curso da Licenciatura 

em Física, até ao segundo semestre de 2009, 69 profissionais para a 

educação básica.  Porém, dos 63 egressos entrevistados naquele 

semestre, constatou-se que a minoria desses (46%) estava atuando na 

escola básica com professores de física na ocasião das entrevistas 

(CORRÊA; FERREIRA, 2011 apud SUBPROJETO PIBID FÍSICA, 

2011, p. 1). 
 

 

Ou seja, o discurso do Subprojeto aponta o interesse pela redução na evasão do 

curso, mas também a necessidade de incentivar os futuros professores a permanecerem 

na profissão, atuando como docentes na Educação Básica. Mas será que a passagem 

pelo Pibid tem despertado o interesse dos estudantes em optar pela carreira docente?  

O Subprojeto também aponta os resultados que pretende alcançar com a 

realização deste projeto: 
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− despertar o licenciando de física para a carreira do magistério;  

− formar professores qualificados e incentivados para o ensino de 

física nas escolas públicas;  

− elevar o nível de desempenho dos alunos de nível médio e 

fundamental nas avaliações oficiais;  

− produzir materiais instrucionais de qualidade que despertem o 

interesse e o engajamento do alunado de nível médio;  

− ampliar a oferta de materiais instrucionais e experiências de ensino 

para o professorado da região;  

− melhorar a qualidade do ensino de física no nível médio;  

− tornar a UFSJ um centro de excelência de formação de professores 

de física e de melhoria da qualidade do ensino de física em sua região 

de abrangência (SUBPROJETO PIBID FÍSICA, 2011, p. 5). 

 

 

2.5. Um relato das ações do Subprojeto a partir das vozes dos estudantes bolsistas 

 

 

Neste tópico descrevemos as ações desenvolvidas pelo Subprojeto no período de 

julho de 2011 a dezembro de 2012 a partir de dados retirados dos relatórios produzidos 

sobre as atividades desenvolvidas pelos integrantes do Subprojeto. 

Segundo os relatórios, as ações eram desenvolvidas, principalmente, na Escola e 

na Universidade. As ações realizadas na Universidade consistiram predominantemente 

de reuniões com a equipe do Pibid: estudantes bolsistas, professoras supervisoras e 

professor coordenador. Ocorriam duas reuniões por mês: uma envolvia os integrantes 

bolsistas de cada escola, a reunião quinzenal, e outra envolvia todos integrantes do 

Subprojeto, a reunião mensal. Aconteciam também encontros envolvendo somente os 

estudantes bolsistas para o planejamento de atividades.  

As reuniões quinzenais eram um espaço no qual estudantes bolsistas 

compartilhavam - com a professora supervisora, o professor coordenador e os demais 

colegas atuantes na escola - as atividades desenvolvidas e as propostas de aulas futuras. 

Logo, essas reuniões se referiam a assuntos específicos de cada escola. Já nas reuniões 

mensais aconteciam trocas de informações a respeito das ações desenvolvidas no 

Subprojeto de modo geral e envolviam o grupo como um todo.  

Na Universidade, os integrantes também participaram de outras atividades como 

a palestra “A água do Mundo” e da oficina “O Globo Terrestre sob o olhar da Física”, 

ocorridas nos dias 24 e 25 de novembro de 2011, respectivamente.  
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A primeira ação desenvolvida na escola foi observação do espaço escolar. O uso 

da observação tinha como intuito permitir que os estudantes bolsistas conhecessem 

melhor a escola, sua estrutura física, a professora supervisora e suas aulas. Para 

desenvolverem essa ação, eles foram orientados a lerem alguns textos que descorriam 

sobre a realização de observações. Ao final da ação, o grupo de cada escola elaborou 

uma apresentação sobre as observações. Além disso, eles fizeram a leitura de 

documentos oficiais como: o Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico. 

Depois da leitura, a pedido do coordenador, cada um confeccionou um texto a fim de 

relacionar apontamentos dos documentos oficiais e os dados das observações realizadas 

nas escolas. 

Em 2011, os estudantes bolsistas foram orientados pelo professor coordenador a 

elaborarem propostas de aula extra-turno. Essas aulas consistiam em oficinas ou 

minicursos que utilizavam sensores. Os sensores: 

  

(...) são dispositivos sensíveis a alguma forma de energia do ambiente 

que pode ser luminosa, térmica, cinética, relacionando informações 

sobre uma grandeza Física que precisa ser mensurada (medida) como: 

temperatura, pressão, velocidade, corrente, aceleração, posição, etc 

(WENDLING, 2010, p. 4).  

 

A Universidade possuía vários desses dispositivos como: sensor de corrente e 

voltagem, o sensor de força, o sensor de temperatura e outros mais, todos da marca 

PASCO. A intenção era que os alunos pensassem em possibilidades de uso desses 

instrumentos para o ensino de Física. Para a realização das atividades, os bolsistas 

consultaram as professoras com relação ao conteúdo que deveriam usar para elaborarem 

as aulas. Após a realização dessas aulas extra-turno, os estudantes bolsistas fizeram 

relatos descrevendo detalhes da aplicação dessas atividades e seus resultados. 

No início do ano de 2012, esses estudantes bolsistas participaram de reuniões 

promovidas pelas escolas para o planejamento anual das atividades, mais 

especificamente, o planejamento dos conteúdos que deveriam ser ministrados durante o 

ano. Após a participação nas reuniões, cada estudante bolsista produziu, com a ajuda da 

professora supervisora, um planejamento relacionado à série em que iria atuar, seguindo 

as orientações dos Conteúdos Básicos Comuns (CBC) do Estado de Minas Gerais. 

As demais ações realizadas na escola correspondiam às aulas de intervenção. 

Elas aconteceram, desde o início de 2012 até o fim de 2013, de forma paralela a outras 

atividades como as reuniões. As aulas eram ministradas pelos estudantes bolsistas nos 
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horários de aulas cedidos pelas professoras supervisoras tendo como referência os 

conteúdos escolares indicados por elas. A indicação era realizada tendo como referência 

o conteúdo que estava sendo tratado nas aulas e o planejamento elaborado para a 

disciplina no começo do ano letivo. Normalmente os conteúdos, as propostas e as datas 

para a realização dessas aulas eram combinados nas reuniões ou por e-mail. Em alguns 

casos, as datas já eram determinadas, de quinze em quinze dias por exemplo. De acordo 

com os relatórios, essas aulas possuíam metodologias, recursos e resultados diversos. 

Analisando todos os Relatórios, verificamos que alguns bolsistas faziam 

descrições mais gerais sobre suas experiências em sala de aula, enquanto outros (a 

maioria) se prendiam a detalhes específicos de cada aula como recursos, metodologias e 

resultados.  Essa distinção em relação à descrição das atividades se relaciona 

diretamente ao fato de não ser estabelecido um padrão para a elaboração do relatório, 

sendo indicados temas gerais que deveriam ser contemplados. 

Descrevemos a seguir recursos apontados por eles nos relatórios. 

 

Quadro17: Recursos utilizados 

Projetor Multimídia (slides) 

Vídeos e animações 

Experimentos 

Tirinhas 

Quadro e Giz 

Brincadeiras 

Jogos 

Simulação 

Lista de exercícios 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Observamos que os recursos citados com maior frequência foram vídeos e 

animações, experimentos e listas de exercícios, que não se referem somente a exercícios 

envolvendo cálculos. As metodologias também eram variadas, uma vez que eram 

compostas pelos recursos anteriormente citados. 

Além dessas ações, foram relatados o desenvolvimento de um trabalho de 

revisão de literatura e a visita ao Colégio Técnico da UFMG, o COLTEC. O trabalho de 

revisão de literatura foi desenvolvido no recesso escolar do final de 2011 por cada um 

dos estudantes bolsistas. Os temas foram estipulados pelo professor coordenador do 
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Subprojeto. Ele também indicou Revistas e Anais de Congressos onde cada tema 

deveria ser pesquisado. Para a bolsista Helena, o objetivo da revisão era “conhecermos 

melhor a atual situação do ensino de Física: as principais pesquisas sobre o tema, as 

metodologias de ensino que estão sendo utilizadas, entre outras” (Relatório de 

atividades da bolsista Helena, 2012). 

A visita ao COLTEC foi realizada em novembro de 2012. Participaram da visita 

os integrantes dos Subprojetos Física e Química da UFSJ. O objetivo da visita era 

conhecer um pouco sobre o Colégio e sobre o trabalho desenvolvido pelo Ponto 

Ciência. O Ponto Ciência é um projeto desenvolvido por alunos e professores da 

Universidade Federal de Minas Gerais.  De acordo com informações do site do projeto: 

o portal disponibiliza instruções passo a passo, com fotos e vídeos, de experimentos de 

Química, Física e Biologia. O projeto recebe contribuições dos próprios bolsistas e 

demais participantes da comunidade para a construção do conteúdo do portal (PORTAL 

PONTOCIÊNCIA).  

Durante a visita houve uma apresentação sobre o Projeto Ponto Ciência realizada 

pelo coordenador geral, professor Alfredo Luís Mateus, da Química. Após a 

apresentação, todos foram presenteados com os livros: Química na Cabeça 2; Quântica 

para Iniciantes: Investigações e projetos; e com o DVD do Ponto Ciência. Os 

integrantes dos Subprojetos fizeram atividades distintas. Os integrantes do Subprojeto 

Física se encontraram com o professor Helder de Figueiredo de Paula, também do 

COLTEC. Ele discorreu sobre o cotidiano do Colégio Técnico da UFMG no que se 

refere, principalmente, à disciplina de Física.  

Relatadas as ações desenvolvidas no Subprojeto, abordaremos no próximo 

tópico a proposta de investigação deste trabalho. Ela está diretamente ligada a esse 

Subprojeto e tem como grande tema a formação de professores. 

 

 

2.6. A proposta de pesquisa 

 

 

A formação de professores é um tema muito amplo que possibilita pesquisas em 

diversas áreas do conhecimento. Segundo Bonadiman e Leal (2011), “a formação de 

professores, como tema de estudo, apresenta-se com inúmeras facetas e remete a 

questionamentos de pesquisa que encontram solo fértil nas ciências da educação e nas 
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áreas correlatas, como a psicologia, a antropologia e a sociologia” (BONADIMAN; 

LEAL, p. 1). 

Esta investigação se insere na área de formação de professores, no que se refere 

à atuação do professor supervisor do Pibid.  

Entre os objetivos do Pibid apresentados no Artigo 4º da Portaria nº 096, 

destacamos o III e o V. Eles indicam que o Pibid deve colaborar para a formação de 

professores através da interação entre Escola e Universidade. Essa interação deve ser 

mediada pela atuação do professor supervisor da Escola, que possui um papel 

importante nesse processo, como citado pelo Decreto 7219, que o caracteriza como um 

co-formador dos futuros docentes. Na mesma direção Moretti e colaboradores afirmam 

que: 

 

(...) o professor supervisor assume novo lugar na organização do 

ensino e na docência ao ter a responsabilidade de orientar e apoiar 

estudantes de licenciatura no planejamento e avaliação do ensino e da 

aprendizagem de conhecimentos relacionados à docência, o que inclui, 

mas não se resume aos conceitos específicos das áreas de 

conhecimento abordadas (MORETTI et al, 2013, p. 5). 

 

Ao orientar e apoiar os estudantes bolsistas, o professor supervisor tem a 

possibilidade de se formar num processo dialógico voltado, especialmente, para a troca 

de experiências. É como Freire já dizia: é preciso que “desde os começos do processo, 

vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e 

re-forma ao for-mar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, 

1996, p. 12).  

Também Nóvoa (1997) destaca que a troca de experiências pode favorecer a 

formação mútua. Segundo ele, “a troca de experiências e a partilha de saberes 

consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a 

desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando” (NÓVOA, p. 26). 

Nesse sentido, o professor supervisor relaciona-se a um processo continuo de 

formação envolvendo o seu desenvolvimento profissional e o dos estudantes bolsistas 

com os quais interage como co-formador. Assim, temos o professor supervisor 

formando-se professor ao formar professores. 

Trabalhos como os de Farias (2012); Fedechem (2013); Felício e colaboradores 

(2014); Rodrigues (2014) e Stanzani e colaboradores (2012) apontam questões ligadas 
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às possibilidades formativas propiciadas pela participação do professor supervisor no 

Programa. 

Fedechem (2013) menciona que a atuação do professor supervisor é o elo de 

conexão entre a Escola e a Universidade.  Para o autor, “o professor supervisor é o 

atuante na educação básica que garante o espaço e a troca de experiências com os 

futuros professores, sendo a conexão principal entre as ações das escolas e da 

universidade” (FEDECHEM, p.42). 

Farias indica que “esta iniciativa federal incorpora como co-formadores de 

futuros professores docentes atuantes na rede pública de ensino (identificados como 

professores supervisores), propiciando a esses profissionais, oportunidades de novas 

aprendizagens e crescimento” (FARIAS, 2012, p.2).  

Felício e colaboradores (2014) discorrem sobre a relação entre licenciando-

professor supervisor e a troca de experiências oriundas dessa relação. Segundo os 

autores: 

 

A relação entre licenciando e supervisor pode ser considerada 

formativa por ela mesma, uma vez que propicia uma troca de saberes 

entre esses sujeitos que se formam professores cotidianamente. Um na 

perspectiva da formação inicial e o outro na perspectiva da formação 

continuada (FELÍCIO et al, 2014, p.345). 

 

Para Rodrigues: 

 

(...) ao passo que o Professor Supervisor do PIBID acompanha os 

licenciandos no processo de elaboração, execução e reflexão das ações 

pedagógicas elaboradas, adquire experiências fundamentais para 

ressignificação da sua prática docente a partir da reflexão na prática, 

sobre a prática e para a prática (RODRIGUES, 2014, p.2). 

 

Já Stanzani e colaboradores tratam da essencialidade da experiência do professor 

supervisor ao processo formativo dos bolsistas. Segundo os autores, 

 

(...) observa-se que a experiência do supervisor, professor do Ensino 

Médio, é essencial ao processo formativo dos bolsistas, pois, por meio 

de sua experiência, mostra aos licenciandos a importância de 

fundamentar sua prática em uma perspectiva crítico-reflexiva, 

considerando a complexidade do contexto escolar (STANZANI et al, 

2012, p.2018). 
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No entanto, Ustra e Gelamo evidenciaram que a maioria dos trabalhos 

publicados, no que se refere ao Pibid se quer fazia menção ao conhecimento pedagógico 

do professor supervisor. Segundo os autores: 

 

Na análise implementada verificamos a inexistência de espaço para o 

conhecimento pedagógico dos professores em exercício. A 

participação dos professores é restrita à liberação de espaço nas aulas 

de Física e ao fornecimento de informações sobre as condições de 

ensino. Um número significativo de trabalhos sequer cita a presença 

do professor em sala de aula (URTRA; GELAMO, 2013, p. 5). 
 

Ao fazer essas verificações eles constataram que “o PIBID é um Programa de 

formação docente desenvolvido pelas universidades como algo produzido por ela, 

definitivo, constituindo-se, portanto, em um trânsito de conhecimentos de mão única” 

(URTRA, GELAMO, 2013, p. 5).  

As afirmações feitas por Ustra e Gelamo sinalizaram para a importância desta 

investigação como uma forma de compreender o processo de formação docente e as 

práticas pedagógicas resultantes dela.  

Conforme apresentado anteriormente, a pesquisa responde alguns 

questionamentos: Como se dá a atuação do professor supervisor no âmbito do Pibid 

Física da UFSJ? Como os professores supervisores contribuem para o desenvolvimento 

profissional (formação inicial) dos estudantes bolsistas por meio da co-formação? Como 

os professores supervisores se desenvolvem profissionalmente ao atuarem como co-

formadores dos futuros professores? 

Portanto, o objetivo geral da pesquisa é investigar o processo de 

desenvolvimento profissional dos professores supervisores e dos estudantes bolsistas 

participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) da 

área de Física da Universidade Federal de São João del-Rei, MG, com foco na atuação 

dos professores supervisores enquanto co-formadores. 

A pesquisa conta com a participação de integrantes que atuaram no Pibid 

durante o período de julho de 2011 a julho de 2013. Optou-se por um edital já finalizado 

porque era importante que os participantes pudessem relatar com maior riqueza de 

detalhes e com maior experiência as situações vivenciadas, as relações estabelecidas, a 

formação obtida, entre outras questões que se relacionam ao papel desempenhado pelo 

professor supervisor em seu desenvolvimento profissional e na formação inicial dos 

bolsistas. 
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CAPÍTULO III - AS INTERAÇÕES NO INTERIOR DO PIBID DE 

FÍSICA DA UFSJ: EM BUSCA DE DIALOGOS, SENTIDOS E 

SIGNIFICADOS 

 

 

A vida é dialógica por natureza. 

Viver significa participar de um 

diálogo (BAKHTIN, 2011, p. 348). 

 

 

Considerada nossa proposta de pesquisa relatada no capítulo anterior, 

buscaremos aqui discorrer sobre a natureza da pesquisa, o referencial teórico-

metodológico adotado, os instrumentos de coleta de dados utilizados e a forma 

procedimental de análise. 

 

 

3.1. Diálogo, sentido e significado em Bakhtin 

 

 

A investigação possui natureza qualitativa visto que seus objetivos se voltam à 

compreensão de sentidos atribuídos aos processos formativos a partir da atuação do 

professor supervisor da Educação Básica no âmbito do Pibid.  

Bogdan e Biklen caracterizam a ideia da pesquisa qualitativa por meio de cinco 

características explicitadas resumidamente a seguir. Segundo eles, a pesquisa qualitativa 

é descritiva, sua fonte de dados é o ambiente natural, o investigador é seu instrumento 

principal, seu interesse maior se encontra no processo e não simplesmente nos 

resultados ou produtos, a análise de dados se faz de forma indutiva e o significado 

possui vital importância (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Características semelhantes são apontadas por Hartmut Günther (2006). Ele faz 

referência ao trabalho de Flick e Cols (2000) para apontar características gerais da 

pesquisa qualitativa. Este tipo de pesquisa prima pela compreensão é um ato de 

construção da realidade e se baseia em textos. Günther afirma que os autores Flick e 

Cols: 
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(...) apontam a primazia da compreensão como princípio do 

conhecimento, que prefere estudar relações complexas ao invés de 

explicá-las por meio do isolamento de variáveis. Uma segunda 

característica geral é a construção da realidade. A pesquisa é percebida 

como um ato subjetivo de construção. Os autores afirmam que a 

descoberta e a construção de teorias são objetos de estudo desta 

abordagem. Um quarto aspecto geral da pesquisa qualitativa, 

conforme estes autores, é que apesar da crescente importância de 

material visual, a pesquisa qualitativa é uma ciência baseada em 

textos, ou seja, a coleta de dados produz textos que nas diferentes 

técnicas analíticas são interpretados hermeneuticamente (GÜNTHER, 

2006, p. 202). 

 

Consideramos com base nos argumentos e características apresentadas 

anteriormente, que os objetivos e metodologias aplicadas a essa investigação se 

adéquam a pesquisa qualitativa. 

No contexto da pesquisa qualitativa utilizamos a perspectiva sócio-histórica a 

partir de Bakhtin, referencial teórico-metodológico desta pesquisa. 

Para Freitas, apoiada em Bakhtin, “as ciências humanas estudam o homem em 

sua especificidade humana, isto é, em processo de contínua expressão e criação” 

(FREITAS, 2002, p.24).  

Bakhtin acredita que o homem, no âmbito das ciências humanas, só pode ser 

estudado por meio dos textos. Ele afirma “Lá onde o homem é estudado fora do texto e 

independente do texto, não se trata mais de ciências humanas (mas de anatomia, de 

fisiologia humana, etc.)” (BAKHTIN, 2011, p.316). Desse modo, o que temos é que “o 

objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante” (BAKHTIN, 2003, apud 

FREITAS, s/d, p.5). 

Freitas utiliza Bogdan e Biklen para apresentar o objetivo da pesquisa qualitativa 

com enfoque sócio-histórico; segundo ela, a investigação não busca resultados, mas a 

“compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.16, apud FREITAS, 2002, p. 26-27), tendo como 

referência o contexto do qual fazem parte. 

Nesse sentido, ao adotarmos essa perspectiva, valorizamos aspectos descritivos e 

percepções pessoais dos integrantes do Pibid Física da UFSJ, procurando compreendê-

los e, por seu intermédio, compreender também o contexto. 

De acordo com Freitas, com base em Bakhtin, a contextualização do pesquisador 

é também relevante uma vez que ele é um ser social e faz parte da investigação. Para 

ela, “suas análises interpretativas são feitas a partir do lugar sócio-histórico no qual se 
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situa e dependem das relações intersubjetivas que estabelece com os seus sujeitos” 

(FREITAS, 2002, p.29). A autora acredita que “pesquisador e pesquisado se constituem 

como dois sujeitos em interação que participam ativamente do acontecimento da 

pesquisa. Esta se converte em um espaço dialógico, no qual todos têm voz, e assumem 

uma posição responsiva ativa” (FREITAS, s/d, p.5). 

Considerando nossa opção pela pesquisa qualitativa com enfoque sócio-histórico 

a partir de Bakhtin pontuaremos a seguir algumas ideias do autor relacionadas à 

linguagem. 

A linguagem possui suma importância neste contexto, ela será mais que um 

mediador, será o próprio objeto da análise, uma vez que a base desta investigação é a 

compreensão dos sentidos presentes nos discursos dos sujeitos participantes. 

Considerando essa importância, levaremos em conta, as conceituações de 

Bakhtin relacionadas “a linguagem enquanto uma prática social que tem na língua a sua 

realidade material” (PIRES, 2003, p. 37). 

O interesse do autor não era o sistema (as unidades da língua: os sons, as 

palavras e as orações analisados pela linguística), mas a linguagem enquanto uso e em 

interação social.  

Assim, para Flores e Teixeira, Bakhtin  

 

(...) situa seu interesse exatamente nos aspectos deixados de lado pela 

linguística, propondo uma segunda disciplina para estudar o discurso, 

a metalinguística (ou translinguística). (...) A metalinguística ocupa-se 

do que ele chama de relações dialógicas, relações essas que não 

podem ser estabelecidas por critérios genuinamente linguísticos, 

porque, embora pertençam ao campo do discurso, não pertencem a um 

campo puramente linguístico de seu estudo (FLORES; TEIXEIRA, 

2009, p. 148, 149). 
 

Segundo Pires, apoiado em Bakhtin, “a enunciação seria, precisamente, o 

momento do uso da linguagem, processo que envolve não apenas a presença física de 

seus participantes como também o tempo histórico e o espaço social de interação” 

(PIRES, 2003, p.38).  

Para Fiorin, Bakhtin acredita que “as unidades da língua são os sons, as palavras 

e as orações, enquanto os enunciados são as unidades reais de comunicação. As 

primeiras são repetíveis. No entanto, os enunciados são irrepetíveis, uma vez que são 

acontecimentos únicos, cada vez tendo um acento, uma apreciação, uma entonação 

próprios” (FIORIN, 2006, p.20). 
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Portanto, o objeto de estudo da metalingüística são os enunciados. Os 

enunciados carregam emoções, juízos de valor, paixões, possuem um destinatário e 

apresentam um sentido que é sempre de ordem dialógica.  

É necessário destacar dois conceitos importantes de Bakhtin, tema e 

significação. De acordo com Bakhtin/Volochínov (1992), quando a enunciação é 

considerada enquanto fenômeno histórico, ela possui um tema. O tema é assim o sentido 

da enunciação completa, e como a enunciação é individual e não reiterável, um tema é 

único. Ele é determinado por elementos verbais e não verbais da situação. Um tema por 

essência é irredutível à análise. Por outro lado, a significação de uma enunciação são 

elementos que são reiteráveis e idênticos cada vez que são repetidos. Ela pode ser 

analisada com base nos princípios linguísticos que a compõe. 

De acordo com Freitas, sentido “é o significado contextual que aparece no livro 

Marxismo e Filosofia da Linguagem como tema (...)” (FREITAS, 1996, p. 136). Deste 

modo, tema e sentido se tratam do mesmo conceito. 

Estabelecemos, portanto, que uma enunciação possui sentido e significação. 

Quando analisamos o enunciado “Estou com fome”, temos aí dois tipos de análise. 

Aquela que deve levar em conta o contexto histórico e completo da situação, considerar 

que o enunciado não pode ser segmentado e terá um sentido específico e único.  E 

aquela voltada para os elementos idênticos que compõe o enunciado, as palavras, as 

relações morfológicas e sintáticas etc., ou seja, análise da significação.  

Ao analisarmos duas situações distintas em que a frase utilizada é a mesma 

podemos observar as diferenças entre sentido e significado. Por exemplo, quando um 

mendigo diz “Estou com fome” podemos inferir que ele está com fome, pois não tem 

como comprar o que comer, isso é diferente de quando uma pessoa indo almoçar em um 

restaurante diz “Estou com fome!”, a fome assume sentidos diferentes e únicos em cada 

uma das enunciações. No entanto se voltarmos a nossa atenção para a frase e as palavras 

que a compõe, em seu aspecto linguístico, veremos que ambas são idênticas, possuem 

as mesmas classificações sintáticas, morfológicas e etc. 

Precisamos entender, no entanto, que tema e significação devem sempre estar 

juntos, um depende do outro, uma vez que “não há tema sem significação, e vice-

versa”:  

 

Não há como determinar a significação de uma palavra isolada sem 

fazer dela o elemento de um tema. Do mesmo modo que o tema 
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precisa da significação para que possua uma estabilidade para que não 

perca o elo com seu sentido (com o que o precede e com o que o 

segue) (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 129). 

 

Bakhtin indica que usemos a compreensão ativa, visto que ela é a única que nos 

permitirá apreender o tema ou sentido.  De acordo com Bakhtin: 

 

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação 

a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A 

cada palavra da enunciação de outrem que estamos em processo de 

compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas, 

formando uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, 

mais profunda e real é a nossa compreensão 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 131-132).  

 

Desse modo, para Bakhtin a compreensão é uma forma de diálogo, na qual se 

opõe uma contrapalavra à palavra do locutor. A compreensão em uma linguagem 

bakhtiniana corresponde a duas consciências, dois sujeitos, o que implica uma forma de 

diálogo: consiste em opor ao interlocutor a sua contrapalavra 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 132). 

Para a compreensão ativa também devemos levar em conta a entoação, elas 

exprimem as apreciações dos locutores e estão diretamente determinadas pelas situações 

sociais em que se desenvolvem. Assim, uma mesma palavra pode possuir várias 

entoações conforme as situações em que ocorrem. 

Para Bakhtin, é fundamental a relação que estabeleço com o outro por meio da 

linguagem. “A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo” 

(BAKHTIN, 2011, p. 348). Segundo ele, o homem se constitui nas interações verbais 

que estabelece com outros, assim “tudo o que me diz respeito vem-me do mundo 

exterior por meio da palavra do outro” (PIRES, 2003, p.39) 

O ser humano é um ser social, que apesar de singular, está povoado de outros, 

suas tendências, teorias, sua maneira de ver o mundo são uma composição refratada e 

refletida das vozes alheias que o compuseram durante a vida.  

Portanto, a alteridade é importante para constituição do ser humano, é o outro 

que fornece elementos que nos encorpam e que nos fazem ser o que somos. Para 

Geraldi, “somos pois, a alteridade que nos constitui, mas não somos reprodução dessa 

alteridade porque somos agentivos por nossas contra-palavras” (GERALDI, 2013, 

p.13). 
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Nesse contexto, o diálogo é a forma do eu se aproximar do outro, ou seja, a 

forma de nos relacionarmos com a alteridade e de nos constituirmos. Segundo Geraldi: 

 

O diálogo é a maneira criativa e produtiva do eu se aproximar com 

suas palavras ás palavras do outro, construindo uma compreensão que, 

por não ser mero reconhecimento dos signos usados, é sempre uma 

proposta, uma oferta, uma resposta aberta a negociações e a novas 

construções (GERALDI, 2013, p.15) 

 

Para o autor, o princípio fundante da educação é a presença do outro como ser 

vivo e falante e é essa relação com o outro que propicia o aprendizado de ambos. O 

autor discorre que: 

 

Assim, nos campos de estudos de Bakhtin está sempre presente o 

outro como ser vivo e falante. E este é precisamente o mesmo 

princípio fundante da ação educativa, ainda que às vezes esquecido 

porque tão profundamente enraizado: não há educação fora da relação 

entre eu e o outro. E tal como em Bakhtin, desta relação com a 

alteridade nenhum dos dois sai inalterado, ninguém sai como entrou. 

Se no mundo da vida não saímos do diálogo sem com ele nos 

enriquecermos, também nos processos educativos professor e aluno 

saem diferentes, porque nessa relação ambos aprendem (GERALDI, 
2013, p.15). 

 

Nesse sentido, partiremos da concepção de que o Pibid é um espaço que pode 

possibilitar o diálogo por meio das relações estabelecidas com a alteridade e buscaremos 

investigar as possibilidades formativas entendendo que os sujeitos poderão estar se 

constituindo enquanto profissionais por meio das trocas de experiências, das relações 

estabelecidas e de reflexões sobre essas experiências, que nada mais são que suas 

compreensões ativas, suas respostas às situações. 

A metalingüística de Mikhail Bakhtin constituirá o espaço teórico-metodológico 

no qual construiremos essa investigação sobre o desenvolvimento profissional de 

professores a partir dos discursos dos integrantes do projeto da subárea de Física do 

Pibid da Universidade Federal de São João del-Rei. 

Para isso, partiremos da concepção de enunciação de Bakhtin, e analisaremos as 

palavras ditas pelos participantes (professores e bolsistas) considerando o momento real 

do uso da linguagem enquanto acontecimento único. 

As palavras possuem sempre uma intenção e são sempre destinadas a alguém, 

por isso é importante analisar o contexto no qual foram escritas ou pronunciadas, uma 



 

70 
 

vez que “o sentido da palavra é totalmente determinado por seu contexto” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p.106).  

Trataremos dos sentidos que os professores supervisores atribuem à atuação no 

Programa tendo como base suas enunciações. Para isso, analisaremos os discursos 

realizados por eles no momento das entrevistas, momento real de enunciação.  

Identificaremos nos discursos dos alunos bolsistas os sentidos que atribuem ao 

Programa e à participação (atuação) dos professores supervisores. 

Consideraremos que “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um 

sentido ideológico ou vivencial” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p.95). 

Todas essas análises se darão por meio de uma compreensão ativa dos 

enunciados dos professores, bolsistas e coordenadores, de modo que possamos fazer 

corresponder a eles nossas palavras, reconstruindo-traduzindo o seu texto. 

 

 

3.2. Instrumentos de coleta de dados 

 

 

Por intermédio da pesquisa, buscamos dar voz aos envolvidos no Programa: 

estudantes bolsistas, professores supervisores e o professor coordenador de área 

utilizando instrumentos de coleta diversos: relatórios, questionários, grupo de discussão 

e entrevistas. 

Os Quadros 18 e 19, a seguir, apresentam todos os participantes da pesquisa e os 

instrumentos de coleta de dados utilizados. Os dados do quadro 18 se referem aos 

estudantes bolsistas e os do Quadro 19 se referem ao professor coordenador de área e as 

professoras supervisoras.  

Destacamos mais uma vez que esta pesquisa utiliza pseudônimos que, em alguns 

casos foram escolhidas pelos próprios sujeitos, para preservar a identidade dos 

participantes. Eles foram utilizados nos quadros a seguir e no decorrer deste trabalho. 

Optou-se por fazer entrevistas com os professores supervisores, por serem o foco 

principal da investigação, e com o professor coordenador de área por acreditarmos que 

ele possuía informações no que se refere à atuação das professoras supervisoras, uma 

vez que esteve sempre em contato com as mesmas e foi um avaliador das atividades por 

elas desenvolvidas. 
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Quadro 18: Participantes da pesquisa (Bolsistas) 

MODALIDADE 

DA BOLSA 

NOMES 

ADOTADOS 

UTILIZO OS 

RELATÓRIOS? 

RESPONDEU AO 

QUESTIONÁRIO? 

PARTICIPOU 

DO GRUPO 

DE 

DISCUSSÃO? 

ESTUDANTES 

BOLSISTAS  

 

NÃO 

SIM 

(Jul/2011-

jun/2012) 

SIM 

(jul-

dez/2012) 

NÃO SIM NÃO SIM 

Aline  X X  X  X 

Bianca  X  X  X  

Camila  X X X  X  

Davi  X X X  X  

Fábio  X X X  X  

Fernanda  X X X  X  

Fisicoth     X X  

Helena  X X X  X  

José  X X  X X  

Laura X    X  X 

Lucas  X X  X X  

Marcos  X  X  X  

Maria  X   X X  

Paola  X X  X X  

Pibidiana  X X  X  X 

Stevie   X  X X  

Túlio  X X X  X  

Wizze X    X X  

Zozo X    X  X 

TOTAL 19 3 14 12 8 11 15 4 

Fonte: Elaboração nossa. 
 

 

Quadro 19: Participantes da pesquisa (Professores) 

MODALIDADE 

DA BOLSAS 

NOMES 

ADOTADOS 

UTILIZO OS 

RELATÓRIOS? 
PARTICIPOU DAS ENTREVISTAS? 

 

 

NÃO 

SIM 

(Jul/2011-

jun/2012) 

SIM 

(jul-

dez/2012) 

NÃO SIM DATA  DURAÇÃO 

Professoras 

Supervisoras 

Cristina  X   X 10/12/2015 49 min. 

Lorena  X X  X 22/07/2015 23 min. 

Marina  X X X    

Professor 

Coordenador 
Rafael 

 

X X  X 15/05/2015 32 min. 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Para Fraser e Gondim a “entrevista é uma forma de interação social que valoriza 

o uso da palavra, símbolo e signo privilegiados das relações humanas, por meio da qual 

os atores sociais constroem e procuram dar sentido à realidade que os cerca” (FRASER; 

GONDIM, 2004, p.139). 



 

72 
 

De acordo com Fraser e Gondim, a entrevista é apropriada quando se quer 

conhecer como as pessoas percebem o mundo. As autoras apontam que: 

 

(...) a entrevista na pesquisa qualitativa, ao privilegiar a fala dos atores 

sociais, permite atingir um nível de compreensão da realidade humana 

que se torna acessível por meio de discursos, sendo apropriada para 

investigações cujo objetivo é conhecer como as pessoas percebem o 

mundo. Em outras palavras, a forma específica de conversação que se 

estabelece em uma entrevista para fins de pesquisa favorece o acesso 

direto ou indireto às opiniões, às crenças, aos valores e aos 

significados que as pessoas atribuem a si, aos outros e ao mundo 

circundante (FRASER; GONDIM, 2004, p.140). 

 

Por possuírem estas características consideramos que as entrevistas se adéquam 

ao nosso objetivo de compreender os sentidos presentes no discurso dos participantes do 

PIBID relacionados à atuação do professor supervisor. Elas foram desenvolvidas a partir 

da perspectiva dessa pesquisa. Elas se realizaram de forma semiestruturada, 

considerando a questão da pesquisa e seus objetivos.  

Manzini define que: 

 

(...) a entrevista semi-estruturada está focalizada em um assunto sobre 

o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, 

complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode 

fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas (MANZINI, (s/d), 

p.2). 

 

Este formato permite o estabelecimento de um diálogo (a produção de 

linguagem) por meio das enunciações ocorridas no momento real da pesquisa, uma vez 

que possibilita o estabelecimento de uma conversa marcada por objetivos, mas que 

permite a voz do outro de forma livre. 

Para dar voz aos estudantes bolsistas foram utilizados dois instrumentos: o grupo 

de discussão e o questionário. Optou-se pelo questionário porque acreditávamos que ele 

alcançaria uma maior participação dos estudantes, uma vez que ele é um instrumento 

que não necessita de encontro em horário especifico para realização e, desse modo, 

pode ser preenchido em qualquer horário vago e em qualquer lugar, não necessitando da 

presença do pesquisador. Essa opção foi escolhida, pois consideramos que muitos dos 

estudantes provavelmente já teriam se mudado da cidade, estariam trabalhando ou 

estudando. O questionário foi utilizado com o objetivo de possibilitar aos estudantes 
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bolsistas relatarem suas ideias sobre a atuação do professor supervisor, discorrendo 

sobre as relações estabelecidas, a participação do professor supervisor da Educação 

Básica no desenvolvimento e aplicação das atividades, entre outras. 

Consideramos, a partir de Bakhtin, que o questionário é uma forma de diálogo, 

uma vez que seu discurso escrito pode ser “objeto de discussões ativas”. Para Bakhtin o 

diálogo possui um sentido mais amplo que a comunicação de duas pessoas face a face. 

Para ele, o diálogo seria toda forma de comunicação verbal. Segundo ele, um livro seria 

uma forma de interação verbal: 

 

O livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui igualmente um 

elemento da comunicação verbal. Ele é objeto de discussões ativas sob 

a forma de diálogo e, além disso é feito para ser apreendido de 

maneira ativa, para ser estudado a fundo, comentado e criticado no 

quadro do discurso interior, sem contar as reações impressas, 

institucionalizadas, que se encontram nas diferentes esferas da 

comunicação verbal (...) (BAKHTIN, 1992, p.123). 
 

Nesse sentido, os questionários foram instrumentos interessantes uma vez que 

possibilitaram uma forma de interação verbal com os estudantes bolsistas oportunizando 

o estabelecimento de um diálogo na forma de discurso escrito. 

O grupo de discussão foi um instrumento utilizado após a aplicação dos 

questionários. Ele foi realizado, porque percebemos que a participação no questionário 

não havia sido muito satisfatória, dado o número reduzido de participantes (11 

bolsistas), as respostas sucintas e à falta de elementos explicativos apresentados em 

algumas questões centrais envolvendo a participação das professoras e sua contribuição 

para a formação inicial dos estudantes bolsistas. Nesse sentido, ele foi realizado com o 

objetivo de obtermos informações mais detalhadas e que fossem elaboradas em grupo 

pelos estudantes.  

Em relatório para a Fundação Carlos Chagas Gatti e colaboradores (2009) 

definem grupo de discussão como sendo: 

 

[...] uma técnica de pesquisa, que permite a obtenção de dados de 

natureza qualitativa a partir de sessões em grupo, nas quais de 8 a 12 

pessoas, que compartilham alguns traços comuns, discutem aspectos 

de um tema sugerido. O grupo de discussão permite a identificação e o 

levantamento de opiniões que refletem o grupo em um tempo 

relativamente curto, otimizado pela reunião dos participantes e pelo 

confronto de ideias que se estabelece,assim como pela concordância 

em torno de uma mesma opinião, o que permite conhecer o que o 

grupo pensa. O objetivo é coletar, a partir do diálogo e do debate com 
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e entre os participantes, informações acerca de um tema específico, 

permitindo que eles apresentem, simultaneamente, seus conceitos, 

impressões e concepções. O que caracteriza o grupo de discussão é 

que as pessoas que compõem o grupo têm uma experiência em 

comum (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2009, p.22). 

 

É importante notar, neste caso, que o Grupo de Discussão possui características 

que se aproximam dos objetivos que a pesquisa tinha para a o instrumento: a intenção 

era reunir um grupo de indivíduos que tinha como experiência comum a passagem pelo 

Pibid durante sua Graduação em Física e permitir que eles 

discutissem/debatessem/opinassem sobre um tema, no caso, a atuação das professoras 

supervisoras no Pibid, e o desenvolvimento profissional deles e das professoras dada a 

atuação das mesmas como co-formadoras. Outro fato que nos chamou a atenção foi a 

possibilidade de fazer isso em um tempo relativamente curto, otimizado pela reunião 

dos participantes em uma única sessão com duração máxima de três horas, conforme 

indicado pelo relatório da Fundação Carlos Chagas (2009). 

Também foi interessante neste método a relação entre os participantes 

(pesquisador e sujeitos). Ela se dá por meio da interação verbal, é através do diálogo, da 

interação mútua entre todos os integrantes do grupo que se obtêm os dados, ou seja, os 

dados (opiniões) são produtos dessa interação. Isso é bem apresentado por Mangold. 

Segundo ele: 

 

(...) a opinião do grupo não é a soma de opiniões individuais, mas o 

produto de interações coletivas. A participação de cada membro dá-se 

de forma distinta, mas as falas individuais são produto da interação 

mútua [...]. Dessa forma as opiniões de grupo cristalizam-se como 

totalidade das posições verbais e não-verbais (MANGOLD, 1960 

apud WELLER, 2006, p.245).  

 

Isso mostra que esse instrumento está coerente com nossa escolha teórica 

metodológica baseada em Bakhtin. 

Para Weller mais que opiniões e experiências, o grupo de discussão permite 

conhecer vivências coletivas de um determinado grupo. Segundo a autora, “os grupos de 

discussão representam um instrumento por meio do qual o pesquisador estabelece uma 

via de acesso que permite a reconstrução dos diferentes meios sociais e do habitus 

coletivo do grupo” (WELLER, 2006, p. 247). 

A autora apresenta também as vantagens do uso do método. Para ela, a discussão 

entre integrantes que pertencem ao mesmo meio social permite perceber detalhes desse 
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convívio não captados por meio de outra técnica de entrevista. Além disso, indica que 

“embora a presença do pesquisador e do gravador gere uma situação distinta a de uma 

conversa cotidiana, os jovens acabam ao longo da entrevista travando diálogos 

interativos bastante próximos daqueles desenvolvidos em outro momento. O 

entrevistador passa a ser uma espécie de ouvinte e não necessariamente um intruso no 

grupo” (WELLER, 2006, p.250). Outras vantagens apresentadas se referem à 

possibilidade de conclusões e reflexões ainda não realizadas pelos participantes e a 

maior confiabilidade dos fatos narrados. Para Weller “o grupo pode corrigir fatos 

distorcidos, posições radicais ou visões que não refletem a realidade socialmente 

compartilhada. Estando entre os membros do próprio grupo, os jovens dificilmente 

conseguirão manter um diálogo com base em histórias inventadas” (WELLER, 2006, 

p.251). 

 O uso dos relatórios também foi importante uma vez que nos permitiu 

compreender aspectos relacionados às atividades (ações) realizadas, ou seja, nos 

permitiu conhecer o dia a dia da equipe do Subprojeto. Acreditamos que assim como os 

questionários, os relatórios são discursos escritos.  E, neste sentido, possibilitaram 

estabelecimento de um diálogo importante para contextualização do Subprojeto Pibid 

Física. 

No entanto, foi preciso considerar que esses documentos foram redigidos com o 

objetivo especifico de “prestar contas” de atividades que receberam apoio financeiro 

para serem desenvolvidas. Isso os coloca em uma posição diferenciada, uma vez que 

são discursos específicos que não seriam apresentados em outros contextos de 

produção. 

 

 Relatórios 

 

 Como citado anteriormente, esta pesquisa utilizou-se de relatórios referentes ao 

desenvolvimento de atividades no Subprojeto Física do Pibid. Os relatórios foram 

produzidos pelos estudantes bolsistas e por professores durante sua participação no 

Subprojeto e nos foram disponibilizados pela coordenação do Subprojeto. 

Estavam disponíveis para análise vinte e seis relatórios dos estudantes bolsistas, 

cinco das professoras supervisoras e três dos professores coordenadores de área. Os 

Quadros 20, 21 e 22 trazem informações referentes a esses relatórios. Estão inclusos nos 
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quadros os períodos aos quais os relatórios fazem referência e o número de páginas de 

cada um. 

 

Quadro 20: Relatórios dos estudantes bolsistas 

Nº Estudantes bolsistas Período Nº de páginas 

1 
Paola  

Jul/2011-jun/2012 13 

2 jul-dez/2012 10 

3 Maria Jul/2011-jun/2012 5 

4 
Pibidiana 

Jul/2011-jun/2012 4 

5 jul-dez/2012 23 

6 
Camila 

Jul/2011-jun/2012 6 

7 jul-dez/2012 11 

8 
Fernanda 

Jul/2011-jun/2012 3 

9 jul-dez/2012 4 

10 Bianca Jul/2011-jun/2012 10 

11 
Fábio 

Jul/2011-jun/2012 9 

12 jul-dez/2012 10 

13 
Aline 

Jul/2011-jun/2012 32 

14 jul-dez/2012 13 

15 
Túlio 

Jul/2011-jun/2012 4 

16 jul-dez/2012 4 

17 
José 

Jul/2011-jun/2012 9 

18 jul-dez/2012 5 

19 
Lucas 

Jul/2011-jun/2012 4 

20 jul-dez/2012 4 

21 Stevie jul-dez/2012 6 

22 Marcos Jul/2011-jun/2012 3 

23 
Davi 

Jul/2011-jun/2012 5 

24 jul-dez/2012 5 

25 
Helena 

Jul/2011-jun/2012 34 

26 jul-dez/2012 12 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Quadro 21: Relatórios dos professores supervisores 

Nº Professor Supervisor Data Nº de páginas 

1 
Lorena  

Jul/2011-

jun/2012 
3 

2 jul-dez/2012 3 

3 
Marina  

Jul/2011-

jun/2012 
3 

4 jul-dez/2012 4 

5 Cristina  
Jul/2011-

jun/2012 
4 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Quadro 22: Relatórios do professor coordenador de área 

Nº Professor coordenador Data Nº de páginas 

1 

Rafael 

jul-dez/2011 10 

2 Jan-jul/12 9 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 Os relatórios dos estudantes descrevem atividades desenvolvidas, apresentam 

sugestões e expectativas em relação ao Programa, entre outras questões. Eles possuem 

número de páginas variado como se pode observar na Quadro 20. Isso mostra que a 

organização do conteúdo dos mesmos foi realizada de forma diferenciada por cada um 

dos estudantes, havendo alguns que descreviam mais detalhadamente as atividades, 

enquanto outros, a maioria, o faziam de modo sucinto. 

Os relatórios das professoras supervisoras possuem entre três e quatro páginas. 

Eles descrevem atividades realizadas na escola pelos estudantes de forma bastante 

sucinta como se pode observar pelo número de páginas. A organização do conteúdo 

também foi realizada de acordo com cada professora. 

Os relatórios do professor coordenador de área apresentam um formato definido 

pela CAPES. Neles foram situadas, entre outros aspectos, as atividades desenvolvidas 

no âmbito do subprojeto e os resultados alcançados, a descrição da produção 

educacional gerada, e a descrição dos impactos das ações/atividades do projeto na: 

formação de professores; licenciaturas envolvidas; Educação Básica; pós-graduação e 

escolas participantes; dificuldades encontradas e justificativas de atividades previstas e 

não realizadas, considerações finais e perspectivas. 

 

 Entrevistas 

 

Como explicitado anteriormente, as entrevistas foram semi-estruturadas. As 

questões fundamentais que deram base para as entrevistas foram as indagações para a 

pesquisa mencionadas anteriormente. O roteiro das entrevistas realizadas com os 

professores supervisores e o professor coordenador de área, se encontram nos 

Apêndices 2 e 3, respectivamente.  

As entrevistas apresentaram uma variação na duração, entre 23 min. e 49 min. 

Elas seguiram o roteiro, respondendo suas principais questões, mas apresentaram 
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enfoques diferentes de acordo com cada um dos participantes. As análises destas 

entrevistas são desenvolvidas no capítulo quatro. 

 

 Questionário 

 

O questionário foi elaborado e aplicado aos estudantes bolsistas. Algumas de 

suas perguntas foram elaboradas a partir de outras pesquisas como as de Nascimento 

(2014), Oliveira (2014), Ustra e Gelamo (2013). Outras perguntas foram construídas 

com base nos próprios objetivos desta pesquisa. 

Inicialmente, montou-se uma primeira versão, contendo vinte e seis questões. 

Elas se relacionavam a aspectos mais amplos envolvendo os estudantes bolsistas e o 

Programa. As questões se referem a assuntos diversos como: a situação acadêmica atual 

do bolsista, como conheceu e se interessou pelo Pibid, as dificuldades encontradas no 

início das atividades no Programa, sua relação com os professores e outros estudantes, 

como a professora atuava no desenvolvimento das atividades, entre outras questões. 

Essa versão foi enviada a vinte e três estudantes bolsistas que participaram do 

Pibid no período de julho de 2011 a junho de 2013 por meio da interface do Google 

Drive. Durante vinte dias tivemos o retorno de apenas dois questionários respondidos. 

Insistimos, reenviando-o mais uma vez, individualmente, e mais três questionários 

retornaram respondidos. 

Após uma conversa sobre esta investigação, o questionário enviado e o retorno 

obtido no grupo de pesquisa Formação Docente e Processos de Ensino de 

Aprendizagem da Universidade Federal de São João del-Rei, optamos por reduzir o 

número de questões, focalizando questões que se relacionavam exclusivamente a 

atuação do professor supervisor, sua contribuição para a formação inicial dos estudantes 

bolsistas e o seu processo de desenvolvimento profissional dentro do Programa. Além 

destas, foram mantidas questões que buscavam contextualizar os estudantes bolsistas na 

pesquisa, como por exemplo, situação acadêmica e de trabalho e visão sobre a profissão 

docente. A versão final contou com um total de quatorze questões e se encontra em 

anexo. Ela contou com doze questões da primeira versão e mais duas questões novas, as 

questões 13 e 14. Nesse sentido, optamos por pedir aos cinco estudantes bolsistas que já 

haviam respondido a versão anterior que respondessem somente as questões que foram 

acrescentadas. 
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É importante destacar a contribuição significativa do grupo de pesquisa ao 

indicar que o número de questões estava muito grande e não se referiam 

especificamente ao objeto da pesquisa. 

Enviamos a nova versão aos dezoito estudantes que não haviam respondido a 

versão anterior. Após 20 dias, obtivemos o retorno de apenas um questionário 

respondido. Para incentivar os alunos a responderem optamos por montar um grupo de 

conversa no Facebook, por meio do qual enviamos o link do questionário e reafirmamos 

nosso pedido para que contribuíssem para a pesquisa. Por meio desse grupo 

conseguimos obter o retorno de outros seis questionários respondidos, totalizando um 

total de onze ex-bolsitas. 

  

 Grupo de discussão 

 

O grupo de discussão foi realizado com os estudantes bolsistas. Foram 

encaminhados convites de participação para todos os integrantes do edital pesquisado 

(cerca de 23 bolsistas) por meio de e-mail, mas o retorno não foi significativo, somente 

dois aceitaram participar após o período de um mês e dois e-mails enviados. Para 

incentivar a participação e ter uma conversa mais próxima com eles a respeito do grupo, 

optamos por montar um grupo de conversa no Facebook. Após esse contato, sete 

participantes confirmaram presença. No entanto, na data marcada, compareceram 

apenas quatro dos sete bolsistas. Um fato curioso foi a participação de um bolsista do 

Edital 2014 que não havia sido convidado, mas compareceu no encontro. Os 

participantes do grupo de discussão foram apontados anteriormente no Quadro 18. 

Para condução do grupo de discussão seguimos as orientações de Weller (2006). 

Para a autora os princípios para a condução do grupo são: o estabelecimento de contato 

recíproco com os entrevistados, o questionamento do grupo como um todo e não a um 

integrante específico; a discussão inicial com base em uma pergunta vaga que estimule 

a participação e interação entre os integrantes; estabelecimento da organização ou 

ordenação das falas pelo próprio grupo; a formulação de perguntas que gerem narrativas 

e não a mera descrição de fatos; a intervenção do pesquisador somente quando for 

solicitado ou perceber que é necessário lançar outra pergunta para manter a interação do 

grupo. 

Para a realização do grupo de discussão também foi elaborado um Tópico Guia, 

uma espécie de roteiro que não deve ser seguido a risca pelo pesquisador, mas que deve 
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conter questões que envolvam os objetivos pretendidos com o instrumento. Ele foi 

elaborado tendo como referências as proposições de Weller (2006), apresentadas 

anteriormente, e a proposta de Gatti e colaboradores no Relatório da Fundação Carlos 

Chagas (2009). As questões partiram dos objetivos da pesquisa e em sua maioria 

buscaram gerar respostas na forma de narrativas e exemplos. O tópico-guia utilizado 

encontra-se no Apêndice 4 desta dissertação. 

 

 

3.3. Análise de dados: procedimento e categorias 

 

 

Apresentamos neste tópico como foi realizada a análise de dados, detalhando os 

critérios utilizados e as categorias propotas. Destacamos a diversidade de documentos 

que compõe o corpus da pesquisa e os apresentamos no Quadro 23. Ele foi elaborado 

utilizando como modelo de referência o quadro de Izá (2015, p.79). 

 

Quadro 23: Corpus da pesquisa 

Instrumento 
Recurso utilizado para 

obtenção do registro 
Quantidade de Registro 

Relatórios de Atividades do 

Pibid 
______________ 

33 relatórios de estudantes bolsistas, 

professoras supervisoras e do professor 

coordenador. 

Cerca de 284 páginas. 

Questionário aplicado aos 

estudantes bolsistas 
Google drive 

11 questionários respondidos. 

Cerca de 15 páginas de transcrição de 

dados. 

Entrevista com o professor 

coordenador 
Gravação do áudio  

Duração: 32 minutos. 

Cerca de 12 páginas de transcrição. 

Entrevista com professora 

supervisora Lorena 
Gravação do áudio  

Duração: 23 minutos. 

Cerca de 8 páginas de transcrição. 

Entrevista com professora 

supervisora Cristina 
Gravação do áudio  

Duração: 49 minutos. 

Cerca de 17 páginas de transcrição. 

Grupo de discussão Gravação do áudio  
Duração: 1 hora e 30 minutos. 

Cerca de 38 páginas de transcrição. 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Tendo como ponto inicial esse corpus documental, criamos os Eixos Temáticos 

sobre os quais realizamos a análise. Eles foram elaborados considerando-se quatro 

categorias originadas do corpus de documentos, de nossos objetivos de pesquisa e de 

temas que surgiram no momento de exploração do material, especialmente aqueles 

envolvendo as questões que compuseram nossos instrumentos de coleta de dados.  

As categorias e eixos temáticos propostos se encontram no Quadro 24. 

 

Quadro 24: Categorias de Análise e Eixos Temáticos 

Categorias Eixos temáticos 

Atuação do professor supervisor 

Papel do professor supervisor no Pibid 

Ações das professoras supervisoras no âmbito do 

Subprojeto 

Encontros Dialógicos: troca de experiências 

no Pibid 
Reuniões 

Professor Supervisor e a relação com o 

desenvolvimento profissional 

Relação com a Universidade 

Sentidos atribuídos ao Desenvolvimento 

Profissional das supervisoras no Pibid 

As professoras supervisoras, sua ação co-

formadora e o desenvolvimento profissional 

dos estudantes bolsistas. 

Relação Pibid e estágio 

Sentidos atribuídos a contribuição das professoras 

supervisoras para a formação inicial dos bolsistas. 

A visão dos estudantes bolsistas sobre a profissão 

docente 

Fonte: Elaboração nossa 

 

Após realizarmos esse trabalho de organização dos dados por meio da 

exploração do material passamos para a análise dos dados. Ela será realizada no 

próximo capítulo considerando-se a organização proposta no quadro anterior, ás 

concepções de Bakhtin também apresentadas anteriormente e ás contribuições de outros 

autores que nos ajudaram a compreender e discutir nossos dados. 
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CAPÍTULO IV - PROFESSORAS SUPERVISORAS DO PIBID 

FÍSICA (UFSJ): CO-FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL 
 

 

Neste capítulo trataremos do desenvolvimento profissional dos estudantes 

bolsistas e das professoras supervisoras no âmbito do Subprojeto Pibid Física UFSJ, 

tendo como referência dados obtidos nos relatórios de atividades elaborados pelos 

integrantes do Programa, nos questionários respondidos pelos bolsistas, nas entrevistas 

realizadas com o professor coordenador e as professoras supervisoras, e no grupo de 

discussão realizado com os bolsistas. 

 Buscaremos investigar como se dá o estabelecimento da relação entre 

Universidade e Escola no contexto do Subprojeto, analisando como se dão as relações 

entre os integrantes para saber se elas são dialógicas. Tendo em vista o foco desta 

pesquisa - as professoras supervisoras - buscaremos responder algumas questões: como 

se dá a atuação das professoras supervisoras no Pibid Física?  Como essa atuação no 

Programa pode contribuir para o desenvolvimento profissional das mesmas e dos 

estudantes bolsistas?  

Pretendemos refletir sobre as práticas, os processos formativos e os lugares 

ocupados pelos sujeitos nas diversas relações no Pibid, a partir dos sentidos atribuídos 

por eles próprios. 

Para tratarmos dessas questões dividiremos esse capítulo em seis tópicos: o 

primeiro referente aos sujeitos da pesquisa, sua apresentação e os resumos sobre o que 

foi abordado por eles nas entrevistas; o segundo se refere à atuação das professoras 

supervisoras no Subprojeto e como essa atuação pôde possibilitar o desenvolvimento 

profissional das mesmas e dos bolsistas; o terceiro trata dos sentidos atribuídos ao 

estabelecimento de uma relação entre as professoras supervisoras e a Universidade; o 

quarto aborda os sentidos atribuídos pelos integrantes da pesquisa ao desenvolvimento 

profissional das professoras supervisoras; o quinto apresenta os sentidos atribuídos 

pelos integrantes da pesquisa ao desenvolvimento profissional dos estudantes bolsistas 

diante da atuação das professoras supervisoras; o ultimo ressalta as concepções sobre o 

Programa no que se refere ao incentivo à docência na Educação Básica e a melhoria da 

mesma. 
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4.1. Sujeitos da Pesquisa 

 

 

Neste tópico apresentamos: 

 Informações relacionadas aos sujeitos da pesquisa, obtidas através dos 

instrumentos de coleta de dados como formação acadêmica, situação 

profissional, entre outros; 

 Sínteses (resumos) das entrevistas. 

 

Essas informações serão apresentadas em três itens: o primeiro referente aos 

estudantes bolsistas, o segundo referente ao professor supervisor e o terceiro as 

professoras supervisoras. 

 

 Os estudantes bolsistas 

 

Neste item apresentaremos dados pessoais referentes à formação acadêmica e 

profissional dos bolsistas e também uma síntese dos assuntos abordados por eles 

durante o grupo de discussão. 

Os dados pessoais referem-se a onze dos dezenove bolsistas envolvidos na 

pesquisa e foram obtidos através das respostas dadas às questões 1 e 2 do questionário 

apresentado no Apêndice 1 desta dissertação e outras informações obtidas 

informalmente. Os participantes possuem idade entre 22 e 34 anos, sendo que a maioria 

(oito) está na faixa etária entre 22 e 25 anos. 

Sete dos estudantes bolsistas que responderam ao questionário ainda não se 

formaram como mostra o Gráfico 3. Dos demais, três estudantes já se formaram e um 

pediu mudança para o bacharelado em Física. 

Com relação à situação profissional, verificamos que oito bolsistas não estavam 

trabalhando. Entre esses estão os sete que ainda não se formaram e o bolsista que pediu 

transferência do curso. Dois estão envolvidos com outras atividades, no caso curso de 

Pós-Graduação, e apenas um está trabalhando como professor.  
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Gráfico 3: Situação Acadêmica dos estudantes bolsistas do Subprojeto Pibid Física UFSJ. 

Fonte: A autora. 

 

 

 

Gráfico 4: Situação Profissional dos bolsistas do Subprojeto Pibid Física UFSJ. 

Fonte: A autora. 

 

Como observamos, muitos dos bolsistas ainda não se formaram e não estão 

trabalhando. O curso de Física da UFSJ possui entrada anual e período de integralização 

de quatro anos. Observamos que os bolsistas investigados não conseguiram integralizar 

o curso nesse período. Isso pode ser afirmado porque o edital escolhido como recorte 

para esta pesquisa teve início em julho de 2011.  

3
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1

Situação Acadêmica

Já se formou

Não. Precisa cursar
algumas disciplinas para
se formar.

Outro

2

8

1

Situação profissional

Trabalha como
professor

Não está trabalhando

Outro
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 O professor coordenador de área 

 

O professor Rafael começou a trabalhar na UFSJ em 1996, portanto, faz dezoito 

anos que ele está na Instituição. Ele possui graduação, mestrado e doutorado na área de 

Física, mas se envolveu com a formação de professores desde sua chegada a 

universidade quando, segundo ele, foi convidado por professores do curso de Química, 

já atuantes na área, para participar de um grupo de pesquisa. Sua caminhada na área 

continuou com o envolvimento em projetos como o Pró-Ciências e o PROEXT, nos 

quais atuou como coordenador. Ele também ficou responsável pelas disciplinas de 

formação de professores da licenciatura em Física até o final de 2013, quando um novo 

professor com formação específica em educação foi aprovado em concurso. Atualmente 

ele atua como professor em disciplinas específicas de conteúdo nos cursos de Física e 

Engenharia e se desvinculou da coordenação do Pibid. Ele teve contato com o Programa 

em 2007, segundo ele, por meio da divulgação do edital. 

 

É, vagamente eu tenho a lembrança de ter conhecido o programa a partir de 

divulgação de edital. Tanto é que na ocasião o edital contemplava apenas as áreas de 

Física, Química, Ciências Biológicas e Matemática (Rafael - Prof. coordenador). 

 

Ele se interessou em coordenar o subprojeto porque, na época, estava 

trabalhando com as disciplinas de formação de professores. Segundo o professor, um 

fato que lhe chamou atenção foi:  

 

 a possibilidade de dar um estímulo aos estudantes nestas áreas de carência de 

formação de professores (Rafael - Prof. coordenador). 

 

A referência feita pelo professor à necessidade de estímulo em áreas carentes na 

formação de professores indica o seu conhecimento a respeito dos objetivos do primeiro 

edital do Programa e a respeito da realidade formativa de professores, especialmente na 

área de Física.  

Entretanto, em 2013, o  professor se afastou do PIBID por motivos ligados à 

dificuldade de liberação de verbas, marcação de reunião com os integrantes, além de 

alegar que as atividades teriam caído na rotina: 
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Bom, primeiro foi porque eu estava percebendo que elas (as atividades) estavam 

ficando rotineiras por um lado. Dificuldades estavam ocorrendo: dificuldades de 

liberação das verbas do edital em que fomos contemplados, e aí foi desestimulando, aí 

fui sentindo a dificuldade de poder reunir com os estudantes e os professores das 

escolas, os estudantes assumindo outras tarefas das disciplinas do curso ou 

desenvolvendo outros trabalhos, os professores das escolas ficando sobrecarregados e 

não estavam tendo horários disponíveis para o grupo inteiro se reunir, aí eu fui 

perdendo um pouco o estímulo. E aí neste sentido o projeto, a coordenação foi passada 

pra uma outra professora (Rafael- Professor Coordenador). 

 

Além dessas questões, o professor Rafael discorreu sobre o papel das 

professoras supervisoras que, segundo ele, era o de servir de ponte entre a Universidade 

e a Escola. O professor também mencionou sobre a participação delas em reuniões e no 

acompanhamento de atividades nas escolas; sobre a contribuição das mesmas para a 

formação dos estudantes bolsistas, segundo o professor, ligada a experiência pessoal e 

profissional delas; sobre as trocas de experiências entre os integrantes do Subprojeto; 

sobre a diferença entre Pibid e Estágio, uma vez que no Programa os integrantes 

recebem bolsas. Ele também comentou a possibilidade de reflexão sobre a prática e o 

aprimoramento teórico, proporcionado às professoras supervisoras, a partir do contato 

com a universidade oportunizado pelo Pibid; a importância das bolsas para os 

estudantes bolsistas se manterem no curso; e também a falta de valorização da profissão 

e sua implicação no objetivo do Pibid de incentivar estudantes a seguirem a carreira 

docente na Educação Básica. Seu discurso se manteve focado na necessidade do Pibid 

estar associado a uma política mais ampla de valorização profissional. Para o professor, 

essa política de valorização é fundamental para que o objetivo do Programa de 

incentivar o trabalho docente na Educação Básica seja alcançado.  

 

 As professoras supervisoras 

 

Neste item apresentaremos dados pessoais das professoras supervisoras 

referentes à formação acadêmica, atuação profissional, interesse pelo Pibid, além de 

uma síntese de outros assuntos tratados nas entrevistas.  

 

 Professora Lorena 
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A professora Lorena possui magistério, Licenciatura curta em Ciências, 

Licenciatura plena em Física e Especialização em Matemática. Segundo Lorena, a 

opção pela profissão docente partiu de um desejo que ela tinha desde criança:  

 

Desde criança que eu brincava de ser professora e isso é, nunca saiu de mim. Então foi 

uma vontade desde pequena (Lorena - Professora Supervisora). 

 

Ela se formou no magistério em 1992 e começou a trabalhar na secretária de 

uma Escola pública. Lá trabalhou por três anos até se formar na Licenciatura. Quando se 

formou, iniciou seu trabalho como professora na escola pública. No início da carreira, 

ela trabalhou em várias escolas, mas depois de algumas mudanças de lotação foi 

lecionar na Escola A, a mesma escola onde se formou em magistério, lecionou por 

quase vinte anos e foi supervisora do Subprojeto Pibid Física.  

Ela se desligou da Escola A em 2014, devido à redução das aulas de Física no 

Ensino Médio. Todas as séries passaram a ter apenas duas aulas por semana. Com a 

mudança, Lorena não conseguiu completar sua carga horária apenas com aulas no turno 

da manhã e decidiu se afastar. Ao se desligar da Escola, precisou sair também do Pibid. 

Atualmente ela trabalha em uma Escola pública voltada para a Educação de Jovens e 

Adultos e em uma Escola particular da cidade de SJDR. 

A professora conheceu o Pibid através de um professor da Escola que havia sido 

supervisor e por meio da divulgação feita por professores da Universidade na Escola. 

Lorena se interessou pelo Programa porque sentiu que ele oferecia uma oportunidade de 

mudança profissional que a ajudaria a não ficar para trás diante das mudanças dos 

adolescentes. 

 

Eu conheci o Pibid através de um professor da minha escola que foi supervisor antes de 

mim. E, além disso, através da divulgação que foi feita pelos professores da 

Universidade na minha escola. Eu me interessei pelo Pibid, primeiro porque eu vejo 

que a educação tem que mudar. É, os adolescentes eles mudam o tempo inteiro, e a 

gente enquanto profissional a gente fica pra trás se a gente não mudar junto com eles 

(Lorena- Professora Supervisora). 

 

Na entrevista, Lorena também discorreu sobre o distanciamento entre o que ela 

aprendeu na universidade e a prática na sala de aula. Segundo a professora, ela foi 

aprendendo a lidar com as situações e com a dinâmica da Escola na prática. Mencionou 

sobre a dinâmica do programa e as atividades desempenhadas por cada um dos 

integrantes com destaque para as reuniões; como ela atuava no desenvolvimento das 
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atividades, sendo sua principal função avaliar os planejamentos de aula elaborados pelos 

estudantes bolsistas; a contribuição de sua experiência profissional no desenvolvimento 

das atividades; a possibilidade de reflexão sobre a prática e o que aprendeu com o Pibid. 

Lorena comenta também sobre o uso de atividades diferenciadas; o impacto do 

Programa na sala de aula de Física, que possibilitou, para ela, torná-las mais dinâmicas, 

mas que isso, infelizmente, não refletiu em mudança de nota nas avaliações escritas dos 

alunos; a importância do contato com a Universidade possibilitado pelo Pibid para seu 

crescimento profissional; a importância do Programa no que se refere à aproximação 

dos alunos do curso de licenciatura na sala de aula; o incentivo a docência propiciado 

aos estudantes que tem o “dom” e que querem seguir a profissão. A professora se referiu 

várias vezes a importância do Pibid para seu crescimento profissional, entretanto não 

apresentou muitas informações referentes a sua contribuição para a formação inicial dos 

estudantes bolsistas. 

 

 Professora Cristina 

 

A professora supervisora Cristina se formou em Física em 2005 na Universidade 

Federal de São João del-Rei. Segundo ela, a escolha pela profissão se deu por gosto 

particular. Cristina iniciou seus estudos ainda no curso de Ciências, mas houve uma 

mudança curricular que o dividiu em Biologia, Química e Física e ela optou pelo curso 

de Física. 

A professora começou a trabalhar como docente na rede estadual e em escolas 

particulares antes mesmo de se formar, segundo ela, a partir do ano de 2004. Quando se 

formou, ela conseguiu se efetivar em um cargo e continuou como contratada em outro.  

Na data da entrevista ela não estava trabalhando em nenhuma Escola. 

Cristina mencionou que conheceu o Pibid através de edital e se interessou 

porque viu a oportunidade de estabelecer um vínculo com a Universidade e de ter a 

colaboração de novas metodologias auxiliando o ensino de sua disciplina. 

 

O Pibid eu conheci através de edital. O edital chegou na escola e eu sempre tive 

interesse em ter vínculo com a Universidade desde lá de dentro, ainda estudando na 

Universidade, dentro dos projetos da Universidade. Quando eu fui pra escola eu 

sempre procurei alguma coisa que pudesse me vincular, pra eu ter esse contato, pra 

não se perder. Então quando, tinha o edital do Pibid, a abertura, eu me interessei, 

participei. Eu me interessei, principalmente, porque quando você dá aula de Física, 

cada um, eu gosto sempre de falar isso, cada pessoa tem o seu tempo e cada pessoa tem 
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sua habilidade. Então os alunos eles não vão aprender tudo de tudo. Então eu acho que 

o aluno que gosta da Física, por exemplo, ele vai aprender só no quadro e giz, ou com 

slide e se você tem uma prática ele vai se encantar ainda mais. E para o aluno que tem 

mais dificuldade, é uma outra forma de ele enxergar a Física e ele entender (Cristina – 

Profª. Supervisora). 

 

Na entrevista, a professora também comentou sobre a importância dada por ela 

aos aspectos pedagógicos e humanos na formação de professores; a dinâmica do 

Programa; a relação entre os integrantes; como atuava no desenvolvimento das 

atividades ao indicar o tema, avaliar os planejamentos e acompanhar a aplicação das 

atividades na escola. Segundo ela, o papel das supervisoras no Pibid era o de ser uma 

ponte entre Universidade e Escola; contribuindo para a formação dos estudantes 

bolsistas, ao ceder aulas, ao sugerir e trocar ideias após a execução das atividades. 

Cristina também mencionou sobre a diferença entre o que se aprende na Universidade e 

a prática na sala de aula; a respeito da importância de sua experiência profissional no 

desenvolvimento das atividades; as diferenças entre PIBID e estágio; a contribuição do 

PIBID para sua prática; as modificações na sua prática depois de sua participação no 

Programa; o vínculo estabelecido com a Universidade por meio dele; o impacto do 

Projeto na Escola e no aprendizado dos alunos; a possibilidade de formação a partir do 

aprimoramento metodológico e como a Escola pode contribuir com a Universidade. 

 

 

4.2. A atuação das professoras Supervisoras no Pibid Física: a interação entre 

Universidade e Escola e o desenvolvimento profissional de professoras e estudantes 

bolsistas 

 

 

A interação Escola e Universidade como vimos no Capítulo 1, pode se fazer 

significativa quando buscamos o aprimoramento de processos formativos com vistas a 

uma formação contextualizada e que considere a relação teoria e prática. No âmbito do 

Pibid observamos que essa interação é estabelecida através do envolvimento de diversos 

atores: professores coordenadores da Universidade, professores supervisores da 

Educação Básica e estudantes bolsistas dos cursos de licenciatura, tendo em vista a 

formação de futuros docentes e a melhoria desse segmento educacional.  
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Verificamos a partir do Decreto 7219, que a atuação do professor da Educação 

Básica, enquanto supervisor de estudantes bolsistas deve ter papel importante nesse 

processo de interação, um papel de mediação, voltado para a sua ação de co-formador 

dos futuros docentes. Esse papel de mediador é confirmado por nossos sujeitos. Para o 

professor coordenador de área, o papel das professoras supervisoras é ser uma ponte 

entre as Escolas e a Universidade. 

 

Pesquisadora - Qual o papel das professoras supervisoras no Pibid? 

Rafael - Minha percepção na época era: fazer uma ponte entre a universidade e as 

escolas, então o papel delas seria um papel de intermediação das ações que aconteciam 

aqui na universidade e as ações que aconteciam nas escolas. É fortalecer a articulação 

escola universidade (Rafael - Prof. coordenador). 

 

Também para a professora Cristina seu papel como supervisora é servir como 

ponte entre a Universidade e a Escola. Segundo ela, sua função é mediar e possibilitar 

ao futuro professor conhecer o movimento da Escola: 

 

Eu acredito que seja mediar, quando a gente forma na Universidade, você tem uma 

visão, uma visão de como é a escola. Na verdade, nem o estágio mostra muito como que 

é a escola. Porque no estágio tem a observação, eu acho que prática é pouca. Então o 

Pibid, ele abre muito espaço e meu papel como supervisora é fazer essa mediação, eu 

sempre dei abertura total, mesmo com poucas aulas, eu sempre dei abertura total pros 

alunos do Pibid terem liberdade de fazer o que quisessem, porque a visão da 

Universidade para a escola é muito diferente, eu estou como uma ponte entre a 

Universidade e a escola. E entre a Universidade e a escola, parece que tem um rio no 

meio, que é muita diferença do que você aprende e na hora que você vai executar, tem 

uma diferença muito grande, eu acredito que seja falta na parte pedagógica. A pessoa 

forma, tem uma boa formação técnica, chega lá parece que não é nada daquilo. Eu 

acho, não, eu acredito, não é achar não, eu acredito que seja a parte pedagógica que 

esteja como um buraco ali, que é esse rio o buraco. Então o meu papel é essa 

mediação, de fazer o aluno que está saindo da Universidade ajudar ele a enxergar o 

movimento da escola (Cristina – Profª. Supervisora). 

 

Desse modo, enquanto supervisor e mediador dessa relação, o professor da 

Educação Básica assume responsabilidades que o tornam responsável pela formação dos 

futuros docentes. Ele é responsável por acompanhar e contribuir para o planejamento e 

execuções das atividades, realizando apontamentos e avaliações das mesmas.  

Considerando os dados desta pesquisa, verificamos que as ações das professoras 

supervisoras no âmbito do Pibid Física da UFSJ se relacionaram, principalmente: à 

indicação do conteúdo a ser utilizado no planejamento das aulas pelos estudantes 
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bolsistas, à liberação de aulas para a aplicação dos planos, ao planejamento (elaboração) 

de aulas junto aos bolsistas, ao acompanhamento das aulas desses estudantes nas 

escolas, à avaliação dos planejamentos e das aulas após execução. Observamos também 

que essas ações estiveram ligadas ao conhecimento profissional das professoras. 

Em uma das perguntas do questionário aplicado pedimos para que os bolsistas 

fizessem a indicação de duas atividades frequentemente realizadas pelas professoras 

supervisoras entre algumas opções que apresentamos. O resultado pode ser observado 

no Gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5: Atuação das professoras supervisoras (atividades frequentemente realizadas) 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Pelo Gráfico é possível notar que as professoras supervisoras atuavam em todas 

as atividades indicadas como opção.  Entre elas, as mais apontadas foram: indicar o 

conteúdo que deveria ser tratado na elaboração das atividades e ceder espaço nas aulas 

para o desenvolvimento de atividades. 

O fato das professoras cederem espaço em suas aulas, apesar de importante para 

o desenvolvimento do Programa, dado a sua utilidade para a aplicação de atividades por 

bolsistas nas escolas, é algo já estabelecido pela regulamentação do Programa, quando 

propicia ao professor supervisor a bolsa e estabelece com as escolas um vínculo. 
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Já a indicação do conteúdo foi mencionada como uma das ações mais realizadas 

pelas professoras supervisoras, não só no questionário, como também nos Relatórios de 

atividades dos bolsistas e no Grupo de discussão. Quando analisamos os Relatórios, 

observamos que esses possuíam poucos enunciados que se referiam `as professoras 

supervisoras e entre esses poucos estavam aqueles que as apontavam como responsáveis 

pela determinação do conteúdo das propostas de aulas e das datas de aplicação como 

podemos ver a seguir:  

 

Durante esse período foram realizadas três atividades, todas propostas de acordo com 

o conteúdo que a professora estava lecionando em sala de aula (Pibidiana- bolsista) 

 

A justificativa para a escolha dessa atividade foi pelo motivo da professora Cristina ter 

finalizado o conteúdo sobre gravitação e sistema solar e também pela ótima recepção 

que o projeto teve em outras escolas (Pibidiana – bolsista) 

 

Todas as atividades realizadas na escola foram no horário regular das aulas, e 

sugeridas pela própria professora. Ela nos avisava o que estava trabalhando com os 

alunos e o que queria que fosse passado para eles, ficando a nosso critério a forma de 

passar. (Camila – bolsista) 

 

(...) tal conteúdo que já havia sido trabalhado com a professora Marina e reforçamos o 

conteúdo como revisão, pois na próxima aula dos alunos seria aplicado uma prova 

sobre a matéria. (José - bolsista) 

 

Exercícios sobre potencial elétrico: esse plano foi sugerido pela professora Marina, 

devido à proximidade das avaliações. (Lucas - bolsista) 

 

Normalmente, a professora supervisora da escola define nossas datas de atividades e 

quando as datas estão próximas, cerca de uma semana antes, procuramos por ela para 

saber qual conteúdo poderemos desenvolver na atividade para posteriormente 

elaborarmos o plano de aula. (Helena - bolsista) 

 

Para uma melhor organização das atividades na escola a professora Cristina sugeriu 

trabalhar com um cronograma, no qual, inicialmente seria realizado o planejamento, 

em seguida a realização das atividades na escola e como fechamento um relatório. 

(Pibidiana - bolsista) 

 

Em relação às propostas, que elas partam de nós para os professores e não o contrário 

como ocorre algumas vezes. Que nós estejamos lá para criar propostas de qualidade e 

não produzir desenfreadamente qualquer coisa só para “mostrar serviço” (Paola - 

bolsista) 

 

No que se trata da indicação do conteúdo, entendemos que ela é um indicativo 

da visão de ensino de física das professoras supervisoras e está relacionada aos 

conhecimentos pedagógicos de conteúdo e curricular adquiridos ao longo de sua 
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experiência docente. Em Minas Gerais, os professores seguem normas curriculares 

estabelecidas estadualmente pelo Conteúdo Básico Comum (CBC). Essas normas são 

obrigatórias em todas as escolas da rede pública do estado.  Pelos dados que obtivemos, 

vimos que as professoras supervisoras participantes desta pesquisa seguem parcialmente 

o documento, fazendo escolhas a partir do tempo curricular e da realidade das turmas e 

escolas. Isso mostra que os conhecimentos adquiridos ao longo da docência permitem a 

elas não se “aprisionarem” às normas estabelecidas. Essa forma de lidar com o 

currículo, pode chegar aos bolsistas através da indicação dos conteúdos para as 

atividades.  

No grupo de discussão realizado com os bolsistas, a indicação de conteúdo 

voltou a aparecer como uma das ações realizadas pelas professoras. Buscou-se então, 

questioná-los melhor, a esse respeito, e observamos que eles valorizavam essa ação e a 

consideravam importante para o desenvolvimento das atividades do Programa. A seguir 

apresentaremos um enunciado que trata dos sentidos atribuídos pela bolsista Aline a 

essa indicação:  

 

Pesquisadora - Indicava o conteúdo. Vocês acham que essa indicação de conteúdo era 

importante? 

Aline - Lógico que sim. Porque depois da observação a gente não tinha contato com a 

escola dia a dia, se ela não indicasse o conteúdo como a gente ia saber que conteúdo 

que a gente poderia levar no momento certo. Aí, a gente iria ficar perdida assim. (...) O 

que acontecia às vezes: ela falava assim “Ah, eu estou terminando esse conteúdo, vocês 

sabem de uma prática revisional?” Aí, se ela estivesse na última parte. Mas às vezes 

ela falava “Ah a gente está no início, vocês tem alguma coisa legal pra gente fazer pra 

incentivar a curiosidade, a investigação do próximo conteúdo a ser tratado?” Então 

essa indicação também é importante. Até porque pode ser que a gente tenha uma ideia, 

por exemplo, quero levar, sei lá, a Física dos super heróis pra escola. Mas, como que 

eu vou levar a Física dos super heróis pro aluno de primeiro ano, no primeiro bimestre 

(Aline- bolsista). 

 
 

Um dos trechos do enunciado da bolsista se relaciona ao que já havíamos 

comentado anteriormente. De acordo com ela, as professoras possuem um 

conhecimento curricular experiencial contextualizado e os bolsistas muitas vezes não o 

possuem, desse modo a indicação do conteúdo é importante para situá-los com relação à 

adequação da temática das atividades propostas às turmas. O outro trecho trata de uma 

questão técnica voltada a essa indicação, o não acompanhamento do andamento do 

conteúdo nas turmas pelos bolsistas. 
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As atividades (ações) das professoras supervisoras também se relacionaram a 

atuação durante a aplicação das atividades (aulas) em sala de aula pelos bolsistas. Pode-

se conhecer melhor como se realizava essa atuação por meio de respostas dadas à 

questão 12 do questionário. Inicialmente verificamos que a avaliação do desempenho 

das professoras supervisoras durante a aplicação das aulas dos bolsistas foi boa, obtendo 

valores a partir de sete como mostra o Gráfico 6: 

 

 

Gráfico 6: Avaliação do desempenho do professor supervisor do Pibid durante as atividades em sala de 

aula segundo bolsistas. 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Em uma perspectiva mais qualitativa conseguimos identificar como o professor 

participava da aplicação das atividades. Segundo os bolsistas, as professoras: 

 Contribuíam com opiniões e sugestões para melhorar a qualidade das aulas e 

sua adequação com o ambiente escolar; 

 Apoiavam ideias e decisões tomadas por eles; 

 Davam liberdade para que eles trabalhassem na sala de aula (pouca 

intervenção); 

 Opinavam sobre pontos positivos e negativos na execução das atividades. 

 

Entre esses apontamentos, a liberdade para trabalhar na sala de aula, ou seja, a 

pouca intervenção das professoras na execução das atividades, foi o mais mencionado. 

O segundo aspecto de destaque se relacionou à adequação das atividades à realidade das 
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turmas. Essa opção, apesar de não estar relacionada ao momento da execução, 

propriamente dito, pode ter grande influência no mesmo. A seguir, apontaremos 

individualmente a opinião dos bolsistas e a avaliação realizada no item anterior. 

Pibidiana avaliou em nove (09) o desempenho da professora Cristina, justificou 

que ela ajudava com ideias, dicas e observações sobre as atividades. 

 

O professor supervisor sempre nos ajudava na escolha das atividades de acordo com o 

perfil da turma. Durante a realização das mesmas sempre estava disposto a ajudar, 

com ideias, dicas e também algumas observações realizadas após as atividades 

(Pibidiana- bolsista). 

 

O bolsista Físicoth também deu nota nove (09) para a professora Cristina e 

justificou que a professora apoiava suas ideias e o deixava a vontade para trabalhar.  

 

Pois o professor me deixava muito a vontade parar trabalhar com a sala de aula e 

sempre me apoiava nas ideias e decisões tomadas por mim (Físicoth- bolsista). 

 

Lucas avaliou em nove (09) o desempenho da professora Marina e indicou que 

ela contribuía no planejamento das atividades, em sua execução e avaliação. 

 

Em geral, durante o planejamento das atividades a professora contribuía com opiniões 

e sugestões, que sempre melhoravam a qualidade das aulas e sua adequação com o 

ambiente escolar. Durante as aulas, sempre que não sabíamos como responder 

determinada pergunta feita por estudantes, a professora nos auxiliava também 

opinando sobre pontos a ser melhorados nos planos de aula, após a execução dos 

mesmos em sala de aula (Lucas - bolsista). 

 

Para José, a professora Marina dava liberdade para o desenvolvimento das 

atividades contribuindo com a manutenção da ordem em sala. Ele deu nota dez (10) 

para o desempenho da professora. 

 

Pelo simples fato de respeito com o momento do bolsista, a professora participava da 

aplicação das atividades apenas ajudando a manter a ordem em sala de aula, dando 

liberdade de metodologia e critérios, deixava o bolsista desenvolver suas próprias 

características em sala de aula (José- bolsista). 

 

Zozo deu nota sete (07) para o desempenho da professora Lorena e justificou 

que ela interferiu o mínimo na aplicação das atividades. 
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Pois como é um professor(a) supervisor(a), interviu o mínimo na aplicação das 

atividades nos orientando apenas em questões de fala, expressões que no seu cotidiano 

acostumado com os alunos iria se "encaixar" melhor para o entendimento deles, além 

de sugerir experimentos interessantes para futuras aplicações (Zozo - bolsista). 

 

Laura deu nota nove (09) para o desempenho da professora Marina e indicou que 

ela mencionava aos alunos a importância das atividades. 

 

Sempre direcionava os alunos para participarem das atividades, mostrando a eles a 

importância, isso contribuía muito para o desenvolvimento das atividades (Laura - 

bolsista). 

 

Para Stevie, a professora Marina colaborava para o desenvolvimento das 

atividades dando autonomia aos bolsistas e conselhos sobre a sala de aula. Sua 

avaliação do desempenho da professora foi dez (10): 

 

O professor sempre deu total autonomia para os bolsistas. Sempre estávamos em 

contato um com o outro. Participava da maneira que era possível. Avisava o que 

iríamos encontrar dentro das salas de aula, nos aconselhando (Stevie - bolsista). 

 

Para Paola o desempenho da professora Cristina foi sete (07). Ela disse que a 

professora era boa, mas havia pontos a melhorar. A bolsista não apontou quais eram 

esses pontos: 

 

Se eu desse nota 10 estaria dizendo que era perfeito, sendo que não é. Considero 7 uma 

boa nota, porque ela era uma boa professora, mas existiam pontos que davam para 

melhorar (Paola - bolsista). 

 

Interessante observar nos enunciados como dois pontos se destacam no que se 

refere à ação das professoras neste momento: a liberdade dada aos estudantes dentro da 

sala de aula e a intervenção no que se refere à preparação (adequação) das atividades. 

O que verificamos, portanto, é que as ações mais efetivas das professoras, nesse 

caso, ocorriam durante a elaboração dos planejamentos das atividades e se voltavam 

principalmente, para a adequação das mesmas à realidade das salas de aulas. A bolsista 

Aline descreveu como a professora supervisora orientava as atividades nesse sentido: 

 

Ah e tem aquele negócio que diferencia sala para sala, aí ela falava “Nessa sala vocês 

tem que mudar um pouquinho, dá a mesma atividade, mas vai, vai ter que ter mais 

atenção. É, igual. A gente usou muito batata quente. Então as vezes ela falava: “Nessa 

atividade vocês não podem deixar tão solto, tem que prestar mais atenção porque se 
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não eles vão dispersar e o foco da atividade não vai ser atingido”.Então você tinha que 

tomar muito cuidado, tinha essa experiência não só na metodologia que a gente ia 

aplicar, mas também nos cuidados que a gente tinha que ter com a sala de aula, ela 

conseguia nos transmitir e era importante também. E isso vem da experiência dela lá, 

da sala (Aline - bolsista). 

 

Podemos perceber que a ação da professora, nesse exemplo específico, se 

relacionava a uma questão prática na aplicação da aula e que para a bolsista esta ação 

era possível graças a sua experiência em sala de aula, ou seja, seus conhecimentos 

profissionais.  

 Ainda no que se refere à adequação das aulas, a bolsista Aline descreve como o 

planejamento era modificado depois do diálogo com a professora supervisora e o 

professor coordenador: 

 

(...) eu lembro assim vagamente, por exemplo, eu quero desenvolver uma atividade 

lúdica, mas “Ah, mas não temos dinheiro pra comprar 10 cartolinas pros grupos 

ficarem pequenos”. Aí a gente como era inexperiente, a gente falava “Ah, então vamos 

dividir os grupos em dois grupos só”, a sala é de 30 alunos, cada grupo 15 alunos. Aí a 

gente falava isso na reunião, aí a professora e o coordenador falavam: “Não, 

impossível você fazer isso, como que você faz essa aula com 15 alunos em grupo? Não, 

vamos dividir isso aí.” Aí a gente mudava o plano de aula porque eles contribuíram 

nesse sentido: “Olha eu acho que essa metodologia que você pensou inicialmente não 

daria certo por causa disso, então muda”, a gente acabava mudando. Não somente 

isso, às vezes a gente ia usar um vídeo, mas, sei lá, o vídeo não era muito bom. Eu não 

sei se isso aconteceu exatamente no nosso edital, mas aí assistia o vídeo e falava assim 

“Oh gente, acho que o vídeo não é muito bom” Aí a gente tinha que mudar de alguma 

forma entendeu? Ou o jogo que a gente vai usar não é tão legal nesse sentido, “muda 

isso, muda essa figura”, sei lá (Aline- bolsista).  

 

Para ela e os demais bolsistas, eles não possuíam “experiência” sobre a sala de 

aula. Por isso, parece-nos que o poder sobre a modificação e o aval das atividades foi 

dado a professora devido à sua experiência.  É ela quem indica que não se deve usar tal 

metodologia por tal motivo. E esse seu saber a confere poder na relação com os 

estudantes. 

A bolsista Pibidiana confirma nossas observações ao mencionar que a professora 

era a responsável pela avaliação do planejamento da aula e pelo aval para sua aplicação: 

 

É, ela também falava na minha época, “Ah, o assunto é Mecânica” aí a gente fazia uma 

aula com aquele assunto, a gente dava pra ela o planejamento. Ela “Não, está ok.” E 

isso acontecia a maioria das vezes por e-mail. A gente mandava o que a gente planejou, 

e ela “Não, está ótimo, pode aplicar.” Aí a gente ia lá aplicar (Pibidiana – bolsista). 
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A professora supervisora Lorena também apontou como uma de suas principais 

atividades a orientação e revisão dos planejamentos de atividades (aulas) produzidas 

pelos bolsistas:  

 

Os bolsistas, como eu disse, eles planejavam atividades de acordo com o conteúdo que 

estava sendo trabalhado em sala de aula. É, esses planejamentos, eles eram orientados, 

eram revisionados, tanto pelo professor coordenador como por mim, pra que se 

avaliasse a possibilidade, a viabilidade de colocá-los em prática (Lorena- Profª. 

Supervisora).  

 

Observamos nesses enunciados, que os bolsistas reconhecem os conhecimentos 

profissionais das professoras, os valorizam diante das ações do Subprojeto e, diante 

disso, conferem a elas poder de aval sobre as atividades. Apresentaremos ao longo do 

texto, outros enunciados dos bolsistas, obtidos por meio da questão 14 do questionário 

que tratou da importância da experiência profissional e prática docente no 

desenvolvimento das atividades no âmbito do Pibid. 

Para Pibidiana e José, a experiência profissional e a prática docente da 

professora permitem que ela colabore para a adequação das atividades ao perfil das 

turmas: 

 

(...) Pois por meio das situações vividas no espaço escolar a professora conhece as 

dificuldades de cada turma, o perfil, qual atividade é melhor para determinada turma. 

Sem a professora supervisora as atividades planejadas pelos bolsistas, talvez não 

chegariam aos mesmos objetivos. O conhecimento e também a pratica da professora em 

sala contribui muito (Pibidiana - bolsista). 

 

Acredito que foi de grande importância devido a professora saber o que funciona e não 

em sala de aula, que tipo de atividades os alunos mais participam entre outros fatores 

que auxiliaram muito no desenvolvimento das atividades no PIBID (José - bolsista). 

 

Paola também apontou que a professora supervisora possuía o conhecimento do 

cotidiano da escola: 

 

Sim. Existe um abismo entre o cotidiano da escola e as ideias revolucionárias do 

PIBID, e a parceria de ambos foi importante para estreitar os laços, mesclando ideias e 

compartilhando experiências. Sem a intervenção da professora, nada seria possível, 

pois o cotidiano da escola é ela que conhece (Paola - bolsista). 
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As professoras também reconhecem esses seus conhecimentos ligados à prática 

e à experiência e acreditam que é a partir deles que elas contribuem com o Subprojeto e 

para a formação inicial dos bolsistas. Tomemos o exemplo da professora Supervisora 

Cristina, segundo ela: 

 

A experiência ajuda na organização, você ter experiência profissional é você conhecer 

o funcionamento da escola, você não tem cinquenta minutos de aula, você tem um 

tempo de organização seja da aula, seja da turma, seja da prática. Você tem que ter um 

tempo, então esse tempo da escola é diferente do tempo de relógio. Então a experiência 

que eu tenho de aula, experiência profissional, contribui para o aluno bolsista que está 

chegando novo na escola, ajuda ele a organizar esse tempo escolar. Eu acho isso muito 

importante. Planeja a aula linda, maravilhosa e você dá metade da aula, porque ele 

não pegou o tempo da escola. Então dentro da formação de professores eu me vejo num 

papel bacana, nunca especial, num papel bacana de ajudar a transferir esses comandos 

que a gente tem, você fazer faculdade, você idealizar uma carreira dentro da escola 

secundária, vou colocar assim, é difícil, porque tem muitas coisas que com, 11 anos 

não é muito, mas tem muitas coisas que eu idealizo e não consigo realizar porque você 

não tem tempo hábil porque seu número de aulas é reduzido  e tem a questão do 

planejamento que é cortado. 

(...) 

Alguns alunos eles pedem pra fazer algumas coisas e a gente tem que interferir, porque 

não é o momento, ou fazer uma prática que eles sonham em fazer aquela prática e 

acham que aquela prática é ideal, mas a gente com um pouquinho de experiência a 

gente vê que não vai dar certo, porque às vezes falta tempo ou, a carga horária é 

pequena. Então a contribuição que eu posso ter tido, eu espero que eu tenha 

conseguido alguma coisa com a abertura, com a abertura de aulas, com a sugestão, 

com a conversa depois aula, o que você pode fazer quando o aluno interfere e muda o 

rumo, o que você pode fazer quando você não atinge o seu objetivo na sala de aula, 

você veio com uma aula pronta e você não deu a aula. Então eu espero ter contribuído 

dessa forma, com a abertura e com a troca de ideias depois da execução das atividades. 

(Cristina – Prof. Supervisora) 

 

Verificamos no enunciado da professora, e também no de alguns bolsistas, 

apresentados anteriormente, que a atuação da professora nas situações descritas é 

possível devido a seu conhecimento do cotidiano escolar, fruto de sua experiência 

profissional e prática docente, ou seja, é com o conhecimento profissional que as 

professoras participam desse encontro dialógico. 

Observamos no discurso dos bolsistas, tanto nos questionários como no grupo de 

discussão, que eles e o professor coordenador participam desse encontro tendo como 

referência conhecimentos teóricos ligados à inovação de práticas, principalmente 

recursos e metodologias. Acreditamos que essa concepção se relaciona a uma 

construção histórica e social dos papéis da Universidade e da Escola. Como vimos, a 
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universidade é socialmente vista como lugar de produção de novos conhecimentos e 

consequentemente, “lugar de inovação”. 

 Nos enunciados, esse sentido é observado, por exemplo, quando os bolsistas se 

referem a possibilidades de “inovação” de práticas e aprendizagem de “novas” 

estratégias, metodologias pelo professor supervisor a partir de sua relação com a 

Universidade. Apresentamos a seguir os enunciados dos bolsistas referentes a 

importância da aproximação dos professores supervisores com a Universidade. 

 

O professor tem a oportunidade de discutir e aprender mais sobre questões 

pedagógicas, adquirindo assim novas estratégias de ensino (Maria- bolsista, grifo 

nosso). 

 

O vínculo do professor supervisor com a universidade é muito importante tanto para os 

alunos quanto para ele em si, que tem um oportunidade de inovação em suas aulas, 

além de manter atualizado sobre assuntos referentes a educação contribui efetivamente 

para a formação dos bolsistas, futuros professores (Pibidiana- bolsista, grifo nosso). 

 

É super importante o professor supervisor se relacionar com a universidade, pois ali 

podem surgir ideias novas vindas dos universitários ou até mesmo dos professores. Sem 

mencionar a troca de experiência das duas partes (Físicoth- bolsista. Grifo nosso). 

 

Sim. Ajuda o professor a se manter atualizado (Stevie- bolsista, grifo nosso). 

 

É interessante para o professor se manter atualizado, levar um pouco dos aprendizados 

da universidade para a escola (Paola- bolsista, grifo nosso). 

 

Observamos que nesses enunciados há a indicação de crescimento profissional 

do professor, ou seja, para os bolsistas, a relação com a Universidade permite a 

formação do supervisor, nestes casos, por meio da atualização e inovação de suas 

práticas.  

Diante disso, o que observamos é que, nesse encontro possibilitado pelo Pibid, 

os professores são vistos como aqueles que possuem o conhecimento profissional 

(prático) e os bolsistas e o professor coordenador aqueles que possuem conhecimento 

teórico inovador. Mas essa separação de conhecimentos realmente existe? Não seriam 

os conhecimentos profissionais também conhecimentos teóricos? Pensando assim, o que 

observamos é um conhecimento teórico complementando e ampliando o outro tendo em 

vista um objetivo maior, elaborar ações práticas que contribuam para o desenvolvimento 
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profissional de professores e de futuros professores e consequentemente, para a 

melhoria da Educação Básica. 

Isso é observado nos enunciados dos integrantes, que, ao mesmo tempo, em que 

apontam para essa separação de conhecimentos, apontam para o trabalho colaborativo 

baseado na troca de conhecimentos. 

Pode-se perceber que os momentos de elaboração e avaliação dos planejamentos 

de atividades e suas execuções nas escolas foram os mais mencionados no que se refere 

à possibilidade de trocas de conhecimento. Eles aconteciam, majoritariamente, nas 

reuniões e, por esse motivo, elas foram consideradas ambientes de encontro e de 

diálogo, espaços de troca de experiências e de reflexão sobre a prática no âmbito do 

Pibid.  

Enunciados obtidos nos Relatórios de atividades dos bolsistas discorrem sobre 

como eram as reuniões e como era a participação das professoras nesses momentos. A 

estudante Paola descreveu sobre como as reuniões ocorriam e destacou que elas eram 

momentos usados para expor propostas de atividades, compartilhar expectativas e 

resultados alcançados. 

 

Normalmente as reuniões não têm um roteiro a seguir e a única coisa convencionada 

previamente é que cada integrante já traga uma proposta de aula, seja teórica ou 

experimental. Nós bolsistas temos total liberdade para lançar uma proposta, e em sua 

grande parte são aceitas sem alterações pelo coordenador Rafael e pela professora 

supervisora (...). Outras, quando não tão precisas, felizmente sofrem ajustes até serem 

colocadas em prática na escola. Em um segundo momento, quando a prática já foi 

realizada, nós compartilhamos com os demais integrantes quais eram as nossas 

expectativas iniciais e quais foram os resultados obtidos (Paola- bolsista). 
 

 

Bianca diferenciou reuniões gerais (mensais) e reuniões específicas (quinzenais) 

e destacou a troca de sugestões e experiências que esses momentos possibilitavam. 

 

Nas reuniões gerais, sinto alguns bolsistas um pouco dispersos, sem demonstrar muito 

interesse pelo assunto, já na reunião específica de cada escola, sinto um pouco mais de 

interesse de cada um, quando trocamos experiências e solicitamos algum tipo de ajuda 

em relação a determinada situação em que não foi pensado ainda em uma resolução. 

Pode-se perceber através dos relatos dos outros bolsistas, assim como descrição de 

alguns métodos por eles utilizados e análise de resultados, o que tem maior 

probabilidade de dar certo e vice-versa. Trocamos muitas sugestões quando é relatado 

que uma aula não deu certo por algum motivo, o que é muito importante para que 

possamos sempre progredir como educadores e conhecer novas opiniões e ideias 

(Bianca- bolsista). 
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Assim com Bianca, outros bolsistas comentaram em seus Relatórios sobre essas 

trocas de conhecimento e a atuação das professoras: 

 

A reunião do grupo é um momento de aprendizagem para todos, pois as discussões e as 

reflexões realizadas em cima de cada atividade apresentada, ou do relato de algum das 

professoras supervisoras apontam questões que vem diretamente do convívio escolar, 

como alguns contratempos que podem ocorrer com a execução de alguma atividade no 

horário de aula, e algumas frustrações que, em minha opinião, demonstra a realidade 

do dia-a-dia de um professor. (Camila - bolsista) 

 

As reuniões quinzenais são um espaço onde o bolsista compartilha com o grupo da sua 

escola as atividades desenvolvidas naquele período e planos de ensino futuros. Esse 

momento cria a oportunidade de troca de conhecimentos entre os bolsistas, a 

professora supervisora e o professor coordenador, visando à melhoria do ensino-

aprendizado. (Aline - bolsista) 

 

Esses momentos em grupo eram de grande valia, pois permitiam a troca de 

informações e vivências entre nós bolsistas e as professoras supervisoras de física das 

escolas envolvidas no programa, que sempre colaboravam com alguma sugestão 

importante para nossas atividades. (Helena - bolsista) 
 

A partir desses enunciados, entendemos, portanto, que as reuniões eram 

momentos privilegiados de troca de experiências não só entre bolsistas e professores 

supervisores, mas entre todos os integrantes do grupo. Entendemos também que elas são 

vistos como momentos de aprendizagem e crescimento profissional. 

Isso é colocado pelo professor coordenador Rafael, para ele, a formação dos 

integrantes do Subprojeto ocorre através da troca de experiências e cada um contribui de 

alguma forma:  

 

É, os três são agentes, professor da universidade que faz parte de um grupo de 

professores que trabalham no curso para a formação de professoras, os professores das 

escolas que já atuam nas escolas e os estudantes que estão se formando. Esse três 

quando participam de um projeto, de um programa nos moldes do Pibid crescem, 

crescem porque há a troca de experiências do conhecimento que a Universidade 

propõe, os estudantes que estão absorvendo esses conhecimentos e levando para as 

escolas, procurando fazer as adaptações e as escolas através dos professores 

mostrando as limitações. Aí é, um pouco da questão conteúdo teórico e do fazer prático 

(Rafael - Prof. Coordenador). 

 

A troca de conhecimentos também foi abordada pela professora supervisora 

Lorena, ela disse que cada um traz um pouco do que aprendeu ao longo da vida. 
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Eu acho que cada um traz um pouquinho daquilo que aprendeu ao longo da sua vida, 

seja na escola, seja na Universidade. E, e um conhecimento acaba complementando o 

outro (Lorena - Profª. Supervisora). 

 

Portanto, temos que a troca de conhecimentos nas reuniões é uma das principais 

formas de desenvolvimento profissional no Pibid. Considerando a atuação das 

professoras supervisoras, neste caso, verificamos que ao participar das reuniões e 

realizar suas ações, mais que orientar e avaliar o trabalho de estudantes e 

consequentemente, os formar, as professoras supervisoras podem se formar num 

processo dialógico concomitante.   

Isso pode ser dito com base nas concepções de Bakhtin que indicam que nos 

constituímos no encontro (na interação) com a alteridade por meio do diálogo. Ou seja, 

no âmbito do subprojeto Pibid Física, as trocas de conhecimento realizadas 

dialogicamente contribuem para a formação dos envolvidos. Como vimos no Cap. 3, 

para Geraldi (2013) o princípio fundante da educação é a presença do outro como ser 

vivo e falante e é essa relação com o outro que propicia o aprendizado de ambos. Para 

ele “não há educação fora da relação entre eu e o outro” (GERALDI, p.15). 

Assim, temos o professor supervisor formando-se professor no formar 

professores, ou seja, esse processo dialógico de interação propicia o desenvolvimento 

profissional tanto dos estudantes em seu processo de formação inicial, quanto das 

professoras supervisoras em sua formação continuada. 

Como vimos em Bakhtin, o processo de diálogo deve envolver a compreensão 

ativa. Ao buscarmos compreender a enunciação do outro estamos dando nossa resposta 

àquele enunciado, estamos dialogando com ele e, nesse processo, estamos aprendendo 

ao refletirmos e refratarmos as palavras do outro. O que queremos dizer é que no 

momento de discussão e avaliação de atividades, durante as reuniões, por exemplo, o 

que ocorreu foi um processo de compreensão ativa das enunciações de bolsistas e 

professoras supervisoras, que permitiu outro processo: o de reflexão sobre a prática. 

Essa reflexão possibilitou às professoras supervisoras repensarem ou confirmarem suas 

práticas aderindo ou não ao uso de novos recursos e metodologias de ensino e aos 

bolsistas compreenderem, mais profundamente, as condições de trabalho e de ensino 

considerando a realidade da Escola, e, portanto, o desenvolvimento profissional de 

ambos. 

Como observamos no capítulo 2, a reflexão sobre a prática no âmbito do Pibid é 

apontada como possibilidade por vários autores como: Jardilino e Oliveri (2013), 
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Rodrigues (2014) e Gatti no relatório de avaliação do Pibid produzido pela Fundação 

Carlos Chagas em 2014. Segundo Nóvoa (2013), a reflexão sobre a prática e sobre a 

experiência propicia o conhecimento profissional, e este conhecimento deve ser o 

elemento central da formação de professores. Freire (1996, p. 22) também apresenta a 

ideia de que a reflexão, “trata-se de uma exigência”, pois “sem ela a teoria pode ir 

virando blá-blá-blá e a prática, ativismo”. Uma vez que “é pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (p. 44).  

 

 

4.3. Sentidos atribuídos à relação das professoras supervisoras com a 

Universidade: a desvalorização da Escola enquanto ambiente de formação 

continuada 

 

 

Como vimos anteriormente, as professoras supervisoras se veem como 

formadoras de futuros professores e reconhecem que suas contribuições, nesse sentido, 

se dão por meio do conhecimento profissional que possuem. Um fato interessante, no 

entanto, foi que em alguns enunciados relacionados à relação das professoras com a 

Universidade por meio do Pibid, verificamos uma desvalorização da Escola diante da 

relação com a Instituição por parte das mesmas. Tomemos o exemplo da professora 

supervisora Lorena: 

 

Eu queria muito voltar a Universidade, então depois que eu me formei eu me dediquei a 

sala de aula e eu estava muito afastada da Universidade. E eu acho que esse contato é 

muito importante, a gente cresce muito, e não parar de estudar é extremamente 

importante pro professor. Então esse contato pra mim, foi muito importante (Lorena- 

Profª. Supervisora). 

 

Podemos observar que a professora confere ao contato com a Universidade a 

possibilidade de continuar estudando e crescendo profissionalmente. Uma questão 

interessante, nesse caso, é que ela não vê a Escola como lugar de formação e de estudo, 

e sim a Universidade e que não confere a sua dedicação à Escola e à sala de aula a 

possibilidade de crescimento profissional. 

Para a supervisora Cristina o vínculo com a Universidade também é importante 

para sua formação. Segundo ela, ele é uma maneira de se manter atualizada e ter contato 

com professores universitários: 
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Sempre falo do vínculo, eu gosto de ter vínculo com a Universidade qualquer que seja o 

projeto porque eu me mantenho atualizada, eu posso ir lá e conversar com os 

professores do que pode ser feito, alguma dificuldade que eu tenha na escola. é, eu 

tenho amigos, professores da Universidade, que dão liberdade de ir lá, conversar, me 

dá sugestão de como eu posso resolver algum problema na escola durante a aula. 

Então pra mim o crescimento é muito bom. Mesmo com os alunos, os bolsistas, sempre 

a gente conversa e estou sempre aberta pra aprender, não estou só pra ensinar, eu 

estou pra aprender (Cristina- Profª. Supervisora). 

 

Assim como no caso anterior, a Universidade aparece aqui como o lugar onde 

ela poderá se manter atualizada, onde ela poderá encontrar possíveis soluções para seus 

problemas na Escola. A Universidade é colocada como aquela que possui o 

conhecimento e a Escola como aquela que possui os problemas. Em outro enunciado, 

Cristina continua a comentar sobre a relação com a Universidade e atribui sentidos à 

Escola nessa relação: 

 

Pra mim eu acho ótimo, eu adoro ter o vínculo com a Universidade, pra mim, 

pessoalmente. Para a escola, eu acho fundamental, eu acho muito mais que bom. Acho 

fundamental, porque a escola tem um movimento diferente, a escola, eu vou usar até um 

termo assim que, mas eu a acho um pouco paralisante, ele tem um planejamento que 

fica fechado, parece que fica lacrado dentro daquilo e você não pode escapar daquilo. 

O papel da escola, eu acho que é de dar abertura para as pessoas, adolescentes e 

crianças, eu acho que é um lugar que era de dar abertura e eu acho que o sistema que 

está hoje implantado é um sistema paralisante. O aluno, às vezes, ele quer falar alguma 

coisa que está além do que você está dando, o que você faz? Você deixa ela sair o foco, 

falar outras coisas? Ou você corta ele? A função dentro da escola é que você corte. 

Então eu acho que o vínculo com a Universidade ele é importante, a Universidade pra 

mim, ela é importante, ela me dá abertura, eu posso pensar além do que eu estou 

pensando dentro da escola. Eu adoro trabalhar dentro da escola, mas eu sinto dentro 

de um sistema que me paralisa e automaticamente paralisa o pensamento do outro. 

Toda criança, todo adolescente, eles querem falar com a gente pelos cotovelos, e muita 

coisa que eles falam você pode achar que não tem nada a ver, fala coisa pessoal e tudo, 

mas muitas coisas eles querem falar que está além do seu planejamento pode ser dentro 

da sua matéria. E se cada um, uma meia dúzia de quarenta, quarenta e cinco, se meia 

dúzia fizer isso nesse momento você não dá aula. É importante que eles falem, é 

importante que você entre em um tema que eles conheçam, de interesse ou que o outro 

falou, mas dentro do sistema que a gente tem na escola, por eu sempre cumprir um 

planejamento, eu paraliso o pensamento do outro. Impõe regras, é um domínio que a 

gente exerce como professor, não vejo legal, mas se eu não dou aquilo que planejei eu 

vou ser punida, então eu acho que é um sistema paralisante. (...) Porque a escola, ela ta 

paralisada. Às vezes a gente quer fazer muita coisa, eu trabalho em escolas que tem 

recurso, que tudo que eu peço eles me dão, eu não questiono isso, eu digo o sistema de 

ensino que é paralisante, você não tem tempo pra leitura, pra discussão, pra olhar o 

que o outro está vendo, eles querem falar o que eles tão vendo, mas você tem aquilo pra 

você dar e se você não der, entende (Cristina- Profª. Supervisora). 
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Para a supervisora, a Escola é um ambiente que possui um sistema “paralisante” 

que não lhe permite discutir, ler, dar voz aos alunos. O contato estabelecido possui um 

único sentido, os conhecimentos saem da Universidade com destino à Escola. 

Interessante também notar neste enunciado como a professora se vê em uma situação 

conflituosa no que se refere a seus desejos diante das aulas e suas possibilidades diante 

do sistema que não lhe permite fazer o que quer e considera importante. 

A fragilidade e desvalorização da Escola e seus conhecimentos diante da relação 

com a Universidade foram descritos por Santos, Brand e Zamperetti (s/d) e apresentado 

no capítulo 1. Ao discorrerem sobre estes aspectos, os autores apontam para a falta de 

tempo da Escola para “sentir”, “pensar” “registrar” e “ressignificar” as experiências 

plurais que possui. Discorrem também sobre a desvalorização da Escola diante da 

relação com a Universidade, que se destaca pelo status de “produtora de conhecimento”. 

O que observamos é que as professoras supervisoras não percebem a Escola 

como ambiente de produção de conhecimento, e não conseguem perceber contribuições 

da Escola para a Universidade. Esta concepção muitas vezes se forma a partir de ideias 

construídas socialmente. Tomemos, por exemplo, o reconhecimento social da 

Universidade como produtora de conhecimentos. Para Chauí: 

 

[...] desde seu surgimento, a universidade pública sempre foi uma 

instituição social, isto é, uma ação social, uma prática social fundada 

no reconhecimento público de sua legitimidade e de suas atribuições, 

num princípio de diferenciação, que lhe confere autonomia perante 

outras instituições sociais, e estruturada por ordenamentos, regras, 

normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. [...] 

(CHAUÍ, 2003, p. 5). 

 

De modo geral, quando analisamos os discursos presentes até aqui, verificamos 

que a aproximação das professoras supervisoras da Educação Básica com a 

Universidade tem possibilitado o crescimento profissional dos envolvidos por meio da 

troca de experiência e reflexão sobre a prática em meio de relações dialógicas. 

Observamos que as professoras reconhecem suas atuações como co-formadoras e a 

importância de seus conhecimentos profissionais nesse contexto, no entanto, as mesmas 

trazem ideias que desvalorizam a Escola diante da relação com a Universidade, 

apontando entre outras coisas para o fato de que elas têm mais a aprender com a 

Universidade.  
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Esses sentidos somam-se aos apresentados pelos bolsistas sobre a relação das 

professoras supervisoras com a Universidade, mostrados no tópico anterior. 

Observamos no discurso dos mesmos, uma ideia de que a participação das professoras 

possibilitava a “atualização” de práticas e a aprendizagem de “novas” estratégias e 

metodologias de ensino. 

No entanto, observamos que os mesmos bolsistas justificam que as professoras 

não usavam recursos inovadores em sua prática, principalmente, por falta de tempo para 

a dedicação à pesquisa e à elaboração das atividades, conforme podemos observar a 

seguir:  

 

Pibidiana - Eu acho assim, às vezes, ela pode até ter vontade de fazer alguma coisa 

diferente, só ao dar aula em duas escolas acaba que não sobra tempo pra organizar 

aquilo tudo. Aí quando entra o Pibid ela paga aquela ideia e “Ah a gente vai fazer um 

mini-curso sobre a alavanca no corpo humano”. Ela tem aquela ideia, aí ela fala isso 

pra gente, e a gente desenvolve. 

Aline - Ela não tem tempo pra planejar porque as vezes trabalha em várias escolas, e 

também, as vezes, porque não tem formação naquilo. Aí vem o Pibid. 

 

De acordo com o estudo feito por Gatti e Barreto (2009): 

 

A jornada de trabalho informada pelos professores da educação básica 

ao IBGE indica que o trabalho docente tende a ser exercido em torno 

de 30 horas semanais (média e mediana), homens e mulheres 

apresentando valores muito próximos. Entretanto, deve-se considerar 

que, no caso dos docentes, o número de horas semanais efetivamente 

trabalhadas costuma ultrapassar o número de horas-aula informadas. 

Trata-se do diferencial entre tempo de ensino e tempo de trabalho, este 

último maior, englobando também o tempo empregado em preparação 

das aulas, correções de provas, estudos, realizados fora do horário 

escolar, que deveriam ser acrescidos ao tempo de ensino para melhor 

dimensionar a jornada semanal de trabalho dos docentes (SOUZA, 

2008) (GATTI; BARRETO, 2009, p. 30). 

 

 Observamos com base nesse dado que os professores tem despendido grande 

carga horária para o trabalho docente. Entendemos que ao atuarem profissionalmente, 

os professores adquirem conhecimento profissional por meio, principalmente, de suas 

experiências. No entanto, a falta de estímulo, tempo e, consequentemente, a falta de 

estabelecimento de diálogo com seus pares não lhe permitem o aprendizado de outros 

conhecimentos ligados a pesquisas sobre metodologias, recursos, e teorias voltadas para 

o ensino e aprendizagem.  
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O que podemos inferir a partir da afirmação das autoras e dos enunciados dos 

bolsistas apresentados anteriormente, é que a Universidade se torna o ambiente onde as 

professoras, por meio do Pibid, adquirem tempo e motivação para o estudo sobre o 

ensino e aprendizagem em Física. Ou seja, o Programa propicia às professoras e 

também aos estudantes bolsistas um momento de pesquisa e estudo que oportuniza a 

aprendizagem a ambos. Essa aprendizagem se dava, neste caso, de forma 

compartilhada, a partir da união e troca de conhecimentos e experiências de todos os 

integrantes, como vimos anteriormente. Desse modo, entendemos que o Pibid 

oportunizava tempo remunerado para que tanto bolsistas quanto professoras 

supervisoras pudessem parar para estudar, pesquisar, isto é, refletirem sobre a prática 

coletivamente por meio do diálogo. 

 

 

4.4. Sentidos atribuídos ao desenvolvimento profissional das professoras 

supervisoras 

 

 

Neste tópico trataremos, especificamente, dos sentidos atribuídos pelos 

integrantes: professor coordenador, estudantes bolsistas e professoras supervisoras no 

que se refere ao desenvolvimento profissional dessas últimas. Verificamos em nossos 

dados apontamentos no que se refere, principalmente, à possibilidade de reflexão sobre 

a prática e a mudanças metodológicas. 

Sobre a possibilidade de reflexão sobre a prática diante da atuação como co-

formadoras, o professor coordenador Rafael se referiu a depoimentos das professoras 

supervisoras nas reuniões, segundo ele: 

 

Eu não tive a oportunidade de acompanhar as professoras nas suas práticas nas 

escolas de forma direta, uma observação chamada in loco. O que eu tenho são as 

observações a partir dos relatos delas nas reuniões que ocorriam com o grupo Pibid 

aqui na Universidade. Nesses momentos, elas faziam depoimentos que apontavam para 

o fato de que as atividades as faziam refletirem sobre algumas práticas, melhorar o 

modo de abordar algum conteúdo, ou mesmo aprofundá-los. 

(...) 

Nas reuniões, eu lembro de falas, lembro das professoras comentando sobre as práticas 

delas e que elas estavam pensando de alguma maneira ou outra. Um exemplo que posso 

citar, uma professora da escola A que na época era supervisora nos dizia assim “Olha, 

eu não percebia dessa maneira, estou percebendo.” Eu penso que o Programa Pibid 
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nesse sentido também contribui para as professoras refletirem sobre suas próprias 

práticas. Atualizarem, avaliarem se aquele método que ela vinha desenvolvendo com 

seus estudantes seria valido (Rafael – Prof. Coordenador). 

 

Observe que o professor aponta para a reflexão sobre a prática como uma forma 

das professoras supervisoras avaliarem seus métodos a partir da comparação dos 

mesmos com os desenvolvidos no Pibid. Há uma ideia de que elas têm a possibilidade 

de conhecer/aprender e pensar sobre metodologias e recursos que elas ainda não 

conheciam. Podemos perceber essa mesma referência na fala da bolsista Aline: 

 

Eu lembro da professora supervisora ter comentado “Olha que sensacional, nunca 

tinha pensado nisso!”, mas lembrar o que foi eu não lembro. Eu acho que isso é legal, 

porque às vezes ela está lá a 15 anos, 20 anos e não tem essa opção. Às vezes você está 

ali e “Eureca”, mas às vezes você está cansado, às vezes não surge aquele feeling: 

“olha que legal, pensei nisso”. Eu acho que a professora supervisora da escola, às 

vezes não tinha pensado no que propomos, e isso foi legal, a gente, querendo ou não, 

levou uma coisa inovadora (Aline - bolsista). 

 

Lorena também apontou para o fato de que a participação no Pibid lhe permitiu 

ver a importância de coisas que antes ela não via, como a utilização de atividades 

diferenciadas, mas defendeu também a importância das práticas tradicionais na 

aprendizagem de alguns alunos: 

 

Hoje em dia eu vejo a importância de propor atividades diferenciadas para os alunos. 

O que quando eu me formei eu não enxergava, mesmo porque eu me formei numa 

escola tradicional, e que com certeza tem seu mérito. Outro detalhe importante que a 

gente tem que considerar é que algumas práticas tradicionais, elas tem um valor 

extremamente grande. Então, tem alunos que só aprendem quando o professor vai lá 

pra frente usa o quadro, o giz e desenha e escreve e rascunha. Mas tem alunos que 

aprendem vendo um vídeo, as inteligências são múltiplas. Então, eu acho que a gente 

deve levar em consideração isso pra que a gente tenha sucesso na aprendizagem e para 

que os alunos passem a gostar um pouco mais da disciplina (Lorena - Profª. 

Supervisora). 

 

Interessante notar no enunciado da professora Lorena como a participação lhe 

permitiu mais que ver e conhecer diferentes metodologias, lhe permitiu atribuir sentido 

ao uso da metodologia que já utilizava e das demais diante de uma teoria: a valorização 

de diferentes metodologias diante das múltiplas inteligências. Ou seja, ela conseguiu 

refletir sobre a prática, valendo-se de uma teoria, o que representa uma junção teoria e 

prática. 
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Enunciados da professora supervisora Cristina também nos permitem identificar 

momentos de reflexão sobre a prática. Em dado momento, Cristina, ao ser questionada 

sobre modificações na sua prática, discorre sobre como as atividades implementadas no 

Pibid pelos bolsistas a oportunizaram pensar sobre o uso de atividades experimentais e o 

trabalho com deficientes auditivos utilizando slides:  

 

Pesquisadora - Outra questão: Você viu modificações na sua prática depois da 

participação no Pibid? 

Cristina - Sim, eu tinha por gosto a parte mais teórica e na Universidade eu gostei das 

aulas mais práticas também. Mas na escola eu me sentia um pouco presa por falta de 

material, falta de estrutura, aí eu ficava muito presa a aula teórica, quadro e giz, slide. 

Experiências, sempre eu fazendo pra eles verem, demonstração. Com o Pibid tendo 

mais alunos, organiza melhor, porque você fazer uma prática sozinha com quarenta 

alunos é diferente de você fazer uma prática com mais dois ou mais três, é diferente. 

Mas isso me ajudou a abrir alguns comandos para organizar melhor pra fazer prática. 

Agora assim, comparando ao ano passado, esse ano eu acredito que eu tenha 

aprendido durante uma prática a dominar melhor, dominar assim entre as aspas, esse 

circuito: os alunos ficam mais livres, eles mechem nas coisas, querem fazer antes de 

você orientar. Então você tem que ter esse domínio. 

(...) 

Nós trabalhamos com experimento e também com slides. Mesmo nos slides, eles 

trouxeram slides diferentes, legais também. Eu sempre tenho uma turma com alunos 

com deficiência auditiva e os slides foram colocados como uma forma de chamar a 

atenção: “Como nós vamos trabalhar com esses alunos com deficiência auditiva?” 

Então os slides foram mais adequados, eu achei que essa movimentação abriu bastante 

pra mim, bastante possibilidades pra tentar outros caminhos. 

 

Entendemos, portanto que conhecimentos teóricos são oportunizados em 

momentos de reflexão sobre a prática e se refletem em aplicações práticas diretas no 

contexto de sala de aula, possibilitando mudanças nas práticas dessas professoras. O que 

ocorreu, portanto, foi a aquisição das competências na relação teoria-prática indicadas 

por Ponte (1998). 

Ainda sobre a possibilidade de mudança de prática das professoras supervisoras, 

há outros dados obtidos dos bolsistas quando os questionamos sobre as aulas e 

metodologias da professora antes e depois da passagem pelo Pibid. Essa questão foi 

elaborada, pois já tínhamos conhecimento que os alunos fizeram um período de 

observação na escola e nas aulas das professoras. Abaixo apresentamos algumas 

respostas deles às questões 7 e 8 do questionário: 

 

Antes do Pibid as aulas eram bem teóricas, a professora não realizava práticas 

experimentais em suas aulas. Usava basicamente o livro didático. 
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Após a participação do Pibid as aulas tiveram uma inovação, ou seja, passaram a ser 

mais diversificadas com utilização de data show, realização de experiências e também 

uso de simulações (Pibidiana – bolsista). 

 

A professora sempre teve uma visão mais evoluída, sempre gostou de experimentos e 

contextualizações, mas usava muito pouco os recursos visuais. 

Começou a utilizar mais os recursos áudio visuais e usar mais o ambiente do 

laboratório! (Físicoth - bolsista) 

 

Eram aulas centradas apenas nela própria, com o foco no quadro e giz e nas 

explicações orais. 

Ela passou a desenvolver atividades lúdicas e de maior interação com os alunos (Paola 

- bolsista). 
 

Os enunciados dos bolsistas indicam uma possível mudança na prática das 

professoras. São claras as distinções feitas entre o como era antes e o como ficou. 

Podemos observar que a suposta mudança se deu, sobretudo, no que se refere à 

utilização de novos recursos metodológicos. A professora Cristina também aponta para 

essa questão da metodologia quando questionada sobre a contribuição do Pibid para sua 

formação: 

 

Pesquisadora- Você acha que o Programa pode ter contribuído para sua formação 

depois de formada? Porque você já é formada, acha que ele pode contribuir para sua 

formação continuada? 

Cristina - Claro. 

Pesquisadora - Em quê? Teoricamente? Metodologicamente? Em que sentido você 

acha que pode ter tido essa formação? 

Cristina - Eu acho que a metodologia. O que a gente sempre tem, dependendo da 

escola, o recurso que a gente tem é o quadro e giz. Quando você tem uma Universidade 

vinculada com a escola, o Pibid sempre colocou os materiais. Então para uma escola 

que tem poucos recursos é importantíssimo, porque além de me dar liberdade como 

aprendiz de ir a Universidade tirar uma dúvida ou pedir uma ajuda, os próprios 

bolsistas, os alunos, eles trazem novidades, trazem experimentos diferentes, que seja um 

slide que ele buscou, que ele fez diferente. Eu acho isso muito bacana. 

 

Portanto, considerando questões discutidas nesse tópico e no tópico anterior, 

podemos apontar para a possibilidade de reflexão sobre a prática por meio do diálogo 

entre integrantes da Universidade e das Escolas. A nosso ver, essas reflexões 

promoveram o aprofundamento teórico-prático das professoras supervisoras e 

possibilitaram modificações práticas em suas aulas. Assim, o que ocorre no Pibid é a 

formação de professores baseada no modelo de colaboração social, indicado por Santos 

(2003), a partir do momento em que há interação entre as instituições e o 
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reconhecimento da responsabilidade de todos os envolvidos (professores supervisores, 

professor coordenador e bolsistas) nessa formação.  

Observamos assim, que as professoras supervisoras não se formam, nesse 

Subprojeto, por meio de um processo unidirecional vindo da Universidade. Elas são 

atrizes nesse processo ao participarem por meio do diálogo com os demais integrantes, 

especialmente, os bolsistas, da construção dessas competências (conhecimentos).  

A seguir apresentaremos enunciados da Professora Marina que tratam desse 

crescimento profissional por meio da reflexão e da troca de experiências no âmbito do 

PIBID: 

 

Aprendi e aprendo muito com o PIBID, e pessoalmente afirmo o quanto ele é 

importante para meu crescimento profissional. Essa troca de experiências que temos 

nas reuniões, as conversas com o professor coordenador, as professoras supervisoras e 

bolsistas, fazem com que a gente reflita mais sobre a educação. (Marina - Profª. 

Supervisora) 

 

 

 

4.5. Sentidos atribuídos ao desenvolvimento profissional dos estudantes bolsistas 

no Pibid: as professoras supervisoras e sua ação co-formadora 

 

 

Neste tópico abordaremos enunciados ligados à discussão sobre a influência da 

ação co-formadora das professoras supervisoras no Pibid Física da UFSJ, no que se 

refere ao desenvolvimento profissional dos bolsistas. Para isso, consideramos os 

sentidos atribuídos pelos integrantes do Pibid às questões envolvendo essa temática. 

Organizamo-nos em três sub-tópicos: o primeiro trata especificamente dos 

sentidos atribuídos pelos integrantes à ação das professoras e sua influência na formação 

inicial dos bolsistas; o segundo discorre sobre a relação entre Pibid e Estágio; e o 

terceiro trata da visão dos bolsistas sobre a profissão docente após o Pibid. 
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4.5.1. Sentidos atribuídos ao desenvolvimento profissional dos estudantes bolsistas 

no Pibid 

 

 

Observamos nos tópicos anteriores que houve uma formação compartilhada dos 

atores envolvidos no Pibid Física da UFSJ baseada no diálogo. Neste tópico, trataremos 

apenas dos sentidos envolvendo o desenvolvimento profissional dos estudantes bolsistas 

diante da ação das professoras como co-formadoras. Como vimos, os sujeitos da 

pesquisa apontaram que a atuação das professoras supervisoras no âmbito do Programa 

contribuiu para a formação inicial dos estudantes bolsistas. Essas contribuições 

estiveram relacionadas, como já vimos, à sua experiência profissional diante das 

atividades. Além disso, se relacionaram à maneira pela qual encaram a profissão, como 

atuam em sala de aula entre outras. A seguir apresentaremos alguns enunciados dos 

bolsistas que tratam dessa contribuição. Observe que muitos deles estão totalmente 

relacionados às questões que já foram discutidas anteriormente. 

 A primeira delas se refere à questão da importância da experiência profissional 

das professoras para a formação inicial. Ela esteve aqui relacionada a dois aspectos: o 

primeiro ligado a importância dessa experiência no que diz respeito à elaboração e 

avaliação das atividades desenvolvidas pelos bolsistas na Escola e o segundo ligado a 

como a observação da prática docente das professoras (o modo como elas desenvolvem 

suas aulas) se faz significativo na formação. 

No que se refere à contribuição dessa experiência para o desenvolvimento das 

atividades e consequentemente para a formação dos bolsistas, apresentaremos 

inicialmente o enunciado do professor Coordenador Rafael: 

 

Pesquisadora: Você acha que as professoras contribuíam para a formação na 

licenciatura por meio do Pibid? Como que elas contribuíam? 

Rafael - Elas tinham uma contribuição pela experiência delas nas escolas, traziam 

então a experiência de vida e de prática delas, do exercício da profissão para as 

discussões junto com os alunos! Então elas contribuíam colocando questões ou 

colocando modos de resolver problemas em sala de aula pela experiência que elas 

tinham em sala de aula, para os estudantes que estavam iniciando o processo de 

entrada nas escolas. Então era uma das contribuições, elas sugeriam o modo como os 

estudantes deveriam trabalhar com os alunos, como lidar com os alunos (Rafael – Prof. 

Coordenador). 
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Assim como Rafael, a professora Cristina apontou como sua experiência 

profissional contribuía para a realização das atividades e consequentemente para a 

formação dos bolsistas em um dos enunciados apresentados anteriormente. 

A professora supervisora Lorena também se referiu à importância de sua 

experiência profissional. Para ela, a experiência lhe permitiu lidar de forma mais 

harmoniosa com os desafios da sala de aula e isso se fez significativo diante das 

atividades do Pibid: 

 

Pesquisadora - Com relação á sua experiência profissional e sua prática docente, você 

acha que elas foram importantes dentro do desenvolvimento das atividades? Dentro do 

Pibid?  

Lorena – Claro que sim. Eu me avalio o tempo inteiro e eu vejo hoje que a minha 

prática é muito diferente de quando eu comecei a dar aula. Então assim, a gente 

vivencia situações diferentes o tempo inteiro, são desafios que a gente enfrenta todos os 

dias e hoje eu consigo lidar com esses desafios de uma forma mais harmoniosa, mais 

paciente até do que quando eu comecei a trabalhar (Lorena- Profª. Supervisora). 

 

Lorena também abordou aspectos referentes à sua atuação nas orientações aos 

bolsistas: 

 

Procuramos nos atentar para três momentos: o antes, durante e 

depois de cada aula levantando os aspectos positivos e negativos; o que deu 

certo e o que precisa ser reformulado. Procurei orientá-los em relação a aspectos que 

considero relevantes no cotidiano escolar tais como domínio de conteúdo, metodologia, 

organização, formas e critérios de avaliação, disciplina, limite, relações interpessoais e 

comprometimento (Lorena - Profª. Supervisora). 

 

Podemos observar que a atuação da professora nas situações descritas só é 

possível devido ao seu conhecimento do cotidiano escolar, fruto de sua experiência 

profissional. 

O segundo aspecto esteve atrelado, como já dissemos, à importância dada pelos 

bolsistas à observação da prática das professoras. Observemos a seguir os enunciados 

ligados a esse aspecto.  

 

A bolsista Aline também discorreu sobre a importância da observação da prática 

da professora supervisora Lorena em sua formação: 

 

Pesquisadora - Essa experiência delas, a prática pedagógica delas, o jeitão delas de 

darem aula, isso é era importante? Como isso era importante? Pra quê era importante? 
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Aline - Ah, eu julgo muito importante. Julgo importante porque através da observação 

de como ela se portava na sala de aula, me fez formar o meu jeito de dar aula, eu não 

sou a Lorena, lógico que não, porque eu tenho as minhas particularidades, mas o jeito 

dela se portar quando ela estava dando dilatação volumétrica, o jeito que ela se 

posicionava no quadro, sabe, os exercícios, ela tinha uma mania de “Ah, eu acabei de 

ver o conteúdo e agora eu vou dar um exemplo”. Aí o primeiro exemplo ela fazia com 

os alunos e os outros ela deixava eles mais livres para fazerem e depois ir lá no quadro 

fazer. E eu achei isso sensacional, eu acho, principalmente, se eu não tivesse aprendido 

com ela isso que ela me passou, talvez eu tivesse um pouco perdida, no sentido de como 

utilizar a metodologia de dar o conteúdo e depois de dar os exercícios. Porque nesse 

primeiro momento, ela pegava exercícios e falava “Os dados importantes no enunciado 

são esses. Então, vamos anotar os dados.” Ela anotava com eles. Isso você vai vivendo 

o passo a passo de resolução de exercício o que na física está muito presente, fora a 

teoria que é importante. Mas então essa experiência dela me trouxe uma formação, 

contribui pra minha formação de modo geral. 

 

Quando questionada sobre como a professora supervisora influenciou em sua 

formação, Aline volta a tratar de questões ligadas à prática docente da professora: 

 

Pesquisadora - Como as professoras supervisoras influenciaram a formação de vocês? 

Pode ser positivamente ou negativamente. Então, cada um agora, quero que fale sobre 

isso. 

Aline - Acho que a Pibidiana falou praticamente tudo que eu ia falar. Mas é a postura 

do professor, acho que a Lorena me ensinou muito pela postura que ela tem, o jeito que 

ela manipula as coisas na hora da aula, o jeito que ela lida com os alunos. Porque às 

vezes, a gente pensa: “40 alunos na sala de aula, eu não vou dar conta”. Até de 

conhecer os alunos, mas eu vi que ela consegue, ela lembra o nome, às vezes esquece, 

mas ela lembra o nome. Às vezes alguém estava de cabeça baixa na sala de aula, eu via 

que ela tinha aquele carinho ela chegava “Está acontecendo alguma coisa?” “Está 

com algum problema?”. Então esse jeito que ela tinha de lidar, fazer com que os alunos 

a respeitassem de uma forma diferente, porque eu tive a oportunidade de observar no 

momento de observação as aulas dela e de outros professores da escola, então eu acho 

que vendo isso, esse ponto de ter carinho e importância com os alunos fazia com que 

ela fosse mais respeitada do que outros professores, sabe, não sei se o fato é esse, mas 

eu acho que a postura que ela me deu ali foi de falar “Se algum dia eu for professora 

mesmo no ensino básico eu quero demonstrar interesse pelos meus alunos e carinho 

neste sentido”. Não deixar virar bagunça, que ela não deixava, ela tinha postura 

fechada de professora. Fora a postura o planejamento que ela tinha das disciplinas. 

Nossa, eu gosto muito dela, gente. É, o jeito dela planejar, sabe, ela discutia algumas 

coisas com a gente, que eu acho que era muito legal. O diário dela, a gente teve 

oportunidade de ver o diário dela, era super organizadinho, colocava cor e tal, tudo 

detalhado. O jeito da avaliação dela: “Nossa, sensacional essa avaliação”. Então 

assim, eu não tenho, um ponto negativo, fica difícil sabe, falar um ponto negativo da 

Lorena. Talvez um ponto negativo seria só manter a mesma metodologia, mas eu não 

posso julgá-la por isso porque pode ser que ela, sei lá, duas escolas, ou por não ter tido 

uma formação complementar, ou continuada (Aline - bolsista). 
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A bolsista Pibidiana também tratou de como a professora Cristina influenciou 

sua formação, ao responder à questão anterior: 

 

Ah, eu acho que assim, o que a gente sabe, porque a gente as vezes pode saber o 

conteúdo, mas não sabe como vai expor aquele conteúdo. Então isso é um ponto 

positivo porque a Cristina quando a gente ia fazer as atividades falava “Olha, vocês 

não podem fazer isso porque se não os alunos vão confundir!”, “Vocês tem que dar um 

tempo pra eles fazerem os exercícios! Mas vocês têm que marcar uma data se não, não 

vai funcionar”. Questão de organização também, porque lá no começo do ano você tem 

que fazer um planejamento e entregar pra escola. Então as vezes lá no planejamento da 

escola está escrito que você vai dar aqueles conteúdos todos, mas você sabe que você 

não vai dar aquele conteúdo todo. Então isso foi uma coisa que eu aprendi com a 

Cristina, porque ela falava “Gente, no planejamento está falando que a gente tem que 

dar isso no primeiro ano, mas não vai dar tempo”. Então a gente ia e fazia uma aula só 

pra falar que não viu aquele conteúdo. Uma vez a gente fez uma revisão pro ENEM, aí 

a gente pegou algumas questões do ENEM e fomos pra sala discutir com os alunos. Aí 

ela falou assim “Vai ser interessante porque eles tão super interessados no ENEM, 

então eles não vão dispersar, nenhum momento”.  Outro ponto: posicionamento em 

frente a turma, você tem que aprender a ter um controle da turma, porque no Pibid, 

quando a gente ia dar uma aula, quem chamava a atenção dos alunos era a professora, 

a gente não tinha autoridade pra chamar atenção de aluno. Então isso, a gente 

aprendia também com a Cristina. Mas outro ponto positivo que eu falei é a questão da 

organização, você tem que ter muita organização. “Será que eu já dei aquilo”, mas em 

uma turma você pode ir além daquilo, outra turma não. Você tem que saber diferenciar 

isso (Pibidiana – bolsista). 

 

Paola também se referiu a questões práticas quando questionada sobre a 

contribuição da professora Cristina em sua formação. Ela pontuou que as contribuições 

estiveram relacionadas às aulas teóricas, ao respeito dos alunos, entre outras. 

 

Ela me mostrou a importância das aulas teóricas, como "colocar ordem" na sala de 

aula, como conquistar o respeito dos alunos. Como ela fazia poucas atividades 

experimentais, isto me mostrou que é sim importante fazer atividades diferenciadas 

(Paola - bolsista). 

 

Considerando nossos enunciados, podemos dizer que os conhecimentos 

profissionais das supervisoras foram vistos como aqueles capazes de contribuir para a 

formação inicial dos bolsistas. Como já vimos, são com eles que as professoras 

supervisoras se faziam presentes no jogo dialógico estabelecido no âmbito do Pibid.  

Alguns enunciados obtidos nos questionários respondidos pelos bolsistas se 

referem ao fato da professora terem os motivado em prosseguir na profissão, como por 

exemplo, o bolsista José. Segundo ele, a professora: 



 

117 
 

 

Contribuiu de forma efetiva me passando segurança, motivando-me e me mostrando 

que apesar dos problemas envolvendo a atual situação da educação brasileira, há 

motivos para acreditar na profissão (José - bolsista). 

 

Para Lucas o contato com a professora Marina e sua prática docente contribuiu 

para a sua motivação e identificação com a carreira docente: 

 

A experiência pessoal e profissional da professora com o ambiente escolar 

contribuíram para minha motivação em continuar cursando licenciatura em física. 

Através de seus relatos e observação de sua prática em sala de aula me identifiquei 

muito mais com a carreira docente (Lucas - bolsista). 

 

A bolsista Laura também apontou que prática docente da professora supervisora 

lhe deu segurança e motivação para seguir a docência: 

 

A professora supervisora, em especial do meu grupo, contribuiu muito para minha 

formação, pois através de suas práticas de sala de aula, sua forma de ensinar física 

com tanta tranquilidade me passava segurança de que estava certa da minha escolha 

que era lecionar, e ela sempre nos motivou a sermos professores mesmo com todos as 

dificuldades enfrentadas (Laura - bolsista). 

 

Também a bolsista Aline abordou essa questão do incentivo para prosseguir na 

carreira: 

 

O incentivo na licenciatura ele é ouro, porque durante a nossa graduação a gente 

naturalmente se desestimula, seja pelas disciplinas, seja pela carreira do professor que 

não é bem remunerada, não é reconhecida. Mas se o professor ele ama o que faz, ele 

gosta, ele te passa isso, você continua e vai assim (Aline - bolsista).  

 

Posteriormente Aline continuou a comentar sobre como a supervisora Lorena lhe 

incentivou, mantendo um diálogo com a bolsista Laura, que também se referiu ao 

incentivo vindo da supervisora Marina: 

 

Aline - Até o jeito dela, até mesmo a experiência própria de carreira. Porque as vezes a 

gente está conversando alguma coisa normal e ela fala assim “Ah não, eu também 

formei em Física, dou aula aqui, dou aula em outra escola”. Isso também é 

enriquecedor, não é só a Física em si na sala de aula, mas a experiência dela de vida, 

da profissão dela, e isso às vezes me deixou muito feliz. Como eu falei anteriormente, se 

a gente fica desestimulado: “Poxa, nessa profissão na licenciatura vou dar aula na 

escola pública, vou ter que trabalhar em três escolas, vou morrer, não vou viver.” Mas 
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eu vi com a Lorena que não é bem assim, ela dava aula em duas escolas, ela fazia 

caminhada, ela tava feliz. 

Laura - Ela tinha vida social?! 

Aline - Ela tinha vida social. Poxa não é tão ruim, sabe. Então assim, isso foi muito 

importante. 

Laura - Minha supervisora também falava assim “Não gente, o salário não é tão ruim 

assim. Você pega uma extensão, você não tem que trabalhar tanto”. Ela ajudava bem 

nessa parte. 

Aline - Então, a gente até brincava assim: “Nossa ela tem até um carro bonito, sabe; 

ela tinha filho. 

 

É importante destacar que estes enunciados referem-se aos bolsistas que 

afirmaram possuir intenção de seguir a profissão docente. É possível observar que eles 

reconhecem as dificuldades e problemas que a profissão possui, no entanto indicam que 

a forma com que a professora supervisora lida com a profissão influenciou em sua 

motivação. Portanto, o contato com as professoras supervisoras no âmbito do Pibid se 

torna mais significativo diante da escolha pela continuidade na profissão que a própria 

realidade profissional e seus problemas.   

Iremos observar em outro tópico, referente à visão dos bolsistas sobre a 

profissão docente, que alguns deles afirmaram não pretender seguir carreira docente 

devido a questões estruturais como falta de recursos e espaço, questões disciplinares na 

relação com os alunos, a própria questão salarial, entre outras. Observaremos também 

que essa escolha não esteve relacionada à atuação da supervisora. 

 

 

4.5.2. Relação Pibid e estágio 

 

 

Os objetivos do Pibid e do estágio curricular supervisionado se relacionam com 

a formação inicial de futuros docentes. Em ambos os casos, busca-se que o licenciando 

tenha contato com a Escola e com sua área de atuação profissional por meio do 

estabelecimento da relação Universidade e Escola. Outro aspecto em comum é a 

atuação de um professor da Educação Básica como supervisor das atividades. 

Considerados estes aspectos semelhantes, é comum que ocorra comparações 

entre os dois no que se refere a particularidades, diferenças e semelhanças em seu 

desenvolvimento e na contribuição para a formação inicial de futuros docentes. Deste 
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modo, a seguir apresentaremos concepções dos integrantes da pesquisa no que se refere 

a essas comparações. 

Uma das primeiras comparações se refere às atividades desenvolvidas na escola 

em cada caso. Para alguns dos participantes dessa pesquisa, o ponto comum entre o 

estágio e o Pibid, são as observações que acontecem em ambos. Já a diferença está nas 

atividades de regência. Segundo eles, elas acontecem com maior frequência e mais 

acompanhamento no Pibid. 

Consideremos inicialmente o enunciado da professora supervisora Cristina: 

 

Na verdade, nem o estágio mostra muito como que é a escola. Porque no estágio tem a 

observação, eu acho que prática é pouca. (...) Eu já supervisionei e eu gosto mais do 

Pibid, porque o Pibid ele é mais ativo, eu vejo o estágio uma coisa mais passiva assim, 

os alunos sempre quiseram ou sempre tiveram como planejamento a observação, 

observar aluno, observar o professor, observar a escola, o funcionamento da escola. O 

Pibid não, com o professor supervisor, com os coordenadores, você senta, planeja e 

executa, então funciona. O estagiário, ele vai observar, mas a aula é pontual, é uma 

coisa ou outra, alguns estagiários eles vinham, por exemplo, eles escolhiam um ponto, 

dava o ponto, dava um exercício, então ele não consegue fechar um, como que ele 

avalia um aluno que ele deu uma aula? Eu acho que com a prática do Pibid, ela é 

muito mais rica, porque você está dentro, o professor supervisor, o coordenador, os 

bolsistas, os alunos, a escola, está todo mundo envolvido, aí você senta com os 

coordenadores do programa, vê o que você vai fazer, senta com os bolsistas, planeja, 

executa e dá um retorno, é muito mais completo e muito mais ativo, muito mais vivo que 

o estágio. Gosto mais do Pibid (Cristina – Profª. Supervisora). 

 

Para a supervisora existe uma predominância de observação no Estágio com 

relação ao Pibid. Essa posição da professora Cristina vai ao encontro do apontamento de 

outros autores como Nascimento (2014): 

 

Diferentemente dos estágios supervisionados das licenciaturas, o 

PIBID se caracteriza como uma proposta extracurricular de total 

imersão no ambiente escolar, ultrapassando as atividades de 

observação comumente praticadas nos estágios. Com uma carga 

horária maior e o seu caráter de grupo de trabalho, o PIBID estabelece 

uma relação colaborativa entre seus atores (NASCIMENTO, 2014, 

p.38). 
 

O enunciado da supervisora também nos permitiu verificar a importância que ela 

dá a participação de todos os integrantes na promoção dessa prática mais “completa”. 

Assim como aponta Nascimento (2014), a questão do trabalho em grupo no âmbito do 

Pibid se faz significativo nesse sentido. 
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A bolsista Aline também considerou que as intervenções realizadas no Pibid são 

mais significativas que no Estágio. Assim como a supervisora Cristina, ela acredita que 

o Pibid lhe oportunizou desenvolver melhor as atividades (aulas) e ver o retorno das 

mesmas: 

 

Eu acho que é isso que diferencia do Estágio Supervisionado. A nossa intervenção na 

escola ela é muito mais significativa e você pode exatamente ver o que pode e o que não 

pode dar certo. No estágio supervisionado fica naquele campo que é totalmente 

regrado, que você não tem sua liberdade de agir e de receber aquilo que você coloca 

na sala de aula. Agora, o Pibid não, a gente tem a ideia joga isso na reunião e com o 

professor. A gente, tem dois lados (Aline - bolsista).   

 

O discurso de Aline dá a entender que a participação do professor supervisor é 

importante nessas atividades e isso é confirmado em outros enunciados em que ela 

aponta diferenças entre a atuação das professoras supervisoras no Estágio e no Pibid: 

 

Tem total diferença. No Pibid ela se faz mais presente porque ela tem obrigação de 

estar lá, presente nas reuniões de planejamento. No estágio, não necessariamente. 

(...)  

Até para colaborar. Ah, até para colaborar com seu planejamento. Meu estágio, por 

exemplo, eu tive uma situação em que eu não poderia dar aulas espaçadas então eu tive 

que desenvolver um conteúdo todo que era de Eletromagnetismo. Então ela me cedeu 

todas as aulas pra eu dar aquele Eletromagnetismo, mas eu podia atuar do jeito que eu 

quisesse, sabe. Ela não me deu uma orientação no sentido de “Olha faça isso”, ou “use 

isso”. Agora no Pibid, é engraçado, no meu caso era a mesma professora tanto no 

Pibid, quanto no estágio, ela é ótima, adoro ela, só que no Pibid em relação ao Estágio 

ela estava mais presente, ela estava presente em cada planejamento, porque o Pibid 

exigia isso dela, agora no estágio não (Aline - bolsista). 

 

Para ela, a atuação distinta da professora supervisora em cada uma das situações 

se relaciona a diferença de exigência imposta em cada uma. Para ela, o Pibid exige uma 

atuação mais ativa da supervisora em relação ao Estágio. Assim como Aline, o 

professor coordenador Rafael acredita que a diferença de atuação das professoras e 

também dos bolsistas está ligada a uma maior exigência do Pibid. O professor que se 

dedicou à orientação do estágio supervisionado na Universidade durante muitos anos, 

aponta que a disponibilização das bolsas para os integrantes é um fator que influencia 

em seu comprometimento e atuação: 

 

Pra mim, quando eu conheci o programa Pibid e já trabalhava orientando os alunos 

nos estágios supervisionados, eu costumava falar até com os professores que a 

diferença do Pibid e dos estágios era que o Pibid dava bolsas aos estudantes para atuar 
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nas escolas, bolsa para os estudantes e bolsa para os professores supervisores das 

escolas. E aí, então, em função destas bolsas, deste apoio, parece que ocorria um 

comprometimento maior das partes, diferentemente então quando havia a orientação 

dos estágios, em que os estudantes iam para as escolas sem um apoio financeiro. O 

professor lá da escola também não recebia um apoio para orientar os estudantes, então 

eu via que esse processo de orientação era menos, havia um cuidado menor (Rafael - 

Prof. Coordenador).  

 

O prof. Rafael reafirma a importância da bolsa para a atuação das supervisoras: 

 

A professora que participa do Pibid, por ela estar recebendo uma bolsa, que é a bolsa 

de professora supervisora, naturalmente ela é cobrada. Portanto, para acompanhar os 

estudantes, ela tem que prestar contas e aí as atividades fluíam mais. Diferentemente de 

uma professora que orienta os estudantes nos estágios supervisionados que não 

recebem por isto, e, a questão de cobrar, o dar um retorno fica mais delicado (Rafael - 

Prof. Coordenador). 

 

Como vimos anteriormente, os pontos de destaque quando tratamos da relação 

Estágio e Pibid são: predominância de observação no estágio, realização de regências 

com maior qualidade e frequência no Pibid, devido ao planejamento conjunto das 

atividades e o pagamento de bolsas aos envolvidos no Programa. Esses resultados se 

assemelham aos obtidos por Izá (2015) em seu trabalho sobre o Subprojeto Pibid 

Matemática da Universidade Federal de Lavras. Para a autora: 

 

As reflexões feitas pelos licenciandos sobre a inserção no ambiente 

escolar via estágio e via PIBID nos levam a questionar a estrutura e 

modo de funcionamento do estágio nas licenciaturas. Uma vez que o 

estágio é meio legal pelo qual todos os estudantes de licenciatura são 

inseridos no ambiente escolar. Os licenciandos foram unânimes em 

suas classificações. Para eles, o estágio é observação – o PIBID é 

prática. Afirmam que no PIBID atuam e são inseridos na docência 

com o professor. Já no estágio este apoio não é sempre garantido 

(IZÁ, 2015, p. 128) 

 

Assim como a autora, concordamos que nossos dados nos permitem questionar a 

forma como os estágios estão sendo realizados nos cursos de licenciatura, dada à 

importância do envolvimento de todos os integrantes na busca concreta de uma relação 

Universidade e Escola que privilegie o diálogo e reconheça a importância dos 

conhecimentos dos professores supervisores da Educação Básica.  Essa relação baseada 

no diálogo (troca de experiências) significa a possibilidade de reflexão sobre a prática e 
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essa pode ser uma das formas pela qual formador e formando podem se desenvolver 

profissionalmente. 

Também concordamos com a autora no que se refere à importância das bolsas 

para o desenvolvimento das atividades com maior êxito: 

 

Ademais, ao compararmos as possibilidades de trabalho e ações que 

podem/são desenvolvidas no PIBID em relação ao estágio, 

consideramos que a maneira pela qual o PIBID é estruturado prevendo 

apoio financeiro para todos os envolvidos contribui pra que suas ações 

obtenham mais êxito do que as ações do estágio (IZÁ, 2015, p. 128). 

 

Sabe-se que, no âmbito do Pibid, a bolsa significa a oportunização de tempo 

remunerado para que tanto bolsistas quanto professores se dediquem com maior afinco 

às atividades. 

 

 

4.5.3. A visão dos estudantes bolsistas sobre a profissão docente 

 

 

 Após termos compreendido todas as questões envolvendo a atuação e as 

contribuições das professoras para a formação dos bolsistas no âmbito do Pibid, 

consideramos importante nos voltarmos para os sentidos que atribuem à profissão e suas 

previsões sobre seguir ou não na carreira.  

Para isso, procuramos inicialmente conhecer entre os bolsistas qual o grau de 

satisfação com a profissão docente antes e depois da participação no Pibid. Esses dados 

são apresentados nos gráficos a seguir. O Gráfico 7 trata do grau de satisfação com a 

profissão antes da participação no Programa: 

Observamos que o grau de satisfação com a profissão docente nesse momento 

foi 6, sendo 4 e 7 os outros valores mais pontuados. Depois da participação no Pibid, os 

bolsistas indicaram 8 como o grau de satisfação com a profissão, sendo 6 o segundo 

valor mais apontado, como podemos ver no Gráfico 8: 

Observamos que em geral a média de satisfação com a profissão aumentou de 

aproximadamente 5 para 7 depois da participação no Pibid. Para observamos melhor 

este dado, buscamos fazer outra análise tendo como referência a opinião de cada 

bolsista antes e depois da participação, para fim de comparação e construímos o Gráfico 

9. 



 

123 
 

 

 
 

Gráfico 7: Grau de satisfação com a profissão docente antes da participação no Pibid. 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

 

 

Gráfico 8: Grau de satisfação com a profissão docente depois da participação no Pibid. 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Gráfico 9: Comparação do grau de satisfação com a profissão docente antes e depois da participação no 

Pibid para cada bolsista. 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Este gráfico mostra que a maioria dos bolsistas aumentou seu grau de satisfação 

com a profissão docente depois da participação no Pibid. No entanto, houve duas 

exceções: uma na qual o grau de satisfação caiu de 7 para 5 e outra em que o grau de 

satisfação permaneceu o mesmo.  

 Para compreendermos melhor estes dados, analisamos qualitativamente como 

ficou a visão sobre a profissão docente depois da participação no Pibid. Para isso, 

utilizamos as respostas dadas à questão: Qual sua visão sobre a profissão docente depois 

da participação no PIBID? Você pretende seguir na carreira? Comente melhor sobre 

isso. 

 O enunciado da bolsista Maria indica que a participação no Pibid e contato com 

a Escola a desmotivou com relação à profissão docente: 

 

Minha visão se tornou mais realista. Tive contato com os problemas atuais da 

educação, o que em parte me desmotivou (Maria- bolsista). 

 

O enunciado do bolsista Físicoth também sinaliza o desinteresse em atuar na 

Educação Básica: 
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Depois de participar do PIBID, só confirmei que desejo seguir a carreira da 

licenciatura, mas prefiro ser professor de ensino superior, devido a falta de interesse 

dos alunos das escolas públicas (Físicoth – bolsista). 

 

No enunciado a falta de interesse dos alunos das escolas é o motivo apontado 

pela escolha pela carreira docente no ensino superior. O bolsista Wizze também diz não 

pretender seguir carreira como professor: 

 

Tive muita gratidão e fui muito bem recebido pelos alunos, entretanto não vejo a 

profissão de professor no Brasil muito promissora e valorizada. Não pretendo seguir 

carreira por não sentir estímulo para enfrentar os desafios da docência (Wizze - 

bolsista). 

 

Wizze é contundente ao dizer que não considera a profissão promissora e 

valorizada. Aline também reconhece a falta de valorização da profissão e destaca que 

apesar de pretender seguir na carreira, se sente várias vezes desestimulada: 

 

Acredito que a profissão docente é interessante e que desperta o reconhecimento de 

várias pessoas, mas por outro lado não é uma carreira reconhecida profissionalmente 

(plano de carreira valorizado e etc.). Dessa forma, as pessoas que se empenham em 

entrar e seguir essa carreira são pessoas que gostam desse ramo e se esforçam para 

fazer alguma diferença. Por gostar muito de lecionar e da disciplina de Física, eu 

pretendo sim seguir a carreira docente, mas várias vezes me sinto desestimulada, por 

saber que a profissão não tem um plano de carreira valorizado e por saber o quão 

difícil é se dedicar a ela, já que para se ter o mínimo para sobrevivência deverei me 

desdobrar em vários trabalhos, nos quais a maioria não tem se quer uma estrutura 

decente (Aline - bolsista) 

 

Observando os enunciados anteriores, percebemos que as condições trabalho e 

salário são alguns dos motivos pelo desestímulo dos bolsistas para com a profissão 

docente. Muitos indicam não pretender seguir na carreira depois de conhecer de perto os 

desafios da docência e verificar a falta de valorização da profissão. 

Este sentimento diante do primeiro contato com a realidade da Escola de 

Educação Básica é visto aqui como um “choque com a realidade”. Autores como 

Huberman (1992) e Veenman (1988) discorrem sobre esse choque no inicio da carreira, 

no entanto, o que vemos aqui é que este choque tem acontecido antes mesmo da entrada 

definitiva na profissão, acontecendo também no Pibid. 

Huberman (1992) trata do ciclo de vida profissional dos professores ao discorrer 

sobre as várias etapas pelas quais passaria o professor durante sua carreira profissional. 
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Segundo o autor, a primeira fase trata da “entrada na carreira”. Ela é marcada pelo que 

denomina choque do real ou etapa de sobrevivência: 

 

O aspecto da “sobrevivência” traduz o que se chama vulgarmente 

como o “choque com real”, a confrontação inicial com a 

complexidade da situação profissional: o tactear constante, a 

preocupação consigo próprio, a distância entre os ideais e as 

realidades quotidianas, a fragmentação do trabalho, a dificuldade em 

fazer face, simultaneamente, à relação pedagógica e à transmissão de 

conhecimentos, a oscilação entre relações demasiado íntimas e 

demasiado distantes, dificuldades com alunos que criam problemas, 

com material didático inadequado, etc (HUBERMAN, 1992, p. 39) 

 

Veenman (1988) também trata do "choque da realidade" ou "choque da praxis". 

Segundo este autor este choque se refere ao "colapso entre os ideais missionários 

elaborados durante a fase de formação e a crua e dura realidade da vida quotidiana da 

sala de aula" (p.40). Para Flores (1999), baseada em Veenman: 

 

As causas deste choque são diversas. Segundo o mesmo investigador, 

factores de ordem pessoal e contextual convergem para a sua 

emergência: eleição equivocada da profissão, atitudes e características 

pessoais inadequadas, formação inadequada (muitas vezes, demasiado 

teórica e pouco relevante para a prática), uma situação escolar 

problemática (relações autoritárias e burocráticas, estruturas 

organizativas rígidas, isolamento no local de trabalho, escassez de 

equipamentos, sobrecarga de trabalho, pressão dos pais, 

multiplicidade de funções e tarefas a desempenhar), etc (FLORES, 

1999, p. 174). 

 

 Este choque associado à complexidade da carreira e suas dificuldades materiais, 

organizacionais, pedagógicas e etc., amplia-se diante do reconhecimento da falta de 

valorização profissional. Como vimos, a falta de valorização da profissão foi um dos 

motivos, apontados pelos bolsistas, para a desistência ou desestímulo em seguir na 

carreira. 

O professor coordenador Rafael também apontou para a questão da 

desvalorização salarial.  Quando questionado com relação à importância das atividades 

desenvolvidas no Pibid para a permanência dos estudantes bolsistas na profissão, ele 

apontou que as atividades contribuem para que os estudantes tenham percepção da 

profissão. No entanto, ele acredita que elas não são fator predominante para mantê-los 

na mesma. Segundo ele, o fator significativo seria o salário: 
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Bom, primeiro é o seguinte: as atividades propostas acabam dando um sentido a mais 

pros estudantes das licenciaturas no que se refere à percepção da profissão na qual 

supostamente escolheram pra fazer, o curso que é de professor. É, agora, se isso é um 

fator que vai contribuir pra eles realmente, uma vez formados, atuarem na profissão, 

sobretudo na escola básica, que é um dos objetivos do programa: formar professores 

para atuar na escola básica. Eu penso que não, existem fatores externos, sobretudo, 

ouvindo os próprios estudantes, na época, e os professores das escolas, o fator 

predominante para manter um profissional na escola básica é a questão salarial 

(Rafael - Prof. Coordenador). 

 

Rafael usa a palavra do outro, dos bolsistas e dos professores, para justificar a 

importância do salário na manutenção dos profissionais na Escola. Embora possua certo 

reconhecimento social, a desvalorização salarial e as condições de trabalho levam ao 

desinteresse pela profissão. Estudos como os de Gatti e Barreto (2009) e Saviani (2011) 

apontam esses aspectos como um dos grandes desafios da formação de professores. 

Saviani é contundente ao apontar que as condições de trabalho têm impacto decisivo na 

formação.  

 

Finalmente — e este talvez seja o aspecto mais importante — as 

condições de trabalho docente têm um impacto decisivo na formação, 

uma vez que elas se ligam diretamente ao valor social da profissão. 

Assim sendo, se as condições de trabalho são precárias, isto é, se o 

ensino se realiza em situação difícil e com remuneração pouco 

compensadora, os jovens não terão estímulo para investir tempo e 

recursos numa formação mais exigente e de longa duração (SAVIANI, 

2011, p. 11). 
 

Para ele, as condições de trabalho precárias interferirão sobre o estímulo dos 

jovens no investimento em uma formação longa e de qualidade. Já para Gatti, o 

desprestigio profissional ligado a carreira e seus baixos salários pesam tanto na procura 

pelos cursos, quanto no ingresso e permanência na profissão. 

 

O salário inicial de professores no geral tem sido baixo quando 

comparado a outras profissões que exigem formação superior (como 

se verá adiante), e isso tem peso sobre as características de procura 

por esse trabalho. Entre outros fatores, carreira e salários que estão 

associados a desprestígio profissional com certeza pesam tanto na 

procura por esses cursos, como sobre o ingresso e permanência na 

profissão (GATTI; BARRETO, 2009, p. 240). 
 

 Outros bolsistas, mesmo após o contato com a Escola e com a pouca valorização 

da profissão, afirmam pretender seguir na carreira. 
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Lucas é enfático ao afirmar que seguirá a profissão lecionando no Ensino Médio 

e atuando como professor pesquisador. Interessante, neste caso, é sua posição sobre a 

importância da aproximação da pesquisa com a sala de aula e seu interesse em praticar 

essa aproximação: 

 

Percebo que o professor, além de um profissional essencial para a sociedade como um 

todo, responsável não apenas por parte da formação de um cidadão atuante em seu 

meio, mas também responsável pela manutenção e avanço do conhecimento como um 

todo. Mesmo com todos os desafios impostos pela profissão, a qual como qualquer 

outra possui seus pontos positivos e negativos é compensadora. Pretendo seguir na 

carreira docente, lecionando para o ensino médio. Ao mesmo tempo, pretendo seguir 

na carreira de pesquisador em ensino, buscando sempre aproximar a pesquisa e seus 

resultados da sala de aula, não estando isolado em um dos lados (professor ou 

pesquisador), mas fazendo uma ligação entre os dois lados (Lucas - bolsista). 

 

Esse sentido dado por Lucas à pesquisa e a sala de aula pode ser um indicativo 

que o Subprojeto Pibid Física, para ele, valorizou a pesquisa como prática importante 

para o ensino de Física. Outra possibilidade é que este sentido esteja ligado a alguma 

formação teórica recebida na Universidade. 

O bolsista José se diz otimista com a profissão e afirma pretender seguir a 

carreira: 

 

Minha visão é otimista, creio que a profissão tende a crescer no Brasil devido aos 

protestos e maior visibilidade de informações conseguidas pelas mídias atuais. Sim, 

pretendo seguir com a carreira e ter sucesso na profissão na qual eu escolhi (José – 

bolsista). 

 

José se refere à visibilidade de informações na mídia e os protestos que 

ocorreram no país para justificar seu otimismo. Este enunciado mostra como os sentidos 

de cada um são sempre dados as situações no contexto em que são produzidos.  

Já a bolsista Paola diz que sua visão sobre a profissão não mudou com a 

passagem pelo Pibid e que pretende seguir carreira acadêmica e lecionar: 

 

O PIBID foi muito importante, mas confesso que não mudou muito a minha cabeça, 

pois já gostava de lecionar antes dessa experiência. Eu já tinha uma visão X, e 

permaneceu com essa visão. Lecionar é muito prazeroso, principalmente quando você 

coloca o aluno como o centro da aprendizagem e não como um mero espectador. Sim, 

pretendo seguir a carreira acadêmica e lecionar (Paola – bolsista). 
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Observamos que após passarem pelo Pibid alguns bolsistas pretendem seguir na 

carreira como docentes na Educação Básica, enquanto outros não. Aqueles que 

pretendem seguir na carreira, como já vimos anteriormente, indicam que a escolha pela 

permanência na profissão se relacionou aos incentivos e motivação oriundos da forma 

como as supervisoras agem e veem a profissão. Já aqueles que dizem estar 

desestimulados com a profissão e/ou não pretender seguir na carreira, indicam que o 

Pibid lhes proporcionou o contato com a realidade. Para eles, a profissão está ligada às 

más condições de trabalho e a desvalorização profissional. Interessante notar neste caso, 

que os bolsistas, apesar de indicarem que o Pibid e as professoras supervisoras 

contribuíram para sua formação, esse não foi o fator mais relevante para a escolha 

profissional dos mesmos. 

 

 

4. 6. Concepções sobre o Pibid: o incentivo à docência e a melhoria da educação 

básica 

 

 

Durante a realização das entrevistas obtivemos alguns dados que se relacionam 

às concepções dos professores sobre os dois principais objetivos do Pibid - o incentivo a 

estudantes para seguir a carreira docente na Educação Básica e a contribuição para a 

melhoria da mesma. Achamos justo considerá-las nesse momento, uma vez que se 

relacionam ao Programa e discorrem sobre questões que nos intrigam como, por 

exemplo, o fato de não possuirmos dados concretos sobre o impacto do Pibid nas 

escolas no que se refere à melhoria da aprendizagem. 

Primeiramente, trataremos dos sentidos atribuídos pelos professores 

(coordenador e supervisoras) à capacidade do Pibid de incentivar estudantes e 

adolescentes para a carreira docente na Educação Básica.  

O professor coordenador Rafael indica que o Programa é positivo, no entanto 

não no que se refere ao incentivo ao trabalho docente na Educação Básica: 

 

De forma geral, um programa que considero positivo. Mas não como colocado, para 

estimular os estudantes para após formar atuar na escola básica, porque eu entendo 

que esse programa deveria ser parte de um programa maior do estado, do governo, que 

teria que ter outras ações pra estimular o estudante a atuar na escola básica. Aí entra a 

valorização da profissão, e parte do salário (Rafael – Prof. Coordenador). 
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A professora Lorena apontou que o Pibid se faz significativo apenas para 

aqueles que possuem “dom” para o trabalho docente: 

 

Pesquisadora – O Pibid em geral, o objetivo dele é incentivar os alunos a docência. 

Você acha que o programa Pibid consegue contribuir para que os estudantes sigam na 

carreira docente? 

Lorena – Pra aquele aluno que realmente tem o dom pra coisa, eu acho que sim. Mas 

não adianta nada, um aluno que está enganado vai encontrar outra realidade muito 

diferente daquilo que ele acha. Então eu acho que ele tem que ter contato com a 

realidade antes. Então o Programa é muito importante pra formação sim, mas 

realmente daquele aluno que quer, pra que ele tenha noção do que é a sala de aula de 

verdade. 

 

De acordo com os professores, o Pibid é significativo para a formação de 

estudantes, mas não para o incentivo à permanência na profissão como docente na 

Educação Básica. Como vimos anteriormente, a realidade da profissão, tanto no que se 

refere a sua estrutura, quanto no que se refere a sua valorização, é um dos motivos que 

influenciam a opção pela não permanência na carreira docente. Desse modo, em alguns 

casos, temos profissionais bem formados, que diante da realidade estrutural e 

econômica da profissão, optam por não permanecer na docência. 

Outro fato, também relevante, que surgiu de nossos dados se refere ao impacto 

do Programa na melhoria da Educação Básica, ou seja, o impacto do Pibid sobre a 

Escola, principalmente sobre a melhoria do ensino e aprendizagem. Sobre isso, a 

professora supervisora Lorena diz: 

 

Pesquisadora - Eu queria saber, com relação à sala de aula, o Pibid teve algum 

impacto? Com relação aos alunos, no comportamento deles? Alguma modificação com 

relação à nota? À participação?  

Lorena – Eu acho que as aulas ficaram mais motivadoras e que os alunos, eles 

participavam mais das atividades propostas e planejadas pelos bolsistas do Pibid. Mas 

isso não refletiu ainda em mudança de nota. A gente precisa em parceria, todos nós, 

todos envolvidos na educação, a gente precisa buscar e estudar formas de fazer com 

que o aluno realmente aprenda. Então, existem vários entraves, como eu disse, são 

muitos desafios, e cada aluno é diferente, então a gente tem esse desafio pela frente 

enquanto educador, tornar a Física mais dinâmica, mais prazerosa, buscar formas, de 

repente, formas diferentes de avaliar o aluno, pra que ele mostre que ele realmente 

aprendeu (Lorena – Profª. Supervisora). 

 

O que nos chama atenção nesse enunciado é o fato da professora afirmar que as 

ações empreendidas pelos integrantes do Subprojeto, apesar de promoverem a 
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participação e a motivação dos alunos, não tem possibilitado mudança de nota. Esse fato 

nos permite fazer as seguintes indagações: O Subprojeto Pibid Física UFSJ têm 

realizado atividades significativas para o aprendizado dos estudantes da Educação 

Básica? Essas atividades contemplam as avaliações realizadas pelas professoras?  

Gostaríamos de chamar a atenção para o fato da professora Lorena apontar um 

possível motivo para essa permanência de resultados nas avaliações: a permanência dos 

mesmos métodos avaliativos. Acreditamos que talvez seja necessário que os professores 

supervisores, assim como a professora Lorena, passem a refletir sobre a questão da 

avaliação, uma vez que de nada adianta a utilização de práticas e metodologias de 

ensino diferenciadas se no momento avaliativo o tradicionalismo permaneça.   

Esse enunciado também mostra como a professora tem conseguido refletir sobre 

sua prática. Lorena se pôs a pensar sobre o porquê dessa permanência de resultados e 

isso mostra como o Pibid pode ter contribuído em sua formação. 

A falta de dados sobre os impactos do Pibid sobre a Escola também é observada 

pelo professor Coordenador Rafael:  

 

Pesquisadora - Houve algum relato da própria escola com relação a alguma 

modificação na escola? Qual a importância, a contribuição do Pibid nas escolas? 

Rafael – É aí sinceramente, minha lembrança neste sentido é muito vaga. Mas eu tenho 

a vaga impressão, por exemplo, de que uma das visitas em uma das escolas daqui, a 

Escola B, a diretora elogiar o programa, dizer que estava estimulando os estudantes. 

Mas não tinha dados concretos, concretos pra medir como era o envolvimento dos 

estudantes com a escola, o envolvimento dos estudantes com a disciplina, a dedicação 

aos estudos antes de um programa como este, Pibid, e depois com a implantação nas 

escolas (Rafael – Prof. Coordenador de Área). 

 

De modo geral, diante desses enunciados, acreditamos que seja necessário nos 

voltarmos não só para os impactos do Pibid na formação de professores como tem feito 

vários trabalhos, inclusive este, mas também para uma investigação sobre os impactos 

desse programa no que se refere à melhoria da Educação Básica. 

 

 

 

 

  



 

132 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer deste trabalho buscamos discorrer sobre o desenvolvimento 

profissional de estudantes bolsistas e professoras supervisoras, no âmbito do Subprojeto 

Pibid da área de Física da Universidade Federal de São João del-Rei, tendo como foco 

principal a atuação das professoras supervisoras como co-formadoras de futuros 

professores. Nossa intenção era deslocar a atenção colocada, pela maioria dos trabalhos, 

sobre os estudantes bolsistas, para discutirmos o papel dos professores supervisores e 

sua atuação no que se refere às contribuições para o desenvolvimento das atividades 

propostas pelo Subprojeto e, consequentemente, o desenvolvimento profissional dos 

envolvidos. Essa ideia surgiu, como já fora mencionado, a partir das leituras do trabalho 

de Ustra e Gelamo (2013), da legislação sobre o Programa e também de minha 

experiência como ex-bolsista do Programa durante três anos no Subprojeto da área de 

Física da UFSJ. 

Para a realização desse trabalho, utilizamos a Metalingüística de Michail 

Bakhtin, como referencial teórico e metodológico, uma vez, que estamos interessados 

nos sentidos apresentados pelos integrantes da pesquisa a respeito do desenvolvimento 

profissional e também por considerarmos que o autor nos permite analisar as relações 

estabelecidas no Subprojeto com vistas a uma formação baseada no encontro dialógico 

do eu com o outro.  Nesse sentido, empregamos instrumentos metodológicos que 

dessem voz aos integrantes e nos quais fosse possível estabelecer alguma forma de 

diálogo como: relatórios de atividades produzidos pelos integrantes, questionários, 

entrevistas realizadas com professoras supervisoras e com o professor coordenador e um 

grupo de discussão realizado com bolsistas. Para tratarmos esses dados, propusemos 

uma categorização tendo como referência as questões utilizadas nos instrumentos de 

coleta de dados e também temas emergentes da exploração dos dados.  

Demos destaque à questão da interação entre Universidade e Escola para a 

formação de professores. Trabalhamos com o conceito de desenvolvimento profissional, 

devido sua completude para tratar de uma formação ampla que envolve várias etapas da 

vida profissional. Defendemos que o desenvolvimento profissional, seja de estudantes, 

seja de professores da Educação Básica, pode acontecer no estabelecimento da relação 

Escola e Universidade com vistas para o diálogo entre os atores envolvidos e a 

valorização dos saberes dos professores da Educação Básica. 
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Observamos no caso estudado (Subprojeto Pibid Física) que a atuação das 

professoras da Educação Básica, enquanto supervisoras de estudantes bolsistas, possui 

papel importante no processo de interação entre a Escola e a Universidade. De acordo 

com nossos dados, esse papel seria de mediação, voltado para a ação das mesmas como 

co-formadoras dos futuros docentes. Um dos destaques, nesse sentido, se refere à 

menção das professoras como “ponte” entre as Escolas e a Universidade. 

Verificamos que as ações das professoras supervisoras, no âmbito do Pibid 

Física da UFSJ, se pautavam, principalmente: na indicação do conteúdo a ser utilizado 

no planejamento das aulas pelos bolsistas, auxílio na elaboração desses planejamentos 

de atividades, liberação de aulas para a execução das atividades, acompanhamento das 

atividades dos bolsistas nas escolas, avaliação dos planejamentos e das atividades após 

execução. 

Observamos também que essas ações estão ligadas ao conhecimento profissional 

das professoras. Vimos que os bolsistas reconhecem os conhecimentos, os valorizam 

diante das ações do Subprojeto e, diante disso, conferem as elas poder de avaliar as 

atividades. As professoras também reconhecem seus conhecimentos ligados à prática e à 

experiência e acreditam que é a partir deles que elas contribuem com o Subprojeto e 

para a formação inicial dos bolsistas. 

Notamos que as ações mais efetivas das professoras ocorriam durante a 

elaboração e avaliação dos planejamentos de atividades e de suas execuções nas escolas. 

Esses momentos foram apontados como aqueles em que houve maior possibilidade de 

troca de conhecimento. Eles aconteciam, majoritariamente, nas reuniões que, por esse 

motivo, foram consideradas ambientes de encontro e de diálogo, espaços de troca de 

experiências e de reflexão sobre a prática.  

Considerando a atuação das professoras supervisoras, verificamos que ao 

participarem das reuniões e realizarem suas ações, mais que orientar e avaliar o trabalho 

de estudantes e, consequentemente, formá-los, as professoras supervisoras puderam se 

formar num processo dialógico concomitante. Isso pode ser dito com base nas 

concepções de Bakhtin que indicam que nos constituímos no encontro (na interação) 

com a alteridade por meio do diálogo. Ou seja, no âmbito do subprojeto Pibid Física, as 

trocas de conhecimento realizadas dialogicamente contribuíram para a formação dos 

envolvidos. Assim temos, o professor supervisor formando-se professor no formar 

professores, ou seja, esse processo dialógico de interação propicia o desenvolvimento 
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profissional tanto dos estudantes, em seu processo de formação inicial, quanto das 

professoras supervisoras em sua formação continuada. 

Dizemos com base em Bakhtin, que no momento de discussão e avaliação das 

atividades nas reuniões, o que ocorreu foi um processo de compreensão ativa das 

enunciações de bolsistas e professoras supervisoras, que permitiu outro processo - o de 

reflexão sobre a prática. Essa reflexão permitiu às professoras supervisoras repensarem 

ou confirmarem suas práticas aderindo ou não ao uso de novos recursos e metodologias 

de ensino e aos bolsistas compreenderem mais profundamente as condições de trabalho 

e de ensino considerando a realidade da Escola, e, portanto, o desenvolvimento 

profissional de ambos. 

A nosso ver, essas reflexões promoveram o aprofundamento teórico-prático das 

professoras supervisoras e possibilitaram modificações práticas em suas aulas. 

Observamos que as professoras supervisoras não se formam, neste Subprojeto, por meio 

de um processo unidirecional vindo da Universidade, elas são atrizes nesse processo ao 

participarem por meio do diálogo com os demais integrantes, especialmente os 

bolsistas, da construção dessas competências (conhecimentos).  

Notamos que as professoras reconhecem suas atuações como co-formadoras e a 

importância de seus conhecimentos profissionais nesse contexto, no entanto, as mesmas 

trazem ideias que desvalorizam a Escola diante da relação com a Universidade, 

apontando entre outras coisas para o fato de que elas têm mais a aprender com a 

Universidade.  

Pode-se observar no discurso dos bolsistas, tanto nos questionários como no 

grupo de discussão, a ideia de que eles e o professor coordenador participam desse 

encontro tendo como referência conhecimentos teóricos ligados à inovação de práticas, 

principalmente, recursos e metodologias. Nos enunciados, esse sentido é observado, por 

exemplo, quando os bolsistas se referem a possibilidades de “inovação” de práticas e 

aprendizagem de “novas” estratégias, metodologias pelo professor supervisor a partir de 

sua relação com a Universidade. 

Apesar de apresentarem essa ideia de que nesse encontro possibilitado pelo 

Pibid, os professores possuem o conhecimento profissional (prático) e os bolsistas e o 

professor coordenador possuem conhecimento teórico e inovador, os próprios 

integrantes apontaram para o trabalho coletivo baseado na troca de conhecimentos. 

Acreditamos que todo conhecimento é teórico e todos podem inovar, não existe lugar 

apropriado para isso. O importante é que exista tempo, financiamento e estrutura. Neste 
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sentido, entendemos que no Pibid os conhecimentos profissionais das supervisoras (que 

também são teóricos) complementam e ampliam os conhecimentos teóricos dos 

estudantes bolsistas tendo em vista um objetivo maior, elaborar ações práticas que 

contribuam para o desenvolvimento profissional de professores e de futuros professores 

e consequentemente para a melhoria da educação básica. 

Entendemos que o Programa oportuniza tempo remunerado para que tanto os 

bolsistas quanto professoras supervisoras possam parar para estudar, pesquisar, isto é, 

refletirem sobre a prática coletivamente por meio do diálogo. É isso o que muitas vezes 

falta aos professores da Educação Básica, que devido à grande carga horária de trabalho 

e ao seu isolamento em relação a seus colegas, não possuem oportunidade de parar para 

pesquisar e refletir sobre a prática de forma coletiva. E é o que falta aos estudantes da 

licenciatura que, isolados no ambiente acadêmico, se veem cercados por conhecimentos 

teóricos que muitas vezes não sabem como utilizar. 

 No que se refere aos sentidos dados pelos bolsistas à contribuição das 

professoras supervisoras em sua formação inicial, verificamos a indicação da 

importância desse profissional da Educação Básica para uma formação voltada a prática 

profissional. Devemos notar, nesse sentido, o papel significativo desse profissional não 

só no Pibid, mas diante de todas as formas de relação entre Universidade e Escola 

envolvidas na formação de professores e futuros professores. Esse profissional pode se 

tornar um elo integrador de saberes ao propiciar aos futuros docentes um conhecimento 

da profissão de uma forma diferenciada daquela proposta em disciplinas na 

Universidade, as quais muitos dizem não condizer com a realidade da profissão.  

Além dessa contribuição das professoras supervisoras, verificamos também a 

referência ao fato das mesmas os terem motivado a prosseguir na profissão. Neste caso, 

foi possível observar que eles reconhecem as dificuldades e problemas que a profissão 

enfrenta, mas indicam que a forma com que as professoras supervisoras lidavam com o 

trabalho influenciou em suas motivações. Portanto, o contato com as professoras 

supervisoras se tornou mais significativo, para alguns bolsistas, diante da escolha pela 

continuidade na profissão, que a própria realidade profissional e seus problemas. 

No entanto, para outros bolsistas, essa realidade se fez mais significativa. 

Percebemos que a realidade da profissão é um dos motivos pela falta de estímulo de 

alguns dos bolsistas com a profissão docente. Muitos indicaram não pretender seguir na 

carreira depois de conhecer de perto os desafios da docência e verificar a falta de 

valorização da profissão. 



 

136 
 

Este sentimento diante do primeiro contato com a realidade da Escola de 

Educação Básica é visto aqui como um “choque com a realidade”.  Choque que vem 

acontecendo antes mesmo da entrada definitiva na profissão, ocorrendo também no 

âmbito Pibid. Esse choque associado à complexidade da carreira e suas dificuldades 

materiais, organizacionais, pedagógicas e etc., amplia-se diante do reconhecimento da 

falta de valorização profissional. Desse modo, é interessante notar, que os bolsistas 

apesar de indicarem que o Pibid e as professoras supervisoras contribuíram para sua 

formação, este não foi o fator mais relevante para a escolha profissional dos mesmos. 

Notamos que para alguns professores, o Pibid é significativo para a formação de 

estudantes, mas não para o incentivo a permanência na profissão como docente na 

Educação Básica, especialmente, devido à realidade da profissão. Desse modo, em 

alguns casos, temos profissionais formados em cursos de licenciaturas que tiveram a 

oportunidade de desenvolver profissionalmente por meio do Pibid, mas que, diante da 

realidade estrutural e econômica da profissão, optam por não permanecerem na 

docência. 

Analisamos também as relações entre estágio e Pibid. Foram comuns 

comparações no que se refere às particularidades, diferenças e semelhanças em seu 

desenvolvimento e na contribuição para a formação inicial de futuros docentes. Para 

alguns dos participantes dessa pesquisa, o ponto comum entre o estágio e o Pibid, são as 

observações que acontecem em ambos. Já a diferença está nas atividades de regência. 

Segundo eles, a regência acontece com maior frequência e mais acompanhamento no 

Programa. 

Outro fato importante foi a diferença na atuação das professoras supervisoras e 

dos estudantes no estágio e no Pibid. Segundo os bolsistas, a atuação das professoras era 

mais efetiva no Programa. Já para o coordenador tanto a atuação dos estudantes como 

das professoras era diferente, uma vez que no PIBID percebeu-se um maior 

comprometimento das partes. Segundo os integrantes dessa pesquisa, essa diferença se 

dá, principalmente, devido ao recebimento da bolsa e a necessidade de comprovação do 

trabalho no Pibid. 

A partir dos dados construídos, observamos que, para os bolsistas e as 

professoras supervisoras, o Pibid se diferencia dos estágios, especificamente no que se 

refere a realização de observações e a atuação dos envolvidos, que ocorre de forma mais 

ativa no Pibid. Diante disso, talvez seja necessário questionarmos a forma como os 

estágios estão sendo realizados nos cursos de licenciatura, visto que é clara a 
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importância do envolvimento de todos os integrantes na busca concreta de uma relação 

Universidade e Escola que privilegie o diálogo e reconheça a importância dos 

conhecimentos dos professores supervisores da Educação Básica. Importante também é 

a realização de regências e outras atividades para que os estudantes conheçam mais 

profundamente o mundo do trabalho. 

Um dos enunciados sobre o Pibid que nos chamou atenção foi o apresentado 

pela professora Lorena. Nele, a supervisora afirma que as ações empreendidas pelo 

Subprojeto, apesar de promoverem a participação e a motivação dos alunos, não tem 

possibilitado mudança na nota. Esse fato nos permite fazer as seguintes indagações: O 

Subprojeto Pibid Física UFSJ têm realizado atividades significativas para o aprendizado 

dos estudantes da educação básica? Essas atividades contemplam as avaliações 

realizadas pelas professoras? De modo geral, acreditamos que seja necessário nos 

voltarmos não só para os impactos do Pibid na formação de professores como tem feito 

vários trabalhos, inclusive este, mas também para uma investigação sobre os impactos 

desse Programa no que se refere a melhoria da educação básica. 

Portanto, ao fim desse trabalho, apontamos para o desenvolvimento profissional 

de bolsistas e professoras supervisoras no âmbito do Subprojeto Pibid Física da UFSJ. 

Não sabemos dizer se os conhecimentos aqui construídos serão utilizados e/ou 

suficientes para o trabalho docente na sala de aula. Afinal este trabalho envolve bem 

mais que saberes apreendidos - envolve relações de poder instauradas, envolve a 

realidade das Escolas, que muitas vezes não possuem a estrutura pessoal, organizacional 

e financeira do Pibid. 

Acreditamos que o Pibid seja uma política de formação docente positiva, mas 

que sozinha não alcançará o êxito que pretende, principalmente, aqueles ligados ao 

incentivo ao trabalho docente e à melhoria da Educação Básica. Pois, para que isso 

aconteça é necessário o desenvolvimento de políticas mais amplas voltadas à 

valorização docente e à melhoria das condições de trabalho. Como observamos, muitos 

estudantes, apesar de formados pelo curso de Física e pelo Pibid, optam por não 

permanecerem na carreira docente.   Diante disso, o que temos notado é que não faltam 

profissionais formados como apontam muitos trabalhos, mas sim profissionais que 

optem pelo trabalho docente.  

Consideramos que, se fosse elaborada uma forma de acompanhamento para os 

profissionais iniciantes na carreira, talvez houvesse uma amenização dessa desistência 

pela profissão. De acordo com estudos de Huberman (1992), essa fase é decisiva na 
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escolha pela permanência na profissão.  Também para Ponte (2001), esse momento é 

uma fase de novas aprendizagens e reflexão sobre concepções sobre a escola, a 

educação, o currículo, a disciplina que ensina, os alunos e o próprio trabalho em si, uma vez 

que propicia o confronto diário com situações complexas que exigem respostas rápidas. 

 Ainda de acordo com o autor, investigações realizadas em vários países 

mostraram que a falta de apoio nessa fase pode marcar negativamente o 

desenvolvimento profissional dos professores iniciantes, comprometendo a qualidade no 

ensino e causando a desilusão dos mesmos. Assim, um trabalho de acompanhamento 

seria significativo, pois daria auxílio aos profissionais neste primeiro contato com a 

profissão. Acreditamos que os estudantes formados no Pibid, apesar de estarem mais 

preparados que aqueles que não passam pelo Programa, terão dificuldade no início do 

trabalho docente dada a necessidade do trabalho diário e contínuo na sala de aula, suas 

dificuldades estruturais, questões técnicas e burocráticas que não se fazem presentes no 

dia-a-dia do trabalho no Pibid. Afinal, é fato que o Programa possui uma estruturação e 

organização diferenciada se comparada ao trabalho docente nas Escolas, isso se 

evidencia por exemplo, na falta de recursos das escolas (laboratórios, materiais, 

projetores, entre outros), no tempo para desenvolvimento das atividades que no dia a dia 

da profissão se torna reduzido dada a necessidade de dedicação as aulas e aos seus 

planejamentos diariamente, o que para um iniciante na profissão é ainda maior, na falta 

de acompanhamento de outras profissionais como o professor da Universidade e o 

professor da Educação Básica. Desse modo, o que queremos dizer é que as práticas do 

Pibid estão totalmente ligadas à realidade da qual elas fazem parte, por esse motivo, 

ocorrem as dificuldades dos professores iniciantes que não conseguem se adaptar ou 

adaptar suas práticas à realidade das Escolas. 

A cabo de todas essas reflexões, esperamos que as palavras interiorizadas por 

nós durante a realização deste trabalho e exteriorizadas aqui, penetrem no interior de 

cada um dos leitores em um profícuo processo dialético que permita a todos refletirem 

cada vez mais sobre a educação, especificamente, sobre a formação de professores. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ESTUDANTES 

BOLSISTAS 

 

Questionário: Dados sobre os bolsistas PIBID Física UFSJ 

 

 

Caro participante, 

Venho por meio deste e-mail pedir a sua colaboração para o desenvolvimento da pesquisa de 

mestrado intitulada FORMAÇÃO INICIAL E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS 

PROFESSORES NO PIBID FÍSICA UFSJ, no Programa de Pós-Graduação Processos 

Socioeducativos e Práticas Escolares - PPEDU da UFSJ.  A pesquisa é orientada pelo Prof. Dr. 

Murilo Cruz Leal, a quem poderá contatar/consultar a qualquer momento que julgar necessário 

através do e-mail mcleal@ufsj.edu.br 

Os usos das informações por você oferecidas estão submetidos às normas éticas. Sua 

colaboração se fará de forma anônima. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas 

por mim e/ou pelo meu orientador. 

Ao final, clique em Submit (Enviar). 

O nosso interesse se refere ao período 2011-2013; deste modo, responda as questões com base 

em sua participação no Pibid durante este período.  

 

Obrigada. 

 

Cristiane Marina de Carvalho (e-mail: cristiane.mc92@gmail.com) 

 

Por uma questão ética não usaremos o seu nome nesta pesquisa. Deste modo, gostaríamos 

que você indicasse seu nome real e outro fictício para representá-lo. 

 

 

1) Qual sua situação acadêmica atualmente?Já se formou? 

( )Sim. 

( )Não. Preciso cursar algumas disciplinas para me formar. 

( ) Não. Desisti do curso. 

( ) Outro. ______________________________ 

 

2) Se já se formou, está trabalhando?  
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( )Sim. Estou trabalhando como professor.  

( )Sim. Estou trabalhando em outra profissão. 

( )Não estou trabalhando.  

( ) Outro. ______________________________ 

 

3) Em que escola você atuava no pibid durante o período de julho de 2011 a julho de 2013? 

( ) E.E. Cônego Osvaldo Lustosa (Estadual) 

( ) E.E. Dr. Garcia de Lima  

( ) E.E. Governador Milton Campos (Polivalente) 

 

4) Indique o período (meses) de sua participação no pibid entre julho 2011 a dezembro 

2013? 

 

 

5) Como era sua relação com a professora supervisora? 

 

 

 

 

6) Como a professora supervisora atuava no desenvolvimento das atividades do pibid? 

Selecione duas ações realizadas por ela mais frequentemente. 

 

( )Orientava sobre a adequação das atividades ao contexto das turmas e da escola. 

( ) Indicava o conteúdo que deveria ser tratado na elaboração das atividades. 

( ) Participava das reuniões e discutia as atividades elaboradas apontando o que deveria 

ou não ser feito. 

( ) Cedia espaço nas aulas dela para o desenvolvimento de suas atividades. 

( ) Analisava suas aulas depois que você aplicava as atividades, apresentando os pontos 

positivos e negativos. 

( ) Outro. ______________________________ 

 

7) Como eram as aulas da professora supervisora antes de participar da elaboração de 

atividades no Pibid? Como era sua metodologia de trabalho? 
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8) Como ficaram as aulas da professora supervisora depois dela participar de atividades no 

Pibid? 

 

 

 

 

9) Numa escala de 0 a 10, qual era seu grau de satisfação para com a profissão de professor 

antes de participar do Pibid? 

 

( ) 0   ( ) 1   ( ) 2   ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5   ( ) 6   ( ) 7  ( ) 8   ( ) 9  ( ) 10    

 

9.1.) Numa escala de 0 a 10, como ficou seu grau de satisfação para com a profissão de 

professor depois de participar do Pibid?  

 

 ( ) 0   ( ) 1   ( ) 2   ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5   ( ) 6   ( ) 7  ( ) 8   ( ) 9  ( ) 10    

 

10)  Qual sua visão sobre a profissão docente depois da participação no Pibid? Você 

pretende seguir na carreira? Comente melhor sobre isso. 

 

 

 

 

11) Como você vê a aproximação do professor supervisor com a Universidade? Essa 

aproximação possui alguma importância? Qual?  

 

 

 

 

12) Como você avalia o desempenho do professor supervisor Pibid durante a aplicação das 

atividades em sala de aula? 

 

( ) 0   ( ) 1   ( ) 2   ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5   ( ) 6   ( ) 7  ( ) 8   ( ) 9  ( ) 10    

 

12.1.) Explique o porquê da avaliação anterior, explicando como o professor participava da 

aplicação das atividades. 
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13) Como a professora supervisora contribuiu para sua formação na licenciatura por meio do 

Pibid? Fale com a maior riqueza de detalhes possível. 

 

 

 

14) A prática pedagógica e a experiência profissional da professora supervisora possuem 

alguma importância para o desenvolvimento das atividades do Pibid? Qual/is? 
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APÊNDICE B: ROTEIRO DAS ENTREVISTASREALIZADAS COM AS 

PROFESSORAS SUPERVISORAS 

 

1) Como você conheceu o Pibid e porque se interessou em participar? O que te chamou 

atenção no programa? 

2) Como era a dinâmica de trabalho no programa? Que atividades eram desenvolvidas por 

quem? Como era a organização do trabalho? 

3) Como era sua relação com os demais participantes (estudantes e coordenador)? 

4) Como você atuava no desenvolvimento das atividades do Pibid? Como você avalia o 

seu desempenho nessas atividades. 

5) Como você pode ter contribuído para a formação inicial dos bolsistas por meio do Pibid?  

6) A sua experiência profissional (em termos de tempo de serviço) e a sua prática 

pedagógica tiveram alguma importância para o desenvolvimento das atividades do 

Pibid? Qual/is? 

7) Você já supervisionou estágio? Quais diferenças você percebeu entre o estágio e o 

Pibid?  

8) Durante a participação no Pibid como você se via no papel de formador de professores? 

Isso contribuiu para sua própria prática? De que forma? 

9) Você viu modificações na sua prática depois da participação no Programa? Como era 

sua prática antes e como ficou depois da participação no Pibid? 

10) Você conseguiu refletir sobre a própria prática no Pibid? Como? 
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APÊNDICE C: ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O 

PROFESSOR COORDENADOR 

 

1) Como você conheceu o Pibid e porque se interessou em coordenar o subprojeto? O que 

te chamou atenção no programa? 

2) Qual o papel das professoras supervisoras no Pibid? 

3) Como as professoras supervisoras atuavam no desenvolvimento das atividades do 

PIBID? Como você avalia o desempenho delas nessas atividades. 

4) Como as professoras supervisoras contribuem para a formação na licenciatura por meio 

do Pibid? 

5) A experiência profissional (em termos de tempo de serviço) e a prática pedagógica das 

professoras supervisoras possuem alguma importância para o desenvolvimento das 

atividades do Pibid? Qual/is? 

6) Você já orientou estágio? Descreva diferenças que você percebeu entre o estágio e o 

Pibid. Comente sobre a atuação do professor da Educação Básica nos dois casos. 

7) Descreva as modificações na prática das professoras supervisoras depois da participação 

no Pibid. 

8) No seu entendimento, como o Pibid contribuiu para o desenvolvimento profissional das 

professoras supervisoras? 

9) As professoras supervisoras refletem sobre a própria prática no Pibid? Como? Elas fazem 

uma revisão dos métodos, estratégias e rotinas de trabalho? Aprofundam o conhecimento 

teórico sobre o ensino e a aprendizagem? 
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APÊNDICE D: TÓPICO-GUIA (GRUPO DE DISCUSSÃO) 

        
 

Início: Agradecimento pela participação de todos. Explicação do que se trata 

a técnica “grupo de discussão” e de seu objetivo: coletar opinião do grupo sobre a formação 

docente no Pibid e atuação do professor supervisor. Esclarecer que todas as opiniões interessam 

e, portanto, não existem boas ou más opiniões. Informar que será utilizado o gravador e as 

filmadoras para garantir o registro da discussão e que os dados serão utilizados apenas para fins 

da pesquisa e que seus nomes não serão divulgados. 

 

PERGUNTAS OBJETIVOS/ORIENTAÇÕES 

1) O dia-a-dia do Pibid incluía várias 

atividades: observação da escola e da 

professora, leitura de textos, 

participação de atividades como 

oficinas e palestras, elaboração das 

atividades (os alunos), aplicação das 

atividades em sala de aula; reuniões de 

vocês somente com a professora; 

reuniões com todos os integrantes do 

projeto, visitas a outras universidades. 

Quais dessas atividades vocês 

consideram mais significativas para o 

funcionamento do Pibid? O que vocês 

têm a dizer sobre essas atividades? 

Questão de aquecimento: identificar 

atividades que os alunos consideram 

importantes para o Pibid. 

Se citarem as reuniões pedir para falar 

mais sobre elas. O que eles têm a dizer 

sobre esse momento? 

 

2) Como era o processo de elaboração 

das atividades que eram aplicadas nas 

escolas? Como cada um (professor 

coordenador, professoras supervisoras 

e vocês) participava desse processo? 

 

Identificar como se dava o planejamento 

das atividades por eles, De onde eles 

retiravam as ideias metodológicas, de 

conteúdo e etc.? Perceber como era a 

atuação das professoras supervisoras e do 

Prof. Coordenador de área nesse 

planejamento. 

((Pedir para eles exemplificarem as 

atividades (fazerem relatos))). 

 

3) Qual o papel das professoras 

supervisoras no Pibid? 

3.1.  Quais decisões e ações ficavam por 

conta delas? 

3.2. Como as professoras supervisoras 

atuavam no desenvolvimento das 

atividades do Pibid? Quais atividades 

eram desenvolvidas mais 

frequentemente? 

Conhecer os sentidos que os estudantes 

bolsistas atribuem ao papel e ou atuação 

das professoras no programa. Identificar 

quais atividades elas desenvolviam. 

Conhecer como as professoras 

participavam das atividades, o que elas 

faziam? 

((Depois do tempo necessário para 

dizerem suas concepções, pedir exemplo)) 
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4) Como a experiência profissional (em 

termos de tempo de serviço) e a 

prática pedagógica (o jeito de dar aula, 

as metodologias usadas, etc.) das 

professoras supervisoras 

influenciaram: 

4.1. O desenvolvimento das atividades do 

Pibid? 

4.2. Sua iniciação a docência, sua visão de 

como ensinar e seu modo de ensinar 

física? 

 

Conhecer como os bolsistas compreendem 

o papel da experiência profissional e da 

prática pedagógica no desenvolvimento 

das atividades no Pibid e na sua formação 

inicial. 

Como elas aparecem no desenvolvimento 

das atividades? 

 

((Depois do tempo necessário para 

dizerem suas concepções, pedir exemplo)) 

 

5) Descrevam semelhanças e diferenças 

entre o estágio Supervisionado e o 

Pibid. 

5.1)  Comente sobre a atuação do professor 

da Educação Básica no Estágio 

Supervisionado. 

5.2) Comente sobre a atuação do professor 

da Educação Básica no Pibid. 

 

Conhecer as concepções dos bolsistas 

relacionadas ao estágio e ao Pibid. 

Existem diferenças na atuação dos 

estudantes e dos professores? E a bolsa? 

Identificar como é a percepção deles sobre 

a atuação do professor da Educação Básica 

em cada um. 

6) Como vocês veem o envolvimento das 

professoras supervisoras com a 

universidade? 

 

Conhecer a percepção dos estudantes no 

que se relaciona a aproximação do 

professor da Universidade. Quais 

implicações essa aproximação traz para 

ele, para a Universidade e para a escola? 

7) As professoras supervisoras faziam 

reflexões, ficavam refletindo sobre o 

que era feito no Pibid em relação as 

suas práticas? Elas apresentavam suas 

reflexões para vocês? 

7.1) Quais reflexões elas faziam/fizeram 

de que vocês se lembram? 

Identificar se as percepções dos bolsistas 

relacionadas à prática de reflexão pelas 

professoras no Pibid? 

((Caso eles indiquem que elas refletiam, 

pedir pra eles relatarem e 

exemplificarem.)) 

8) Como as professoras supervisoras 

influenciaram a formação de vocês? 

 

Conhecer as percepções dos bolsistas 

relacionadas à influência (negativa ou 

positiva) das professoras na formação 

deles. Elas contribuem? Como? 

9) O que vocês acham/ pensam sobre o 

objetivo do Pibid: 

 

“Incentivar escolas públicas de educação 

básica, mobilizando seus professores 

como co-formadores dos futuros docentes 

e tornando-as protagonistas nos processos 

de formação inicial para o magistério” 

(BRASIL, 2013). 

Identificar o que eles entendem sobre o 

professor como co-formador e o papel dele 

e da escola na formação no Pibid. 

 

Verificar se eles relacionam isso às 

questões feitas anteriormente e se 

conseguem sintetizar alguma ideia a 

respeito. 

 


