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“Quando o SENHOR Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que 

estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria! Então as outras 

nações disseram: “O SENHOR fez grandes coisas por eles!”De fato, o 

SENHOR fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó SENHOR, 

faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito 

seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com 

alegria! Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, 

voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da 

colheita” (Salmo 126) 

 

 



 
 

RESUMO 

Este estudo de cunho qualitativo se propõe a responder à seguinte questão: que dinâmicas 

formativas são desenvolvidas no contexto do PIBID – Matemática/UFLA e como os 

licenciandos percebem a contribuição desse espaço formativo em sua formação inicial? Para 

isso, constituímos nosso referencial teórico com estudos relativos ao campo de formação 

inicial de professores, destacando as três concepções de aprendizagem da docência discutidas 

por Cochran-Smith e Lytle (1999), e registramos, por meio de notas de campo da 

pesquisadora e gravações, as atividades que foram realizadas pelo grupo durante o período de 

observação. Realizamos também, dois grupos de discussão, seguindo as orientações de Weller 

(2006) e Gatti e Barreto (2009). Cada grupo foi composto por 12 licenciandos. Após a 

realização dos grupos de discussão, enviamos, via Google drive, um questionário de 

caracterização do grupo para ser preenchido individualmente. Estes registros referentes às 

técnicas de coleta de dados citadas compuseram o corpus da nossa pesquisa. Para análise dos 

dados, utilizamos a metodologia de análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). A partir 

da triangulação dos dados e do processo de categorização, identificamos três categorias: 1) 

Aprendizagem da docência no contexto do PIBID – Matemática/UFLA; 2) Reflexões sobre a 

prática docente e o “ser professor”; e 3) Reflexões acerca das contribuições do PIBID na 

formação inicial dos envolvidos. Assim, retornamos aos objetivos da pesquisa - conhecer a 

dinâmica de trabalho do grupo do subprojeto PIBID da área de Matemática da UFLA, de 

modo a identificar como se dá a aprendizagem da docência no contexto observado, e analisar 

as reflexões produzidas pelos licenciandos sobre a experiência de constituir-se 

profissionalmente no contexto PIBID- Matemática /UFLA - a fim de responder à questão 

orientadora deste trabalho. Verificamos que o movimento de vir a ser professor no PIBID – 

Matemática/UFLA se dá no cotidiano das relações estabelecidas entre o professor da 

Educação Básica e os licenciandos, entre os pares e entre todos os envolvidos (professor da 

Universidade x licenciandos x professor da Educação Básica) e que a aprendizagem da 

docência nesse contexto se dá na relação teoria e prática mediada por espaços de reflexão 

coletiva. Os licenciandos observados valorizam a prática e o conhecimento que dela oriunda. 

As reflexões produzidas pelo grupo quanto ao aprender no PIBID – Matemática/UFLA estão 

relacionadas às dinâmicas formativas que lá são desenvolvidas. Os licenciandos consideram 

que essas dinâmicas, além de os aproximarem da sala de aula e permitir que vivenciem de 

perto o contexto escolar e suas complexidades, também os diferenciam dos licenciandos que 

não vivenciam esse contexto. Observamos no decorrer das atividades que os licenciandos 

assumem uma postura reflexiva (refletem o que deu certo e o que não deu certo) e 

investigativa (buscam aportes teóricos que possibilitem a ampliação do seu olhar para 

questões de sala de aula numa postura de confrontação entre o que vivem, o que sabem e o 

que estão aprendendo teoricamente).  As ações formativas desenvolvidas possuem 

características da relação proposta por Cochran-Smith e Lytle (1999) do “conhecimento na 

prática” e os pressupostos que orientam a condução dessas atividades estão relacionados com 

a concepção de “conhecimento da prática”, com destaque para reflexão e investigação, o que 

as caracteriza como potencializadoras do desenvolvimento profissional na formação inicial 

dos envolvidos. As percepções do grupo em relação às contribuições do PIBID para a 

formação inicial estão relacionadas em sua maior parte à possibilidade de aproximarem do 

ambiente escolar e às dinâmicas formativas que vivenciam no PIBID- Matemática/ UFLA que 

incluem estudos, reflexões sobre o que deu certo e o que deu errado, produções de narrativas, 

entre outras. 

Palavras-chave: formação de professores; PIBID; formação inicial; concepções de 

aprendizagem da docência. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This qualitative nature study aims to answer the following question: dynamic training that are 

developed in the context of PIBID - Mathematics / UFLA and how the licensees realize the 

contribution of this training space in their initial training? For this, we set up our theoretical 

framework with studies on the initial training course for teachers, highlighting the three 

teaching learning concepts brought by Cochran-Smith and Lytle (1999), and recorded through 

field notes and recordings of the researcher the activities that were carried out by the group. 

After this observation period, held two discussion groups, following the guidelines of Weller 

(2006) and Gatti and Barreto (2009). Each group consisted of 12 undergraduates. The group 

discussions were recorded and transcribed. Soon after the completion of the discussion 

groups, send via Google drive, a group characterization questionnaire to be filled individually. 

All records relating to such data collection techniques cited composed the corpus of our 

research. For data analysis, we used the methods of analysis of content proposed by Bardin 

(2009). From the triangulation of data and the categorization process, we identified three 

categories: 1) teaching Learning in the context of PIBID - Mathematics / UFLA; 2) 

Reflections on teaching practice and the "being a teacher"; and 3) Reflections about PIBID 

contributions in the initial training of those involved. Thus, we return to our goals in order to 

answer the guiding question of this study. We found that the movement of becoming 

professor in PIBID - Mathematics / UFLA occurs in daily relations between the teacher of 

Basic Education and the licensees, between the pairs) and between all involved (professor at 

the University undergraduates x x teacher Basic Education) and that teaching learning in this 

context occurs in the relationship between theory and practice mediated spaces for collective 

reflection. The observed value undergraduates practice and the knowledge that her coming. 

The reflections produced by the group as to learn the PIBID - Mathematics / UFLA are 

related to the training dynamics that there are developed. The student teachers consider that 

these dynamics, and the approach of the classroom and allow "near to experience the school 

environment and its complexities," also differ from undergraduates who did not experience 

this context. We observed in the course of activities that undergraduates take a reflective 

stance (reflect what worked and what did not work) and investigative (seek theoretical 

contributions that allow the expansion of its look classroom issues in a confrontational stance 

between the living, what they know and what they are learning in theory). The educational 

actions undertaken have proposed relationship characteristics by Cochran-Smith and Lytle 

(1999) "knowledge in practice" and assumptions that guide the conduct of these activities are 

related to the concept of "practical knowledge", especially for reflection and research, which 

characterizes them as potentiating the professional development of those involved in the 

initial training. The group's insights into PIBID contributions to the initial formation are 

related mostly to the possibility of approaching the school environment and the training 

dynamics that experience in PIBID- Mathematics / UFLA including studies, reflections on 

what went right and what went wrong, narrative productions, among others. 

 

Keywords: PIBID; initial training; teachers' conceptions of learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Encontro com a temática 

 

Minha formação inicial aconteceu no período de 2002 a 2005. A escolha pela 

Licenciatura em Matemática se deu pela facilidade que eu apresentava na escola ao lidar com 

a chamada “Ciências Exatas”. Diante das poucas opções de curso em minha cidade, naquele 

momento, e também pela impossibilidade de estudar em outro local, optei pela Licenciatura 

em Matemática. Entretanto, a decisão de ser professora veio mais tarde. Quando fiz o meu 

primeiro estágio, descobri que a sala de aula era o meu lugar. Era como se eu nunca estivesse 

estado ali. A experiência de estar naquele local enquanto licencianda foi totalmente diferente 

da experiência de ter estado ali enquanto aluna. No final de 2005, concluí o Curso de 

Licenciatura em Matemática e comecei a lecionar no ano de 2006.  

Ao me formar, fui invadida por um sentimento de que só a formação inicial não seria 

suficiente para eu dar conta da complexidade da sala de aula. Iniciei, assim, no ano de 2006, 

um novo curso, o Curso de Especialização em Educação. Neste, aprendi muito, tive meu 

primeiro contato com grupos de estudo e, a partir destes, meu contato inicial com a Educação 

Matemática e a oportunidade de participar de congressos em outras cidades e também em 

outros estados. Acredito que após a participação nessas atividades que surgiu, no ano de 2009, 

a minha primeira oportunidade de trabalhar com formação de professores.  

Na ocasião, fui convidada pela Secretaria Municipal de Educação da minha cidade, 

Lavras/MG, para coordenar um Programa de Formação Continuada para professores de 

Matemática da rede municipal. O Programa Gestão da Aprendizagem Escolar – GESTAR II –

foi uma experiência nova e de início bem menos prazerosa que o trabalho em sala de aula, 

pois tinha que lidar com questões diversas de aceitação e não aceitação: uns me achavam 

muito nova para estar naquela função, outros pensavam que eu estava ganhando alguma 

vantagem por estar ali, outros queriam aproveitar o momento para discutir questões políticas e 

outros desejavam aprender. Ao final do Programa, acredito que todos nós aprendemos a partir 

dos momentos partilhados.  

O Programa GESTAR II acontecia em rede nacional, era financiado pelo Ministério da 

Educação (MEC) e gerido pela Universidade de Brasília (UnB). Nós, os formadores do estado 

de Minas Gerais (MG), íamos a Belo Horizonte participar do curso, que tinha duração de uma 

semana. Durante a semana, trabalhávamos todas as oficinas propostas e voltávamos para as 

nossas cidades com a incumbência de repassar para nossos colegas o que fora aprendido 
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nesses cinco dias. Ao total, tivemos três encontros em Belo Horizonte, sendo que o terceiro 

foi para socializarmos as experiências vivenciadas por nós em nossas cidades. Em Belo 

Horizonte, o curso era ministrado por um professor de Matemática da UnB. No caso de MG, 

foi um professor da Matemática Pura que nos relatou estar apaixonado pela área de ensino e 

de formação de professores.  

Nós, os formadores, e os professores da rede municipal recebíamos um material 

contendo seis cadernos de teoria e prática e seis cadernos com sugestões de atividades. 

Reuníamo-nos toda semana. A cada semana, o professor teria que trabalhar em sua sala de 

aula uma atividade que fora trabalhada no nosso encontro. Ao final, teria que desenvolver um 

projeto. O GESTAR II teve duração de um ano e consistiu em minha primeira experiência 

com formação de professores.  

Ainda no ano de 2009, tive a oportunidade de receber estagiários em minha sala de 

aula, o que também considero uma experiência formativa devido às propostas de trabalho que 

estes trouxeram da Universidade
1
. Eles se dispuseram a participar dos meus momentos de 

planejamento, inteiravam-se das dificuldades da turma e ofereciam-se para aplicar atividades. 

Ainda, sugeriam atividades, participavam dos projetos da escola e permitiam que eu dividisse 

com eles um pouco da minha pouca experiência. Logo após, no ano de 2010, fui convidada a 

participar da seleção do subprojeto de Matemática do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) na Universidade Federal de Lavras (UFLA). 

 

O PIBID e os objetivos da pesquisa  

  

O PIBID é um programa de fomento que surge em um contexto educacional no qual 

pesquisas reforçam o que já faz parte do senso comum dos jovens, tais como: a 

desvalorização da carreira do professor e a ausência de professores com formação adequada 

para atender à demanda brasileira (GATTI; BARRETO, 2009; GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 

2011; BRZEZINSKI, 2009; SOUTO; PAIVA, 2013).  

Dificilmente, encontramos, entre os jovens, aqueles que desejam se tornar um 

professor. É comum dizerem que querem ser médicos, engenheiros ou arquitetos, mas “ser 

professor” não está na primeira opção de profissão da maioria dos nossos jovens. Os motivos 

                                                           
1
 Na ocasião, fui convidada pelo professor responsável pela disciplina de estágio na UFLA a ser sujeita da 

pesquisa que ele estava desenvolvendo no doutorado, cujo título é “O estágio na Licenciatura em Matemática: 

um espaço de formação compartilhada de professores”, disponível em: < 
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5419> Acesso em 20 

de Out. 2014. 

http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5419
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são vários. Marcelo García (2010) atribui a falta de condições de trabalho (baixos salários, 

infraestrutura das escolas e condições materiais) como sendo um dos fatores principais para o 

aumento do desprestígio da profissão e do sentimento de inconformismo e a baixa autoestima 

dos professores. Ainda para Marcelo García (2010, p. 18), 

 

[...] existe um difundido sentimento de perda de prestígio e de deteriorização 

de sua imagem social. Esse fenômeno se repete em muitos países e parece se 

evidenciar numa série de sintomas críticos como os seguintes: número 

decrescente de bacharéis com bons resultados de escolaridade que optam por 

ser professores; baixos níveis de exigência das universidades e institutos de 

formação de professores para o ingresso na carreira docente; percepção 

generalizada entre os membros da sociedade da má qualidade da Educação 

Básica associada à baixa qualidade dos docentes.  

 

O PIBID foi criado visando, inicialmente, a atender às áreas apontadas como críticas 

no que se refere à oferta de professores especializados para atuarem no exercício da docência, 

que são Química, Física, Matemática e Biologia, no Ensino Médio, e Matemática e Ciências, 

no Ensino Fundamental (6° ao 9° ano).   

Entretanto, o Programa ganhou proporções maiores. Como consequência, houve um 

movimento para que ele se fortalecesse legalmente, por meio de portarias e decretos, 

chegando-se a alterar o artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e estabelecendo, por 

meio desta, o PIBID como programa de incentivo para a iniciação à docência. 

Inserida neste contexto formativo, do PIBID, pude observar e vivenciar a 

potencialidade de aprender a ser professora e desenvolver-me profissionalmente em um 

espaço de formação composto por pessoas em diferentes etapas profissionais: licenciandos, 

professor de Escola Básica e professor de Universidade.  

Ao iniciar minhas atividades no Programa, estava empolgada não só pelas 

possibilidades de desenvolver, juntamente com o grupo de trabalho, atividades para serem 

aplicadas em sala de aula, mas também pelo fato de me sentir inserida em um contexto 

diferenciado, no qual, de forma mais sistemática, pude iniciar a prática de refletir sobre a 

minha própria prática a partir das leituras e discussões que eram feitas no grupo. Surgiu, 

então, o meu interesse em estudar mais sobre o PIBID. 

Ao participar de congressos da área educacional em que a temática PIBID era 

abordada, a primeira percepção quanto às publicações a respeito do PIBID, no período em que 

participei do Programa, foi a de que a maior parte da bibliografia produzida até o momento 

versava sobre relatos e narrativas de experiências decorrentes da interação PIBID e 

comunidade escolar, focando os processos de ensino e de aprendizagem em sala de aula. Tal 
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constatação incentivou-me, a princípio, a propor uma discussão sobre a percepção dos 

envolvidos no Programa em relação ao seu processo formativo, seja ele inicial ou não. 

Interessava-me, nesse período iniciativo de elaboração de projeto, discutir o processo de vir a 

ser professor e de constituir-se profissionalmente no contexto do PIBID/UFLA, subprojeto de 

Matemática, de forma a compreender como essa interação tem de fato ocorrido, e observar de 

que forma os envolvidos a percebem, uma vez que estive nesse espaço e vivenciei essas 

experiências formativas.  

Definido a priori o que seria investigado, surgiram novas inquietações, como quem 

seria observado, se egressos ou bolsistas em atividade no Programa.  

Após diálogo com os egressos, levantamento da produção bibliográfica disponível no 

banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

sobre o que se tinha encontrado sobre o PIBID até o momento da escrita do projeto de 

pesquisa e participação em alguns congressos
2
, observamos

3
 que o número de pesquisas sobre 

a temática havia crescido, bem como os objetos de pesquisa dentro da mesma, e que há um 

aumento do número de trabalhos que discutem e apontam as contribuições do PIBID no 

processo de formação inicial/continuada dos envolvidos. Ao mesmo tempo, observamos que 

há uma lacuna na produção acadêmica sobre o PIBID, evidenciando a ausência de trabalhos 

que detalham o processo, o dia a dia do PIBID, as dificuldades vivenciadas pelos envolvidos 

nas questões relacionais e pedagógicas, e como acontece esse processo de aprendizagem da 

docência. Após essas observações, definimos que a pesquisa seria realizada com bolsistas em 

atividade no PIBID, em específico os bolsistas do subprojeto de Matemática da UFLA. 

Neste contexto, este estudo tem por objetivos conhecer a dinâmica de trabalho do 

grupo do subprojeto PIBID da área de Matemática da UFLA, de modo a identificar como se 

dá a aprendizagem da docência no contexto observado, e analisar as reflexões produzidas 

pelos licenciandos sobre a experiência de constituir-se profissionalmente no contexto PIBID- 

Matemática /UFLA.  

 

Estrutura e organização do trabalho 

 

                                                           
2
 ANPED/2013 em Goiânia, Encontro Nacional do PIBIB/2013 em Uberaba e Encontro Nacional de Formação 

de Professores/2014 em Águas de Lindóia. 
3
 Aviso ao leitor: o texto foi escrito na primeira pessoa do plural, entretanto para diferenciar as decisões 

conjuntas (mestranda e orientadora) dos momentos em que só houve a participação da pesquisadora utilizaremos 

a primeira pessoa do singular. 
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Iniciamos a pesquisa por meio da observação participante, como uma das estratégias 

de coleta de dados, em um contexto específico – subprojeto do PIBID da área de Matemática 

da UFLA, a fim de identificarmos o que acontece no contexto observado. 

Para uma melhor organização e compreensão do texto, esta dissertação encontra-se 

dividida em quatro capítulos. No capítulo 1, “Considerações acerca da formação inicial do 

professor de Matemática”, apresentamos as bases teóricas que foram utilizadas para discussão 

dos dados coletados. Nesse capítulo, trazemos um breve histórico da formação inicial de 

professores para, a partir deste e com base em pesquisas do tipo estado da arte e cujo foco de 

investigação fosse a formação inicial do professor de Matemática, apresentar as limitações e 

os pressupostos teóricos considerados básicos para a formação inicial do professor de 

Matemática e que estão presentes nas pesquisas sobre formação inicial. Considerando neste 

trabalho que a formação inicial do professor é um dos momentos em que se aprende a ser 

professor, definimos “aprendizagem da docência” tal como será entendida nesta pesquisa e 

apresentamos as três concepções de aprendizagem da docência com base em Cochran-Smith e 

Lytle (1999). Todo esse cenário é organizado com o objetivo de compor um pano de fundo 

para discutirmos sobre estratégias formativas que possam minimizar as limitações apontadas 

pelas pesquisas na formação inicial. Ainda nesse capítulo, discutimos o conceito de 

desenvolvimento profissional, pois, no decorrer dos nossos estudos, nos vimos diante do 

seguinte questionamento: como perspectivar o desenvolvimento profissional na formação 

inicial? Assim, definimos desenvolvimento profissional da forma como este será 

compreendido nesta pesquisa, para, a partir dos dados, retornarmos a esse conceito e 

verificarmos se as dinâmicas formativas desenvolvidas no contexto observado podem 

potencializar o desenvolvimento profissional nos envolvidos. 

No capítulo 2, “O PIBID”, apresentaremos o Programa, o contexto histórico do seu 

surgimento, bem como suas bases legais e normas de funcionamento. Para isso, elaboramos 

quadros comparativos entre a primeira portaria e as demais, com o intuito de evidenciar as 

alterações pelas quais o PIBID passou desde sua criação até os dias atuais. Ainda nesse 

capítulo, trazemos uma síntese das pesquisas relacionadas ao PIBID da área de Matemática, 

que foram desenvolvidas até o momento, procurando, entre elas, diferenças e semelhanças. 

Retomaremos a esse levantamento no capítulo 4 buscando relações com nossos dados e as 

conclusões apresentadas nessas pesquisas. 

Já no capítulo 3, “Percurso metodológico”, descrevemos de forma detalhada a 

metodologia de investigação. Mostramos como adentramos no ambiente observado, 

detalhamos o processo de elaboração e utilização dos instrumentos de coleta de dados, 
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descrevemos o contexto observado e caracterizamos os participantes. Ainda nesse capítulo, 

apresentamos passo a passo o processo de tratamento dos dados, evidenciando todo o 

percurso, desde a leitura flutuante até a composição das categorias de análise.  

E por fim, no capítulo 4, “Aprendizagem da docência: um olhar para as práticas 

formativas desenvolvidas no contexto do PIBID – Matemática – UFLA”, buscamos, a partir 

dos dados obtidos na observação participante, nos grupos de discussão e nos questionários, 

responder à questão: que dinâmicas formativas são desenvolvidas no contexto do PIBID – 

Matemática/UFLA  e como os licenciandos percebem a contribuição desse espaço formativo 

em sua formação inicial? 

 

Boa leitura! 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES ACERCA DA FORMAÇÃO INICIAL DO 

PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA  

 

 A formação inicial do professor, entendida por nós como um espaço no qual o futuro 

professor receberá um conhecimento pedagógico especializado e conhecimentos acerca do 

conteúdo que será objeto de ensino, por meio dos cursos de Licenciatura, para que possa atuar 

profissionalmente em seu exercício da docência, e também como um espaço em que se 

aprende a ser professor, tem sido objeto de preocupação de muitos estudiosos (MELO, 2000; 

FIORENTINI et al., 2002; LUDKE & BOING, 2004; PASSOS et al., 2009; ANDRÉ, 2009; 

AZEVEDO et al., 2012). Quantitativamente, foi na década de 1990 que se produziram mais 

pesquisas sobre este período formativo, (ANDRÉ, 2009). 

No levantamento feito por Azevedo et al. (2012, p. 1018) sobre os modelos de 

formação inicial oferecidos aos professores brasileiros, no qual os autores apresentam um 

movimento dessa formação desde as primeiras iniciativas institucionalizadas até os dias 

atuais, vimos que, “[...] embora os esforços e as conquistas no campo das pesquisas ao longo 

desses anos, a proposição de uma formação que atenda às necessidades do trabalho docente 

foram muito mais discutidas do que verdadeiramente incorporadas nos espaços de formação 

de professores”. 

Tal constatação também fora apontada nos levantamentos feitos por André (2009) e 

por Gatti et al. (2010), evidenciando o que afirma Nóvoa (2013, p. 200): “[...] invade-nos o 

sentimento de que estamos mais perante uma revolução nos discursos do que perante uma 

revolução nas práticas”. Em seu trabalho
4
, Azevedo et al. (2012), ao discutirem a formação 

inicial de professores para Educação Básica, apresentam modelos de docência identificados 

nas pesquisas analisadas que vão desde os anos de 1960, período em que a docência era 

considerada como transmissão de conhecimentos, passando a ser vista nos anos de 1970 como 

saber técnico, até os anos 2000. Nos anos de 1970, “[...] a universidade brasileira, passava por 

um momento em que a produção científica era constantemente vigiada pelo governo militar, e 

o modelo de formação era sustentado na teoria tecnicista atrelado ao currículo mínimo 

nacional” (BRZEZINSKI, 2009, p. 74). Como consequência, a grande preocupação, no que se 

refere à formação do professor, era com a instrumentalização técnica. Na década de 1980, 

momento em que os professores foram trazidos para o centro da investigação e dos debates 

                                                           
4
 No referido artigo, os autores, a partir de uma perspectiva histórico-crítica, discutem a formação inicial de 

professores para atuarem na Educação Básica, de modo a evidenciar o que é oferecido como formação, as 

exigências dessa formação e o papel do professor no contexto escolar.  
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educativos, a docência foi relacionada com a noção de educador responsável pela constituição 

de estudantes críticos e responsáveis pela mudança social. A “[...] prática dos professores 

deixa de ser considerada neutra e passa a constituir-se em uma prática educativa 

transformadora” (DINIZ-PEREIRA, 2013, p. 129). Já na década de 1990, a formação de 

professores foi vista como espaço privilegiado para problematizar, significar e explorar os 

conteúdos teóricos. Nessa década, a grande maioria das dissertações e teses produzidas, 72% 

delas, tinha como foco a formação inicial (ANDRÉ, 2009). Finalizando, nos anos 2000, a 

docência foi caracterizada pela busca da racionalidade prática, com destaque para a pesquisa, 

reflexão, construção e produção do conhecimento. Os modelos identificados na pesquisa de 

Azevedo et al. (2012) são o que Fontana (2005, p. 20) chama de “faces produzidas pela 

pesquisa”. Essas faces atuam 

 

[...] como portadoras do estatuto de explicação (de saber sistematizado), elas 

não só integram, junto a outros modos de significação derivados de outras 

instituições e esferas da vida social, o ideário acerca de nossa profissão como 

orientam as políticas de formação, mediatizando a elaboração dos critérios 

de observação, de análise e de julgamento com que nossa prática é olhada 

por nós e por nossos ‘outros’. 

  

Pedimos licença ao leitor e abrimos um parêntesis para corroborar as considerações da 

professora Roseli A. Cação Fontana (2005). Em meus primeiros anos de docência, pude 

perceber e vivenciar em meu dia a dia esse conflito entre a face real e as faces produzidas pela 

pesquisa, que, naquele momento, eram apresentadas para nós, nos cursos de formação 

continuada. Essas faces nem sempre se encaixavam em nossas realidades de trabalho, de 

modo que era comum pensarmos: “quem dera se nosso único problema fosse esse”. Em minha 

prática, particularmente, sentia-me como aponta Schwartz (1998 apud JARAMILLO, 2003, p. 

27), 

[...] uma professora que constantemente está enfrentando os dilemas entre o 

que deveria ser e fazer e o que realmente é e faz. Uma professora que está 

continuamente renormatizando ou reelaborando seu trabalho entre o trabalho 

prescrito e o trabalho real. Uma professora que está sempre confrontando a 

prática docente que sonha com a que deve realizar, por quaisquer que sejam 

os fatores que a condicionem.  

 

No levantamento feito por Fiorentini et al. (2002), no qual os autores fazem um 

mapeamento e uma descrição do estado do conhecimento da pesquisa brasileira sobre o tema 

formação de professores que ensinam Matemática, identificando os centros em que esses 

estudos foram desenvolvidos, seus principais avanços e lacunas (MELO, 2009), foi possível 
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visualizar o movimento do cenário educacional no que se refere à formação inicial do 

professor que ensina Matemática. Dos 112 estudos analisados, 59 deles tinham como foco a 

formação inicial. Nas pesquisas cujo objeto de pesquisa era a formação inicial, os autores 

observaram que 

[...] os principais problemas da Licenciatura em Matemática, no geral, 

parecem ter mudado pouco nos últimos 25 anos, segundo essas pesquisas. 

De fato, tanto os estudos de Araújo (1979, 1990) como os de Tancredi 

(1995), Camargo (1998), Freitas (2001) e Tomelin (2001) constataram a  

existência:  de  dicotomias  entre  teoria  e  prática  e  entre  disciplinas 

específicas e pedagógicas; de distanciamento entre o que os futuros 

professores aprendem na licenciatura e o que realmente necessitam na 

prática escolar; de pouca articulação entre as disciplinas e entre docentes do 

curso; de predominância de práticas de ensino e avaliação tradicionais 

sobretudo por parte dos professores da área específica; de ausência de uma 

formação histórica, filosófica e epistemológica do saber matemático; de 

menor prestígio da licenciatura em relação ao bacharelado (FIORENTINI et 

al., 2002, p. 6, grifos nossos). 

 

Fiorentini et al. (2002) apontam, a partir das pesquisas analisadas, limitações no 

processo de formação inicial do professor de Matemática. Uma delas reporta-se à dicotomia 

teoria e prática. Para Chamon (2011, p. 73), a responsabilidade pela preservação da separação 

entre a teoria e a prática está na manutenção de um currículo de formação docente baseado na 

racionalidade técnica e que dá “[...] prioridade à abordagem de situações e questões 

pedagógicas idealizadas”. 

Tal realidade, hegemônica nos cursos de formação de professores, contribui para uma 

noção equivocada da realidade escolar por parte dos futuros professores, levando-os, diante da 

complexidade da sala de aula, a trazer para si a culpa por não conseguirem reproduzir o 

“ideal” para sua sala de aula real. Vivenciei esse dilema quando iniciei na profissão. Diante de 

tantos obstáculos: alunos inquietos, falta de interesse com o conteúdo, violência verbal, 

violência física, ausência de habilidades para estar na série escolar na qual estavam e cobrança 

externa com relação aos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), entre outros, comecei uma busca intensa e incessante por estratégias de ensino que 

fossem capazes de mudar as situações que me incomodavam. Participava de todos os cursos 

de formação continuada que eram oferecidos, de grupo de estudo e de congressos até perceber 

que não era o acúmulo de cursos e certificados que me ajudaria a enfrentar tais dificuldades. 

A formação contínua era essencial para o meu desenvolvimento profissional, mas não seria a 

solução imediata para minhas dificuldades em sala de aula. Como afirma Nóvoa (1992, p. 25-

26), 
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[...] a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de 

uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir [n]a pessoa e dar 

um estatuto ao saber da experiência. 

 

 Nessa mesma direção, a partir dos estudos de Ribeiro (1999), Fiorentini et al. (2002) 

destacam a  importância  de  se  definir  o verdadeiro  papel  da  licenciatura,  interligando  as  

disciplinas  que compõem  o  curso, enfatizando a relação teoria-prática e atribuindo à 

Universidade a responsabilidade de ser um espaço para a produção de saberes e experiências 

significativas de aprendizagem.  

Nóvoa (1995, p. 9) tem defendido “[...] uma formação de professores construída 

dentro da profissão, isto é, baseada numa combinação complexa de contributos científicos, 

pedagógicos e técnicos, mas que tem como âncora os próprios professores, sobretudo os 

professores mais experientes e reconhecidos”. O autor defende que o conhecimento 

profissional oriundo da reflexão sobre a prática e sobre a experiência deve ser o elemento 

central da formação de professores (NÓVOA, 2013). 

A dicotomia teoria e prática também é apontada no levantamento feito por Passos et 

al. (2009) nas revistas de Educação Matemática, tendo como recorte temporal as três últimas 

décadas (1976-2007). A intenção dos autores foi compreender, por meio dos artigos 

publicados em periódicos da área de Educação Matemática no Brasil, o que é o campo de 

formação de professores, quais são os sentidos atribuídos à formação docente presentes nesses 

trabalhos publicados e que movimentos esses sentidos fizeram nessas três décadas. Eles 

destacam que há um número significativo de trabalhos sobre formação inicial, nos quais as 

questões curriculares são abordadas com frequência, dando destaque, assim como Fiorentini 

et al. (2002), para o crescente número de pesquisas sobre formação inicial do professor de 

Matemática que discutem a temática teoria e a prática de modo a evidenciar as limitações 

desse período formativo, no que diz respeito à superação da dicotomia desta relação (teoria e 

prática). Segundo Passos et al. (2009, p. 201),  

 

[...] nesse período de 30 anos, nota-se, pelo apresentado nos relatos e nos 

resultados de pesquisa, que o conteúdo matemático tem seu espaço marcado 

e destacado nos objetivos dos pesquisadores. No que diz respeito à relação 

teoria e prática, a partir do final da década de 1990, os resultados dessas 

pesquisas começam a apontar, com devida frequência, para a necessidade de 

se oportunizar essa aproximação. Destacando, inclusive, maneiras de se 

realizar tais integrações e levantando dificuldades de desenvolvimento 

dessas propostas, que deveriam acomodar em um mesmo projeto, 

professores formadores de professores de Matemática / licenciandos em 
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Matemática / professores atuantes na escola / alunos da escola / matemáticos 

(grifo nosso).  

 

Nesse levantamento realizado por Passos et al. (2009, p. 201-202), os autores também 

identificaram uma mudança na expectativa que o formador de professores (Universidade) tem 

em relação ao licenciando e como a partir dessa mudança de concepção a formação inicial vai 

sendo repensada,  

 

[...] nas primeiras reflexões ou pesquisas pode-se identificar a preocupação 

dos autores dos artigos em enfatizar a necessidade de este licenciando 

‘saber’ Matemática, e a graduação seria o momento em que essa Matemática 

deveria ser ‘ensinada’ a ele. Posteriormente, questionou-se que esta 

Matemática ‘estudada’ e ‘ensinada’ na licenciatura precisaria estar 

relacionada à sua profissão como professor, ou seja, além de ‘saber’ 

Matemática, ele deveria ‘saber como apresentar essa Matemática ao seu 

aluno da escola’. É o momento em que o perfil do licenciando sofre 

alterações, isto é, precisa acomodar outras características, que não ser 

unicamente ‘um bom matemático’, mas ser, também, ‘um bom professor de 

Matemática’. Desde então, é possível observar, pelo que apresentam os 

artigos, pesquisadores e colaboradores do campo de formação em busca de 

uma inter-relação e/ou integração entre teoria e prática e, por conseguinte, a 

constituição de um perfil de licenciando que dê conta das necessidades da 

escola e dos anseios que os formadores desses licenciandos possuem no que 

diz respeito ao ‘saber matemático’ (aspas dos autores e grifos nossos). 

  

Diante do exposto, questionamo-nos se a superação da dicotomia teoria x prática seria 

o nó central da questão. Para Roldão (2009), sim. Segundo a autora, quase todas as 

dificuldades identificadas no que se refere à formação giram em torno desse tema, e superar a 

dicotomia teoria e prática de modo a reconhecer o professor não apenas como detentor do 

saber prático, mas também com capacidade de teorizar a prática é um dos desafios que estão 

postos para o campo de formação de professores. 

Em suas análises, Passos et al. (2009,  p. 203) identificaram a presença de um novo 

sentido a respeito do professor e de sua formação, 

 

[...] o ‘novo’ nesta tendência está relacionado ao fato de que os autores dos 

artigos já estão indicando essa necessidade de se aproximar do professor em 

seu ambiente de trabalho (observando-o em atuação), justificando-a 

inclusive com base nos resultados das pesquisas e/ou intervenções 

realizadas, e, também, apontam que essa formação não está implicada (não 

se faz) somente nos momentos ou períodos formativos professorais, mas sua 

formação se processa continuamente, desde seus primeiros contatos com a 

escola e no seu dia a dia nesse ambiente em que age (aspas dos autores de 

grifo nosso). 
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Ou seja, um modelo formativo centrado na Escola, que a considere como lócus 

formativo, com potencial para subsidiar uma formação de professores como defende Nóvoa 

(1992, 1995, 2013). Como exposto, as pesquisas também apontam para a necessidade de um 

espaço formativo que assegure a reflexão, a investigação mediada por aportes teóricos, com o 

objetivo da constituição da identidade profissional do licenciando, aliando a teoria e a prática, 

de modo a propiciar a reflexão sobre a prática em contextos formativos (FIORENTINI et al., 

2002; PASSOS et al., 2009). 

Essa reflexão, para Freire (2013, p. 24), “trata-se de uma exigência”, pois “sem a ela a 

teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática ativismo” (idem), uma vez que “é pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (p. 39). 

Em Valente (2011), vimos que essa preocupação não é recente. Desde a década de 

1930, havia, nos colégios de formação de professores primários de Matemática, uma 

preocupação com a renovação pedagógica, de modo a superar o modelo de ensino de 

Matemática baseado na dedução por um modelo mais intuitivo, a fim de ensinar para a ação 

do indivíduo, e não somente pela ação das coisas. 

A partir dos levantamentos de Fiorentini et al. (2002) e Passos et al. (2009), foram 

apontadas temáticas, ou seja, pressupostos que orientam o campo da formação de professores, 

como possíveis caminhos para uma melhor formação inicial do professor: a superação da 

dicotomia teoria e prática, a criação de currículo de formação de professores que possibilite a 

reflexão sobre a prática e uma formação que considere o saber prático do professor e que 

considere a escola como local formativo.  

A seguir, trazemos uma discussão acerca da aprendizagem da docência na formação 

inicial, de modo a definir o que entendemos por ela.  

 

1.1 Reflexões sobre a aprendizagem da docência na formação inicial 

 

Partimos da concepção de Mizukami et al. (2002, p. 47) para definirmos nossa 

compreensão sobre aprendizagem da docência. Aprender a se tornar professor e a ensinar são 

processos “pautados em diversas experiências e modos de conhecimento – que são iniciados 

antes da preparação formal, que prosseguem ao longo desta e que permeiam toda a prática 

profissional vivenciada”. Ampliamos esse entendimento, considerando que 

 

[...] o processo em que alguém se torna professor(a) é histórico, [...] na trama 

das relações sociais de seu tempo, os indivíduos que se fazem professores 
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vão se apropriando das vivências práticas e intelectuais, de valores éticos e 

das normas que regem o cotidiano educativo e as relações no interior e no 

exterior do corpo docente. Nesse processo, vão constituindo seu ‘ser 

profissional’, na adesão a um projeto histórico de escolarização 

(FONTANA, 2005, p. 50). 

 

A literatura tem apontado que o modelo formativo dominante nas Universidades, 

reduzido ao domínio dos conteúdos das disciplinas e à técnica para transmiti-los, não oferece 

aos futuros professores condições para enfrentar toda a complexidade da sala de aula (LIMA, 

2004; NUNES, 2001). Muitos são os fatores identificados nas pesquisas para justificar tal 

afirmação. Um fator, já citado neste trabalho, que tem aparecido constantemente nesses 

trabalhos sobre formação de professores, seja do professor de Matemática ou de outras áreas, 

está relacionado à superação da dicotomia teoria e prática (ANDRÉ et al., 1999; 

FIORENTINI et al., 2002; GATTI; BARRETO, 2009; PASSOS et al., 2009; GATTI et al., 

2010, 2011; AZEVEDO et al., 2012). Apesar do reconhecimento na literatura sobre formação 

de professores de que a ausência desse fator é uma falha no processo formativo de 

professores, vimos em Gatti (2013, p. 96) que a “[...] relação teoria-prática, tão enfatizada em 

documentos e normas, isto é, a concepção curricular integrada proposta não se concretiza no 

cotidiano das diferentes licenciaturas”. 

Por outro lado, Chamon (2011) nos alerta para o cuidado que devemos ter ao 

idealizarmos uma formação com ênfase na prática em detrimento à formação dita técnica e 

esquecermo-nos de relacioná-la com a teoria. 

Assim sendo, pensar uma formação de futuros professores de Matemática que lhes 

possibilite uma aproximação maior entre a realidade da escola e os discursos e práticas das 

instituições que os formam, de modo a minimizar as tensões que esses futuros professores 

terão que enfrentar, como dito anteriormente, é o desafio que está posto (JARAMILLO, 2003, 

p. 28). 

Alguns pesquisadores consideram que a formação a partir da prática seria um dos 

caminhos possíveis para vencer tal desafio (GATTI et al., 2011; NÓVOA, 1992) além de ser 

uma forma de contrastar com a primazia que é dada ao conhecimento proposicional nessa 

etapa formativa (MARCELO GARCÍA, 2009). 

Para Nóvoa (2009, p. 34), a formação de professores ganharia muito se fosse 

organizada, preferencialmente, com vistas na escola, “em torno de situações concretas de 

insucesso escolar, de problemas escolares ou de programas de ação educativa”. Essa ideia 

também é defendida por Gatti et al. (2011, p. 136): 
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[...] a formação de profissionais professores para a Educação Básica tem de 

basear-se em seu campo de prática, com seus saberes, integrando-os com os 

conhecimentos necessários selecionados como valorosos, em seus 

fundamentos, e com as mediações didáticas necessárias, sobretudo por se 

tratar de formação para o trabalho educacional com crianças e adolescentes. 

 

Esses autores não estão priorizando a prática em detrimento da teoria, nem defendem 

que a experiência é sinônima de uma formação ideal para o exercício da docência. Eles 

defendem a relação entre teoria e prática mediada pela reflexão.  

Na busca de um maior entendimento sobre a aprendizagem da docência com ênfase na 

prática tão defendida nas pesquisas sobre formação de professores, recorremos aos estudos de 

Cochran-Smith e Litle (1999), que, a partir de uma reflexão sobre as relações entre o 

conhecimento e a prática dos professores, mostram que há maneiras diferentes de percebê-las. 

Assim, identificam três modos diferentes de se pensar a aprendizagem da docência e os 

diferenciam. 

 

1.1.1 Aprendizagem da docência: o conhecimento para a prática  

  

Trata-se de uma das concepções de aprendizagem da docência que mais prevalecem 

no campo educacional: o conhecimento para ser aplicado na prática, denominado por 

Cochran-Smith e Lytle (1999, p. 256, tradução nossa) de “conhecimento para prática”. Nessa 

concepção, parte-se do pressuposto que saber mais implica uma prática mais eficaz. Esse 

conhecimento para o ensino consiste basicamente no “conhecimento formal”, que são os 

conhecimentos específicos da disciplina, os conhecimentos sobre Fundamentos da Educação, 

Avaliação, contextos sociais, culturais etc. A ideia aqui é que a prática competente reflete o 

estado da arte: “[...] professores altamente qualificados têm profundo conhecimento das suas 

áreas de conteúdo e das estratégias de ensino mais eficazes para a criação de oportunidades de 

aprendizagem para seus alunos”(idem). 

Nessa perspectiva, o conhecimento é adquirido, “aprendido” pelo professor por meio 

dos cursos de Licenciatura e dos diversos cursos de formação continuada. Estes “fornecem” 

acesso ao conhecimento de base (the knowlekge base). Por isso, cabe ao professor executar 

esse conhecimento adquirido de “especialistas” que estão fora de sala aula executando-o em 

sua sala e seu contexto. Parte-se, nessa concepção, do pressuposto de que “[...] o 

conhecimento que os professores devem ter para ensinar é produzido por pesquisadores nas 

universidades e por estudiosos nas várias disciplinas” (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 

257, tradução nossa). 
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Desse modo, pensar na prática e na relação desta com o conhecimento nessa percepção 

está relacionado com a maneira com a qual o professor utiliza o conhecimento formal no seu 

dia a dia em sala de aula. Isso inclui toda dinâmica de atuação do professor, tais como: a 

escolha dos conteúdos a serem ensinados, as técnicas utilizadas para ensinar, os diferentes 

grupos de alunos, as formas de avaliar, a tomada de decisão em sala de aula, dentre outros. 

(COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999). 

Isso posto, o ensinar, nessa proposta de aprendizagem da docência, pode ser entendido 

como um processo de aplicação do conhecimento outrora recebido em uma situação prática. 

Toda a ação do professor em sala de aula estaria baseada em uma base de conhecimento 

aprendida. A “[...] hipótese desta relação é a de que o conhecimento que torna o ensino uma 

profissão vem das autoridades fora da profissão propriamente dita” (COCHRAN-SMITH; 

LYTLE, p. 257, tradução nossa). Logo, a imagem do conhecimento nessa primeira concepção 

de aprendizagem da docência é a de um conhecimento para o uso: “[...] professores são 

usuários do conhecimento e não geradores” (ibidem). 

Como se dá a relação dessa concepção de aprendizagem da docência diante das 

mudanças educacionais? Ao longo de décadas, a formação de professores passou por 

mudanças, e um “novo modelo” formativo passou a ser considerado: o modelo construtivista. 

Neste, formar professores não se resume a um treinamento no qual alunos de graduação 

munidos de métodos das áreas específicas são enviados para a prática. Da mesma forma, a 

formação continuada não se restringe a reunir professores em atividade para receberem 

informações recentes sobre métodos e técnicas eficazes. Assume-se, nessa “nova” abordagem, 

que professores em formação, professores em atividade e alunos trazem consigo 

conhecimentos prévios e que aprender a ser professor é um processo contínuo não restrito a 

momentos isolados. Reconhece-se, também, que o aprender requer oportunidades de vincular 

o conhecimento anterior a novas compreensões (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999).    

Embora as três concepções de aprendizagem de docência partilhem dessa nova visão 

de formação de professores, cada uma se posiciona diante dela de acordo com o pressuposto 

que as orienta. Na concepção de aprendizagem da docência para prática, parte-se do princípio 

que é impossível ensinar em qualquer nível de ensino de forma eficaz sem o conhecimento 

fundamental das disciplinas que ensinam e que este conhecimento é suficiente para ensinar 

bem. Assim sendo, nos esforços mais otimistas da concepção do conhecimento para a prática, 

 

[...] o aprendizado de professores está centrado na melhoria do conhecimento 

que o professor tem da matéria, dos padrões e conteúdos das várias 
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profissões, e das estratégias de ensino e organização de sala de aula 

desenvolvidas em pesquisas. Há uma ênfase na necessidade de se 

aprenderem conteúdos adicionais, bem como grande quantidade de 

estratégias e habilidades (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 258, 

tradução nossa). 

 

Além disso, nessa concepção, mantêm-se distinções claras entre o professor experiente 

e o professor iniciante, bem como entre professores muito competentes e aqueles que, embora 

experientes, simplesmente não sabem o conteúdo suficiente ou métodos para ensinar com 

eficácia.  

Implícito a essa concepção está o pressuposto de que os professores desempenham um 

papel central na mudança educativa em virtude do conhecimento adquirido na formação de 

professores na formação continuada: “[...] seu papel é resolver problemas implementando 

procedimentos certificados ao invés de propor problemas baseados em observações e 

experiências de primeira mão” (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 258, tradução nossa). 

As iniciativas de formação inicial nesse entendimento estão alicerçadas na ideia de que 

há uma base de conhecimento que o professor precisa saber e as iniciativas de 

desenvolvimento profissional estão baseadas nas “melhores práticas”, identificadas por meio 

de pesquisa empírica em professores e escolas de alto desempenho. Postula-se que existem 

estratégias comprovadamente boas que podem ser aplicadas em qualquer contexto, 

necessitando apenas da mediação do professor. Um exemplo desse tipo de iniciativa para a 

formação contínua do professor no Brasil são os programas de formação continuada: Gestão 

da Aprendizagem Escolar – Gestar II
5
 – e o Programa de Mestrado Profissional em 

Matemática – Profmat
6
.  

Essa concepção de aprendizagem da docência – o conhecimento para prática – 

assemelha-se ao que Tardif (2012, p. 163) identifica como “a Educação enquanto técnica”. 

Nesta, a “prática é vista como estando baseada numa ciência objetiva dos fenômenos” 

(ibidem) e está na mesma direção do que Schön (1995) identifica como “racionalidade 

técnica”, na qual é assumido que os profissionais são solucionadores de problema e que os 

problemas da prática profissional apresentam-se prontos e completos, podendo, dessa forma, 

                                                           
5
 Gestar: programa de formação continuada oferecido pelo governo federal aos professores da rede pública de 

ensino que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. 
6
 Profmat: curso de Mestrado Profissional em Matemática oferecido em rede nacional aos professores de 

Matemática em exercício no ensino básico, em especial na escola pública. A ênfase no Programa é dada ao 

aprofundamento de conteúdo matemático considerado relevante para a atuação docente. O Programa é 

coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Mais informações estão disponíveis em 

http://www.profmat-sbm.org.br/index.php/organizacao/apresentacao 
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serem resolvidos instrumentalmente a partir de aplicação dos resultados de pesquisas 

relacionadas à teoria e à técnica necessárias para tal. A prática educacional é entendida como 

 

[...] uma ação guiada por normas e interesses que se transformam em 

finalidades educativas; por outro, é uma ação técnica e instrumental que 

busca se basear num conhecimento objetivo (por exemplo, as leis da 

aprendizagem, uma ciência do comportamento etc.) e num controle 

axiologicamente neutro dos fenômenos educacionais (TARDIF, 2012, p. 

163). 

 

Como consequência desse entendimento, faz-se necessário que o professor se aproprie 

de dois tipos de saber: o saber moral e prático, relativo às normas e finalidades da prática 

educativa, e o saber técnico cientifico, relativo ao conhecimento e ao controle dos fenômenos 

educacionais (TARDIF, 2012, p. 164). Logo, o professor deve conhecer 

 

[...] as normas que orientam sua prática; essas normas correspondem a tudo o 

que não é objeto ou produto do pensamento científico, mas interferem na 

Educação, como valores, regras, regulamentos ou finalidades; deve também 

conhecer as teorias científicas existentes relativas à Educação, à natureza da 

criança, às leis da aprendizagem e ao processo de ensino; em tese, essas 

teorias deverão guiar sua ação, que será então uma ação técnico-científica, 

ou seja, uma ação determinada pelo estado atual do conhecimento científico. 

 

Estamos nos referindo a uma concepção que considera que, na relação entre 

conhecimento e prática, o conhecimento serve para organizar a prática. Quanto mais se 

aprende sobre conteúdos, teorias educacionais e metodologias de ensino, mais eficaz será a 

prática.  

 

1.1.2 Aprendizagem da docência: o conhecimento na prática 

 

A segunda concepção de aprendizagem da docência, denominada “conhecimento na 

prática” ou “conhecimento em prática”, tem como pressuposto básico que o ensino é um 

ofício incerto e espontâneo construído em resposta às particularidades da vida cotidiana nas 

salas de aula. Valoriza-se o conhecimento em ação. Assim sendo, nessa perspectiva, 

 

[...] eleva o status do conhecimento prático dos professores, presume-se que 

estes aprendem quando têm oportunidade de examinar e refletir sobre o 

conhecimento implícito numa boa prática – nas ações contínuas de 

professores experientes enquanto escolhem estratégias, organizam rotinas de 

sala de aula, tomam decisões, criam problemas, estruturam situações e 
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reconsideram seu próprio raciocínio (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 

262, tradução nossa). 

 

Nessa concepção, a base do conhecimento necessário para ensinar está na prática e 

pode ser adquirida pela experiência e por meio da reflexão sobre experiências de outros 

professores. Por conseguinte, há uma diferenciação entre os profissionais que atuam em sala 

de aula. Os novatos são os professores iniciantes, e ser professor experiente não significa ser 

um professor competente, um expert. Anos em sala de aula não pressupõem sabedoria, 

competência. Desse modo, presume-se “que os professores aprendem quando têm 

oportunidades para analisar e refletir sobre o conhecimento que está implícito nas boas 

práticas” (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 263, tradução nossa). Assim sendo, os 

principais contextos de aprendizagem do professor nessa abordagem são os espaços em que os 

professores experientes juntamente com os professores “inexperientes”, trabalham juntos, em 

colaboração, para refletir a prática ou sobre a prática. Logo, grupos compostos por professores 

de diferentes níveis de experiência profissional, comunidades de professores e arranjos de 

colaboração que objetivam apoiar o trabalho coletivo em torno da reflexão sobre a prática se 

constituem como contextos privilegiados de aprendizagem (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 

1999). 

A prática dos “bons professores” torna-se objeto de observação. Consideram-se todas 

as possíveis ações desses profissionais: a escolha de estratégias alternativas para ensinar um 

determinado conceito, como organizam suas rotinas, a tomada de decisão em sala de aula 

diante das diversas situações que possam surgir e os problemas e situações em que se faz 

necessário considerar ou repensar a fundamentação desses. Consideram-se, também, como os 

professores conceituam e descrevem os dilemas em sala de aula, a escolha do conteúdo mais 

importante e o que pensam para melhorar suas práticas. Para Cochran-Smith e Lytle (1999, p. 

263, tradução nossa): 

 

[...] a ideia de que há conhecimento na  prática é congruente com o 

reconhecimento crescente na comunidade educacional de que muito da 

pesquisa formal tem pouco a ver com os problemas mais centrais e imediatos 

da Educação. Há um questionamento crescente sobre a utilidade do ensino e 

aprendizagem de um paradigma que divide geração de conhecimento da 

aplicação do conhecimento. 

 

 Ensinar nessa concepção está relacionado à ação sábia em meio à incerteza, ou seja, as 

ações e decisões tomadas no imediatismo da sala de aula, passando pela escolha da maneira 

como um determinado assunto é transmitido ao modo como o professor interage com os 
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estudantes e considerando as diferenças de um para outro. Entende-se que só se pode fazer 

isso baseando-se na experiência da prática de excelentes professores e nas experiências e 

ações anteriores, bem como nas reflexões sobre essas experiências: 

  

[...] o foco aqui é no ensino como ação, mas não como meramente uma 

técnica rotineira, como se o professor  fosse meramente um técnico. Ao 

contrário, as imagens de ensino e de prática profissional implícitas no 

conhecimento em prática estão ligadas às de outras profissões que requerem 

arte e planejamento – arquitetura, psicanálise, música, cirurgia – onde as 

diferenças de maestria da arte não se devem apenas a estilo, mas à 

necessidade de inventar novos conhecimentos e estratégias diante de 

situações inesperadas (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 266, tradução 

nossa). 

  

Em outras palavras, pode-se dizer que o ensino é algo que ocorre principalmente no 

interior da sala de aula. Esse ensino está ligado à ideia de que o professor é gerador de 

conhecimento, mediador de conceitos e construtor de significados. Ele não só constrói, mas 

atua sobre eles. Desse ponto de vista, o conhecimento produzido por especialistas que estão 

fora da sala de aula não é considerado como o único saber. Pressupõe-se que a competência 

profissional vem em grande parte do interior da profissão docente.  

Como dito anteriormente, novas visões sobre o ensino e sobre a formação de 

professores surgiram nas últimas décadas. Essas reconhecem a importância do conhecimento 

prévio e da aprendizagem ao longo do tempo. Posto isso, repete-se o mesmo questionamento 

feito na concepção anterior: como se dá a relação da concepção de aprendizagem da docência 

na prática diante das mudanças educacionais? Acredita-se, nessa concepção, assim como na 

primeira, que os professores aprendem a ensinar melhor ao articularem seu conhecimento com 

um conhecimento produzido. A diferença está no tipo de conhecimento que cada concepção 

considera como “legítimo”. Enquanto na primeira concepção considera-se o conhecimento 

produzido por especialistas e pesquisadores sobre teorias diversas e em especial o 

conhecimento do assunto que o professor vai lecionar e das estratégias de ensino, na segunda 

concepção o destaque é para o aprendizado dos professores e para o conhecimento 

recomendado pelos professores competentes, os experts.  

Nessa proposta está claro “o que” o professor precisa aprender e “como” precisa 

aprender. Este “o que” 

[...] é o conhecimento prático, conhecimento artesanal, ou saber em ação, 

isto é, o conhecimento que é gerado por professores competentes na medida 

em que lidam com situações de sala de aula inerentemente indeterminadas, 

incluindo como decisões são tomadas, como estratégias são escolhidas, 

como momentos distintos são interconectados, como a matéria é apresentada 
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e como novas ocorrências são compreendidas e estruturadas (COCHRAN-

SMITH; LYTLE, 1999, p. 268, tradução nossa). 

 

Em vista disso, o “como” é 

 

[...] a deliberação e a consideração/reconsideração, isto é, a reflexão 

consciente sobre o fluxo da ação na sala de aula, e a criação de 

conhecimento em ação para dar conta de novas situações, examinando 

intencional e introspectivamente tais situações, e articulando 

conscientemente o que é tácito ou implícito (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 

1999, p. 268, tradução nossa). 

 

Esse tipo de aprendizagem pode ocorrer entre os pares (professor experiente com 

professor inexperiente) ou em grupos, ou comunidades, formados por professores 

(inexperientes, experientes, experts) com o objetivo de refletir, questionar e transformar suas 

experiências em sala de aula.  As iniciativas de formação nessa abordagem estão relacionadas 

à inserção do futuro professor na prática, geralmente em grupos ou em pares, formados por 

professores experientes e professores inexperientes, ou grupos formados por professores 

inexperientes que vão observar e refletir sobre o trabalho de um professor mais experiente. A 

mediação pode ser realizada pelo professor universitário ou pelo supervisor de estágio. As 

metodologias a serem utilizadas são diversas, mas todas têm como objetivo possibilitar que 

“os professores cresçam em sua capacidade de ver além da superfície e se sintam aptos a lidar 

com significados mais profundos, mais completos” (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 

271, tradução nossa). As autoras citam como exemplo de metodologia de formação de 

professores, na perspectiva do conhecimento na prática, a utilização de casos práticos a partir 

dos quais “[...] os estudantes são levados à reflexão e ao questionamento sobre o ensino, 

treinando suas habilidades de tomar decisões” (ibidem).  

Assim, “[...] ao invés de um método ou estratégia, o que faz a diferença é o objetivo 

mais amplo de usar qualquer uma delas no aprendizado de professores, assim como as 

imagens de conhecimento, prática e propósito educacional às quais estão ligadas” 

(COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 271, tradução nossa). O objetivo é  

 

[...] oferecer [aos futuros professores um] contexto social e intelectual no 

qual professores em formação, junto com os experientes, aprofundem-se no 

conhecimento que baseia suas ações, assim aprofundando-se em seu próprio 

conhecimento e em sua capacidade de tomar decisões sábias na sala de aula 

(COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 271, tradução nossa). 

. 
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Cochran-Smith e Lytle (1999) citam como exemplo o livro de Lamperd e Ball (1998), 

em que estes descrevem um projeto de formação de professores, no qual são oferecidas aos 

futuros professores oportunidades de “investigação pedagógica” (LAMPERD; BALL, 1998 

apud COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 270, tradução nossa). Neste, os futuros 

professores fazem leituras e vivenciam atividades em ambientes multimídia juntamente com 

um professor experiente. Eles registram as práticas e, em seguida, refletem sobre os registros 

com a orientação de um professor que pode ser ou não o mesmo que fora observado.  

Esta concepção de aprendizagem da docência que valoriza o conhecimento na ou (em) 

prática assemelha-se à concepção apresentada por Tardif (2012, p. 159) como “Educação 

enquanto Arte”. Nesta,  

 

[...] o educador não é um cientista, pois seu objetivo não é conhecer o ser 

humano, mas agir e formar, no contexto específico de uma situação 

contingente, seres humanos concretos, indivíduos [...] o educador também 

não é um técnico nem um artista, no sentido moderno desses termos: sua 

ação não é baseada num saber rigoroso sobre fenômenos necessários que 

precisam ser organizados num sistema de causa e efeitos. 

 

A arte de educar está relacionada a uma atividade racional que não se fundamenta num 

saber rigoroso. Assim sendo, esta concepção de Educação enquanto arte apresentada por 

Tardif  (2012, p. 160-161) aplicada à Educação atual significa 

 

[...] que o professor, numa sala de aula, não possui uma ciência de sua 

própria ação, conquanto ele possa alimentar sua atividade com certos 

conhecimentos científicos. Ele age guiando-se por certas finalidades, e sua 

prática corresponde a uma espécie de mistura de talento pessoal, de intuição, 

de experiência, de hábito, de bom senso e de habilidades confirmadas pelo 

uso. 

 

Nessa perspectiva, a arte de educar tem um triplo fundamento: 

  

[...] ela tem fundamento em si mesma (é ensinando que nos tornamos bons 

professores); tem seu fundamento na pessoa do educador (é possível 

aprender a educar, contanto que o educador já possua as qualidades do 

ofício); e, enfim, tem seu fundamento na pessoa do educando, cuja formação 

constitui a finalidade interna, imanente da prática educativa (TARDIF, 2012, 

p. 161). 

 

Estamos nos referindo a uma concepção que na relação entre conhecimento e prática 

considera o conhecimento em ação. Diferentemente da primeira concepção que julga que o 

conhecimento é produzido por especialistas fora da sala de aula, nessa o pressuposto é outro: 



35 
 

o conhecimento está implícito na prática do professor e é construído em resposta às 

particularidades do dia a dia na escola.   

 

1.1.3 Aprendizagem da docência: o conhecimento da prática 

 

A terceira concepção de aprendizagem da docência é chamada de conhecimento da 

prática. Ela parte do pressuposto de que os professores em todo o ciclo profissional 

desempenham um papel fundamental na geração de conhecimento. Nesta, [...] professores 

especialistas e outros que estão os estudando (colaborativamente ou não) geram um novo tipo, 

ou um tipo suplementar, de conhecimento formal sobre as práticas competentes de ensino” 

(COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 273, tradução nossa).   

Acredita-se que esses profissionais são capazes de ampliar as questões escolares de 

modo a desenvolver uma visão crítica sobre a teoria e sobre a pesquisa de outros. Nesta 

concepção, não se admite a ideia da existência de dois tipos distintos de conhecimento para o 

ensino: um conhecimento formal, que é produzido seguindo convenções da pesquisa em 

Ciências Sociais; e um conhecimento prático, que é produzido em sala de aula. Também, não 

há diferenciação entre professores novatos e experientes, entre competentes e não-

competentes. Esta concepção de aprendizagem, por sua vez, baseia-se fundamentalmente em 

ideias diferentes. Aqui, a prática é mais do que “prático” e investigação é mais do que uma 

rendição astuta do conhecimento da prática dos professores a teorias, de modo que 

compreender as necessidades dos meios de ensino transcende a ideia de distinção formal e 

prática (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999). 

Pode-se dizer que, nessa concepção, o conhecimento que os professores precisam para 

ensinar tem origem nas investigações sistemáticas sobre ensino, sobre os alunos, sobre o 

currículo, sobre as práticas de ensino e sobre conteúdos específicos. Logo, 

 

[...] a imagem de conhecimento aqui não é estreita nem técnica, nem é o 

objetivo da investigação dirigido à produção de ‘descobertas’, mas sim ao 

questionamento dos pontos fundamentais do currículo, do papel dos 

professores, e dos objetivos e meios do processo escolar (COCHRAN-

SMITH; LYTLE, 1999, p. 272, tradução nossa).  

 

A ação dos professores nesta concepção está ligada à imagem de gestor de sua própria 

prática. Estes possuem “[...] uma visão transformada e ampliada do significado do termo 

“prática”. O papel que tem os professores, como co-construtores de conhecimento, e criadores 
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de currículo, se baseia em sua postura de teóricos, ativistas e líderes escolares” (COCHRAN-

SMITH; LYTLE, 1999, p. 276, tradução nossa). 

Desse modo, ensinar nesta terceira concepção de aprendizagem da docência está 

relacionado com a postura investigativa de “[...] professores em formação e professores 

experientes que trabalham como pesquisadores em suas próprias escolas e salas de aula” 

(COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 277, tradução nossa).  

Aqui, a imagem central que se tem da aprendizagem da docência é a de professores e 

outros profissionais que trabalham em conjunto, reunidos para investigar suas próprias 

suposições, suas próprias práticas, a política e a prática de suas escolas e comunidades. “[...] 

Isto significa que a aprendizagem do professor começa necessariamente a partir da 

identificação e crítica às próprias experiências, suposições e crenças” (COCHRAN-SMITH; 

LYTLE, 1999, p. 279, tradução nossa). 

Como apontado nas concepções anteriores, “novas visões” sobre formação de 

professores têm emergido nas últimas décadas. Diante dessas mudanças, da perspectiva do 

conhecimento da prática, sugere-se que “[...] a criação de oportunidades para que os 

professores explorem e questionem suas (e dos outros) ideologias, interpretações e práticas” 

(COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 279, tradução nossa) sejam ambientes propícios para 

uma formação de professores com vistas ao desenvolvimento profissional.   

Considera-se que o aprendizado procedente da participação em investigações 

sistemáticas e intencionais sobre a prática permite que se repense o que está posto, pondo em 

discussão 

[...] as estruturas da escola e da sala de aula, ao deliberar sobre o que 

significa saber e o que é considerado conhecimento perito, repensando 

categorias educacionais, construindo e reconstruindo enfoques de 

interpretação, e tentando desvelar os valores e interesses servidos pelos 

arranjos do sistema escolar (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1994 apud 

COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 279, tradução nossa). 

 

O que fundamenta o compromisso com o ensinar e com o aprender nessa concepção é 

a “[...] responsabilidade profunda e apaixonada em relação ao aprendizado dos estudantes, de 

suas chances de vida, e em relação a uma transformação das políticas e estruturas que limitam 

o acesso dos estudantes a estas oportunidades” (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1994, p. 279, 

tradução nossa). 

As iniciativas de formação de professores nesta concepção consideram que ambientes 

investigativos constituem-se em contextos fundamentais de aprendizagem da docência. O 

objetivo desses contextos  
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[...] é fornecer o contexto social e intelectual no qual os professores ao longo 

de sua vida profissional assumem perspectivas críticas sobre suas próprias 

suposições, bem como sobre a pesquisa de outros, além de construir 

conjuntamente conhecimento local para conectar seu trabalho a questões 

sociais mais amplas (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 283, tradução 

nossa). 

 

Busca-se, nesta concepção de aprendizagem da docência baseada no conhecimento da 

prática, possibilitar aos professores em formação uma aprendizagem crítica. Uma das 

estratégias utilizadas para isso é a utilização de autobiografias. Outro tipo de iniciativa está 

relacionada à inserção de licenciandos em grupos formados por professores em diferentes 

níveis de experiência, que tenham o questionamento como ponto de partida para o “aprender a 

ser professor”. Na próxima seção, discutiremos o conceito de desenvolvimento profissional de 

modo a compreender de que maneira este pode ser perspectivado na formação inicial. 

 

1.2  Desenvolvimento profissional na formação inicial: breves considerações 

 

Consideramos que o processo em que alguém aprende a ser professor constitui-se 

também em um dos momentos em que sua identidade profissional está sendo desenvolvida. 

Quando nos referimos à identidade profissional, estamos compreendendo-a, na perspectiva de 

Marcelo García (2009, p. 112),  

 

[...] como uma realidade que evolui e se desenvolve, tanto pessoal como 

coletivamente. A identidade não é algo que se possua, mas sim algo que se 

desenvolve durante a vida. [...] A identidade profissional é um processo 

evolutivo de interpretação e reinterpretação de experiências, uma noção que 

coincide com a ideia de que o desenvolvimento dos professores nunca para e 

é visto como uma aprendizagem ao longo da vida. 

 

Assim sendo, e considerando que a formação inicial “pode” ser também um espaço de 

desenvolvimento profissional, questionamo-nos: como pensar em estratégias formativas que 

sejam capazes de perspectivar o desenvolvimento profissional nos futuros professores? 

Partimos do trabalho realizado por Melo (2009), em que a autora faz levantamento nas 

teses e dissertações produzidas no período de 2005-2007 na Unicamp pelo Grupo de Estudos 

e Pesquisas sobre Formação de Professores de Matemática (GEPFPM). Ela analisou as 

produções sobre formação de professores que ensinam Matemática
7
, com o intuito de 

                                                           
7
 Melo (2009), ao utilizar o termo “formação de professores que ensinam Matemática” remete a Fiorentini et al. 

(2002 p. 138), que entendem como professor de Matemática, professores que ensinam Matemática, podendo ser 

este da Educação Iinfantil, do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou do Ensino Superior. 
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identificar os trabalhos que discutem a temática: desenvolvimento profissional. A partir dessa 

leitura inicial, pudemos ter acesso aos trabalhos na íntegra, desencadeando, assim, novas 

leituras.  

O desenvolvimento profissional (DP) é entendido nesta pesquisa como “[...] um 

processo dinâmico e evolutivo da profissão docente que inclui tanto a formação inicial quanto 

a permanente, englobando os processos que melhoram o conhecimento profissional, as 

habilidades e as atitudes” (IMBERNÓN, 1994, p. 45). Para Ponte (1998, p. 28), a noção de 

desenvolvimento profissional é uma noção próxima da noção de formação, mas não é uma 

noção equivalente. De acordo com ele,  

 

[...] 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 atividades como projetos, trocas de 

experiências, leituras, reflexões etc. [...] 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 projetos que quer empreender e ao modo como os 

quer executar. [...] na formação atende-se principalmente àquilo em que o 

professor é carente e no desenvolvimento profissional dá-se especial atenção 

às suas potencialidades. [...] 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, afetivos e relacionais. [...] 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. 

 

Conforme Mizukami (2013, p. 27), “[...] aprendizagem e desenvolvimento profissional 

da docência constituem processos que se desenvolvem ao longo da vida” e a formação inicial 

do professor pensada nessa perspectiva “[...] deve ser destacada como um momento formal 

em que os processos de aprender a ensinar e aprender a ser professor começam a ser 

construídos de forma mais sistemática, fundamentada e contextualizada”. 

É nesse sentido que consideramos as reflexões de Passos et al. (2006) para pensarmos 

a formação inicial numa perspectiva de formação contínua e de DP. Para as autoras, o DP 

pode ser entendido como um processo pessoal, permanente, contínuo e inconcluso que 

envolve múltiplas etapas e instâncias formativas. E a noção de DP, além do crescimento 

pessoal ao longo da vida, 

[...] compreende também a formação profissional (teórico-prática) da for-

mação inicial – voltada para a docência e que envolve aspectos conceituais, 
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didático-pedagógicos e curriculares – e o desenvolvimento e a atualização da 

atividade profissional em processos de formação continuada após a 

conclusão da licenciatura (PASSOS et al., 2006, p. 195). 

 

Pensar o DP nessa perspectiva é corroborar as ideias de Gama (2007) ao afirmar que o 

DP está atrelado ao conceito de práticas de colaboração e ao processo de constituição 

profissional docente, subjacentes aos seus saberes profissionais e da experiência, seja no 

contexto de professores iniciantes ou, como afirma Freitas (2006), no contexto de alunos-

professores. Segundo Gama (2007, p. 191), “a formação inicial e a contínua possuem, além da 

diferença temporal, características e alcances distintos, pois o DP é perspectivado na 

formação inicial e realizado na formação contínua, mas são partes integrantes do mesmo 

processo de formação profissional”. 

Nóvoa (1992), nessa mesma linha de compreensão, entende que uma formação que 

articule os projetos da escola e a formação viabiliza um processo formativo que propicia o 

desenvolvimento profissional dos professores tanto na dimensão individual (o 

desenvolvimento daquele professor) quanto na dimensão coletiva (desenvolvimento de todos 

os envolvidos). Na visão do autor, faz-se necessário e urgente, para além de pensar a 

formação de dentro da profissão, organizá-la a partir de programas de desenvolvimento 

profissional docente e de reconstrução do espaço acadêmico de formação, articulando a 

formação de professores ao debate sociopolítico da Educação. Tal pressuposto apontado por 

Nóvoa (1992) evidencia a necessidade de ações paralelas e não pontuais, como opções para se 

pensarem novas possibilidades de formação de professores. É preciso pensar nas questões 

salariais, nas condições de trabalho e na formação contínua.  

Na perspectiva de Imbernón (2011), uma formação de qualidade não é decisiva no que 

concerne ao desenvolvimento profissional do professor, e sim aos fatores outrora citados e 

que estão relacionados a questões salariais e condições de trabalho. Sendo assim, conclui 

Imbernón (2011, p. 46), “[...] a formação é um elemento importante de desenvolvimento 

profissional, mas não é o único e talvez não seja o decisivo”. Tal constatação reforça as 

colocações feitas por Nóvoa (1992) da necessidade de aliar as discussões referentes à 

formação de professores ao contexto sociopolítico. 

Diante do exposto, questionamos a possibilidade de um projeto formativo que ofereça 

subsídios para que o DP seja perspectivado na formação inicial.  
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Dentre as diversas pesquisas
8
 que discutem o DP do professor de Matemática, está a 

tese de Freitas (2006), que utiliza como instrumento de coleta de dados a escrita, registros e 

narrativas dos alunos, evidenciando que o desenvolvimento profissional pode ser favorecido 

pela prática da escrita discursiva e reflexiva na formação docente. Passos et al. (2009)  

também trazem contribuições nesse sentido ao discutirem, no artigo “Práticas 

potencializadoras do desenvolvimento profissional docente: atividade de ensino, pesquisa e 

extensão”, as possíveis contribuições  de um ambiente de trabalho que favorece práticas 

coletivas, compartilhadas e reflexivas para o desenvolvimento profissional. Neste, a partir de 

um ambiente composto por futuros professores, professores da Educação Básica e professores 

universitários, foram desenvolvidas atividades considerando a escola como local de trabalho e 

de aprendizagem profissional. Nesse espaço, os participantes lidam com o processo de escrita 

e de produção de material didático, e essas atividades são destacadas como potencializadoras 

do DP.  

Freitas e Fiorentini (2009, p. 80), no artigo “Investigar e escrever na formação inicial 

do professor de Matemática” chama-nos a atenção para a “[...] ausência, nos cursos de 

formação de professores de matemática, de uma prática de leitura e escrita discursiva, 

compreensiva e interpretativa em relação à matemática” de modo a “[...] explorar e 

problematizar os múltiplos significados das ideias matemáticas”. 

Os autores enfatizam a importância da reflexão da prática na formação inicial. Para 

eles,  

[...] o futuro professor, participando de projetos investigativos e processos de 

reflexão escrita, narrando os aprendizados que vivencia, torna-se 

protagonista de seu movimento histórico de vir a ser professor, [...] tendo a 

própria prática como campo de reflexão e de produção de conhecimentos 

(FREITAS; FIORENTINI, 2009, p. 81). 

 

Oliveira e Serrazina (2002, p.36) evidenciam que “[...] as investigações que têm sido 

conduzidas sobre as práticas dos professores dão conta de um conhecimento que resulta das 

suas experiências e [estas investigações] sublinham o papel da reflexão crítica para o 

desenvolvimento profissional”.  

Em todos os trabalhamos lidos sobre DP, observamos um destaque para a reflexão. 

Esta fora abordada de maneiras diferentes, ora a partir da leitura e escrita (FREITAS, 2006), 

ora em grupos colaborativos (FERREIRA, 2003) ou por meio da participação em espaços 

onde ocorra a reflexão compartilhada da própria prática (GAMA, 2007). 

                                                           
8
  Nacarato (2000), Ferreira (2003), Capollare (2005);  Fiorentini e Nacarato (2005), Passos et al. (2006), Freitas 

(2006) e Gama (2007), dentre outros. 
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Assim, ao pensarmos no nosso objeto de estudo (PIBID/UFLA – Matemática) e no 

nosso interesse de pesquisa (Que dinâmicas formativas são desenvolvidas no contexto do 

PIBID/UFLA e como os licenciandos percebem a contribuição desse espaço formativo em sua 

formação inicial?), buscamos, a partir do que fora discutido neste primeiro capítulo e dos 

dados coletados, aproximarmo-nos do movimento em que o grupo observado produz sua 

prática e é produzido por ela, de modo a apreendermos os indicadores do seu 

desenvolvimento profissional e, se possível for, o pessoal, em sua generalidade (enquanto 

grupo) e em sua singularidade (FONTANA, 2005). 
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CAPÍTULO 2 – O PIBID: BREVE HISTÓRICO 

 

Neste capítulo, o PIBID é abordado como tema central. Procuramos mostrar o 

histórico de criação do Programa e como, politicamente, este se fortaleceu. Apresentamos 

pesquisas desenvolvidas na área de Matemática no contexto do PIBID e as alterações pelas 

quais o Programa passou nestes sete anos de criação e funcionamento. 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) foi instituído em 

2007 pela Portaria n° 38 com característica de um programa com vistas na escola
9
. O PIBID 

surgiu em um contexto educacional no qual tanto as pesquisas de âmbito nacional (GATTI; 

BARRETO, 2009; BRZEZINSKI, 2009; GATTI et al., 2010, 2011) quanto as pesquisas com 

enfoque contextual (SOUTO; PAIVA, 2013) reforçam o que já faz parte do senso comum dos 

jovens: a desvalorização da carreira do professor e a ausência de professores com formação 

adequada para atender à demanda brasileira.   

Dificilmente, encontra-se entre os jovens o desejo de ser tornar um professor. É 

comum dizerem que querem ser médicos, engenheiros, arquitetos, mas professor? Não é 

realmente a primeira opção de profissão da maioria dos nossos jovens. De acordo com Gatti et 

al. (2010, p. 14), 

[...] no Brasil, tem se observado uma mudança no perfil dos que buscam a 

profissão docente. Dados do Censo Escolar de 2007 (Inep/Mec) mostram a 

queda no número de formandos em cursos de licenciatura e a mudança de 

perfil dos que buscam a profissão. De 2005 a 2006, houve uma redução de 

9,3% de alunos formados em licenciatura. A situação é mais complicada em 

áreas como Letras (queda de 10%), Geografia (menos 9%) e Química 

(menos 7%). Faltam professores de Física, Matemática, Química e Biologia. 

 

 É nesse contexto, em que a preocupação com a possível falta de professores é objeto 

de atenção tanto de artigos acadêmicos quanto da mídia (GATTI; BARRETO, 2009), que o 

PIBID foi criado com a finalidade de “[...] 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” (CAPES, 2007, p. 39). 

Esse fomento à iniciação à docência não atenderia de início a todos os cursos de 

licenciatura. Atenderia às áreas já apontadas nas pesquisas como as de menor contingente de 

profissionais habilitados para o exercício da docência, como se pode ver na Portaria n° 38, 

artigo 1°, inciso 2°: 

                                                           
9
 Ideia defendida por Nóvoa (1992, 1995, 2009, 2013) para se referir à possibilidade de considerar o espaço 

escolar  como integrante no processo de formação inicial de professores. 
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[...] O PIBID atenderá prioritariamente à formação de docentes para atuar 

nas seguintes áreas do conhecimento e níveis de ensino, nessa ordem: 

I - para o ensino médio: 

a) licenciatura em física; 

b) licenciatura em química; 

c) licenciatura em matemática; 

d) licenciatura em biologia. 

II - para o ensino médio e para os anos finais do ensino fundamental: 

a) licenciatura em ciências; 

b) licenciatura em matemática. 

 

No Relatório de Gestão 2009-2011 da Diretoria de Educação Básica Presencial 

(DEB)
10

 da CAPES, é possível confirmar a publicação da Portaria nº 38 citada anteriormente: 

“[...] Ao ser lançado, em 2007, a prioridade de atendimento do PIBID eram as áreas de Física, 

Química, Biologia e Matemática para o ensino médio, dada a carência de professores nessas 

disciplinas” (CAPES, 2012, p. 4). 

Não atenderia também a todas as Instituições de Ensino Superior (IES) com cursos de 

Licenciatura. Somente as IES Federais com cursos de Licenciaturas avaliados pelo SINAES 

poderiam inscrever projetos e participar do PIBID. 

No arquivo de notícias da CAPES, encontra-se a matéria referente à fala do então 

ministro da Educação, Fernando Haddad, sobre a criação do PIBID aos reitores das 

universidades federais por ocasião do seminário que discutia as metas da Reestruturação e 

Expansão das Universidades (REUNI) em 30 de junho de 2007: 

 

[...] Nos apropriamos de uma sugestão que nos chamou a atenção, pela 

preocupação de, já na graduação, darmos uma atenção especial à formação 

dos futuros professores, contou Haddad. Segundo o ministro, a concessão de 

bolsas sempre esteve voltada para a Educação científica e para a pós-

graduação, e não assistia a formação para a Educação Básica. Precisamos de 

um programa de bolsas, sobretudo nas áreas onde há carência de licenciados, 

como química, física, matemática e biologia, ressaltou Haddad. Não havia 

um programa estruturado de apoio aos que queriam exercer o magistério na 

Educação Básica depois de formados. Essa medida não vai fazer parte do 

PDE, mas será complementar a ele, explicou. 

 

Quase quatro anos depois, em 15 de julho de 2011, o ainda ministro da Educação, 

Fernando Haddad, por ocasião da 63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), em Goiânia, afirmou: 

                                                           
10

 A DEB foi criada em meados de 2007, a partir da Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007, que conferiu à 

CAPES as atribuições de induzir e fomentar a formação inicial e continuada de profissionais da Educação Básica 

e estimular a valorização do magistério em todos os níveis e modalidades de ensino.  
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[...] O PIBID é um dos programas mais relevantes à Educação Básica 

atualmente. Ao aproximar a universidade da escola pública, as duas se 

transformam: o jovem docente adquire experiência e a escola é incitada a 

repensar seu projeto pedagógico, explicou. De acordo com Haddad, a meta é 

que o PIBID tenha seu número de bolsas duplicado. ‘Até 2012, chegaremos 

a 45 mil bolsistas do PIBID’, completou. 

 

Quanto à aceitação do PIBID, seu alcance e crescimento, também mencionados pelo 

ministro, pode-se dizer que desde seu início o Programa obteve grande adesão das 

universidades, como se pode ver no esquema a seguir, que traz o número de propostas 

aprovadas por ano
11

.  

 

Figura 1: Propostas de projeto das IES aprovadas pela Capes por ano 

 

Fonte: Banco de notícias da Capes e disponíveis em http://www.capes.gov.br/educacao-

basica/capesPIBID 

 

Gatti et al. (2014, p. 10), ao se referenciarem a esse crescimento do PIBID, 

apresentam-no a partir de dados sobre o número de bolsas oferecidas pelo PIBID desde 2007: 

 

[...] Direcionado inicialmente às Instituições Federais de Ensino Superior e 

atendendo 3.000 bolsistas em 2007, [...] o PIBID expandiu-se rapidamente, 

incluindo Universidades Públicas Estaduais, Municipais e Comunitárias, 

abrangendo todas as licenciaturas. Em 2012 chegou-se a 40.092 

Licenciandos Bolsistas, 3.052 Coordenadores de Área e 6.177 Professores 

Supervisores, num total de 49.321 bolsas.[...] Em 2014 envolve em torno de 

90.000 bolsistas entre todos os participantes, abrangendo perto de cinco mil 

escolas de Educação Básica, com participação de 284 instituições. 

 

No relatório da DEB citado anteriormente, vimos que foi “[...] com os primeiros 

resultados positivos, as políticas de valorização do magistério e o crescimento da demanda, a 

                                                           
11

 Dados encontrados no banco de notícias da Capes e disponíveis em http://www.capes.gov.br/educacao-

basica/capesPIBID 

2008 

43 
  

2010 

104 
  

2011 

146 

2012 

243 

2013 

284 
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partir de 2009, [que] o programa passou atender a toda a Educação Básica, incluindo 

Educação de jovens e adultos, indígenas, campo e quilombolas” (CAPES, 2012, p. 29). 

Canan (2012) atribui como um fator importante para essa aceitação o incentivo 

financeiro oferecido pelo PIBID a todos os envolvidos. 

Já em relação à maneira como o PIBID vem sendo conduzido, observamos que não se 

trata de um programa estático. Desde sua criação em dezembro de 2007, o PIBID passou por 

diversas modificações. Na próxima seção, apresentamos as alterações ocorridas no PIBID, 

quanto às finalidades e aos objetivos, com o intuito de mostrarmos de que modo essas 

alterações contribuem para o fortalecimento do Programa. Para isso, traçamos um 

comparativo entre o primeiro edital do PIBID (publicado em 12/12/2007 por meio da Portaria 

n° 38) e os demais.  

 

2.1 Finalidades, organização e objetivos do PIBID 

 

Elaboramos um quadro comparativo com as quatro Portarias, que instituíram o 

Programa, no intuito de facilitar a visualização das alterações relativas às finalidades e 

objetivos pelas quais o Programa passou desde sua criação em 2007 (Quadro 1). 
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Quadro 1: Comparativo finalidades do PIBID de acordo com Portarias e Decretos 

 

Fonte: Portaria nº 38, de 12/12/2007; Portaria nº 122, de 16/09/2009; Portaria nº 72m de 09/04/2010; Portaria nº 97, de 06/05/2010; Portaria nº 260, de 30/12/2010; Portaria nº 

39, de 25/03/2011; Portaria nº 227, de 17/11/2011; Portaria nº 64, de 15/05/2012; Portaria nº 165, de 12/11/2013; Portaria nº  90, de 16/07/2013; Portaria nº 96, de 18/07/2013; 

e Decreto nº 7.219, de 24/06/2010 (grifos nossos). 
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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 
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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 da 

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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Com relação à finalidade do Decreto nº 7.219, vimos no Relatório da DEB que 

 

[...] a substituição das portarias que regulamentavam o PIBID pelo Decreto 

7.219/2010 sinalizou a preocupação do Ministério da Educação com a 

institucionalização do programa e com sua consolidação e continuidade na 

agenda das políticas públicas educacionais. A proposta é a de que o PIBID, a 

exemplo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – Pibic, 

que valorizou a ciência nas universidades, seja uma política de Estado  

(CAPES, 2012, p. 30). 

 

Percebemos que havia uma intencionalidade em estruturar legalmente o PIBID. Com 

relação às finalidades do PIBID, notamos que houve alterações tanto no que se refere ao 

alcance do Programa (IES atendidas) quanto ao propósito do mesmo (finalidades). 

Inicialmente, a participação no PIBID estava facultada às IES federais. No ano seguinte 

(2009), incluiu a possibilidade de participação das IES estaduais, municipais, comunitárias 

sem fins lucrativos e para os Cursos de Licenciatura a distância. E com o Decreto nº 7.219, de 

24/06/2010, ampliou-se ainda mais esse alcance, como podemos verificar: 

 

[...] Art. 5° Poderão participar do PIBID as instituições de Educação superior 

previstas nos arts. 19 e 20 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que: 

I – possuam cursos de licenciatura legalmente constituídos e que tenham sua 

sede e administração no País; 

II – participem de programas de valorização do magistério definidos como 

estratégicos pelo Ministério da Educação; e 

III – mantenham as condições de qualificação, habilitação e idoneidade 

necessárias ao cumprimento e execução do projeto, no caso de sua 

aprovação. 

 

Vale ressaltar que, mesmo havendo legalmente oportunidade de participação no PIBID 

das IES públicas ou não, essa participação está condicionada à existência de edital que abra 

vaga para participação destas, como podemos verificar no artigo 19 da Portaria nº 96, de 

18/07/2013:  

[...] Art. 19. Pode participar do PIBID instituição habilitada de acordo com 

cada edital e que: 

I – possua curso de licenciatura legalmente constituído; 

II – tenha sua sede e administração no país; 

III – mantenha as condições de qualificação, habilitação e idoneidade 

necessárias ao cumprimento e execução do projeto, no caso de sua 

aprovação (grifo nosso).  

 

Logo após a publicação da Portaria nº 96, foi lançado, em 02/08/2013, o edital que 

possibilitou a participação das IES com fins lucrativos a participarem do PIBID. Estas 

deveriam atender as critérios citados anteriormente: 
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[...] IES privadas com fins lucrativos poderão apresentar proposta, desde que 

os cursos de licenciatura envolvidos no projeto possuam alunos regularmente 

matriculados e ativos no Programa Universidade para Todos (ProUni), em 

quantidade mínima para composição do Subprojeto (CAPES, 2013, p. 2). 

 

Em relação ao propósito inicial do Programa, observamos que formar professores para 

atuarem na Educação Básica trata-se de uma prioridade e constitui-se foco do PIBID. Nas 

Portarias seguintes e com a alteração da redação do projeto inicial, notamos a presença de 

metas mais abrangentes, mas não dicotômicas, com o projeto inicial, tais como: a valorização 

do magistério, a melhoria na qualidade  da formação inicial do futuro docente e a melhoria da 

Educação. 

Assim como as finalidades, os objetivos também passaram por alterações. No Quadro 

2, apresentamos o comparativo dos objetivos do PIBID. 
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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 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. 

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: Portaria nº 38, de 12/12/2007; Portaria nº 122, de 16/09/2009; Portaria nº 72, de 09/04/2010; Portaria nº 97, de 06/05/2010; Portaria nº 260, de 30/12/2010; Portaria nº 39, 

de 25/03/2011; Portaria nº 227, de 17/11/2011; Portaria nº 64, de 15/05/2012; Portaria nº 165, de 12/11/2013; Portaria nº 90, de 16/07/2013; Portaria nº 96, de 18/07/2013; e 

Decreto nº 7.219, de 24/06/2010 (grifos nossos). 

 

 

Quadro 2: Comparativo dos objetivos do PIBID por Portaria e Decretos expedidos 
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Tomando a primeira Portaria como referência, observamos que, quanto ao primeiro 

objetivo do Programa – “I- Incentivar a formação de professores para Educação Básica, 

especialmente para o Ensino Médio.” –, a modificação se deu em relação ao alcance do 

PIBID. Com o seu crescimento e fortalecimento, este passou a ser caracterizado como um 

programa de suporte à formação de forma mais abrangente, de modo que esse objetivo passou 

a ser: “incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação Básica”. 

Em relação ao segundo objetivo que se refere à “valorização do magistério”, vimos 

que ele se manteve da primeira Portaria até a atual (PORTARIA nº 96, de 18/07/13). 

Já o terceiro objetivo – “Promover a melhoria da Educação Básica” – se mantém com 

algumas alterações na redação até 09/04/2010, última vez que este aparece na Portaria nº 72. 

Toda referência à Educação Básica e à escola que fora feita após essa Portaria está 

relacionada ao “incentivo” à participação da escola pública no PIBID, desconsiderando de 

forma direta a possibilidade de melhorar a Educação Básica por meio do Programa, como 

pode ser visto nos grifos em vermelho.  

No quarto objetivo do PIBID, temos como finalidade a “articulação Universidade com 

a Escola básica”. Assim como o segundo objetivo (valorização do magistério), este se mantém 

com algumas complementações até a Portaria atual (grifo verde). 

O quinto objetivo tem em consideração a melhoria das ações acadêmicas vivenciadas 

pelo licenciando na Universidade. Esse objetivo também se mantém até a Portaria atual (grifo 

laranja). Um item que aparece na Portaria nº 122 (2009) e na Portaria nº 72 (2010), e que diz 

respeito ao desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem com a finalidade de 

“melhorar” o desempenho dos alunos das escolas públicas nas avaliações externas, foi 

excluído dos objetivos ainda no ano de 2010 pelo Decreto nº 7.219 (marcação na cor 

amarela). 

O sexto objetivo é apresentado em 24/06/2010 (Decreto nº 7.219), diz respeito à 

“articulação teoria x prática via PIBID” e se mantém até a última Portaria publicada (grifo 

roxo). 

O sétimo objetivo inserido na Portaria nº 96 (18/07/13) se refere à inserção mediada 

pela reflexão do licenciando no dia a dia da escola. Espera-se que o licenciando aprenda e se 

aproprie dos saberes próprios do ambiente escolar e da sala de aula.   

Observamos que, desde a primeira proposta, a aproximação da universidade com a 

escola já estava prevista, criando, dessa forma, possibilidades de se pensar um modelo de 

formação para os envolvidos, que passe pela experimentação, pela reflexão e pela 

investigação, de modo articulado com as práticas educativas desenvolvidas na escola. Vimos, 
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também, que o PIBID, da forma como está organizado, busca instituir um espaço onde o 

trabalho é coletivo (professores da Educação Básica, futuros professores, professores 

universitários) e compartilhado entre os que dele participam.  

Até este ponto, discutimos acerca das alterações ocorridas no PIBID em relação aos 

seus objetivos, à sua organização e ao alcance do Programa. Na próxima seção, mostraremos 

o que mudou em relação aos bolsistas. 
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Quadro 3: Comparativo dos critérios de participação dos bolsistas no PIBID 

 

 

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 97, de 
06/05/20

10 

 

Portaria nº 260, de 30/12/2010 

 

Portaria nº 96, de 18/07/2013 

B
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L
S

IS
T

A
S

 

B
o

ls
is

ta
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in
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ia

çã
o

 à
 d

o
cê

n
ci

a
  

Estar matriculado 
regularmente em 

Curso de 

Licenciatura; 
dedicar-se 

exclusivamente as 

atividades do 
PIBID; 

assinar declaração 

expressando 
interesse em atuar 

na Educação 

Básica pública 
Bolsa de 

R$300,00 

(validade de um 
ano) 

 

Mantém os 

requisitos anteriores 
e acrescenta: 

 

As atividades de 
iniciação à docência 

dos bolsistas devem 

ser realizadas 
exclusivamente na 

escola sendo 

proibida a realização 
de atividades 

administrativas ou 

operacionais na 
escola 

 

Estabelece carga 
horária mínima de 

30h mensais. 

Mantém requisitos anteriores 

Portaria nº38 e nº122 e 
acrescenta: 

 

As atividades do PIBID 
deverão ser cumpridas tanto 

em escolas com Índices de 

Desenvolvimento da Educação 
Básica - 

IDEB abaixo da média da 

região/estado quanto naquelas 
que tenham 

experiências bem sucedidas de 

trabalho pedagógico e de 
ensino aprendizagem, 

 

Mantém carga horária mínima 
de 30h mensais. 

Mantém requisitos 

anteriores 
Portarias anteriores 

e carga horária 

mínima de 30 h 
mensais 

Altera 

valor das 

Bolsas 

Acréscimos: 

I. ser brasileiro ou possuir visto 
permanente no País; II. estar 

regularmente matriculado em curso de 

licenciatura nas áreas abrangidas pelo 
PIBID; III. estar em dia com as 

obrigações eleitorais; IV. ser 

selecionado pelo Coordenador de 
Área do subprojeto; V. estar apto a 

iniciar as atividades relativas ao 

projeto imediatamente após ser 
aprovado pela CAPES.  Cabe aos 

bolsistas de iniciação à docência: 

(acrescenta) assinar Termo de 
Compromisso obrigando-se a cumprir 

as metas pactuadas pela IES no 

projeto e a devolver à CAPES 
eventuais benefícios recebidos 

indevidamente; V. apresentar 
formalmente os resultados parciais e 

finais de seu trabalho, divulgando-os 

na Instituição onde estuda e na escola 
onde exerceu as atividades, em 

eventos de iniciação à docência 

promovidos pela Instituição e em 
ambiente virtual do PIBID organizado 

pela CAPES. 

Mantém carga horária mínima de 30 
horas mensais 

Admite bolsista trabalhador e estabelece regras 

Detalhamento dos direitos e deveres dos bolsistas 
O item carga horária mínima só é abordado para o 

bolsista trabalhador, que deve oferecer no mínimo 32 

horas mensais para dedicação ao PIBID 
 

Bolsa é 
alterada 

para 

R$400,00 
 

Nesta 

portaria 
só foi 

abordado 

a 
alteração 

dos 

valores 
das 

bolsas. 

P
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Professor da rede 

pública de 

Educação Básica 
que tenha 

necessariamente  

prática de sala de 

aula - Bolsa de 

R$600,00. 

Não há redação 

sobre condições de 

participação do 
professor supervisor 

 

Não há alteração no 

valor das bolsas. 

Não há redação sobre 

condições de participação do 

professor supervisor 
 

Não há alteração no valor das 

bolsas. 

 

Não há redação 

sobre condições de 

participação do 
professor supervisor. 

Não há alteração no 

valor das bolsas. 

 

 

R$765,00 

 professores das escolas públicas 

estaduais, municipais ou do Distrito 

Federal. ser profissional do magistério 
da Educação Básica, em efetivo 

exercício, na rede pública; II. estar em 

exercício há pelo menos dois anos na 

escola vinculada ao projeto PIBID, 

preferencialmente com prática efetiva 

de sala de aula; apresenta atribuições 
detalhadas do supervisor.  

 

Especifica experiência mínima de dois anos no 

magistério na educação básica 
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Ser do quadro 

efetivo da 

instituição; 
ser, 

preferencialmente, 

docente do curso 
de Licenciatura; 

ter experiência de 

três anos no 
magistério 

superior 

Bolsa de 
R$1.200,00 

 

Mantém requisitos 

anteriores e 
acrescenta: 

Concessão de bolsa 

para professor 
coordenador de área 

e coordenador 

institucional 

Mantém requisitos anteriores 

 

Mantém requisitos 

anteriores 

 

 

R$1.400,

00 
coordena

dor de 

área  e  
R$1.500,

00  

coordena
dor 

institucio

nal 

 

Acrescenta o cargo de Coordenadores 

de Área de Gestão de Processos 
Educacionais; detalha atribuições de 

cada coordenador  e modifica 

condições de participação: 
I. ser docente pertencente ao quadro 

de carreira da Instituição; II. estar em 

efetivo exercício no magistério da 
educação superior; III. ser docente de 

curso de licenciatura; IV. ter 

experiência comprovada na formação 
de estudantes e na execução de 

projetos de ensino; e V. possuir 

experiência mínima de três anos no 
magistério superior. 

 

Possibilidade de mais de um coordenador de área com 

bolsa 

Acréscimos: 

 possuir título de mestre ou doutor; 

 pertencer ao quadro permanente da IES e, quando se 

tratar de instituição privada, ser contratado em regime 
integral ou, se parcial, com carga horária de, no mínimo, 

20 (vinte) horas semanais e, de preferência, não ser 

contratado em regime horista;  ministrar disciplina em 
curso de licenciatura da IES;  possuir experiência na 

formação de professores ou na execução de projetos de 

ensino, comprovada por pelo menos dois dos seguintes 
critérios: a) orientação de estágio em curso de 

licenciatura; b) curso de formação inicial e/ou 

continuada ministrado para professores da educação 
básica; c) coordenação de programas ou projetos de 

formação para o magistério na educação básica; d) 

experiência como docente ou na gestão pedagógica da 
educação básica; e) produção na área. possuir 

competência técnica compatível com a função de 

coordenador de projeto, bem como disponibilidade para 
dedicação ao programa;  não ocupar o cargo de reitor, 

vice-reitor, presidente, vice-presidente, pró-reitor ou 

qualquer outro cargo equivalente na IES. 
 

Fonte: Portaria nº 38, de 12/12/2007; Portaria nº 122, de 16/09/2009; Portaria nº 72, de 09/04/2010; Portaria nº 97, de 06/05/2010; Portaria nº 260, de 30/12/2010; Portaria nº 

39, de 25/03/2011; Portaria nº 227, de 17/11/2011; Portaria nº 64, de 15/05/2012; Portaria nº 165, de 12/11/2013; Portaria nº 90, de 16/07/2013; Portaria nº 96, de 18/07/2013; 

e Decreto nº 7.219, de 24/06/2010. (Grifos nosso) 
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Em relação aos bolsistas de iniciação à docência, a alteração mais significativa foi em 

relação à admissão de bolsista trabalhador. A partir da Portaria nº 96, de 18/07/2013, abriu-se 

a possibilidade de o estudante de licenciatura que trabalha participar do PIBID, desde que 

possa cumprir a carga horária de 32 horas mensais nas atividades do Programa e que não 

mantenha relações de trabalho com a IES participante e com a escola participante. A partir 

dessa Portaria, fica a IES proibida de restringir a participação do candidato à bolsa de 

iniciação à docência pelo fato de este possuir vinculo empregatício. Quanto ao professor da 

Educação Básica, notamos uma mudança em relação à experiência em sala de aula. No 

primeiro edital, ele deveria obrigatoriamente ter experiência. Já no último edital, mudou-se a 

redação, para “tenha preferencialmente prática em sala de aula”. Em relação ao professor da 

Universidade, além da concessão de bolsas para mais de um coordenador de área da mesma 

área, de acordo com o número de licenciandos atendidos, e a criação do cargo de coordenador 

de área de Gestão de Assuntos Educacionais houve alterações nos critérios de participação no 

PIBID. A partir da Portaria n°260 de 30/12/2010, exige-se experiência comprovada com 

formação de professores e com o desenvolvimento de projetos de ensino. Com a portaria n°96 

de 18/07/2013 verificamos um detalhamento maior desses critérios de participação no PIBID, 

como pode-se observar no Quadro 3 (acima. Essas alterações evidenciam o interesse da Capes 

em ter como coordenadores de área do PIBID, professores que tenham um histórico e 

experiência com a formação de professores. 

  

2.2 PIBID: bases legais 

 

Quais são as bases legais que dão ao PIBID condições de existência e que o diferencia 

de uma proposta de governo? Com base nesse questionamento, buscamos compreender, por 

meio das onze Portarias
12

 emitidas, o modo pelo qual o PIBID foi instituído legalmente. 

Como já dito anteriormente, o PIBID foi instituído por meio de uma Portaria em 2007, 

fortaleceu-se legalmente em junho de 2010 pelo Decreto nº 7.219, que estabelece que o 

PIBID é o programa responsável por fomentar a iniciação à docência, e se consolidou em 

abril de 2013 com a Lei nº 12.796, que altera o artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases, mais 

conhecida como LDB 9.394/96. Essas fundamentações dão legalidade para que o PIBID 

                                                           
12

 Portaria nº 38, de 12/12/2007; Portaria nº 122, de 16/09/2009; Portaria nº 72, de 09/04/2010; Portaria nº 97, de 

06/05/2010; Portaria nº 260, de 30/12/2010; Portaria nº 39, de 25/03/2011; Portaria nº 227, de 17/11/2011; 

Portaria nº 64, de 15/05/2012; Portaria nº 165, de 12/11/2013; Portaria nº 90, de 16/07/2013; Portaria nº 96, de 

18/07/2013; e Decreto nº 7.219, de 24/06/2010. 
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ocupe um lugar específico na formação inicial. Legalmente, é por meio dele que se dará o 

incentivo para a iniciação à docência. 

Figura 2: Bases legais do PIBID 

 

Fonte: Portarias relacionadas ao PIBID, Decreto nº 7.219, de 24/06/2010, e Lei nº 12.796, de 

04/04/2013.  

A partir da redação da Portaria n° 260, no artigo 1°, podemos ver explicitadas as bases 

legais do Programa: “[...] O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, 

doravante denominado PIBID, tem como base legal a Lei nº 9.394/1996, a Lei nº 12.796/2013 

e o Decreto nº 7.219/2010”. 

A seguir, traremos um levantamento das dissertações e teses que abordam a temática 

do PIBID na área de Matemática com intuito de mostrar a contribuição dessas produções para 

compreensão e avaliação do PIBID, evidenciar as experiências já desenvolvidas na área de 

Matemática no contexto do PIBID e, por fim, mostrar ao leitor de que forma o presente 

trabalho se encaixa no que até então fora produzido.  

 

2.3 Levantamento das dissertações e teses da área de Matemática que abordam a 

temática PIBID 

 

Como avaliar uma política pública educacional? “As diversas fontes mostram um 

excesso de discurso sobre o tema formação docente e uma escassez de dados empíricos para 

referenciar práticas e políticas educacionais” (ANDRÉ et al., 1999, p. 309).  

Essa é uma das conclusões feitas pelas autoras referenciadas no parágrafo anterior 

após levantamento das pesquisas feitas sobre o tema formação de professores no período de 

1990 a 1998. Tal conclusão nos motiva a prosseguir na investigação, pois entendemos que 

uma das contribuições deste trabalho está em registrar, organizar e analisar dados empíricos 

que poderão contribuir para futuras avaliações dessa política educacional voltada para 
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formação inicial, denominada PIBID. Assim como nós, outros autores têm se dedicado à 

investigação dessa temática com o intuito de evidenciar de que modo esse Programa contribui 

para o processo formativo daqueles que dele participam. Com o intuito de conhecer o que se 

tem pesquisado sobre o PIBID é que surge esta seção. Devido ao crescente número de 

trabalhos cuja temática é o PIBID, fizemos um recorte e apresentamos os trabalhos da subárea 

de Matemática, que foram desenvolvidos no contexto do PIBID e que estavam disponíveis 

para consulta no Banco de Teses da Capes no ano de 2013
13

. 

Pranke (2012), em seu trabalho de mestrado, parte da fala de sujeitos bolsistas do 

PIBID do edital 2007-2009 com o objetivo de analisar se as oficinas desenvolvidas no PIBID 

da área de Matemática da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) promoveram a 

autorregulação da aprendizagem e a formação docente dos bolsistas de Matemática. A autora 

infere, a partir dos dados, que os bolsistas desenvolveram ações que ela caracteriza como 

sendo colaborativas, organizaram estratégias de aprendizagem e adquiriram competências 

autorregulatórias para a realização do planejamento, da execução e da avaliação das oficinas 

de Matemática. Ela destaca a potencialidade do PIBID como espaço que possibilita o 

processo de reflexão sobre a prática desenvolvida. 

Já Tinti (2012), também numa pesquisa de mestrado, parte da explanação de três 

alunos do Curso de Licenciatura em Matemática da PUC/SP, na busca de uma compreensão 

maior da contribuição do PIBID no processo formativo desses sujeitos. Das falas dos sujeitos, 

o autor destaca sete contribuições do PIBID, a saber: (i) Conhecer a realidade escolar: 

estrutura, funcionamento e dinâmica; (ii) Trabalho colaborativo e vivência interdisciplinar; 

(iii) Parceria Universidade – Escola; (iv) Formação Inicial com vistas a minimizar o “choque 

com a realidade”; (v) Atratividade da carreira docente; (vi) Recursos Metodológicos no 

Ensino da Matemática; e (vii) Incentivo e inserção no universo da pesquisa científica.  

Assim, o autor chega ao final do trabalho com a percepção de que, dentre outras, as 

atividades desenvolvidas no PIBID pelos sujeitos investigados contribuíram para a superação 

de pré-conceitos negativos em relação ao sistema público de ensino e que essa vivência pode 

colaborar para a minimização do choque com a realidade vivenciada nos primeiros anos da 

atuação profissional.  

Largo (2013) em sua pesquisa de doutorado, busca, por meio dos depoimentos de 

estudantes – licenciandos em Matemática e bolsistas do PIBID da Universidade Estadual de 

                                                           
13

 A busca foi feita no decorrer do ano de 2013 e início de 2014 no Banco de Teses e Dissertações da Capes. 

Digitamos no campo busca a palavra “PIBID” e a partir dos resumos vistamos os sites das Universidades para se 

ter acesso ao trabalho  completo. Detalhamos mais esse processo no capítulo 3 – Percurso Metodológico.  
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Londrina (UEL) –, apresentar compreensões das relações estabelecidas com o ensinar, com o 

saber e com o aprender que os estudantes desenvolveram durante os dois anos de participação 

nesse Programa. Em seu trabalho, traz também discussões sobre a aprendizagem da docência 

no contexto PIBID. Em suas análises, dá destaque à decisão de um estudante em se manter na 

profissão docente por ter participado do PIBID, à valorização por parte dos estudantes dos 

saberes experienciais dos supervisores e ao PIBID como um momento de formação 

continuada para os estudantes que atuavam na docência; e para os que nunca haviam atuado 

como professores, como um momento para mobilizar e articular o seu saber-fazer.  

Nessa mesma direção, Gallego (2012) numa pesquisa de mestrado, propôs-se a 

responder à questão: quais são as contribuições de uma parceria entre universidade e escola 

para as práticas de ensino de Matemática nos anos iniciais? Para tanto, investigou oito 

sujeitos, sendo quatro destes  professoras das séries iniciais, bolsistas do PIBID, e quatro 

licenciandos também pertencentes ao Programa que acompanhavam essas professoras. Com o 

objetivo de conhecer o movimento de resistências e transformações nas culturas de uma 

escola, decorrentes do trabalho compartilhado no grupo, e identificar as reflexões produzidas 

pelas professoras sobre os processos de aprender a ensinar Matemática quando compartilham 

suas práticas no grupo, o autor utiliza, em sua coleta de dados, técnicas de observação e 

entrevista. Em sua análise, o destaque é dado ao trabalho em grupo, como possibilidade de um 

espaço reflexivo e para a apropriação dos conceitos matemáticos por parte das professoras 

envolvidas. 

Porto (2012) em sua pesquisa de mestrado, diferentemente dos trabalhos anteriores 

que partem da interação, da fala dos sujeitos, utiliza questionários e entrevistas 

semiestruturadas, na busca de compreender como o grupo de acadêmicos PIBID da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - FURG percebe sua atividade docente. Ex-

bolsista do PIBID, o autor, em suas análises, destaca a dinâmica de funcionamento do PIBID 

de Matemática da FURG, que trabalha com a elaboração de oficinas, evidenciando que essa 

ação contribui para a reflexão da prática docente tanto dos licenciandos como dos professores 

da escola básica e dos da Universidade, destacando a fase de planejamento dessas atividades, 

quando, segundo o autor, o trabalho é coletivo.   

Outro trabalho de mestrado cujo foco principal não é o PIBID, mas que busca 

responder, a partir de memoriais de formação, como se dá a constituição da identidade 

docente do professor de Matemática – e o PIBID aparece em suas constatações –, foi 

desenvolvido na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Rondonópolis, por 

Martins (2012). A autora constata que o processo de tornar-se professora de Matemática se dá 
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em movimentos alternados, por modelos de antigos professores e por outras formas de 

identificação, incluindo familiares e amigos, por reflexões sobre as práticas vivenciadas no 

PIBID e principalmente no estágio.  

Já Amâncio (2012) em sua pesquisa de mestrado, parte de uma proposta para iniciar o 

conteúdo de Probabilidade para o Ensino Médio que pudesse ser aplicada pelos licenciandos 

vinculados ao PIBID. A partir dela, busca identificar, via proposta criada, algumas das 

contribuições do PIBID na formação profissional dos licenciados em Matemática da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em suas análises, destaca como 

peculiaridade do PIBID o convívio contínuo do licenciando com toda a unidade escolar. 

Identifica a iniciação de um hábito investigativo e reflexivo sobre essa prática e sobre as suas 

próprias práticas, e a mobilização de conhecimento de conteúdo e de conhecimento 

pedagógico do conteúdo na elaboração das atividades no grupo de trabalho. 

Diante do exposto, podemos afirmar que todas essas produções nos auxiliam na 

compreensão do PIBID e apresentam resultados que as aproximam, pois todas evidenciam, 

mesmo quando não é o objetivo, as contribuições do PIBID na formação inicial daqueles que 

participam do Programa. O presente trabalho, como dito anteriormente, possui finalidades 

semelhantes. Investigamos um contexto, que é a subárea de Matemática da UFLA, e 

buscamos explorar o que é realizado dentro do grupo investigado e de que modo o que é 

realizado nesse contexto contribui para a formação inicial dos licenciandos que ali estão. 

Desse modo, conhecer o que fora produzido, as abordagens teórico-metodológicas adotadas 

em cada trabalho e as aproximações entre eles amplia nossa compreensão em relação à 

abrangência do Programa e à diversidade de estratégias formativas desenvolvidas no contexto 

formativo do PIBID, e chama-nos a atenção para a ausência de registros que mostrem as 

possíveis limitações do Programa. Dessa maneira, prosseguimos nossa investigação, tendo em 

consideração o que já fora produzido e atentando para a necessidade de um olhar cuidadoso 

sobre os dados que apontem as contribuições, quando houver, bem como as limitações.  
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CAPÍTULO 3 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O desafio do pesquisar no movimento é que o pesquisador não olha um 

tecido pronto; procura aproximar-se do movimento em que o tecido vai 

sendo feito. Mergulha na multiplicidade dos fios em movimento, buscando 

compreender a trama que vai sendo urdida (FONTANA, 2005, p. 72). 

  

 Neste capítulo, serão descritas as opções metodológicas adotadas na condução da 

pesquisa, destacando a fase de coleta de dados e as técnicas de coleta de dados utilizadas. Será 

detalhado o contexto no qual foi realizada a coleta de dados, de modo a explicitar quem são os 

participantes e como se deu a escolha destes. Também, será descrito o método escolhido para 

a análise dos dados, a fim de detalhar as etapas e a forma em que eles foram analisados . 

   

3.1 Da natureza da pesquisa 

  

Esta investigação ancora-se no paradigma qualitativo, pois partimos do pressuposto de 

que as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos, valores e que seus 

comportamentos têm um significado não imediato, que precisa ser investigado e 

compreendido a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1999) 

Portanto, o objetivo é ampliar a compreensão acerca dos significados produzidos pelo 

grupo investigado e verificar em que consistem esses significados, lembrando sempre que: 

 

[...] Em [uma] investigação qualitativa, uma das estratégias utilizadas baseia-

se no pressuposto de que muito pouco se sabe acerca das pessoas e 

ambientes que irão constituir o objeto de estudo. Os investigadores 

esforçam-se, intelectualmente, por eliminar os seus pré-conceitos. Seria 

ambicioso, da sua parte, preestabelecer, rigorosamente, o método para 

executar o trabalho. Os planos evoluem a medida que se familiarizam com o 

ambiente (BIKLEN; BOGDAN, 1994, p. 83).  

 

Sendo assim, optamos por um estudo de caso, que “consiste na observação detalhada 

de um contexto” (BIKLEN; BOGDAN, 1994, p. 89). O caso específico em observação é o 

subprojeto PIBID-Matemática da UFLA. Neste, “a abordagem qualitativa busca investigar e 

interpretar o caso como um todo orgânico, uma unidade em ação com dinâmica própria, mas 

que guarda forte relação como seu entorno ou contexto sociocultural” (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2009, p. 110-111). De acordo com Yin (2005, p. 32), viu-se que “o estudo de 
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caso é uma estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos, mas 

quando não se podem manipular comportamentos relevantes”. 

A maneira pela qual adentramos no contexto foi pela observação participante, pois 

vimos nesse caminho metodológico maior possibilidade de verificar, conforme nosso 

objetivo, em que medida o PIBID, como espaço formativo, com características diferenciadas 

desse mesmo espaço, oferecido nos cursos de Licenciatura, contribui para a formação inicial 

dos envolvidos. Esta forma de pesquisa é utilizada pela maioria dos pesquisadores 

qualitativos para recolha de dados. É um trabalho em que o pesquisador insere-se no mundo 

dos sujeitos de modo a diminuir o receio que esses possam ter com a presença do pesquisador 

e, assim, deixá-los à vontade para falar sobre o que estão acostumados a falar (BIKLEN; 

BOGDAN, 1994). 

 

3.2 As técnicas escolhidas para recolha dos dados 

 

3.2.1 O diário de campo da pesquisadora 

  

Como dito anteriormente, fomos ao encontro do movimento no seu acontecer, e a 

estratégia que se utilizou para tal foi a observação participante, muito utilizada nos trabalhos 

de campo (BIKLEN; BOGDAN, 1994). Participamos da vida dos sujeitos investigados de 

22/11/2013 a 21/05/2014. Esse participar se deu pela presença nas reuniões, pelos registros e 

gravações feitas, e pelas conversas na cantina e nos corredores. As anotações eram feitas no 

diário de campo da pesquisadora, seguindo as orientações vistas em Biklen e Bogdan (1994) 

quanto ao modo de registro e cuidados com o registro do que os autores denominam notas de 

campo. A seção 3.3 trará detalhes de como esses registros foram feitos, organizados e sua 

utilização na pesquisa, uma vez que essa não foi a única técnica de recolha de dados utilizada. 

 

3.2.2 O grupo de discussão 

 

Na proposta inicial, indicamos que as discussões diretas do grupo investigado com a 

pesquisadora dar-se-iam por meio de grupos focais. No decorrer das leituras, percebemos que 

o grupo de discussão com suas características se enquadraria melhor na proposta do trabalho. 

Essa técnica de coleta de dados, vista inicialmente na pesquisa realizada por Gatti e 

Barreto (2009, p. 21) sobre atratividade da carreira docente, define grupo de discussão como 

sendo 
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[...] 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 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 

(grifos nossos). 

 

O interesse era conhecer o pensamento do grupo e levantar as opiniões em um grupo 

com pessoas com características comuns. Essas características se encaixavam na proposta de 

trabalho, que é perceber em que medida o PIBID contribui para a formação inicial dos 

envolvidos. Essa percepção se daria a partir da fala dos sujeitos e de suas opiniões a respeito 

do Programa. O grupo investigado também possuía características comuns. Porém, o que 

determinou a escolha por esse método foi a leitura do artigo de Weller publicado em 2006, no 

qual a autora traz a diferenciação entre grupo focal e grupo de discussão, abordando as 

principais vantagens obtidas ao utilizar o grupo de discussão em grupos de jovens e 

adolescentes. Para Weller (2006, p. 247), “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”. 

Por meio dele, pudemos conhecer não apenas as experiências e opiniões dos 

entrevistados, mas as vivências coletivas de um determinado grupo (WELLER, 2006). Gatti e 

Barreto (2009, p. 22) acrescentam que, “embora os participantes construam o pensamento 

coletivo, ao estruturarem o discurso no grupo, as ideias ali formuladas refletem vivências 

anteriores que representam uma visão de mundo desse grupo”. 

Weller (2006) nos fornece orientações quanto à maneira pela qual o grupo de 

discussão deve ser conduzido. Dentre as orientações dadas, a autora explica que é necessária a 

elaboração de um tópico-guia. O tópico-guia refere-se a um conjunto de questões que sirvam 

de estímulo ao grupo para discutir o tema proposto. Não se trata de um roteiro que deve ser 

seguido à risca, mas sim de um roteiro com questões a serem respondidas com base num 

esquema perguntas-respostas estruturadas previamente. Weller (2006) também destaca que 

não há uma regra para a condução da discussão, mas que, ao elaborar o roteiro, alguns 

cuidados devem ser observados, tais como: a pergunta inicial, que deve ser a mesma para 
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todos os grupos; caso o grupo de discussão seja aplicado em mais de um grupo, a pergunta 

deve ser dirigida sempre ao grupo e não a uma pessoa em particular; iniciar a discussão com 

uma pergunta que estimule a participação e interação entre os integrantes; permitir que o 

grupo organize/ordene as falas; pensar em perguntas que gerem narrativas, e não descrição 

dos fatos; e permitir que a discussão seja conduzida pelo grupo, só intervir quando solicitado 

ou perceber que é necessário lançar outra pergunta para manter a interação do grupo. Weller 

(2006) sugere ainda que a segunda fase das perguntas deve servir para esclarecer questões que 

ficaram em aberto no primeiro momento de discussão e aconselha que a discussão seja 

finalizada com uma provocação.  

Gatti e Barreto (2009, p. 83), em seu roteiro, cujo objetivo era investigar a percepção 

dos jovens sobre ser professor, e os aspectos que se destacam para justificar a atração ou não 

da carreira docente, finaliza com a seguinte proposta de discussão: “Para sintetizar e encerrar 

a discussão, o que vocês acham/pensam da frase dita por um professor universitário do Rio de 

Janeiro: ‘Os jovens não querem ser professor hoje em dia”.  

Gatti e Barreto (2009) também sugerem que o roteiro seja dividido em três momentos, 

a saber: questões de aquecimento, questões centrais direcionadas ao objetivo da pesquisa e 

questões de encerramento. Com base nessas orientações, elaboramos nosso roteiro (Anexo 3) 

sem perder de vista nosso objetivo com a pesquisa. 

Nessa técnica de coleta de dados, sugere-se que seja elaborado um questionário de 

caracterização do grupo. Gatti e Barreto (2009) aconselham que esse questionário deve ser 

aplicado após o grupo de discussão, para que os participantes não preconcebam suas ideias na 

ocasião da discussão. Entendemos que tal cuidado pode minimizar a influência das respostas 

preconcebidas no grupo de discussão, mas que não impede que elas sejam alteradas (a partir 

das discussões feitas no grupo) e preconcebidas na ocasião do preenchimento do formulário. 

No presente trabalho, realizamos o grupo de discussão com dois grupos de 12 bolsistas de 

iniciação à docência cada. Os detalhes da aplicação constam na seção 3.4. A seguir, 

discutiremos sobre a utilização do questionário como técnica de coleta de dados. 

  

3.2.3 O questionário 

 

O questionário (Anexo 4) foi utilizado para caracterizar o grupo e para comparar as 

respostas escritas com os registros contidos no diário da pesquisadora decorrentes da 

observação participante e com as respostas obtidas nos grupos de discussão. O questionário 

foi elaborado com base nos dados obtidos na observação participante, por meio das notas de 
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campo, nas teorias outrora estudadas acerca da temática formação de professores, no contexto 

da formação inicial, e com base nas discussões presenciadas nos congressos em que o tema 

PIBID estava em pauta. As questões abertas buscavam respostas para a pergunta: como os 

licenciandos participantes do contexto formativo do PIBID/Matemática da UFLA percebem a 

contribuição do PIBID em seu processo de formação inicial? Elas também buscavam 

respostas para o que era feito no contexto observado. Já as questões fechadas buscavam 

caracterizar o grupo, quanto ao sexo e quanto à formação básica (se estudaram em escola 

pública ou não), e também buscavam confrontar as percepções
14

 obtidas pela pesquisadora no 

período da observação participante. Os detalhes da elaboração e aplicação estão detalhados na 

seção 3.4 

 Nas próximas subseções, descreveremos, de modo sucinto, como é a dinâmica de 

trabalho do PIBID na UFLA e, de modo mais detalhado, a dinâmica do subprojeto de 

Matemática, que é o caso que nos propomos a investigar.  

 

3.3 O contexto investigado  

 

3.3.1 O PIBID na UFLA 

 

Para a escrita desta subseção, apoiamo-nos na pesquisa desenvolvida por Mendes 

(2013), em que a autora discute a utilização de tecnologias no contexto do PIBID/UFLA e 

descreve, com base em entrevista com coordenadores, o contexto de criação do PIBID na 

UFLA e sua expansão até chegar à aprovação do primeiro projeto do subprojeto de 

Matemática.  

O PIBID iniciou-se na UFLA em 2008, atendendo inicialmente ao curso de 

Licenciatura em Química por ser esse o único a atender a todos os critérios estabelecidos pela 

Capes contidos na Portaria Normativa n° 38, de 12 de dezembro de 2007. 

Os demais cursos de Licenciatura presentes na UFLA não haviam passado pela 

avaliação do SINAES. Foi a partir do edital CAPES/DEB n° 02/2009, com a exclusão dessa 

exigência, que os demais cursos de Licenciatura foram incluídos, a saber: os cursos de 

Licenciatura em Matemática, em Física, em Ciências Biológicas e em Educação Física. 

Atualmente, o PIBID está presente em todos os cursos de Licenciatura presenciais da UFLA e 

no Curso à Distância de Pedagogia. Além dos citados, foram incluídos posteriormente os 
                                                           
14

 Apresentamos um quadro detalhado das percepções obtidas no período de observação participante na seção 

3.4, Figura (5). 
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cursos de Licenciatura em Filosofia, em Letras (Português), em Letras (Inglês), em Pedagogia 

e o PIBID Interdisciplinar .  

 

Figura 3: Cursos de Licenciatura atendidos pelo PIBID na UFLA 

  

Fonte: Relatórios da Capes
15

  

 

3.3.2 O subprojeto de Matemática da UFLA 

 

O subprojeto de Matemática (Anexo 1), inicialmente coordenado pelo professor Dr. 

José A. A. Andrade, foi de início constituído por três grupos de trabalho (GTs). Esses GTs 

atuavam em três escolas diferentes. Cada GT era composto por dois professores da UFLA, um 

professor da Educação Básica e seis licenciandos. Cada GT, além da responsabilidade de 

organizar as atividades a serem aplicadas na escola, de acordo com as necessidades da turma a 

ser acompanhada, também elaboravam projetos interdisciplinares a partir de um tema gerador 

                                                           
15

 disponível em: <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capesPIBID/PIBID> Acesso em: 

01 Jan 2015. 
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para atender às necessidades da escola. Paralelo às atividades, cada GT deveria estudar, 

planejar, analisar e elaborar narrativas sobre e acerca do trabalho produzido em sala de aula.  

Como visto anteriormente (Quadro 2), em julho de 2013, o PIBID passou por 

alterações em relação aos objetivos e às normas de atuação dos bolsistas, abrindo também 

possibilidades de ampliar o número de bolsistas, supervisores e coordenadores de área com 

bolsa.  

Nesse período, foi aberto um novo edital para envio de novos projetos pelas IES. O 

subprojeto de Matemática, agora sob a coordenação da prof. dra. Rosana Maria Mendes, 

enviou uma nova proposta
16

 de trabalho, mantendo a dinâmica de organização e de trabalho 

dos grupos. Cada grupo é composto por seis licenciandos e um professor da Escola Básica. A 

dinâmica de trabalho no novo edital continua voltada para as atividades relacionadas à 

regência, que inclui preparo e aplicação de atividades em sala de aula, e para pesquisa, 

relacionando a participação em palestras, leitura, reflexão e estudos téoricos. Os estudos 

teóricos nessa dinâmica de trabalho são voltados para um tema matemático escolhido pelos 

GTs, chamado de tema gerador.  

Para o ano de 2014, o tema escolhido foi Tratamento da Informação. A partir do 

estudo desse tema, os bolsistas de inciação à docência elaborariam, em conjunto com a 

professora da Educação Básica, atividades para serem aplicadas em sala de aula. As reuniões 

semanais são momentos em que o grupo planeja atividades para serem aplicadas em sala de 

aula, estudam, escrevem narrativas e discutem as práticas realizadas na escola. Além das 

reuniões semanais obrigatórias, os GTs reservaram dois dias em comum para as reuniões de 

estudo: quarta-feira e sexta-feira pela manhã (8 as 12h).  

Quanto às alterações, nesta nova etapa, observamos que dobrou o número de professor 

coordenador de área com bolsa, somando duas professoras. Aumentou o número de 

professores supervisores: no edital anterior eram três professores, no novo edital são quatro 

professores. E ampliou-se o número de escolas atendidas de três para quatro escolas. Com 

essa ampliação, o PIBID – UFLA da área de Matemática passa a atender ao segmento do 

Ensino Médio, sendo que dois GTs atuam no Ensino Fundamental e dois GTs atuam no 

Ensino Médio.  

Fazem parte do PIBID da área de Matemática aprovado no segundo edital: 24 

estudantes do curso de Licenciatura em Matemática, quatro professores supervisores que 

atuam na rede pública de Educação Básica, sendo dois do Ensino Fundamental e dois do 

                                                           
16

 Mais informações no Anexo 5. 
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Ensino Médio, e duas professoras coordenadoras de área, que atuam no Curso de Licenciatura 

em Matemática. Todos são bolsistas. Estes são divididos em quatro GTs. Dois atuam no 

Ensino Fundamental, coordenados pela profa. dra. Amanda Castro Oliveira e dois atuam no 

Ensino Médio, coordenados pela profa. dra. Rosana Maria Mendes.  

No edital anterior, os grupos reuniam-se toda sexta-feira sob a coordenação da profa. 

dra. Rosana Maria Mendes e atuavam apenas no Ensino Fundamental. Com o novo edital e a 

ampliação do projeto, cada grupo escolheu um dia da semana para se reunir. O grupo que atua 

no Ensino Fundamental, 12 alunos coordenados pela professora Amanda, reúne-se nas sextas-

feiras de 14 as 18h, e o grupo que atua no Ensino Médio, sob a coordenação da professora 

Rosana, reúne-se às segundas- feiras de 13h30 as 17h30. 

 

3.3.3 Quem são os licenciandos envolvidos na pesquisa? 

 

 Partindo da premissa de que em uma relação de trabalho como a observada, em que 

diferentes profissionais (professores da Educação Básica, professores da universidade) e 

futuros professores estão juntos, e considerando que essa é uma relação em que há troca de 

saberes, fez-se necessário considerar que “[...] qualquer tentativa para definir o saber faz 

surgir um sujeito que mantém com o mundo uma relação mais ampla do que a relação de 

saber (CHARLOT, 2000, p. 59)”. A partir dessas considerações, criamos esta subseção, com o 

objetivo de se fazer conhecer um pouco mais sobre os futuros professores observados no 

presente trabalho. 

 

Tabela 1: Quem são os licenciandos da pesquisa? 

Licenciando (a)
17

 O que esperava ao entrar no PIBID
18

 
Alice está há dois meses no PIBID e no 8° período do 

Curso. Sua forma de ingresso na Universidade foi via 

ENEM, sendo a Licenciatura em Matemática sua 

primeira opção de curso. Seu primeiro contato com a 

escola foi via estágio. Alice pretende atuar como 

professora.  

Oportunidade de atuar na escola mais ativamente, 

com o apoio de professores do ensino básico em 

conjunto com professores da Universidade. Além 

disso, esperava ter mais prática em elaborar planos 

de aula, contando com a supervisão de professores 

experientes que podem dar dicas e nos orientar com 

base no que vivem diariamente.  

Elaine está há nove meses no PIBID e no 4° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via PAS e sua primeira 

opção de Curso foi Engenharia Florestal. Seu primeiro 

contato com a escola foi via PIBID. Elaine pretende 

atuar como professora. 

Meu primeiro objetivo ao entrar no PIBID era 

decidir qual seria a minha decisão: continuar no 

curso ou não. Então, esse Programa foi fundamental 

para minha permanência no Curso. Eu esperava 

sentir um pouco mais com o ambiente escolar e 

                                                           
17

 Alguns nomes são verdadeiros, outros são fictícios, de acordo com a opção do licenciando. No questionário de 

caracterização, questionamos qual nome poderíamos utilizar na pesquisa: 57% deles optaram pelo nome 

verdadeiro, os demais sugeriram um nome, que nós utilizamos.  
18

 As falas foram transcritas conforme questionário. 
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acima de tudo trocar experiências com aqueles que 

já tinham vivenciado o que eu estava procurando no 

momento. 

Sandra está há dois meses e meio no PIBID e no 4° 

período do Curso. Sua primeira opção de Curso foi a 

Licenciatura. Seu primeiro conato com a escola foi via 

PIBID. Sandra pretende atuar como professora. 

Principalmente o contato com os alunos de Ensino 

Fundamental, mas também maneiras de ensinar a 

Matemática de forma diferente da tradicional. 

Álvaro está há dois meses no PIBID e no 4° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM e a 

Licenciatura não foi sua primeira opção. Seu primeiro 

contato com a escola foi via PIBID. Ainda não decidiu se 

quer atuar como professor. 

Algo que possa me mostrar um pouco mais sobre o 

aprendizado do meu curso e que me ajude a 

escolher ainda mais qual futuro quero pra minha 

carreira.  

Mônica está há nove meses no PIBID e no 8° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM e a 

Licenciatura não foi sua primeira opção. Seu primeiro 

contato com a escola foi via estágio. Mônica pretende 

atuar como professora. 

Eu esperava conseguir aplicar intensa e 

frequentemente a metodologia na perspectiva de 

resolução de problemas, porém entrei no PIBID em 

um momento em que o calendário tentava se ajustar 

por causa da greve. Acho que é devido a isso que 

lecionei e participei de aulas nessa perspectiva. Eu 

esperava também aprender a escrever melhor e isso 

estou alcançando aos poucos. 

Pedro está há dois anos no PIBID e no 7° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM, e sua 

primeira opção de Curso foi a Licenciatura. Seu 

primeiro contato com a escola foi via PIBID. Pedro 

pretende atuar como professor. 

Quando me inscrevi para a bolsa, minha expectativa 

era conseguir com essa oportunidade tentar 

construir minha postura de professor, aprender a 

como me comportar diante dos alunos e das 

situações diversas que podem ocorrer em uma sala 

de aula 

Jéssica está há dois meses no PIBID e no 4° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM e sua 

primeira opção de Curso foi a Licenciatura. Seu 

primeiro contato com a escola foi via PIBID. Jéssica 

pretende atuar como professora.  

Uma equipe empenhada com ideias inovadoras para 

educação matemática.  

Maria está há 2 anos no PIBID e no 9° período do Curso. 

Sua forma de ingresso foi via ENEM e sua primeira 

opção de Curso foi a Licenciatura. Seu primeiro contato 

com a escola foi via estágio e PIBID. Maria pretende 

atuar como professora. 

Aprendizado. Aprender a escrever artigos, preparar 

aula, planejar, replanejar, avaliar o que o aluno 

sabe, questioná-lo, como deve ser a atuação como 

professora dentro da sala de aula, entre outros. 

Renata está há nove meses no PIBID e no 5° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM e sua 

primeira opção de Curso foi a Licenciatura. Seu 

primeiro contato com a escola foi via PIBID.  Renata 

pretende atuar como professora. 

Sempre enxerguei o PIBID com outros olhos, tive 

amigos que já participavam deste projeto (só que 

por outros tipos de licenciatura), esperava encontrar 

mais conhecimento e outras pessoas que pensam 

como eu, que pretendem fazer a diferença na 

educação e na formação de outras crianças. 

Jean está há dez meses no PIBID e no 4° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM e sua 

primeira opção de Curso foi a Licenciatura. Seu 

primeiro contato com a escola foi via PIBID. Jean 

pretende atuar como professor. 

Experiências  relevantes para a formação docente. 

Carolina está há três anos no PIBID e no 10° período do 

Curso. Sua primeira opção de Curso foi a Licenciatura. 

Seu primeiro contato com a escola foi via estágio. 

Carolina pretende atuar como professora. 

Quando fiz a seleção para o Programa, primeiro 

pensei em desenvolver habilidades em sala de aula 

como docente. Aprender a estudar o conteúdo, 

preparar e aplicar atividades. 

Maraísa está há dez meses no PIBID e no 10° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM e sua 

primeira opção de Curso foi a Licenciatura. Seu 

primeiro contato com a escola foi via estágio. Maraísa 

pretende atuar como professora. 

Esperava aprender maneiras e habilidades no 

exercício da profissão de ser professor. 

 

 

Flávia está há três meses no PIBID e no 6° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM e sua 

primeira opção de Curso foi a Licenciatura. Seu 

primeiro contato com a escola foi via estágio.  Flávia não 

Uma forma de trabalhar a Matemática de um jeito 

diferente. 
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decidiu se pretende atuar como professora. 

Gisele está há um mês e meio no PIBID e no 4° período 

do Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM e sua 

primeira opção de Curso foi a Licenciatura. Seu 

primeiro contato com a escola foi via PIBID. Gisele 

pretende atuar como professora.. 

O que esperava está acontecendo, que é ter esse 

contato com a escola/alunos. Como o objetivo é de 

ser professor, então essa é uma experiência e tanto. 

Nilvana está há dois anos no PIBID e no 10° período do 

Curso. Sua primeira opção de Curso foi a Licenciatura. 

Seu primeiro contato com a escola foi via estágio. 

Nilvana pretende atuar como professora. 

Novas experiências e uma formação diferenciada, 

possibilitando desenvolver um trabalho voltado 

para as necessidades dos alunos e promovendo um 

ensino da Matemática prazeroso.  

Luiza está há um ano e quatro meses no PIBID e no 7° 

período do Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM e 

sua primeira opção de Curso foi a Licenciatura. Seu 

primeiro contato com a escola foi via projeto. Luiza 

pretende atuar como professora. 

Esperava encontrar a realidade da sala de aula e 

como ensinar, aprender e refletir sobre essa 

realidade enquanto futura professora. 

Loren está há três meses no PIBID e no 3° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM e sua 

primeira opção de Curso foi a Licenciatura. Seu 

primeiro contato com a escola foi via PIBID.  Loren 

pretende atuar como professora. 

Esperava compreender melhor a realidade que me 

espera 

Mariane está há 11 meses no PIBID e no 6° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM e sua 

primeira opção de Curso foi a Licenciatura. Seu 

primeiro contato com a escola foi via PIBID.  Mariane 

pretende atuar como professora. 

Eu esperava encontrar no PIBID apenas um contato 

com sala de aula e vi que ser professor vai muito 

além disso, uma vez que o envolvimento vai desde 

como desenvolver certas aulas, como se relacionar 

com os alunos até a forma como cada atividade é 

desenvolvida dependendo do andamento da turma, 

o que muda de uma classe para a outra. Vale ainda 

ressaltar que ser professor envolve um estudo 

contínuo dos assuntos da área da Matemática. 

Débora está há 11 meses no PIBID e no 6° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM e sua 

primeira opção de Curso foi a Licenciatura. Seu 

primeiro contato com a escola foi via PIBID.  Débora 

pretende atuar como professora. 

Contato com alunos, com a escola, saber de perto 

quais problemas que as escolas vêm enfrentando, o 

que poder fazer para melhorar, o que melhorou com 

o passar do tempo e sentir na pele o que é ser 

professor. 

Pedro está há quatro meses no PIBID e no 4° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM e sua 

primeira opção de Curso foi a Licenciatura. Seu 

primeiro contato com a escola foi via PIBID. Pedro 

pretende atuar como professor. 

Busquei uma formação inicial diferente de estágio 

em que só acompanhamos o professor 

Paula está há três meses no PIBID e no 5° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via PAS e sua primeira 

opção de Curso foi a Licenciatura. Seu primeiro contato 

com a escola foi via PIBID. Paula pretende atuar como 

professora. 

Ter vivência em sala de aula antes do estágio 

Daniel está há três meses no PIBID e no 5° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via PAS e sua primeira 

opção de Curso foi a Licenciatura. Seu primeiro contato 

com a escola foi via PIBID.  Daniel pretende atuar como 

professor. 

Um lugar onde me sentisse melhor como na sala de 

aula. Esperava estudos como temos hoje. 

Paulo está há três meses no PIBID e no 8° período do 

Curso. Sua forma de ingresso foi via ENEM e sua 

primeira opção de Curso foi a Licenciatura. Seu 

primeiro contato com a escola foi via PIBID.  Paulo 

pretende atuar como professor 

Aprender aplicar as metodologias de ensino que são 

relatadas durante o curso, ou seja, colocar em 

prática a teoria das  metodologias de ensino. 

 

Fonte: Questionários. 
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3.4 Detalhamento dos procedimentos de coleta, registro dos dados e dispositivo de 

análise 

 

Fui a campo entendendo que a fonte de dados seria o contexto no qual a situação 

emerge; ao encontro da situação no seu acontecer. O intuito era compreender os sujeitos 

envolvidos na investigação para, por intermédio deles, compreender também seu contexto, 

ciente de que “[...] não basta, [...], coletar dados; deve-se também saber exatamente o que se 

procura” (CHARLOT, 2000, p. 9). 

Assim, à medida que coletava os dados, primava pela compreensão e procurava as 

possíveis relações dos eventos investigados numa integração do individual com o social, de 

modo a perceber, por meio das falas, dos gestos, das posturas e das conversas informais, em 

que medida o PIBID contribui para a formação inicial dos envolvidos. 

Paralelamente, desenvolvemos uma pesquisa documental, a partir da produção 

científica publicada em livros, revistas da área educacional, dissertações e teses, buscando 

uma melhor compreensão do campo da pesquisa sobre a formação de professores e sobre a 

produção acadêmica acerca do PIBID. Para localizar as dissertações e teses cuja temática 

fosse o PIBID, recorremos ao Banco de Teses e Dissertações da Capes no dia 20 de março de 

2013. A pesquisadora digitou na busca a palavra PIBID e apareceram 20 trabalhos. Em um 

primeiro momento, foram lidos os resumos de todos, de modo a verificar se o PIBID 

constituía o objeto de estudo do trabalho ou se se tratava apenas de pano de fundo de alguma 

outra atividade desenvolvida. Após a leitura dos resumos, lia-se o trabalho na íntegra, 

buscando informações de modo a preencher o quadro a seguir: 

 

Quadro 4: Esquema utilizado para fichamento das leituras das teses e dissertações lidas 

Autor:  

 

Orientador:  

 

Instituição: 

 

Ano: 

 

Grau ( )M  ( ) D 

 

ESQUELETO 

Título:  

Foco da 

pesquisa 

Problema / 

Questão 

Objetivos 

 

 

Metodologia 

 

 

Resultados Conceitos 

abordados 

Referencial 

teórico 

 

Sujeitos 

 

Palavras-chave:  

Diferenciais 

  Fonte: elaboração nossa. 

 

 Durante esse período, pudemos conhecer, por meio dos trabalhos, outras experiências 

formativas via PIBID. Ao visitar os sites das universidades para fazer o download dos 
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trabalhos completos sobre PIBID, percebemos que havia um número significativo de 

trabalhos (dissertações e teses) que ainda não estavam no banco de dados da Capes
19

, o que 

tornou inviável a leitura na íntegra de todos os trabalhos produzidos de todas as áreas. 

Optamos, então, por focar nosso olhar nos trabalhos do PIBID da área da Matemática.  

Logo após, dedicamo-nos ao estudo do campo de formação inicial, de modo a focar na 

formação inicial do professor que ensina Matemática.  

Dessas leituras, foram surgindo questões que geraram novas leituras, tais como: o 

conceito de desenvolvimento profissional, a constituição da identidade docente e a 

aprendizagem da docência. Paralelamente às leituras e à coleta de dados, a pesquisadora 

participou dos principais congressos na área da Educação: ANPED/2013, ENALIC/2013 e 

Encontro Nacional de Formação de Professores, nos quais a temática PIBID esteve presente. 

Nos congressos, a pesquisadora pôde perceber o movimento no campo de pesquisas 

sobre PIBID, conhecer novas realidades de trabalho, ouvir relatos de pesquisas e de 

experiências de olhares diferentes – ora do professor universitário, ora do futuro professor, ora 

do professor da Educação Básica – e também pôde acompanhar as avaliações do PIBID, as 

lacunas, os avanços. Dessas observações, pode-se registrar, a partir dos trabalhos apresentados 

e das falas dos palestrantes, que:  

 

 o número de pesquisas sobre o PIBID tem crescido, bem como os objetos de pesquisa 

dentro dessa temática;  

 há uma significativa aprovação e uma aceitação do Programa por parte das 

Universidades;  

 há um reconhecimento da maioria dos participantes sobre a contribuição do PIBID para 

sua iniciação à docência;  

 existe a necessidade de se pensar em uma formação para o professor da Escola Básica, 

aproveitando o contexto formativo do PIBID;  

 as (não) possibilidades e (não) viabilidade de estender o Programa a todos os 

licenciandos é uma das limitações que frequentemente têm sido apontadas nos 

congressos sobre o Programa;  

 há um impacto do PIBID nas Universidades, colocando o estágio, bem como suas 

finalidades em questionamento; 

                                                           
19

 Ao visitar somente os sites vistos anteriormente  nos registros do Banco de Teses da Capes e encontrarmos 

nestes, novos trabalhos sobre PIBID, fizemos download  desses trabalhos e  os analisamos. Tal critério escolhido 

por nós , impossibilitou outros trabalhos como o de Mendes (2013) e Benites (2013) desenvolvidos em 

Universidades diferentes das que até a data da pesquisa tinham produzido acerca da temática PIBID,  fizessem 

parte dos nossos registros. 
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 há um aumento do número de trabalhos que discutem e apontam as contribuições do 

PIBID no processo de formação inicial/continuada;  

 há uma lacuna na produção acadêmica sobre o PIBID, evidenciando a ausência de 

trabalhos que detalham o processo, o dia a dia do PIBID, as dificuldades vivenciadas 

pelos envolvidos nas questões relacionais, pedagógicas, e como acontece esse processo 

de iniciação à docência.  

Tais observações contribuíram para a ampliação do conceito que a pesquisadora tinha 

do PIBID e para o redirecionamento do trabalho, pois havia no início (período de elaboração 

do projeto) dúvidas em relação ao objeto a ser investigado: bolsistas em atividades ou 

egressos? Observando as discussões e as lacunas nas produções citadas anteriormente, 

optamos por investigar bolsistas em atividade. O primeiro contato com o grupo ocorreu no dia 

22/11/2013, no Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) da UFLA, às 14h. Nessa data, 

ainda estava em vigor o edital anterior, de modo que havia apenas dois GTs, e estes atuavam 

no Ensino Fundamental. Com a boa receptividade do grupo, teve-se, assim, oportunidade de 

apresentar a nossa proposta de trabalho e de forma breve os objetivos da nossa pesquisa para 

o mesmo. A partir dessa data, a pesquisadora esteve presente com o grupo até a data de 

aplicação do grupo de discussão. Os dados coletados a partir do registro da pesquisadora nas 

reuniões foram utilizados para elaboração do grupo de discussão e para elaboração do 

questionário aplicado logo após a realização do grupo. 

As intenções iniciais era conhecer o contexto de trabalho do grupo, perceber as 

relações que ali eram estabelecidas, como dito anteriormente, e ver o movimento no seu 

acontecer. Nesse momento inicial no campo, a leitura do livro Investigação Qualitativa em 

Educação, de Biklen e Bogdan (1994), auxiliou em muitos sentidos. Um deles se refere ao 

modo como coletar e registrar os dados, pois, após acompanhar três reuniões, apenas 

gravando e registrando o que achava oportuno, ficava a sensação de que o que acontecia ali 

era sempre a mesma coisa. Essa situação, segundo Biklen e Bogdan (1994), é característica de 

investigadores iniciantes.  

Após a leitura do livro, a pesquisadora foi a campo com outro olhar, tendo em mente 

que “os detalhes específicos são pistas úteis para a compreensão do mundo dos sujeitos” 

(BIKLEN; BODGAN, 1994, p. 200). A cada reunião, a pesquisadora registrava os 

acontecimentos, os detalhes, as expressões e os enunciados que chamavam a atenção por de 

alguma forma se relacionarem com o objetivo da pesquisa. Assim, foi possível perceber a 

importância de, após cada reunião, digitar as notas de campo e lê-las novamente, buscando 

nelas um sentido, um significado. A cada releitura dos dados, a pesquisadora buscava 
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estabelecer ligações com os comentários que antes se fizeram no momento da coleta de dados 

e com a teoria que estava sendo lida. A partir dessas anotações, pôde-se elaborar o 

questionário de caracterização do grupo. A maior parte das questões do questionário surgiu 

das notas de campo outrora registradas, como a questão que segue, na qual foi pedido que os 

licenciandos bolsistas fizessem uma classificação de acordo com a percepção
20

 que cada um 

deles possuísse do PIBID em relação aos itens (Figura 4). 

Figura 4: Parte do questionário enviado aos sujeitos da pesquisa 

 

Fonte: elaboração nossa. 

Todos esses itens surgiram dos enunciados produzidos pelo grupo nas reuniões. 

Ocasionalmente, nas reuniões semanais, um ou outro dizia algo em relação ao PIBID. A 

pesquisadora anotou esses enunciados e utilizou-os no questionário com intuito de verificar 

em que medida aquele comentário representava um sentimento individual em relação ao 

PIBID e em que medida representava o pensamento do grupo. Como o interesse era perceber 

a opinião do grupo, achou-se pertinente fazer uma triangulação de fontes (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999), de modo a comparar as notas de campo com os 

registros feitos a partir do grupo de discussão e com as respostas dadas individualmente no 

questionário.  

A seguir, apresentamos a linha do tempo (Figura 5) referente às reuniões observadas e 

a percepção da pesquisadora em relação à observação feita em cada encontro. Ressaltamos 

que momentos informais também foram registrados (conversa na cantina, nos corredores etc.) 

e não constam na linha do tempo que segue.  

                                                           
20

 Percepção, neste estudo, é entendido na mesma perspectiva de Polenttini (1996) – como indicações 

(introspecções) que os licenciandos tem atualmente via reflexão sobre suas experiências presentes e passadas. 
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Figura 5: Linha do tempo das reuniões observadas com as percepções da pesquisadora em relação à observação feita 

 
Fonte: notas de campo da pesquisadora. 
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Esse período de observação deu-se da forma como evidenciam Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (1999, p. 166), quando afirmam que, “[...] na observação participante, o 

pesquisador torna-se parte da situação observada, interagindo por longos períodos com os 

sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação”. 

E a partir do momento em que se sente parte do contexto, tem-se maior liberdade com o 

grupo, de modo que, acostumando-se com a presença da pesquisadora, passaram a incluí-la 

em questões que eram pertinentes somente ao grupo.  

Sobre o momento de finalizar o período de observação, Biklen e Bogdan (1994, p. 

201) afirmam que “[...] chega-se a um ponto em que se têm dados suficientes para realizar 

aquilo que nos propusemos, e a explicação do porquê permanece vazia. É esse o momento de 

dizer adeus e de passar para a análise dos dados”. 

E assim foi feito. Após observações e um acúmulo de dados (gravações, notas de 

campo), optou-se por realizar o grupo de discussão. Como dito anteriormente, é uma técnica 

de coleta de dados que permite que se conheça o pensamento do grupo. As questões foram 

elaboradas seguindo a metodologia já citada e com o cuidado de que contemplassem as 

questões que ainda não haviam sido respondidas de forma clara ou que até o momento se 

tratava apenas de uma observação individual. Como o interesse era o coletivo, o grupo de 

discussão auxiliaria na percepção do que ele pensa , e também na triangulação de fontes, feita 

no momento da análise. Após autorização das professoras responsáveis pelos grupos, a 

pesquisadora realizou dois grupos de discussão. Ela solicitou às professoras da Universidade e 

às professoras da Escola Básica que se retirassem. A conversa aconteceu no mesmo ambiente 

de reuniões do grupo e estavam presentes os licenciandos bolsistas e a pesquisadora, sendo 

que, no primeiro dia de conversa, participou o grupo do Fundamental II, composto por 12 

licenciandos bolsistas, e, no segundo dia de discussão, participou o grupo do Ensino Médio, 

composto por 12 licenciandos bolsistas. Após a coleta de dados e agradecimentos, todos 

foram avisados que receberiam por email um questionário que seria utilizado para caracterizar 

o grupo. Para envio do questionário, contou-se com o programa Google Drive. Nessa 

plataforma, a pesquisadora elaborou o questionário, enviou-o ao grupo e recebeu na 

plataforma do Google as respostas (Figura 6). 
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Figura 6: Resumo das respostas apresentadas em forma de gráfico pelo Google Drive 

 

 

Fonte: email da pesquisadora  

 

O programa Google Drive também oferece um controle do número de respostas por 

dia (Figura 7). 

 

Figura 7: Controle diário de respostas ao questionário de caracterização do grupo 

 

 

 

Fonte: email da pesquisadora 

Como se pode observar na Figura 7, nem todos responderam de imediato. Foi 

necessário lembrá-los, via email, pessoalmente, via mensagem nas redes sociais, a fim de 

mailto:stefaniaefigeniaiza@gmail.com


76 
 

termos 100% dos questionários preenchidos para então caracterizarmos o grupo. Iniciamos o 

envio do questionário no dia 21 de maio de 2014. Dois meses depois, 21 de julho de 2014, 

ainda faltavam dois questionários a serem preenchidos. Após o grupo de discussão, optamos 

por finalizar a observação participante e partimos para a escrita e o registro do que até então 

fora feito.  

 

3.4.1 A análise de conteúdo como metodologia de análise de dados 

 

Os fragmentos selecionados juntam-se como as 

pedras de um quebra-cabeças, produzindo uma 

imagem de conjunto, que segue a lógica dos 

recortes estabelecidos pela leitura do pesquisador, 

dirigida pela explicação que pode ser retirada dos 

dados (FONTANA, 2005, p. 47). 

 

Nesta seção, descreveremos o modo como os dados foram organizados. 

Apresentaremos as fases de organização desses dados, detalhando o processo. Traremos o que 

se obteve da leitura flutuante dos dados, a maneira e os critérios utilizados para escolha dos 

dados a serem utilizados e, por fim, as categorias que emergiram dos dados.  

A Análise de Conteúdo (AC) é considerada uma das principais técnicas no universo 

das pesquisas qualitativas (BENITES; CYRINO; BENITES, 2014, p. 1791). No presente 

trabalho, parte-se das orientações do referencial proposto por Laurence Bardin e amplia-se a 

compreensão quanto ao modo de utilizar essa técnica em outros autores (MENDES, 2013; 

BENITES et al., 2014 ).  

Para Bardin (2009), a AC possui duas funções: a primeira, denominada função 

heurística, consiste em explorar o conteúdo e descobrir novos elementos, “ver o que dá” (p. 

31). A segunda diz respeito ao aparecimento das hipóteses que servem de diretrizes para o 

encaminhamento da pesquisa. Esta é denominada de administração da prova. 

Trata-se de uma técnica que busca a “superação da incerteza”, pois desconsidera a 

“ilusão da transparência” (BARDIN, 2009, p. 30) e tenta afastar-se dos perigos da 

compreensão espontânea. Com uma postura de desconfiança, leva o pesquisador a questionar-

se a respeito dos dados brutos coletados. A leitura feita é válida? Pode ser generalizada? A 

AC também busca “o enriquecimento da leitura”, pois instiga o pesquisador a uma leitura 

cuidadosa dos dados, leitura essa atenta aos conteúdos e estruturas que confirmam o que se 

quer demonstrar e atenta também aos elementos capazes de conduzir a uma descrição de 

procedimentos que outrora não eram compreensíveis. 
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Assim, Bardin (2009) define AC como sendo 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (p. 44). 

 

Pontua-se que a AC deve passar pelas seguintes fases, na respectiva ordem: a pré-

análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. Tais etapas facilitam a 

manipulação dos dados qualitativos, que se revelam em grande densidade de informações e 

significados.  

Com os dados em mãos (gravações, transcrições dos grupos de discussão, 

questionários respondidos, notas de campo), inicia-se a primeira fase, denominada de pré-

análise. Trata-se, conforme Bardin (2009, p. 121), de 

 

[...] uma fase de organização propriamente dita. Corresponde a um período 

de intuições, mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as 

ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do 

desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise. 

 

É nessa fase que se escolhem os documentos a serem submetidos à análise, formulam-

se as hipóteses e objetivos e elaboram-se indicadores que irão fundamentar a interpretação 

final. 

Para tanto, Bardin (2009) sugere que se faça a leitura flutuante dos dados, a fim de 

conhecer o documento, fazer anotações e obter algumas impressões e, posteriormente, a 

escolha dos documentos que serão submetidos à análise – o corpus.  

Observando as regras apresentadas por Bardin (2009), referentes ao modo como os 

documentos devem ser escolhidos para compor o corpus, procedemos à escolha destes. 

Bardin (2009) apresenta três regras a serem consideradas: 

 regra da exaustividade: “uma vez definido o campo do corpus [...] é preciso ter-se em 

conta todos os elementos desse corpus” (BARDIN, 2009, p. 122-123).  

Tínhamos em mãos todos os questionários respondidos, todas as notas de campo 

referentes aos dias observados e a transcrição dos dois grupos de discussão que, apesar de 

terem sido realizados em datas diferentes, seguiram a mesma dinâmica de aplicação.  

Entendemos nesse momento da pesquisa que o corpus estava consistente. 
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 Regra da representatividade: “[...] a análise pode efetuar-se numa amostra desde que o 

material a isso se preste. A amostragem diz-se rigorosa se a amostra for uma parte 

representativa do universo inicial” (BARDIN, 2009, p. 123). 

Em nosso estudo, não trabalhamos com amostragem por se tratar de um universo em 

que fora possível trabalhar com todos os participantes, que totalizaram 24 licenciandos 

bolsistas do PIBID da subárea de Matemática da UFLA.  

 Regra da homogeneidade: “os documentos retidos devem ser homogêneos, quer dizer, 

devem obedecer a critérios precisos de escolha e não apresentar demasiada 

singularidade fora destes critérios de escolha” (BARDIN, 2009, p. 124). 

Aos rever os critérios e a maneira como nossos dados foram coletados, constatamos 

que atendem a essa regra, pois fora enviado (via Google drive) o mesmo questionário a todos, 

as notas de campo foram registradas em todos os dias de observação e os dois grupos de 

discussão realizados com grupos diferentes (12 alunos em cada grupo) foram orientados pelo 

mesmo roteiro. 

 Regra da pertinência: “[...] os documentos retidos devem ser adequados, enquanto 

fonte de informação, de modo a corresponderem ao objetivo que suscita a análise” 

(BARDIN, 2009, p. 124).  

Nossos documentos atendem a essa regra. Na leitura flutuante, pudemos perceber que 

os dados oriundos das notas de campo, dos grupos de discussão e dos questionários estão 

alinhados com o objetivo da pesquisa e com a questão que norteia a mesma. 

No Quadro 5, apresentamos os documentos que compuseram o corpus da pesquisa. 
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Quadro 5: Documentos que compuseram o corpus da pesquisa 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração nossa. 

 

Após essa etapa denominada por Bardin (2009, p. 127) de pré-análise, partimos para a 

fase de exploração do material: “[...] esta fase, longa e fastidiosa, consiste essencialmente em 

operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas”.  

Nosso objetivo nessa fase consistiu em buscar em nossos dados o significado dado 

pelos envolvidos no estudo do corpus da pesquisa. Atentamos para a contagem de ideias 

repetidas, para a enumeração de ideias que aparecem mais de uma vez e àquelas que são 

ausentes, a fim de apresentar categorias que são comuns e também díspares (BENITES et al., 

2014). 

Assim, pudemos, a partir das leituras e releitura cuidadosa do material (transcrição dos 

grupos de discussão, notas de campo e questionários de caracterização), elencar o que Bardin 

(2009, p. 131) chama de unidades de registros ou temas. De acordo com ele, “[...] o tema é a 

unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos 

critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura”.  

Nesse processo inicial, registramos 35 temas, que, assim como Mendes (2013), 

chamamos de “temas iniciais”. Após inúmeras leituras, anotamos o significado contido nas 

falas transcritas (Figura 8). 

 

Documentos selecionados para constituição do corpus 

Instrumento 

 
Recurso 

utilizado para 

registro 

Atividade desenvolvida 

pela pesquisadora para 

obter registro 

Quantidade de 

registro coletado 

Notas de 

campo 

Caderno de 

campo 

Gravação do 

áudio – tablet 

Observação participante: 

participação nas reuniões 

semanais. 

Cerca de 10 folhas 

 

 

Grupos de 

discussão 

Gravação do 

áudio em tablet e 

notebook 

Grupo de discussão com 

os dois grupos 

participantes da pesquisa 

em datas diferentes 

Cerca de duas horas 

de gravação – 

transcrição de 30 

folhas 

Questionários Google drive Questionário de 

caracterização do grupo 

enviado por email a todos 

os participantes do grupo 

de discussão 

Cerca de 10 folhas 

de transcrição de 

dados 
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Figura 8: Fase de exploração do material, temas iniciais 

 

 Fonte: elaboração nossa. 

 

Assim, elencamos 35 temas (Quadro 6). 

 

Quadro 6: Unidades de Registro – Temas iniciais 

1 Atuação da professora supervisora 

2 Atuação da professora coordenadora 

3 Atuação dos licenciandos no PIBID 

4 Organização da dinâmica de trabalho no PIBID – Matemática/UFLA 

5 Socialização das atividades realizadas e aplicadas na escola 

6 Momentos de estudos 

7 Escrita no PIBID 

8 Aproximação do ambiente escolar via PIBID desde os primeiros períodos  

9 Aproximação e vivência no ambiente escolar por meio de elaboração e aplicação de 

atividades e por meio de acompanhamento semanal em sala de aula. 

10 Vivência no planejamento e execução de projetos  

11 Estudos orientados e direcionados às atividades a serem aplicadas na escola 

12 Aprendizagem de metodologias de ensino  

13 O desenvolvimento de habilidades para ser professor 
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14 Diferenças entre a experiência de aprender a ser professor no PIBID e no estágio 

15 Aprendizagem da docência no PIBID (expectativas) 

16 Aprendizagens de conhecimentos matemáticos e pedagógicos no ambiente do PIBID 

17 Relação PIBID x estágio 

18 Sentimentos em relação à aceitação do PIBID pela escola 

19 Papel da família na Educação 

20 A influência da Lei no exercício da docência 

21 O papel do Conselho Tutelar 

22 A violência na escola e na sala de aula 

23 Respeito 

24 O professor como mediador 

25 O professor como um profissional em constante necessidade de formação 

26 Dimensões da ação docente 

27 O currículo e a ação do professor 

28 O desinteresse dos alunos  

29 O número de alunos em sala de aula 

30 A carga horária da disciplina Matemática 

31 Mudança de concepção acerca do “professor” 

32 Contribuição do PIBID para permanência no curso de licenciatura 

33 Reflexões sobre as contribuições do processo de leitura e escrita desenvolvidos no 

ambiente do PIBID/UFLA  

34 Aperfeiçoamento profissional 

35 O PIBID como diferencial na formação dos que dele fazem parte 

36 Relação teoria e prática 

Fonte: dados compostos pelos registros das notas de campo, grupos de discussão e resposta 

dada nos questionários 

 

A seguir, agrupamos esses temas iniciais, buscando constituir o que Bardin (2009, p. 

133) chama de Unidades de Contexto ou Eixos Temáticos. A unidade de contexto 

  

[...] serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e 

corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões, [...], são ótimas 

para que se possa compreender a significação exata da unidade de registro.  
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 No Quadro 7, apresentamos os seis eixos temáticos produzidos por nós ao 

organizarmos os temas iniciais. 

Quadro 7: Eixos temáticos – Unidades de contexto 

1 Dinâmica de atuação dos envolvidos no PIBID – Matemática/UFLA    

2 Dinâmicas formativas desenvolvidas no contexto PIBID – Matemática/UFLA   

3 Reflexões sobre as contribuições  das dinâmicas formativas desenvolvidas no  contexto do 

PIBID – Matemática/UFLA para a formação inicial 

4 Relação PIBID X Estágio 

5 Reflexões sobre a complexidade da ação docente e sobre os desafio de ser professor hoje 

6 Percepção dos envolvidos em relação as contribuições do PIBID 

Fonte: dados compostos pelos registros das notas de campo, grupos de discussão e resposta 

dada nos questionários 

 

Como dito anteriormente, em nossa pesquisa, utilizamos mais de um instrumento de 

coleta de dados e, “[...] quando buscamos diferentes maneiras para investigar um mesmo 

ponto, estamos usando uma forma de triangulação” (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 173). A triangulação utilizada por nós foi a de métodos com 

o intuito de comparar os dados coletados na observação participante com os dados coletados 

nos dois grupos de discussão realizados e com os dados coletados por meio do questionário 

enviado a todos os participantes do grupo de discussão após a realização do mesmo. Nosso 

próximo passo foi observar os questionários. Como dito anteriormente, o questionário 

aplicado continha questões abertas e fechadas. As questões abertas totalizavam quatro, sendo 

elas: 

Quadro 8: Questões abertas contidas no questionário e motivo da inserção 

QUESTÃO OBJETIVO 

Em que momento decidiu ser professor? Essa questão foi inserida, pois, durante o período de 

observação participante, foi possível registrar relatos de 

licenciandos dizendo que foi no PIBID que decidiram ser 

professor. Interessava-nos quantificar essa informação. 

Como você diferencia o PIBID do estágio 

supervisionado? 

A relação PIBID x estágio também foi recorrente no 

período de observação. Interessava-nos saber o que esses 

licenciandos observados consideravam como diferencial 

no PIBID. 

O que esperava encontrar quando chegou 

ao PIBID? 

Esta questão foi inserida para que pudéssemos verificar a 

expectativa desses licenciandos ao concorrerem a vaga 

para estar no PIBID. 

Fale um pouco sobre como você vê o 

PIBID e de que forma esse Programa 

contribui para sua formação como 

professor de Matemática.  

Esta questão foi considerada por nós como central, pois a 

inserimos com o intuito de registrar as percepções sobre 

o PIBID em relação à formação dos envolvidos nesse 

contexto formativo. 

Fonte: questionário 
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Verificamos que em todos os registros os eixos temáticos elencados foram 

identificados. Em um dos registros, foi observado um tema ainda não abordado anteriormente 

(como fala de algum participante e de forma direta) e que diz respeito à contribuição do 

PIBID no processo de desenvolvimento profissional no período da formação inicial. Consta 

no registro: 

[...] acredito que a participação no PIBID é uma maneira de dar início ao aperfeiçoamento profissional 

ainda na graduação. 

 

Após esse processo de triangulação de métodos e observação das orientações contidas 

em Bardin (2009) e nos trabalhos de Mendes (2013) e Benites et al. (2014), elaboramos um 

quadro contendo os temas iniciais, os eixos temáticos e as categorias de análise. 

 

Quadro 9: Temas iniciais, eixos temáticos e primeira categoria de análise 

 

CATEGORIA EIXO TEMÁTICO TEMAS INICIAIS 

 

 

Aprendizagem da 

docência no 

contexto PIBID – 

Matemática/UFLA 

 

Dinâmica de atuação do 

Grupo PIBID – 

Matemática/UFLA 

Organização da dinâmica de trabalho no 

PIBID – Matemática/UFLA  

Atuação da professora coordenadora 

Atuação dos licenciandos no PIBID 

Atuação da professora supervisora 

 

 

 

 

 

 

Dinâmicas formativas 

desenvolvidas no 

contexto PIBID – 

Matemática/UFLA    

 

 

 

Momentos de estudos 

Socialização das atividades realizadas e 

aplicadas na escola 

Escrita no PIBID 

Aproximação do ambiente escolar via 

PIBID desde os primeiros períodos do 

Curso de Licenciatura 

Aproximação e vivência no ambiente 

escolar por meio de elaboração e aplicação 

de atividades e por meio de 

acompanhamento semanal em sala de aula. 

Vivência no planejamento e execução de 

projetos  

Estudos orientados e direcionados às 

atividades a serem aplicadas na escola  

 

Relação PIBID x 

estágio 

Diferenças entre a experiência de aprender 

a ser professor no PIBID e no estágio 

Sentimentos em relação a aceitação do 

PIBID pela escola 

 

Fonte: dados compostos pelos registros das notas de campo, grupos de discussão e resposta 

dada nos questionários. 
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Quadro 10: Temas iniciais, eixos temáticos e segunda categoria de análise 

 

CATEGORIA EIXO TEMÁTICO TEMAS INICIAIS 

 

Reflexões sobre 

a prática 

docente e o “ser 

professor” 

 

Reflexões sobre a 

complexidade da 

ação docente e sobre 

os desafios de ser 

professor hoje 

 

 

Papel da família na Educação 

A influência da Lei no exercício da docência 

O papel do Conselho tutelar 

A violência na escola e na sala de aula 

Respeito 

O professor como mediador 

O professor como um profissional em constante 

necessidade de formação 

Dimensões da ação docente 

O currículo e a ação do professor 

O desinteresse dos alunos  

O número de alunos em sala de aula 

A carga horária da disciplina de Matemática 

 

Fonte: dados compostos pelos registros das notas de campo, grupos de discussão e resposta 

dada nos questionários 

 

 

Quadro 11: Temas iniciais, eixos temáticos e terceira categoria de análise 

 

CATEGORIA EIXO TEMÁTICO TEMAS INICIAIS 

Reflexões acerca da 

contribuição do 

PIBID na formação 

dos envolvidos 

Percepção dos envolvidos em 

relação as contribuições do 

PIBID para seu processo de 

formação inicial 

 

Mudança de concepção acerca do 

“professor” 

Contribuição do PIBID para 

permanência no curso de 

licenciatura 

Reflexões sobre as contribuições do 

processo de leitura e escrita 

desenvolvidos no ambiente do 

PIBID/UFLA  

Aperfeiçoamento profissional 

O PIBID como diferencial na 

formação dos que dele fazem parte 

Reflexões sobre as dinâmicas 

formativas desenvolvidas no  

contexto do PIBID – 

Matemática/UFLA  

Aprendizagem da docência no 

PIBID – expectativas  

Aprendizagem de metodologias de 

ensino  

O desenvolvimento de habilidades 

para ser professor 

Aprendizagens de conhecimentos 

matemáticos e pedagógicos no 

ambiente do PIBID 

Relação teoria x prática  

Fonte: dados compostos pelos registros das notas de campo, grupos de discussão e resposta 

dada nos questionários 
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Organizamos os dados e, 

 
[...] montado, o quebra-cabeças congela, tanto a configuração obtida quanto 

o movimento em que as peças se articulam. Movimentar as peças articuladas 

desarruma, desmonta o quebra-cabeças, e uma outra configuração só se 

forma com outros recortes e outros modos de articulação em um outro 

quebra-cabeças (FONTANA, 2005, p. 47). 

 

        No capítulo que segue, procuramos por esses “novos recortes” e por “outros modos” de 

articular nossos dados buscando a montagem de outro quebra-cabeça.  
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CAPÍTULO 4 –  APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA: UM OLHAR PARA AS 

PRÁTICAS FORMATIVAS DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO DO PIBID – 

MATEMÁTICA/UFLA 

 

Em outras palavras, se é verdade que a experiência do trabalho docente exige 

um domínio cognitivo e instrumental da função, ela também exige uma 

socialização na profissão e uma vivência profissional através das quais se 

constrói e se experimenta pouco a pouco uma identidade profissional, onde 

entram em jogo elementos emocionais, relacionais e simbólicos que 

permitem que um indivíduo se considere e viva como um professor e 

assuma, assim, subjetivamente e objetivamente, o fato de fazer carreira no 

magistério (TARDIF; RAYMOND 2000, p. 239). 

 

Este capítulo foi construído em função dos nossos objetivos de conhecer a dinâmica de 

trabalho do grupo do subprojeto PIBID da área de Matemática da UFLA, de modo a 

identificar como se dá a aprendizagem da docência no contexto observado e analisar as 

reflexões produzidas pelos licenciandos sobre a experiência de constituir-se profissionalmente 

no contexto PIBID/UFLA e com o objetivo de responder a questão que orienta nosso 

trabalho: que dinâmicas formativas são desenvolvidas no contexto do PIBID – 

Matemática/UFLA e como os licenciandos percebem a contribuição desse espaço formativo 

em sua formação inicial? 

 Dessa forma, buscamos discutir os dados da pesquisa à luz dos conceitos teóricos já 

pontuados anteriormente.  

Dividimos o capítulo em seções e subseções. As seções referem-se às categorias que 

emergiram dos dados e as subseções referem-se aos eixos temáticos ligados a essas 

categorias. 

 

4.1  Aprendizagem da docência no contexto PIBID – Matemática/UFLA    

 

O meu primeiro contato com o grupo ocorreu no dia 22/11/2013 no 

Laboratório de Matemática às 14h. [...] Neste dia, parte do grupo estava 

organizando uma atividade para ser aplicada na escola e a professora da 

escola básica e um licenciando, que conheci neste dia, estavam discutindo, 

procurando respostas para uma definição que eles estavam em dúvida: se o 

quadrado pode ser considerado um trapézio. Eles estavam com vários livros 

na mesa analisando as definições apresentadas nos livros. [...] Esta discussão 

entre licenciandos e professora da Educação Básica me chamou a atenção, 

pois não estavam simplesmente selecionando exercícios para a montagem de 

uma sequência didática, estavam investigando os conceitos, discutindo sobre 

esses conceitos. Cada um colocando seu ponto de vista e confrontando suas 

concepções com as definições postas nos livros (Nota de campo n. 1, de 

22/11/2013). 
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A partir da análise das respostas contidas nos questionários, nos grupos de discussões 

e nas notas de campo, pudemos conhecer o grupo e sua dinâmica de trabalho: registramos o 

que fazem quando se reúnem na Universidade, o que fazem quando vão à escola, como se dá 

a relação entre os diferentes profissionais que fazem parte do PIBID investigado, o tipo de 

relação estabelecida entre os integrantes, o dia a dia das reuniões, as dinâmicas formativas 

realizadas, a percepção desses futuros professores em relação as dinâmicas formativas que são 

vivenciadas no contexto do PIBID– Matemática/UFLA; enfim, vimos como aprendem a ser 

professor nesse contexto.  

Considerando o cenário atual de desvalorização da carreira docente, interessava 

também ter conhecimento de como se deu a escolha de ser professor. A primeira parte do 

questionário aplicado (Anexo 4), após o grupo de discussão, foi composto por questões que 

buscaram caracterizar esse grupo. A partir das respostas, pudemos ter acesso a informações, 

que, por terem caráter pessoal, não foi possível coletá-las na observação participante e nos 

grupos de discussões. 

Vimos que a grande maioria do grupo é do sexo feminino (75%), dado próximo ao 

encontrado no Estudo Avaliativo do PIBID realizado em nível Nacional, em que 67,5% dos 

16.223 bolsistas que responderam ao questionário do estudo também são do sexo feminino. 

Trata-se de um grupo composto por licenciandos do 1° ao 9° períodos, sendo que o maior 

número (33%) está matriculado no 4° período. A maioria deles (81%) tem certeza da escolha 

profissional: querem ser professor. Dos 23 licenciandos ouvidos, 86% cursam apenas o Curso 

de Licenciatura Plena em Matemática. Os demais estão em sua segunda graduação.  

Destes, 81%, ao concorrerem à vaga na Universidade, tiveram a Licenciatura Plena em 

Matemática como primeira opção. Oitenta e quatro por cento do grupo cursaram toda a 

Educação Básica no ensino público, o que reafirma a pesquisa de Gatti e Barreto (2009) sobre 

atratividade da carreira docente, em que as autoras, com base em dados do Censo Escolar de 

2007 (Inep/Mec), afirmam que a maioria dos alunos que optam pela carreira docente são 

provenientes dos sistemas públicos de ensino.    

No grupo, há quem esteja no PIBID há dois anos e nove meses, assim como há os que 

estão há um mês e meio. Boa parte deles, 70%, teve o primeiro contato com a escola, após o 

início do Curso de Licenciatura em Matemática, via PIBID. 

Vale ressaltar que essa caracterização dos sujeitos não tem como objetivo postulá-los a 

priori e nem seus saberes, mas sim mostrar a relação desses sujeitos no ambiente formativo 

do PIBID – UFLA de Matemática, de modo a perceber o que emerge desta relação entre os 
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sujeitos observados e as situações diferenciadas que lhe são oportunizadas, pois, como afirma 

Charlot (2000, p. 64), “o que se deve postular de imediato é a relação”. 

 Para uma melhor organização do texto, subdividimos a seção em subseções. Na 

primeira seção, discutimos a organização da dinâmica de trabalho do PIBID –

Matemática/UFLA. O primeiro aspecto da dinâmica de atuação do grupo observado refere-se 

à relação entre os envolvidos (licenciandos, professor da Educação Básica e professor da 

Universidade). Vimos que a estrutura de funcionamento do Programa já estabelece a presença 

de professores de segmentos diferentes e em etapas formativas diferentes (licenciando, 

professor da Educação Básica e professor da Universidade). Apesar disso, consideramos 

pertinente pressupor e caracterizar o tipo de relação que é estabelecida no PIBID –

Matemática/UFLA observado, entre esses profissionais, a partir das observações feitas, e não 

do modo como o Programa é oficialmente estruturado, pois consideramos que há diferenças 

entre a dinâmica de trabalho estabelecida em cada subgrupo nas diversas Universidades 

participantes do PIBID no Brasil.  

A seguir, apresentamos as particularidades das ações desenvolvidas no PIBID –

Matemática/UFLA, de modo a identificar as atividades que são realizadas nesse contexto. A 

partir da identificação dessas atividades, analisamos o potencial formativo delas com base na 

literatura sobre formação inicial.  

Ainda nessa seção, trazemos as reflexões dos licenciandos sobre o aprender a ser 

professor no contexto PIBID/UFLA – Matemática.  

Finalizamos, discutindo a relação PIBID x estágio destacando nessa subseção as 

reflexões dos licenciandos a respeito do aprender a ser professor no PIBID em relação ao 

aprender a ser professor no estágio.  

   

4.1.1 Organização da dinâmica de trabalho no PIBID – Matemática/UFLA: 

“aprendemos muito, inclusive a trabalhar em equipe” 

 

Para Charlot (2000, p. 78) “[...] a relação com o saber é relação de um sujeito com o 

mundo, com ele mesmo e com os outros. É relação com o mundo como conjunto de 

significados, mas, também, como espaço de atividades, e se inscreve no tempo”. 

Em um espaço formativo como o observado, onde o trabalho é coletivo e 

compartilhado
21

, e onde as pessoas que se relacionam nesse contexto ocupam na sociedade 

posições diferentes e que a posição ocupada por cada um “[...] é também uma posição do 
                                                           
21

 O termo compartilhado é utilizado nesta pesquisa com o significado de “partilhar com”. 
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ponto de vista do aprender e do saber” (idem), buscamos, a partir da dinâmica de trabalho do 

PIBID – Matemática/UFLA, verificar como os licenciandos percebem a relação entre eles, a 

relação entre o professor da Educação Básica e a relação com a professora da Universidade.  

 

Relação professor da Educação Básica e licenciandos 

 

Apesar de não termos elaborado questões específicas sobre a atuação do professor da 

Educação básica, tanto nos dados oriundos do questionário quanto nos do grupo de discussão, 

os licenciandos fizeram referências ao papel desse profissional no processo de aprendizagem 

da docência.  

A principal referência feita à professora da Educação Básica diz respeito ao apoio 

dado por ela na escola, quando os licendiandos, no processo de aproximação do ambiente 

escolar, vão aplicar as atividades elaboradas coletivamente. 

 

[...] a gente fazia os planejamentos das atividades, né? Junto com os professores e íamos para a 

escola para aplicar essas atividades. E nisso a professora cedia uma aula dela, no caso, a Zilda 

[professora da Educação Básica], ela cedia duas aulas [...] e a Zilda, no nosso caso, a Zilda sempre 

deixou a gente bem à vontade na sala, a gente, hum, era como se a sala fosse da gente, e a gente 

tivesse mesmo dando aquela aula [...] (Nilvana, grupo de discussão ocorrido no dia 19/05/2014). 

[...] a gente tá lá, é, aprendendo, né, na prática como funciona, vendo as dificuldades, como é que 

funciona com os alunos e nisso a gente tem uma segurança, tem uma pessoa pra poder nos dar 

esse apoio, uma pessoa que tá lá do lado pra ajudar caso aconteça alguma coisa, então isso nos 

ajuda bastante se a gente tiver que ir pra sala e não tiver uma pessoa você pode enfrentar aquele 

problema, tamo tendo uma oportunidade de aprender com mais segurança. Pesquisadora: ‘Vocês 

concordam?’ Todos: ‘Hum hum’ (Pedro, grupo de discussão ocorrido no dia 16/05/2014).  

             

 Essa “presença” do professor da Educação Básica (destacada nesses relatos) nos 

momentos em que esses licenciandos se aproximam do ambiente escolar também é citada em 

trabalhos que assim como o nosso, possuem um enfoque contextual (PRANKE, 2012; 

LARGO, 2013; PORTO, 2012). 

 Retomamos a epígrafe utilizada por nós, no início desta seção, referente à primeira 

nota de campo da pesquisadora, em que o destaque é dado para a interação entre professor da 

Educação Básica e licenciandos: 

 

[...] neste dia, parte do grupo estava organizando uma atividade para ser 

aplicada na escola e a professora da escola básica e um licenciando, que 

conheci neste dia, estavam discutindo, procurando respostas para uma 

definição que eles estavam em dúvida: se o quadrado pode ser considerado 

um trapézio. Eles estavam com vários livros na mesa analisando as 
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definições apresentadas nos livros. [...] Esta discussão entre licenciandos e 

professora da Educação Básica me chamou a atenção, pois não estavam 

simplesmente selecionando exercícios para a montagem de uma sequencia 

didática, estavam investigando os conceitos, discutindo sobre esses 

conceitos. Cada um colocando seu ponto de vista e confrontando suas 

concepções com as definições postas nos livros (Nota de campo n. 1, de 

22/11/2013). 

 

Evidenciamos, nessa observação, a existência de uma relação de compartilhamento 

entre os licenciandos e a professora supervisora. No decorrer das observações, vimos que essa 

dinâmica de atuação é própria do grupo. Em todas as reuniões destinadas à elaboração de 

atividades para serem aplicadas na escola, havia participação da professora da Educação 

Básica. Ela auxilia na elaboração das atividades, lê junto com os licenciandos, pensa junto 

com eles, intervém quando necessário fazendo comentários do tipo: “nessa turma, talvez seja 

melhor trabalhar de outra forma” e “vamos pensar em atividades desse ou daquele tipo”, além 

de participar do processo de reflexão sobre as atividades realizadas na escola. Para Moura 

(1999, p. 11), esse tipo de ação constitui-se no “motor da formação do professor”, “[...] pois a 

elaboração inicial de uma proposta, a discussão sobre a sua aplicação e sua posterior avaliação 

são elementos definidores da capacidade de projetar e, por isso mesmo, definidores da 

condição humana de criar”.  

Moura (1999, p. 13) explica que “[...] estas atividades, ao serem elaboradas, colocam 

em ação o conjunto de crenças dos sujeitos e as suas competências práticas, fazendo com que 

esses saberes iniciais constituam teorias que subsidiam as práticas futuras”. 

O autor também ressalta o potencial desse tipo de dinâmica de trabalho para a 

superação da dicotomia teoria x prática no cotidiano do professor: 

 

[...] o professor que percebe que suas práticas podem mudar em função da 

aprendizagem de novos conhecimentos compartilhados, elaborando 

atividades, compreenderá o papel da teoria para a prática e de como esta 

poderá produzir, através da reflexão, novos conhecimentos que se tornarão 

teoria para novas práticas (MOURA, 1999, p. 13). 

 

 Acreditamos que os benefícios dessa percepção apontada por Moura (1999) podem 

beneficiar tanto os professores quanto os licenciandos. Percebemos, também, que essas 

professoras se sentem responsáveis pela formação dos licenciandos, mostrando preocupação 

não apenas com aspectos curriculares, mas também com a postura destes, no ambiente de 

trabalho, exortando-os quando preciso. Na nota de campo n. 4, de 20/12/2014, trazemos um 

registro que exemplifica tal fato: 
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Hoje, a reunião aconteceu na parte da manhã, iniciou-se às 8h sem a presença da professora 

coordenadora de área, que deixou a reunião sob a responsabilidade dos professores supervisores. 

Como era o dia da reunião final, o grupo organizou para este dia uma confraternização, com salgados 

e presentes. Antes do momento da confraternização, cada integrante estava concentrado em suas 

tarefas. Um integrante estava redigindo a ata da última reunião, um trio estava lendo e revendo a 

narrativa. Outra aluna, com perfil de líder, estava montando e organizando todas as atas do ano. Uma 

licencianda ficou o tempo todo no Facebook. 

Os outros grupos também estavam concentrados em seus afazeres. Nesse momento, a professora 

supervisora do grupo chegou, chamou com a maior descontração possível a atenção da PIBIDiana e 

disse  ‘____
22

, eu vi!!! Facebook’. E deu uma risadinha. E disse para um colega do grupo, o Pedro. 

Pedro, olha a ______ no Facebook. A aluna desligou na hora, justificou-se, saiu do computador e foi 

imediatamente para perto da aluna que estava organizando as atas. 

Observei também que, ao chegar, a supervisora cumprimentou todos do grupo, perguntou como 

estavam as coisas e logo foi ajudar o trio que estava analisando as narrativas feitas.  

Percebi que ela leu a parte em que elas estavam lendo e relembrou com elas detalhes do tipo: duração 

das aulas, releu os objetivos e propôs mudanças. Entre as leituras da narrativa, liam também um 

espiral. Pela capa, vi que era sobre geometria. Enquanto sorteavam o ‘amigo oculto’, peguei o livro 

espiral para dar uma olhada. Era o xerox do capítulo do livro de Van de Vale, que versa sobre 

geometria e o xerox do livro A geometria nas séries iniciais: uma análise sob a perspectiva da prática 

pedagógica e da formação de professores. Na segunda parte do encontro, houve uma 

confraternização. 

 

Percebemos que, nesse contato de partilha com o professor da Educação Básica, os 

licenciandos do PIBID observado, aprendem mais que “saber fazer”. Eles aprendem também 

a “saber ser”, pois, como afirma Fontana (1999, p. 50), 

 

[...] na trama das relações sociais de seu tempo, os indivíduos que se fazem 

professores vão se apropriando das vivências práticas e intelectuais, de 

valores éticos e das normas que regem o cotidiano educativo e as relações no 

interior e no exterior do corpo docente. Nesse processo, vão constituindo seu 

‘ser profissional’ (aspas da autora). 

 

Outro aspecto destacado pelos licenciandos refere-se à disposição da professora em 

auxiliá-los e acompanhá-los no processo de aprender a ser professor. Todas os relatos nesse 

sentido surgiram quando os licenciandos compararam o estágio com o PIBID. Na subseção 

4.1.3, destinada à discussão sobre a comparação PIBID x Estágio a partir da percepção dos 

licenciandos, discutiremos mais sobre esse aspecto.  

 

Relação do professor da Universidade e licenciandos 

  

Ao relatarem sobre a dinâmica de trabalho do grupo, os licenciandos deixam implícita 

a atuação da professora da Universidade: 

                                                           
22

 O nome da licencianda foi omitido, uma vez que ela optou pela utilização do nome verdadeiro na pesquisa e 

não é nossa intenção causar constrangimento.  
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Maria [...] na verdade, assim, foi proposto de um aluno estar responsável, foi proposto pela Rosana 

[professora da Universidade], então, assim, não foi nem nos grupos, nessa parte de relatórios, o que 

acontece, a gente tem que fazer os relatórios de todas as atividades, e como um, vamos supor a aula 

era minha, eu já estava responsável por ministrar a aula, era complicado eu fazer o relatório, porque, 

às vezes, eu não conseguia observar, igual os outros colegas que estavam lá, digamos, assim, não 

como a responsabilidade que era minha, então era mais fácil eles observarem e anotando, e aí a gente 

juntar tudo depois. [Nilvana interrompe] Isso aconteceu também a partir de algumas reuniões 

com a Silvia [Professora da Universidade], lembra? Que ela até então, nesse momento, a gente, 

assim, todas ficavam por conta, cada menina com uma aula. Só que uma das nossas reuniões 

com a Silvia, a Silvia percebeu que aquilo estava causando, assim, uma certa dificuldade, às 

vezes, um aluno estava falando um assunto, aí ficavam em dúvida, aí outro falava que não ia retomar 

aquele assunto, isso estava ficando talvez um pouco confuso. Aí a Silvia pegou, deu ideia de a gente 

ficar, um responsável, cada aula, um ficava responsável por ministrar essa aula, aí ficou, um fazer 

relatório, um outro ajudar, auxiliar na hora, já que tinha que estar os seis em sala. E a partir disso, a 

partir desse momento com a Silvia, que foi adotado pelos outros grupos essa ideia de um ministrar 

aula, a cada dia. Não em determinados momentos apenas (parte da transcrição do grupo de discussão 

realizado no dia 19/05/2014). 

  

Para nós, essa intervenção feita pelas professoras da Universidade evidencia mais uma 

vez a característica da dinâmica de trabalho desse grupo. Essa percepção de que seria 

necessário mudar a dinâmica pode ser entendida a partir da compreensão de que esses 

profissionais, que convivem nesse espaço e que ocupam funções diferentes (futuro professor; 

professor da Educação Básica; professor de futuro professor), diferenciam-se não só na forma 

como aprendem, mas também no que sabem (CHARLOT, 2000). Assim, puderam identificar 

o que não estava dando certo e reorientar a dinâmica de trabalho dos grupos.  

Ainda sobre a dinâmica de trabalho das professoras da Universidade, vimos, no 

período de observação participante, que elas fazem o que Gatti (2013, p. 24) considera como 

ponto central no processo de aprendizagem da docência, que é a atividade de 

 

[...] organização de situações de ensino que possibilitem aprendizagens para 

alunos diferentes e de trajetórias pessoais e culturais diversas, bem como a 

construção de conhecimentos sobre o ensino dos diferentes componentes 

curriculares são pontos centrais em qualquer processo formativo da 

docência. 

 

Estas coordenam os momentos de estudos, organizam o material para leitura, 

promovem momentos de discussões sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas, 

coordenam os momentos de leitura coletiva das narrativas, participam da elaboração dos 

projetos a serem realizados na escola, incentivam a participação dos alunos e da professora da 

Educação básica a produzirem narrativas, contribuindo, assim, com seus saberes 

proposicionais. Também confrontam as crenças e concepções dos licenciandos e dos 
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professores da Educação Básica referentes aos conceitos matemáticos e às metodologias de 

ensino.  

Hammerness et al. (2005 apud GATTI, 2013, p. 30) destacam a importância desse tipo 

de ação desenvolvida pelos professores da Universidade com os futuros professores: 

 

[...] tanto no período de formação inicial quanto nos dois primeiros anos de 

atuação, professores iniciantes necessitam de apoio para interpretar suas 

experiências e expandir seu repertório, de forma que possam continuar a 

aprender e se tornar bons profissionais. Tal apoio evitaria inferência, por 

parte do profissional, de lições equivocadas a partir de suas primeiras 

tentativas de ensino. 

  

As professoras da Universidade não vão à escola semanalmente com os alunos e, 

durante o período de observação participante, não registramos a presença delas no processo de 

elaboração das atividades que seriam aplicadas na escola. Entendemos que essas dão 

liberdade para as professoras da Educação Básica conduzirem esses momentos formativos 

relacionados às atividades a serem aplicadas na escola e também como uma maneira de 

valorizar o que essas professoras sabem.  

 

Relação entre licenciandos   

 

Nos grupos de discussão, os licenciandos também detalham a dinâmica de trabalho 

deles quando vão à escola aplicar atividades: 

 

Maria: [...] e assim, o que acontece, vamos supor, se eu, Paula e a Maraísa, estamos em uma sala de 

aula, ninguém está responsável, nós três somos responsáveis pela atividade, querendo ou não, 

sempre tem alguém, que digamos, assim, sobressai, entendeu? Alguém sempre tem “um” algo a 

mais. E os outros, digamos, nas costas, vamos supor nós três aqui, eu falo muito aquela coisa, então 

como que vai ser na hora se nós três tivéssemos responsáveis, poderia ser, pode acontecer que eu tende 

a discutir mais, aparecer mais, digamos, assim. E cada semana um ficando responsável, todo 

mundo tem que trabalhar igualmente. Débora [complementa] E vai desenvolvendo a habilidade, 

né? (transcrição do grupo de discussão realizado no dia 19/05/2014). 

Pedro: [...] é, a gente prepara a atividade leva lá [na escola], a gente, por exemplo, a gente sempre 

escolhe uma pessoa que vai tomar a frente, né? Que vai para ajudar. Uma pessoa pra observar os 

alunos se caso eles tiverem dificuldade, anotar as coisas, tudo mais, tira foto e terminando tudo, a 

gente sai depois da sala. Aí a gente faz um relatório, coloca os pontos positivos, onde deu certo, ou 

não [...] 

Mariane [interrompe] as falas dos alunos também! [...] Pedro: a gente grava também. Esse ano a 

gente não levou gravador. Mariane [interrompe]: depois, os relatórios e as falas auxiliam na hora de 

fazer, de montar a narrativa (transcrição do grupo de discussão realizado no dia 16/05/2014) 
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Como relatado anteriormente, a dinâmica de atuação dos licenciandos do PIBID – 

Matemática/UFLA foi proposta pelas professoras da Universidade e, a partir dela, os 

licenciandos estabeleceram suas relações de trabalho na escola. Uma licencianda (Maria) 

relata sobre a percepção que tem das contribuições dessa dinâmica (grifo). Ela destaca que a 

dinâmica de trabalho do grupo contribui para que todos trabalhem igualmente. Pedro também 

relata a dinâmica de atuação do seu grupo de trabalho, permitindo-nos inferir que, apesar de 

participarem de grupos diferentes e estarem ligados a professoras diferentes, a dinâmica de 

trabalho dos licenciandos é bem similar.  

No estudo avaliativo realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) sobre o PIBID no 

Brasil, há, assim como no contexto que observamos, um destaque para o estímulo e 

favorecimento dado pelo PIBID ao trabalho coletivo. A partir dos dados Gatti et al. (2014, 

p.38): afirmam: 

 

[...] o PIBID traz um grande estímulo ao desenvolvimento de ações 

compartilhadas e trocas coletivas, o que enriquece as formações. Nesse 

sentido, há destaque para o favorecimento tanto da formação de verdadeiras 

equipes entre docentes das IES, Licenciandos Bolsistas e Professores 

Supervisores quanto para o desenvolvimento de ações interdisciplinares. 

 

Consideramos, assim como Soczek (2011), que o modo como o PIBID está 

estruturado e organizado a priori abre espaços para que se realizem ações coletivas onde haja 

partilha de experiências de formação, reflexão sobre a realidade escolar e atividades de 

pesquisas, entre outras, além de abrir possibilidades de pensar/realizar uma formação centrada 

na escola. Vale considerar também que, nesse ambiente formativo, o convívio se dá entre 

pessoas em diferentes etapas profissionais, que, nas relações cotidianas, manifestam e 

compartilham seus saberes. Saber da experiência, saber curricular, saber da formação 

profissional, saber da disciplina (TARDIF, 2012).  No decorrer do capítulo e nas próximas 

considerações discutiremos mais sobre os saberes que emergem dessa relação e sobre a 

percepção dos licenciandos sobre eles. 

 

4.1.2 Dinâmicas formativas desenvolvidas no contexto PIBID – Matemática/UFLA: 

“temos o conhecimento de uma sala de aula, como planejar aula, como lidar com os 

alunos” 

 

O que fazem no PIBID – Matemática/UFLA? Tanto nos questionários quanto nos 

grupos de discussão, esse item foi bem detalhado pelos licenciandos. Eles se sentem muito 
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motivados ao descreverem o que fazem no PIBID e relacionam as ações formativas 

desenvolvidas no Programa com as percepções que possuem em relação às contribuições 

deste em seu processo formativo. Trouxemos como exemplo a fala da licencianda Mariane: 

 

O PIBID é um programa que me ajuda muito, tanto a me ver como futura professora, como a me 

enxergar sendo uma mediadora na formação de alunos. Os estudos que fazemos são produtivos e me 

ajudam a entender melhor diversos conteúdos da Matemática. Eu também gosto de poder aprender a 

organizar atas, fazer planos de aula, escrever narrativas, uma vez que essa oportunidade é única a 

meu ver (Mariane, 6° P, um ano de PIBID – Questionário). 

  

Durante nosso período de observação, registramos diversas atividades realizadas no 

grupo: elaboração de atividades para serem aplicadas na escola, reflexão sobre o que deu certo 

e o que deu errado na aplicação da atividade, replanejamento e reelaboração de atividades 

para serem novamente aplicadas, produção de narrativas, correção conjunta das narrativas, 

realização de estudos sobre conceitos matemáticos, realização de seminários, elaboração de 

atas das reuniões, elaboração de relatório das atividades realizadas pelo grupo e elaboração de 

projetos para serem desenvolvidos na escola. E, pelas falas dos licenciandos, inferimos que a 

dinâmica de trabalho do grupo registrada por nós, na ocasião da observação participante, 

refere-se ao dia a dia de trabalho deles.  

 

 Momentos de estudos 

 

Para Freire (2013, p. 30), o ato de ensinar exige pesquisa: 

 

[...] não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade. 

 

No grupo observado, os momentos de estudos constituem-se em uma das dinâmicas 

formativas. Trouxemos a fala da licencianda Mariane para ilustrar como esses momentos 

acontecem: 

 

Esses estudos que a gente faz dos livros, quando estávamos estudando geometria a gente fez um 

estudo [de geometria] das primeiras séries iniciais, apresentamos os resultados, discutimos. Essa 

dinâmica, a estatística, é outra dinâmica, duas pessoas ficam responsáveis pelo capítulo, vai 
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levantando os questionamentos e aí a gente vai discutindo, vai debatendo em relação ao texto que a 

gente tá lendo (transcrição do grupo de discussão, 16/05/2014). 

 Verificamos, tanto no período de observação participante quanto nos grupos de 

discussão e nos questionários, que esses licenciandos reconhecem que os momentos de 

estudos são necessários para a atuação em sala de aula, como podemos ver nas falas que 

seguem: 

 

Maria: se for olhar o PIBID hoje, dia 19, eu estou vendo três fases do PIBID, a primeira quando eu 

entrei era o projeto, então a gente aplicava atividade e trabalhava com eles no projeto. A segunda até o 

semestre passado, a gente só aplicava atividade na sala de aula, cada semana um aluno responsável, 

hoje como a gente está estudando estatística, a gente não está aplicando atividade e nem está 

fazendo projeto. A gente está estudando estatística aqui e está acompanhando os professores na 

sala de aula. Pesquisadora: só acompanha? Maria: só. [esse acompanhamento inclui auxiliar os 

alunos na carteira e a professora em seu dia a dia em sala de aula] Pesquisadora: entendi! 

Carolina: hoje é acompanhar, até a gente terminar o estudo, para começar aplicar atividade de 

novo! Sandra: É que nesta fase que vocês estavam preparando a atividade que era de geometria, 

vocês já tinham o domínio sobre o assunto. Carolina: dois anos, né? [juntando estudo, preparo de 

atividades, elaboração e culminância de projetos relacionadas à Geometria] Sandra: pelo o que eu 

estou entendendo, como eu estou entrando agora, como é um tema novo, é..., precisa primeiro um 

estudo de todo mundo, para depois começar entrar no mesmo ritmo que estava na segunda fase 

que você falou, né? (grupo de discussão realizado no dia 19/05/2014). 

  

Comparamos esses momentos formativos quando há possibilidade de um 

aprofundamento teórico como um iceberg. Antes do aprofundamento teórico, é como se 

avistássemos no mar, ao longe, uma pedra de gelo flutuando, e quando chegamos mais perto, 

percebemos que aquela pedrinha se tornara um iceberg.  

Ao discutirem (grupo PIBID- Matemática/UFLA) a possibilidade do quadrado ser um 

trapézio, (com a finalidade de elaborar uma atividade investigativa para os alunos da 

Educação Básica), confrontando a teoria apresentada nos livros, suas crenças e suas 

concepções, este grupo fez o que Ball e Bass (2000 apud D’AMBRÓSIO, 2005) chamam de o 

ato de “desempacotar”. O desempacotar está relacionado à ação do professor diante das 

dificuldades de aprendizagem do aluno e da possibilidade deste de intervir de modo eficaz, 

permitindo que o aluno supere as “lacunas conceituais” existentes e possa caminhar no seu 

processo de aprendizagem. Interpretações por parte do professor para ações dos alunos do tipo 

“vai um”, “pede emprestado” e uma possível intervenção estariam, na concepção de 

D’Ambrósio (2005), ligadas ao conhecimento profundo sobre o conteúdo a ensinar.  

Consideramos que ações formativas que incluem atividades de estudo como a 

observada nesse contexto, em que as oportunidades de ensino levam os futuros professores a 

aprofundarem seus conhecimentos matemáticos e pedagógicos, contribuem para o 

desenvolvimento da autonomia nesses licenciandos. Como afirma Marcelo García (2009, p. 
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118), “[...] o conhecimento que os professores possuem do conteúdo a ensinar também influi 

no ‘que’ e no ‘como’ ensinar”. Finalizamos com o trecho do relato da licencianda Nilvana 

mostrando sua percepção em relação às atividades de estudos realizadas no PIBID – 

Matemática/UFLA: 

 

[...] o PIBID nos proporciona mais autonomia em sala de aula, além disso nossos estudos teóricos 

contribui para a concretização dessa autonomia [...] (Nilvana – questionário). 

 

 Aproximação do ambiente escolar via elaboração de atividades para serem aplicadas 

na escola 

 

[...] no semestre passado, eu estava na Escola Paraíso
23

, aí a gente preparou uma atividade, por, assim, 

desenvolvendo a atividade para chegar no teorema de Pitágoras, né? Trabalhamos de várias formas 

com eles, a gente levou música, levou um teatro, só que em forma de vídeo, depois a gente levou um 

exercício, para eles fazer, de teorema de Pitágoras, aí alguns eram de níveis mais fácil, direto, né? 

Acha x e acha y. E outros eram mais contextualizados, tinham que ler e entender certinho para poder e 

resolver o exercício. E também no sétimo ano, a gente preparou as atividades para trabalhar com 

sólidos geométricos, igual eu trabalhei uma aplicação dos cubos, para mostrar para eles que existem 

mais de uma forma de colocar a planificação do cubo, depois trabalhamos com o cubo 3D, né? Com o 

mesmo sem planificação, aí depois pulou para outras figuras, paralelepípedo, outros sólidos 

geométricos, tanto com a parte de planificação quanto com a parte da figura mesmo 3D, aí depois, 

para finalizar essa atividade, a gente fez um jogo da memória que relacionava a planificação, a figura 

3D, o nome da figura e a relação daquela figura com o dia a dia, por exemplo, uma pirâmide de base 

quadrangular, pirâmides é..., casquinha de sorvete, é o cone, aí o cilindro, a latinha de refrigerante, aí 

ia relacionando com os objetivos que foram ensinados (Mariane, grupo de discussão realizado no dia 

16/05/2014). 

  

Freire (1986, p.38) nos mostra a importância da inserção do futuro professor na prática 

e a relação dessa inserção com o processo de identificação com a docência e com o processo 

de constituição do ser professor: “[...] ensinando, descobri que era capaz de ensinar e que 

gostava muito disso. Comecei a sonhar cada vez mais em ser um professor. Aprendi como 

ensinar, na medida em que mais amava ensinar e mais estudava a respeito”.  

Os licenciandos observados valorizam muito essa ação formativa e acreditam que essa 

dinâmica de trabalho (elaboração de atividades para serem aplicadas na escola) os aproxima 

da realidade que vão enfrentar quando tiverem que assumir uma sala de aula.   

Ao serem questionados (questionário) sobre as percepções em relação ao PIBID, numa 

escala que variou de 1 a 3, em que 3 é a nota máxima, 74% deles deram nota 3 para o item: 

                                                           
23

 Optamos por utilizar um nome fictício para nos referirmos as escolas de Educação Básica referidas nas falas 

dos licenciandos. 
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“Coloca-me em contato com situações conflituosas na escola e em sala de aula, situações 

essas inerentes ao ambiente escolar e que farão parte do meu dia a dia como professor.” Os 

demais, 26%, deram nota 2. 

Tal percepção também fora ressaltada nas questões abertas do questionário e nos 

grupos de discussão, sendo consenso entre eles que as dinâmicas desenvolvidas no PIBID os 

colocam em contato com o dia a dia na escola e na sala de aula, permitindo que atuem “como 

professores”.  

Trouxemos um trecho do grupo de discussão realizado no dia 19/05/2014, em que as 

licenciandas, ao refletirem sobre as fases do PIBID – Matemática/UFLA, destacam a 

importância que dão as dinâmicas formativas que as aproximam da escola, dos alunos e do dia 

a dia da sala de aula: 

 

Maria: ha ha, sim, só salva o projeto, esses projeto que teve igual a do mosaico, igual, assim, os 

alunos, assim, eles idolatravam o PIBID, hoje, pelo menos, eu não me sinto isso mais. 

Pesquisadora: entendi. 

Maria: por que, por mais que seja atividade diferenciada, o tempo é menor com eles, entendeu? Igual 

quando a gente ia fazer o mosaico, a gente trabalhava na sala de aula e na parte da tarde 

confeccionando. Então, é aquele contato próximo que às vezes o professor não consegue ter, por mais 

que ele esteja ali todo dia, ah, não sei, é diferente! 

Thais: por outro lado também, eu também já cheguei a participar de projeto, mas fazendo o que 

a gente está fazendo agora, fica mais perto do que a gente vai enfrentar depois, planejar a aula 

no dia a dia, isso é legal também, mais perto do professor. 

 

Esse processo de elaboração de atividades para serem aplicadas na escola acontece 

após os momentos de estudos em conjunto. Após a aplicação da atividade na escola (nas salas 

de aula que acompanham), eles refletem sobre o que deu certo e que não deu. 

Consoante Tardif (2012, p. 107), “[...] a experiência da prática da profissão numa 

carreira é crucial na aquisição do sentimento de competência e na implantação das rotinas de 

trabalho”. O autor explica que, com o tempo, esse aprendizado “[...] leva à construção dos 

saberes experenciais que se transformam muito cedo em certezas profissionais, em truques do 

ofício, em rotinas, em modelos de gestão de classe e de transmissão de matéria” (p. 108). 

Os licenciandos observados parecem ter consciência de tal fato e veem o PIBID como 

caminho para construção desses saberes experienciais. 

 Reflexão sobre o que deu certo e o que não deu certo 
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Observamos que o processo de refletir sobre o que deu certo e o que deu errado após a 

aplicação das atividades na escola faz parte de rotina dos licenciandos do PIBID – 

Matemática/UFLA. Essas reflexões ocorreram logo após as atividades aplicadas (relato a 

seguir): 

[...] é a gente prepara a atividade, leva lá e vai, a gente, por exemplo, a gente sempre escolhe uma 

pessoa que vai tomar a frente, né? Que vai pra ajudar. Uma pessoa pra observar os alunos se caso eles 

tiverem dificuldade, anotar as coisas, tudo mais, tira foto e, terminando tudo, a gente sai depois da 

sala. Aí a gente faz um relatório, coloca os pontos positivos, onde deu certo, ou não, o que a gente 

vai levar para a próxima atividade, o que faltou nessa! (Pedro – grupo de discussão realizado no 

dia 16/05/2014). 

 

E nas reuniões semanais:  

[...] No PIBID, a gente aprende, a gente vê com o professor o que o professor fala, tem que fazer 

assim, assim, e a gente vai, aplica atividade, fez errado a atividade, a gente chega aqui, a gente 

discute, ah tal coisa não deu certo, tal coisa deu [...] (Débora – grupo de discussão realizado no dia 

16/05/2014). 

  

Para Freire (2013, p. 39), “[...] a prática docente crítica, implicante do pensar certo, 

envolve o movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. Essa ação 

foi desenvolvida no contexto observado.  

Considerando, assim como Perez (2005, p. 252), que a reflexão é “[...] um processo 

em que o professor analisa sua prática, compila dados, descreve situações, elabora teorias, 

implementa e avalia projetos e partilha suas ideias com colegas e alunos, estimulando 

discussões em grupo”, consideramos pertinente destacar que ser um profissional reflexivo é 

condição necessária, mas não suficiente (OLIVEIRA; SERRAZINA, 2002). Para as autoras, a 

qualidade e a natureza da reflexão são mais relevantes do que o simples fato de haver 

reflexão, pois 

 

[...] a reflexão pode ter como principal objetivo fornecer ao professor 

informação correta e autêntica sobre a sua ação, as razões para a sua ação e 

as consequências dessa ação; mas essa reflexão também pode apenas servir 

para justificar a ação, procurando defender-se das críticas e justificar-se 

(OLIVEIRA; SERRAZINA, 2002, p. 37). 

 

Perez (2005) enfatiza o processo de reflexão sobre a prática proposto por Schön (1983, 

1995): a reflexão na ação e a reflexão sobre a ação. 

A reflexão na ação é aquela que acontece no imediatismo da ação, “[...] na interação 

com as experiências, permitindo ao professor dialogar com a situação, elaborar um 
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diagnóstico rápido, improvisar e tomar decisões diante da ambiguidade, do inesperado e das 

condições efetivas do momento” (PEREZ, 2005, p. 256). 

As reflexões realizadas no contexto observado referem-se a outro tipo de reflexão: a 

reflexão sobre a ação que consiste no “[...] pensamento deliberado e sistemático, ocorrendo 

após a ação, quando o professor faz uma pausa para refletir sobre o que acredita ter 

acontecido em situações vividas em sua prática” (idem). 

As reflexões feitas pelo grupo após a aplicação das atividades têm a finalidade de 

reorientar as próximas ações em sala de aula. O processo de reflexão da prática acontece em 

grupo, entre licenciandos e/ou entre licenciandos e professores (na Universidade). 

  

 Atividades relacionadas à escrita 

 

 Outra atividade formativa realizada no grupo é a atividade relacionada à escrita. Os 

licenciandos são responsáveis pela elaboração das atas que são feitas em todas as reuniões 

semanais e nas reuniões gerais. A ordem de escrita das atas é feita pelos licenciandos como 

podemos ver no registro a seguir:  

[...] logo após [a professora supervisora anotar o dia do aniversário de todos] começaram a 

organizar o dia que cada um faria a ata. O critério de escolha da ordem de escrita da ata foi o 

tempo no grupo, ficando: Pedro, Débora, Mariane, Jéssica, Alice e Daniel. 

Comentários da pesquisadora: achei interessante este critério, pois os novatos ficaram por 

último e dessa maneira podem ler as atas dos colegas que já estão acostumados a fazer ata e 

dessa maneira poderão aprender. (Nota de campo n.8 de 28/02/2014) 

 

 Eles também são responsáveis pela elaboração do relatório das atividades realizadas 

na escola e na Universidade que estejam relacionadas ao PIBID. A partir da dinâmica de 

atuação na escola, todos participam da elaboração do relatório, como podemos ver no relato 

da licencianda Maria: 

 

[...] nessa parte de relatórios, o que acontece, a gente tem que fazer os relatórios de todas as atividades, 

e como um, vamos supor a aula era minha, eu já estava responsável por ministrar a aula, era 

complicado eu fazer o relatório, por que às vezes eu não conseguia observar, igual os outro colegas 

que estavam lá, digamos, assim, não como a responsabilidade que era minha, então era mais fácil eles 

observarem e anotando, e aí a gente juntar tudo depois. (Grupo de discussão realizado no dia 

19/05/2014). 

  

O licenciando Pedro nos explica que não se trata de um relatório descritivo. Ao 

relatarem as atividades realizadas, os licenciandos fazem um exercício de reflexão sobre as 

atividades que foram realizadas na escola: 
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[...] aí a gente faz um relatório, coloca os pontos positivos, aonde deu certo, ou não, o que a 

gente vai levar para a próxima atividade, o que faltou nessa. Mariane [interrompe] as falas 

dos alunos também (grupo de discussão realizado no dia 16/05/2014).  

  

Outra atividade realizada por eles é a escrita de narrativas. Os dados registrados nos 

relatórios servem de fonte para redação dessas narrativas, como nos explica a licencianda 

Mariane: 

 

[...] depois os relatórios e as falas [registradas nos relatórios e gravadas] auxiliam na hora de 

fazer, de montar a narrativa, os questionamentos que foram surgindo [e que foram registrados] 

(grupo de discussão realizado no dia 16/05/2014). 

  

O processo de elaboração das narrativas acontece nos grupos, mas o processo de 

correção é conjunto. Trouxemos um trecho da nota de campo n° 7 para exemplificar como se 

dá esse processo de leitura e correção conjunta das narrativas: 

 

A segunda parte da reunião girou em torno da correção das narrativas a P____ [licencianda] projetou a 

narrativa dela na tela e iniciou a leitura, e enquanto lia, a professora Rosana [professora da 

Universidade] foi apontando o que precisaria ser corrigido, o que não estava claro. [a seguir o trecho 

tal como estava na narrativa]: 

‘Apesar da distorção favoreceu a aprendizagem, pois, do processo de construção dos conceitos 

geométrico  e teóricos da geometria.’ 

Um dos alunos comentou a frequência com que ‘material manipulativo’ aparecia e sugeriu uma sigla e 

esta questão foi jogada para o grupo, e a professora Rosana interferiu dizendo que eles deveriam 

pensar que as narrativas podem ser lidas individualmente sem a necessidade de ler o livro todo e 

ressaltou a necessidade dos autores deixarem claro o que estão entendendo por ‘material 

manipulativo’, falou também que é pra tomarem cuidado com definições discrepantes. Falou sobre 

citar do original. A aluna leu: demonstramos que: se pi é comprimento vezes o diâmetro então... A 

professora [Rosana] interviu e disse: como vocês demonstraram? A aluna [P___] disse, você lembra 

que entregamos um sólido pra eles? Eles mediram com barbante, usaram a régua e demonstraram. 

Rosana: isso é demonstração? A aluna [P___]: não sei! Nesse momento, percebo o nervosismo da 

licencianda em meio a tantos apontamentos em relação ao texto dela. Professora da Educação Básica: 

ali P____ [a professora da Educação Básica tenta ajudar], aí a professora Rosana disse: você não 

demonstrou, você mostrou, é diferente. Outro trecho da narrativa apontado: ‘Retornamos com o papel 

e dividiu’. Licencianda que estava acompanhando a correção: quem dividiu? Se vocês demonstraram 

como foi que demonstraram? P______ Eles já haviam trabalhado corda, sabiam que a maior corda é o 

diâmetro e aí eles provaram! [falou em um tom que parecia estar brava] Rosana: o problema aí é que 

você está falando ‘x = 2 vezes pi, então pi = x/2’.  Como vocês trabalharam isso?  

PERCEPÇÃO [da pesquisadora registrada no dia da observação]: Trata-se de uma oportunidade de 

aprendizagem que considero importante para formação destes futuros professores, pois, neste processo 

de colocar a escrita para ser avaliada por outros olhares, apesar de em muitos momentos eles não 

entenderem que não se trata de uma discussão de cunho pessoal, eles aprendem muito com isso, a 

serem mais cuidadosos com a escrita, a serem mais detalhistas, aprendem normas bibliográficas, são 

instigados a repensarem suas concepções.  

 



102 
 

A partir da leitura coletiva das narrativas, as crenças e as concepções dos licenciandos 

em relação aos conceitos matemáticos são expostas ao grupo, possibilitando a todos a 

oportunidade de refletir sobre suas crenças e sobre as justificativas que as sustentam, criando, 

assim, um espaço oportuno para que conceitos matemáticos sejam compreendidos de forma 

correta. 

Para Freitas e Fiorentini (2009, p. 81), “[...] o futuro professor, participando de 

projetos investigativos e processos de reflexão escrita, narrando os aprendizados que vivencia, 

torna-se protagonista de seu movimento histórico de vir a ser professor.” Este tipo de 

dinâmica formativa de correção coletiva das narrativas também permite aos futuros 

professores, ao se identificarem (ou não) com as narrativas dos colegas, passarem a ser mais 

reflexivos e problematizadores de suas práticas, podendo até mesmo reproduzir alguma 

metodologia de trabalho narrada nos textos (LOPES; NACARATO, 2009). 

  

 Vivência na elaboração e execução de projetos  

 

Os licenciandos inseridos no contexto do PIBID – Matemática/UFLA também 

elaboram projetos para serem desenvolvidos na escola a partir de uma temática. No relato que 

segue, a licencianda Maria expõe seu sentimento e suas percepções em relação a essa 

atividade formativa vivenciada pelo grupo: 

 

[...] esses projeto que teve igual a do mosaico, igual, assim, os alunos assim eles idolatravam o PIBID 

[...] Igual quando a gente ia fazer o mosaico, a gente trabalhava na sala de aula e na parte da tarde 

confeccionando. Então, é aquele contato próximo que às vezes o professor não consegue ter, por mais 

que ele esteja ali todo dia, ah não sei é diferente! (Maria – grupo de discussão realizado no dia 

19/05/2014). 

  

 Durante o período de observação participante, acompanhamos o processo de 

preparação dos licenciandos para elaboração de um novo projeto. Esse processo envolve 

inicialmente um período de estudos sobre a temática. As professoras da Universidade 

forneciam os textos e os licenciandos eram responsáveis pela condução das discussões, como 

nos explica a licencianda Mariane: 

 

Essa dinâmica, a estatística, é outra dinâmica, duas pessoas ficam responsáveis pelo capítulo, 

vai levantando os questionamentos e aí a gente vai discutindo, vai debatendo em relação ao 

texto que a gente tá lendo (Grupo de discussão realizado no dia 16/05/2014). 
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 Enquanto estudam, eles vão à escola semanalmente e realizam nesse período 

atividades de acompanhamento junto ao professor da Educação Básica que os acompanha no 

PIBID. Essas atividades de acompanhamento consistem em auxílios aos alunos durante a 

realização de exercícios em sala de aula. 

Essas dinâmicas formativas não acontecem ao mesmo tempo. Há um ciclo que 

consiste em estudo de uma temática, elaboração de um projeto sobre a temática, elaboração e 

aplicação de atividades na escola sobre a temática, e elaboração de narrativas sobre as 

atividades feitas, e que é melhor explicitado pela licencianda Maraísa: 

 

[...] o PIBID tem uma linha, a gente estuda, planeja, executa e depois reflete. Pelo menos é a linha que 

a gente estava seguindo, aí refletir sobre o que a gente, o que aconteceu dentro de sala, se foi bom, se 

foi ruim, o que pode melhorar para a próxima vez, o que pode ser mudado, até o que foi bom também, 

não só o que atrapalhou, mas de todo o processo (Grupo de discussão realizado no dia 19/05/2014). 

 

As diversas ações formativas desenvolvidas no PIBID/UFLA (realização de estudos, 

planejamento de atividades e projetos para serem aplicados na escola, aplicação de atividades, 

registro das ações e reflexão) caracterizam o modo como aprendem a ser professor nesse 

contexto (“a gente estuda, planeja, executa e depois reflete” – Maraísa – grupo de discussão 

realizado no dia 19/05/2014). Esse modo de aprender, corrobora as ideias de Nóvoa (1995, p. 

28) de que 

  

[...] é preciso trabalhar no sentido da diversificação dos modelos e das 

práticas de formação, instituindo novas relações dos professores com o saber 

pedagógico e científico. A formação passa pela experimentação, pela 

inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. E por uma 

reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação passa por processos de 

investigação, diretamente articulados com as práticas educativas.  

 

 Ao analisarmos a maneira como aprendem a ser professor no PIBID e as possíveis 

relações entre o conhecimento e a prática dos professores propostas por Cochran – Smith & 

Litle (1999), vimos que a maneira pela qual aprendem a ser professor neste contexto 

(dinâmicas formativas) está próxima da imagem que se tem no conhecimento da prática, que 

é: professores, futuros professores e outros profissionais que trabalham em conjunto, reunidos 

para investigar suas próprias suposições, suas próprias práticas, a política e a prática de suas 

escolas e comunidades. Onde a imagem do professor começa necessariamente a partir da 

identificação e crítica às próprias experiências, suposições e crenças.  No entanto, se 

considerarmos as percepções dos licenciandos e suas ações, identificamos nelas características 
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do conhecimento na prática, uma vez estes futuros professores, valorizam o conhecimento 

oriundo da prática e tendem a valorizá-lo em detrimento ao conhecimento formal.  

 

4.1.3 Relação PIBID x Estágio “querendo ou não, volta e meia, a gente fala do estágio  

comparando, né?” 

 

 A temática do Estágio foi abordada por nós nos questionários devido ao grande 

número de referências feita a esta temática no grupo de discussão. Interessava-nos conhecer 

as percepções dos licenciandos em relação a esses dois contextos de aprendizagem da 

docência. Durante o período de observação participante, verificamos que os licenciandos 

atribuíam somente ao PIBID as contribuições referentes à aproximação do ambiente escolar. 

Apesar de ambos (Estágio e PIBID) inserirem o licenciando na prática de sala de aula, eles 

são vistos de forma diferenciada por eles. Dessa forma, ao abordar PIBID x Estágio, 

questionamo-nos: que fatores presentes no PIBID o diferenciam do Estágio? Trouxemos as 

falas dos licenciandos para destacar os elementos utilizados por eles para diferenciar esses 

dois ambientes de aprendizagem da docência. 

 

 O PIBID é prática, o estágio é observação 

 

 Primeiro elemento diferenciador identificado por nós na fala dos licenciandos: 

 

[...] no PIBID, a gente aprende, a gente vê com o professor o que o professor falava, tem que fazer 

assim, assim, e a gente vai, aplica atividade, fez errado a atividade, a gente chega aqui, a gente discute 

ah tal coisa não deu certo, tal coisa deu, então, assim, a gente vai criando uma certa autonomia. 

Diferente do que fazemos no estágio, porque no estágio você vai lá, você senta e fica vendo o 

professor copiar o livro e pronto, e no PIBID é diferente! (Carolina – grupo de discussão 

realizado no dia 19/05/2014) 

[...] no PIBID, temos a oportunidade de pôr em prática o que aprendemos nos estudos teóricos, 

adquirindo uma postura sobre as possibilidades levantadas pelos autores, analisando o que seria 

possível na aula, e quais os fatores que poderiam aumentar essas possibilidades. Já no estágio, apenas 

observamos o que está sendo feito pela professora (Pedro – questionário). 

[...] é totalmente diferente! No estágio, dávamos somente uma aula e o restante do tempo ficávamos 

somente em observação. Agora no PIBID, frequentemente tenho a oportunidade de dar aulas, 

além de fazermos planejamentos e depois refletirmos nossa prática (Mônica – questionário). 

[...] O estágio é só observação, no PIBID atuamos como professores (Maria – questionário). 

[...] O estágio é mais observação e o PIBID é mais prática docente (Maraísa – questionário). 

[...] no PIBID, temos a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos na 

teoria semanalmente, através de nossas reuniões, estudos, preparação e aplicação de atividades e 
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reflexões acerca de todo esse processo. Já no estágio, aprendemos muita coisa com nossas 

observações, mas só aplicamos uma aula por semestre e não temos como discutir tudo que é discutido 

no PIBID. (Carolina – questionário). 

[...] o estágio é apenas observação da aula, já o PIBID é um programa que nos proporciona a 

realidade do professor, pois colocamos em prática nossa aprendizagem. (Paulo – questionário). 

  

Os licenciandos apontam em seus relatos limitações da prática formativa do estágio, 

evidenciando a ausência de um acompanhamento sistematizado às suas ações, a ausência de 

espaços para discussão e reflexão sobre as atividades de observação feitas no estágio e o tipo 

de atividade que é desenvolvida no estágio, mostrando-nos que enquanto no PIBID as 

atividades são realizadas com o professor, no estágio a relação é de observar o professor. 

Enquanto no PIBID eles se sentem inseridos na prática docente, no estágio eles se vêem como 

externos à prática docente. Gatti (2013, p. 30), assim como os licenciandos observados, 

considera que  

 

[...] o processo de ‘aprendizagem por observação apresenta contribuição 

limitada (e, muitas vezes, é dificultador de novas aprendizagens) quanto à 

construção de conhecimento profissional, já que, por meio dele, os futuros 

professores não observam, de forma fundamentada e contextualizada, os 

conhecimentos, as habilidades, as atitudes, o planejamento e os processos de 

tomadas de decisão dos professores. 

 

 O segundo elemento de diferenciação entre o PIBID e o Estágio destacado pelos 

licenciandos refere-se à diferença de postura do professor da Educação Básica que os 

acompanha no Estágio em relação à postura do professor que os acompanham no PIBID. 

 

 Postura do professor da Educação Básica no PIBID x Estágio  

 

 Faingold (2001 apud CARDOZO, 2003, p. 88) evidencia o papel do formador de 

professores ao afirmar que  

 

“[...] a formação requer que os formadores sejam, eles próprios, práticos 

especialistas prontos à observação dos alunos e também companheiros e 

guias para os estagiários no caminho da experiência e da 

conscientização, e isto requer que eles sejam ‘criadores de mecanismos de 

reflexividade’ (grifo nosso).  
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Tais requisitos apontados por Cardozo (2003) são identificados pelos licenciandos na 

ação do professor da Educação Básica no contexto do PIBID, como podemos observar no 

relato da licencianda Carolina e da licencianda Maria, já citados anteriormente: 

 

[...] no PIBID, a gente aprende, a gente vê com o professor o que o professor falava, tem que fazer 

assim, assim, e a gente vai, aplica atividade, fez errado a atividade, a gente chega aqui, a gente 

discute ah tal coisa não deu certo, tal coisa deu, então, assim, a gente vai criando um certa 

autonomia (Carolina – grupo de discussão realizado no dia 19/05/2014). 

[...] Maria: mas o que acontece, acho que uma das diferenças do PIBID e do Estágio, o PIBID, o 

professor que está aqui, ele está querendo melhorar, então o que acontece, você está no curso de 

licenciatura, porque você quer ser professor, se você entra no PIBID é por que você quer ser um 

professor melhor. Sandra: diferenciado. Maria: é diferenciado, melhor entre aspas. Então tá, eu entrei 

no PIBID, eu quero ser uma professora diferenciada, aí eu vou para o Estágio, aí o professor fala 

assim: Não, muda de curso! Vai fazer outra coisa! Agora, o professor que eu tenho contato no 

PIBID, é por que ele também quer ser diferenciado, acima da gente de estar na formação e não 

sabe, por mais que tenha base, que tenha PIBID, a gente não sabe como é ser dono ali da sala de aula, 

ser o professor. Então assim, se o professor está lá te mostra isso, que ele quer melhorar, já te 

incentiva, diferente do Estágio (Grupo de discussão realizado no dia 19/05/2014). 

 

A licencianda Elaine, ao diferenciar o PIBID do Estágio, faz referência à atenção 

dedicada ao professor da Educação Básica e atribui essa atenção ao tempo que esse professor 

tem reservado para isso: 

 

[...] outro ponto importante é que no estágio os professores que acompanhamos não tem tempo para 

nos auxiliar toda semana (falar sobre alguma matéria, conversar sobre a realidade escolar em geral 

etc.) e no PIBID podem nos dar mais atenção, pois há tempo reservado para isso (Elaine – 

questionário). 

 

Acreditamos ser esse um dos pontos positivos do PIBID, pois, se levarmos em 

consideração as condições de trabalho do professor da Educação Básica, vamos compreender, 

assim como Perez (2005, p. 255), que o “[...] professor é alguém que vive a sua atividade 

como uma profissão o tempo inteiro ou que se desdobra por várias ocupações e 

responsabilidades.”  

Logo, não podemos perder de vista, ao nos referirmos ao professor da Educação 

Básica, que a forma de organização do trabalho na Escola Básica é diferente da forma de 

organização do trabalho na Universidade. Enquanto a forma universitária envolve o ensino, 

mas não se esgota no ensino, a forma escolar envolve o ensino e se esgota no ensino e por isso 

ela não envolve a priori a reflexão
24

.  

                                                           
24

 Essa reflexão sobre a forma de organização do trabalho na escola e na Universidade foi feita pelo professor 

Celestino Alves da Silva Junior no II Congresso Nacional de Formação de Professores em Águas de 
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Os apontamentos relacionados à comparação PIBID x Estágio identificados em nossos 

dados também aparecem no estudo avaliativo do PIBID realizado por Gatti et al. (2014). O 

tema “valoração da experiência do PIBID em relação ao estágio curricular” constituiu-se em 

um dos temas considerados relevantes pelos autores ao analisarem os dados dos licenciandos 

participantes do PIBID em todo o Brasil. A partir desses dados, os autores inferiram que 

 

[...] a comparação das atividades realizadas no âmbito do Programa com os 

estágios curriculares parece inevitável. Notam-se dois tipos de depoimentos: 

o primeiro, e mais numeroso, é o dos Licenciandos que consideram 

aprendizagens no PIBID de longe melhores do que do estágio (permanência 

de mais tempo na escola, oportunidade de conhecer a escola toda a sua 

dinâmica, de planejar atividades, de experimentar a docência, de conhecer ou 

criar materiais didáticos, orientados e apoiados pelos Supervisores e 

Coordenador de Área), e os que avaliam que o PIBID prepara para melhor 

aproveitamento do estágio obrigatório. Há depoimentos que deixam claro 

quão restritas são as orientações no estágio, quando não ausentes, e o pouco 

tempo que permanecem na escola, sempre como observadores passivos 

(GATTI et al., 2014, p. 63). 

 

 

De acordo com as pesquisas contextuais que abordam a temática PIBID, Largo (2013) 

faz uma diferenciação entre o contexto formativo do PIBID em relação ao estágio. Os relatos 

apresentados pela autora também corroboram as observações apresentadas por Gatti et al. 

(2014). 

 

4.2 Reflexões sobre a prática docente e o ser professor e os desafios imbricados nessa 

ação 

 

 Trouxemos nesta seção as reflexões dos licenciandos acerca da prática docente
25

, da 

complexidade dessa prática, bem como dos desafios relacionados ao exercício da docência.  

 

4.2.1 Reflexões acerca da complexidade da ação docente: “nunca vamos estar 

preparados, pois nunca sabemos o que virá do aluno, é uma coisa pro resto da vida”  

 

 Ao refletirem sobre o ser professor, a licencianda Mônica nos apresenta duas 

possibilidades: 

                                                                                                                                                                                     
Lindóia/2014,  na mesa redonda intitulada “Construção de um espaço público de formação” a qual a 

pesquisadora esteve presente. 

 
25

 Os termos  prática docente e ação docente são utilizados para se referirem às atividades desenvolvidas pelo 

professor no exercício da sua atividade profissional tais como: o ensinar, a escolha do conteúdo a ensinar e das 

metodologias de ensino, a avaliação dos alunos e a tomada de decisão em sala de aula entre outros. 
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[...] acho que tem dois caminho, né? A gente pode ir pro caminho de ser um professor tradicional, que 

é aquele que prepara a aula o ano inteiro, e nos outros, vai lá e dá a mesma coisa, ou a gente pode ficar 

preocupado trabalhando igual à educação matemática, né? (Mônica – grupo de discussão realizado no 

dia 19/05/2014). 

   

Em nossas observações, vimos que esses licenciandos inseridos no PIBID têm acesso 

às novas tendências do ensino de Matemática. O estudo do conteúdo e de perspectivas de 

ensino antecede a elaboração das atividades a serem aplicadas na escola. Logo, percebemos 

na fala da Mônica que, apesar de os exemplos de práticas que ela considera tradicional (seja 

do seu período como estudante ou das observações no estágio, entre outras) fazerem parte das 

suas lembranças e talvez da sua identidade profissional que está em processo contínuo de 

construção, ela teve a oportunidade de conhecer outra perspectiva de trabalho e pôde 

compreender que o exercício da docência é constituído por ações intencionais e que a 

construção da sua identidade profissional está relacionada a essas escolhas, como nos explica 

Marcelo García (2009, p. 112): 

 

[...] a identidade profissional é um processo evolutivo de interpretação e 

reinterpretação de experiências, uma noção que coincide com a ideia de que 

o desenvolvimento profissional dos professores nunca para e é visto como 

uma aprendizagem ao longo da vida. Desse ponto de vista, a formação da 

identidade profissional não é a resposta à pergunta ‘quem sou eu neste 

momento?’, mas sim a resposta à pergunta ‘o que quero vir a ser?.’ 

 

Outro aspecto do “ser professor” foi mencionado pela licencianda Mariane: 

 

[...] [o professor] é um mediador entre o assunto e os alunos (Mariane – grupo de discussão 

realizado no dia 19/05/2014). 

  

Libâneo (2011, p. 31-32) destaca que a aceitação do ensino como mediação está 

relacionada a assumir a aprendizagem ativa do aluno com a ajuda pedagógica do professor. 

Para o autor, o professor, ao auxiliar o aluno no processo de aprendizagem, “[...] provê 

condições e meios cognitivos para sua modificação por parte dos alunos e orienta-os, 

intencionalmente, para objetivos educativos”.  

A licencianda Elaine refere-se à necessidade de uma formação contínua para o 

exercício da docência:  

[...] eu acho que nunca vamos estar preparado, pois nunca sabemos o que virá do aluno, é uma 

coisa pro resto da vida, cada dia você vive uma coisa diferente (Elaine – grupo de discussão 

realizado no dia 16/05/2014). 
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Em sua fala, Elaine nos passa a ideia de uma formação que sempre será inconclusa. 

Para Freire (2013, p. 57), é justamente na “[...] inconclusão do ser que se sabe como tal, que 

se funda a educação como processo permanente”, uma vez que “[...] não foi a educação que 

fez mulheres e homens educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou sua 

educabilidade”. 

 

4.2.2 Reflexões sobre os desafios de ser professor hoje “daí chega num ponto que você 

não tem, justamente, arma nenhuma” 

 

Outra reflexão levantada pelos licenciandos no grupo de discussão ocorrido no dia 

19/05/2014 diz respeito à compreensão dos estudantes acerca dos fatores externos que 

influenciam a ação do professor em sala de aula.  

Ao serem questionados sobre como compreendem “o ser professor”, Mônica nos diz: 

 

[...] eu acho que o professor pode, pode não, ele faz, né? Contribui muito para a sociedade, para a 

formação não só, no nosso caso Matemática, mas é.., como pessoa, como cidadão mesmo, com o 

aluno (Mônica – grupo de discussão realizado no dia 19/05/2014). 

  

Tal compreensão dada por Mônica nos remete às considerações de Freire (2013, p. 96) 

quando o autor nos diz que o ensinar exige do educador a compreensão de que a Educação é 

uma forma de intervenção no mundo, “[...] intervenção que, além do conhecimento dos 

conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos, implica tanto o esforço de reprodução da 

ideologia dominante quanto o seu desmascaramento”.   

Ao questioná-los sobre a origem dessa compreensão da ação docente, Maria 

respondeu: 

 

Maria: para mim, eu não sei, estou mudando, mas é por que assim, o que a gente pensa ser professor? 

Ensinar! Só que pelo o que a gente vai discutindo a gente vê que os professores estão meio que de pés 

e mãos atadas entendeu? Eles querem trabalhar diferente, mas tem aquele cronograma que ele tem que 

cumprir, quatro aulas é impossível, então é assim, é o aluno, a maioria da turma tem dúvidas, estão 

indo mal na prova, como ele [aluno] sabe que vão[todos os alunos] passar no final do ano, o professor 

eu acho assim, ele está amarrado, ele não tem muito o que fazer, ele não obriga ninguém a querer. Eu, 

quando, eu estudava, o que acontecia muito, ameaça de tomar bomba. Ah! Você vai tomar bomba! 

Você não vai passar! Então assim: querendo ou não, os alunos trabalhavam [...] hoje não tem isso, a 

gente não vê isso. [...]  tanto que assim, eu e a Carolina, nós fizemos estágio juntas, já aconteceu do 

professor resolver, ele não falou, gente, vamos fazer uma aula tirando dúvidas, vamos supor segundo 

horário, passou lá vamos resolver os exercícios, ele passou a prova, resolveu os exercícios, entregou a 
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prova no terceiro período, e o pessoal não sabia fazer. Carolina: Ele resolveu a prova um horário 

antes! [mostrou indignação] A mesma questão! 

Maria: ele pegou a prova, colocou, digamos assim: colocou no meio do livro, né? Pra eles não 

perceberem que era prova, resolveu, e o outro horário ninguém sabia o que era. [...] Porque eles não 

estavam interessados! Porque eles não estão interessados? Um ponto principal que eu vejo, na minha 

opinião, vai passar de ano, são imaturos, não pensam em faculdade nem nada, e assim uma coisa que 

eu também odiei em ouvir, professor, eu não posso nem citar de forma alguma, é professor falar assim, 

foi a única experiência que eu tive muito negativa,  o resto tudo considero muita positiva, foi o 

professor falar assim, a gente discutindo né? Nossa, mas o aluno não está interessado, então o 

professor fala assim: ah gente, mas, eu não posso fazer mais nada, porque eles não querem e 

afinal de conta o Rex [rede de supermercados da cidade] precisa de funcionários (grupo de 

discussão realizado no dia 19/05/2014). 

 

 As licenciandas em suas falas nos apresentam os dois lados da moeda: o professor e o 

aluno. Ao referirem-se ao professor consideram a influência de fatores externos (currículo, 

sistema educacional, desinteresse dos alunos, número de aulas) como exemplo para 

mostrarem os desafios da docência e quando referem-se ao aluno e ao seu desinteresse em 

sala de aula, os colocam como vítima do sistema, uma vez que, independente da nota e do 

aproveitamento será aprovado. Ao final da fala da licencianda Maria percebemos também um 

sentimento de indignação com a postura do professor, quando este, com sua fala, dá a 

entender que desistiu dos alunos que não estão interessados. (grifo)  

 Uma das limitações do estágio está no tempo de observação da sala de aula pelo 

licenciando, o que pode levá-lo a conclusões precipitadas sobre o contexto observado. Outra 

limitação refere-se ao pouco tempo reservado para o professor da Universidade acompanhar 

esses licenciandos o que dificulta a organização de um trabalho sistemático de reflexão sobre 

a observação, a fim de possibilitar ao licenciando uma compreensão menos superficial do 

meio observado e que leve em conta os fatores que contribuem para esta ou aquela ação de 

modo a minimizar os posicionamentos baseados no senso comum.  

 Os licenciandos mostraram ter uma compreensão mais ampla da ação docente ao 

considerarem em suas colocações problemas relacionados às condições de trabalho do 

professor, dentre as diversas considerações feitas, como questões salariais e condições de 

trabalho relacionadas ao número de alunos por sala. Eles deram destaque para: 

 

 questões relativas ao sistema burocrático imposto ao trabalho do professor: 

 

Nilvana: eu penso no sistema de educação, assim, igual..., engessa muito o professor não permite 

que..., eu não sei se não permite, mas eu acho que, meio assim, que veda um pouco, limita o professor, 

mas não é só isso o problema aqui!  
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 Questões de ordem social (desestrutura familiar):  

 

Flávia: vocês falam dos professores mas tem os pais, eu acho que, por exemplo, tinha que colocar o 

pai e a mãe na linha, entendeu?  

 

As questões de ordem política que evidenciam a pouca atuação e integração dos 

órgãos de proteção e as (im) possibilidades de atuação dos Conselhos Tutelares colocando o 

professor em uma posição de vítima foram as mais discutidas no grupo. Trouxemos um trecho 

da discussão ocorrida no grupo de discussão do dia 19/05/2014: 

 

Sandra: isso do respeito, da segurança, né? O respeito que o aluno tem para o professor, que é baixo. 

O professor, o que ele pode fazer com relação ao respeito, né? Não tem segurança! 

Nilvana [interrompe]: Agora, eu penso assim, por exemplo, nem sei, o conselho tutelar, por exemplo, 

eu não posso falar muito, porque vai muito pelo senso comum, e para uma experiência minha, se for 

experiência minha não serve de base, a minha experiência! Diante a minha cidade, acho que é 100 mil 

habitantes, claro, mas houve um caso, que tive a necessidade de eu presenciar, um caso que exigiu a 

presença do conselho tutelar está atuando, foi um vexame! Foi vexatório! Foi horroroso! Foi nojento, 

sabe? Não tem! Você não tem, você não tem para onde correr! 

Maria: levando o que a Nilvana falou, para a sala de aula, o que acontece? O que já presenciei no 

estágio, é aluno que chega, senta e deita a cabeça! Porque vendeu drogas a noite inteira, mexeu com 

drogas, essa confusão toda! Aí o professor pode fazer alguma coisa? Não, porque ele também tem 

medo! A diretora pode fazer alguma coisa? Não, porque ela também tem medo, e o carro dela está lá 

na garagem! E assim, que é visto! Cadê? Conselho tutelar, cadê? Quem pode fazer? Aí eu acho assim, 

já não chega nem no sistema, já não é culpa do sistema da educação de Campo Belo, não, eles nem 

sabe o que aconteceu! Já entra outra questão! Aí tinha que ser todo mundo junto, porque está dentro 

da sala de aula, o menino lá dentro da sala de aula.  

Sandra: ou não comeu para ir para a escola, a parte da saúde!  

Nilvana [interrompe]: então, mas o que, que falta? No caso, falta o quê? [...] O conselho tutelar está 

atuando efetivamente, da segurança atuando efetivamente, ter no caso, quando ter algum problema, a 

saúde! Só que não tem, infelizmente! 

Sandra: e daí chega no ponto, que você não tem, justamente, arma nenhuma, você não pode reprovar 

alunos, você não pode mandar bilhete, se não você..., quero dizer, chega um ponto, que eles fazem o 

que quiser! 

Marina: na escola que eu estagiei, o próprio, acho que foi o conselho, eram dois ou três alunos eram 

de menores, eles cometeram atos constitucional, um era tráfico, o outro bateu o carro, não tinha 

habilitação, de menor, eles eram obrigados a ir à escola ou então cumprir uma outra pena, então eles 

preferiam ir para a escola, e eles tinha que ter presença garantida, então eles ficava dentro da sala só! 

(todos comentam juntos) Ou eles iam para a escola ou iam para uma sala! Eles eram obrigados a ter 

presença na escola, acho que o conselho pegava o caderno das professoras para ver se eles tinham 

presença dentro de sala de aula, eram dois ou três alunos que tinham, acho, foi ordem do conselho, ou 

então eles têm que fazer outra pena, tipo, limpar a praça pública, fazer algum serviço comunitário. 

Sandra: agora, a Rosana mesmo falou, né?  Que uma professora, um dia, falou que o aluno não estava 

lá, que ele não tinha cometido uma infração, ela falou que ele não estava lá, ela foi ameaçada de morte. 

[...] ou seja, né?  

Carolina: E se ele matar, o menor matar, ele não vai preso, porque é menor de idade, não tem lei para 

menor! 

Maria: nem para o maior tem! 

Sandra: mas aí você vê que o sistema é muito mais que educação!  
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Nilvana: eu ouvi uma, não sei, um professor, ele chegou para mim, olha, Nilvana, eu fiquei muito 

decepcionado com a atitude de um promotor aqui de Lavras, porque eu trabalho numa escola, em que 

essa escola os alunos são infratores, são pessoas fora da faixa etária, e que quiseram tirar da escola 

regular, e colocou nessa escola, EJA, os alunos, assim, não permitiram que ele desse aula, ele 

convidou o promotor de justiça aí assistir uma aula, o promotor foi, ele até se prestou a ir. Aí na hora 

que ele terminou , o professor falou assim: e aí?  O que eu faço? Ele falou assim: a minha obrigação eu 

já fiz que é colocar ele aí, agora o problema é seu! (Todos mostram indignação) Nilvana: ele ficou, 

indignado com a situação, com a palavra do promotor, mas, infelizmente, ele está seguindo. 

  

Esteve (1995, p. 105) se referiu a essa situação descrita pelas licenciandas dizendo: 

 

[...] há vinte anos, verificava-se uma situação injusta, em que o professor 

tinha todos os direitos e o aluno só tinha deveres e podia ser submetido aos 

mais variados vexames. Presentemente, [quase 20 anos antes das 

observações feitas pelas licenciandas] observamos outra situação, 

igualmente injusta, em que o aluno pode permitir-se, com bastante 

impunidade, diversas agressões verbais, físicas e psicológicas aos 

professores ou aos colegas, sem que na prática funcionem os mecanismos de 

arbitragem teoricamente existentes.  

 

Considerando a atualidade das pontuações de Esteve (1995) finalizamos esta seção 

com as considerações de Dayrell e Paula (2011, p. 39): 

 

[...] as relações que constituem a docência tornam-se permanentemente 

instáveis, complexas, incertas, senão mais difíceis. A escola é um lugar dos 

enfrentamentos, das possibilidades de construção de subjetividades, em que 

a identidade é um processo rico e conflituoso de socialização, do sentimento 

de pertencimento ou não pertencimento. Nesse contexto, a questão central 

posta para a formação de professores é: como ensinar uma infância e uma 

juventude a sujeitos ‘outros’, que o professor e a escola não conhecem nem 

reconhecem? 

 

 

 

4.3 Reflexões acerca da contribuição do PIBID na formação dos envolvidos 

 

Ao organizarmos os textos que comporiam nosso referencial teórico, partimos de 

estudos do tipo estado da arte, cujo objetivo fosse levantar o que se tem produzido no campo 

de formação inicial de professores. A partir desses levantamentos, pudemos conhecer o que 

dizem os pesquisadores no âmbito da Universidade e que modelos formativos as pesquisas 

têm privilegiado. Vimos que o modelo formativo defendido nas pesquisas nos últimos 30 anos 

é aquele que considera a escola como um importante lócus formativo (NÓVOA, 1992, 1995, 

2013; FIORENTINI et al., 2002; AZEVEDO et al., 2012; PASSOS et al. (2009); GATTI, 

2013).  
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A escola é vista como alternativa para minimizar a dicotomia teoria e prática tão 

criticada no modelo formativo vigente, que é baseado na racionalidade técnica e cuja lógica 

formativa é a de uma aprendizagem para ser aplicada na prática. Aliada a essa aproximação 

está a ideia de uma formação para o exercício de uma prática reflexiva, considerando que a 

experiência pela experiência não gera formação (NÓVOA, 1992, 1995, 2013; COCHRAN-

SMITH; LYTLE, 1999). Logo, o caminho proposto pelas pesquisas para aproximar o 

licenciando da prática de modo a minimizar a dicotomia teoria e prática e romper com modelo 

aplicacionista questionado por Tardif (2012) é via aproximação do ambiente escolar, seja por 

meio de estudos e reflexão sobre casos de ensino ou mesmo pela inserção do licenciando no 

ambiente escolar.  

Coincidentemente ou não, esses dois aspectos (dicotomia teoria e prática e 

aproximação do ambiente escolar) são os mais citados pelos licenciandos que observamos 

quando se referem às contribuições do PIBID para sua formação inicial. Esses dois elementos 

são apontados nos grupos de discussão, nas questões abertas do questionário, quando 

solicitados para falarem sobre o Programa, e nas questões quantitativas, em que a percepção 

de contribuição quanto a esses aspectos ultrapassa 75% (Figuras 9 e 10). 

 

Figura 9: Percepção dos licenciandos em relação ao item: Insere-me na docência 

possibilitando a relação entre teoria e prática 

 

 

Fonte: Questionário.  

Não atende 
minhas 

expectativas 
- Nota (1) 

0% 

Bom, atende 
em parte 
minhas 

expectativas 
- Nota (2) 

22% 

Muito bom, 
atende 
minhas 

expectativas 
- Nota (3) 

78% 
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Figura 10: Percepção dos licenciandos em relação ao item: Coloca-me em contato com situações 

conflituosas na escola e em sala de aula

 

Fonte: questionário. 

 Nas próximas subseções, traremos a percepção dos licenciandos acerca das  

contribuições do PIBID na formação inicial. 

 

4.3.1 Percepção dos envolvidos em relação às contribuições do PIBID: “o PIBID 

possibilita que nós alunos da licenciatura atuemos como professores ainda na 

graduação” 

 

Nas seções anteriores, trouxemos as atividades formativas que são desenvolvidas no 

contexto observado. Nesta subseção, traremos as percepções dos licenciandos sobre a 

contribuição dessas atividades em seu processo de formação. Finalizamos trazendo a 

percepção destes sobre as consequências dessas contribuições. 

 

 Relação teoria e prática no PIBID – Matemática/UFLA 

 

Concordamos com Demo (2002, p. 17) que “[...] saber pensar não é só pensar. É 

também e, sobretudo, saber intervir. Teoria e prática, e vice-versa. Quem sabe pensar, 

entretanto, não faz por fazer, mas sabe por que e como faz” (grifo nosso). Nesse sentido e 

considerando que “[...] o conhecimento que os professores possuem do conteúdo a ensinar 

também influi no que e no como ensinar” (MARCELO GARCÍA, 2009, p. 118), 

consideramos que a relação teoria e prática mediada pela reflexão desempenha um importante 

papel no processo de formação inicial do professor. 

Iniciamos com a fala do licenciando Paulo: 

Não atende 
minhas 

expectativa
s - Nota (1) 

0% 

Bom, 
atende em 

parte 
minhas 

expectativa
s - Nota (2) 

23% Muito 
Bom, 

atende 
minhas 

expectativa
s - Nota (3) 

77% 
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[...] uma questão deve relatar aqui também: é a questão dos estudos, antes de entrar os 

estágios, a gente vê todas as metodologias de ensino, resolução de problemas, essas coisa, e a 

gente não enxerga dentro da sala de aula como aplicar isso sendo professor, mas agora, 

já no PIBID, a gente já tem essa possibilidade de aprender e ter como aplicar antes de 

ser professor (Paulo – grupo de discussão realizado no dia 19/05/2014). 
 

A percepção de Paulo em relação à organização do currículo e da consequência dessa 

organização (dicotomia teoria e prática) nos remete às considerações de Gatti (2013, p. 96), 

quando afirma que “[...] a relação teoria-pratica, tão enfatizada em documentos e normas, isto 

é, a concepção curricular integrada proposta não se concretiza no cotidiano das diferentes 

licenciaturas” e aos questionamentos de Tardif (2012, p.270) que ao destacar os problemas 

epistemológicos do modelo universitário de formação atribui estes problemas a forma de 

organização dos Cursos de formação inicial: 

 

[...] os cursos de formação inicial para o magistério são globalmente 

idealizados segundo um modelo aplicacionista do conhecimento: os alunos 

passam um certo número de anos a assistir a aulas baseadas em disciplinas e 

constituídas  de conhecimentos proposicionais. Em seguida, ou durante  

essas aulas, eles vão estagiar para “aplicarem” esses conhecimentos. Enfim, 

quando a formação termina, eles começam a trabalhar sozinhos, aprendendo 

seu ofício na prática e constatando, na maioria das vezes, que esses 

conhecimentos proposicionais não se aplicam bem na ação cotidiana  (aspas 

do autor). 

 

 Para o licenciando Paulo, a inserção na prática via PIBID o possibilita compreender 

melhor a teoria. Ao questionarmos se tal aproximação (teoria e prática) não seria possível no 

estágio, ele respondeu: 

[...] Não! Tipo, a gente não vê como conseguir aplicar, é muito abstrato na teoria e teria só por 

exemplo no estágio, a gente pode dar uma aula. Poderia fazer isso em uma aula, por período? 

Em 50 minutos, tentar aplicar uma teoria? (Paulo – grupo de discussão realizado no dia  

19/05/2014) 

  

Apesar de Pedro não estar no mesmo grupo de discussão, ao expor sua opinião acerca 

da formação que recebe no PIBID, se é diferenciada ou não, ele reforça o depoimento de 

Paulo: 

[...] com certeza, pois são poucas as matérias que te apoiam nesse sentido, as matérias de 

educação são voltadas pra escola no geral, são poucas as matérias que focam a sala de aula 

(Pedro – grupo de discussão realizado no dia 16/05/2014). 

  

Ao ser questionado se é só o PIBID que foca a sala de aula, Pedro respondeu: 
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[...] tem no estágio, só que no estágio a gente faz um plano por semestre (Pedro – grupo de 

discussão realizado no dia 16/05/2014). 

  

Na fala das licenciandas Paula e Débora, percebemos mais uma vez a percepção de 

que o PIBID contribui para que se reduza a dicotomia teoria e prática via dinâmicas que são 

desenvolvidas no contexto observado: 

[...] uma coisa que eu acho importante aqui no PIBID é que, quando você tem contato com a 

sala de aula, você consegue aproveitar melhor as disciplinas de Exatas que têm aqui, por 

exemplo, tem uma disciplina aqui que chama Geometria Plana, certo? Eu imagino que uma 

pessoa que não passa pelo PIBID não veja nela tanta importância. Quando a gente vai pra sala 

de aula, alguma coisa que parece ser muito abstrata na disciplina aqui vai ajudar muito em 

conceitos simples, na elaboração de conceitos simples pra passar pras crianças.  

 

A licencianda Débora complementou: 

[...] e não só essa disciplina também, tem várias outras, a partir do momento que você vai pra 

sala de aula com a consciência que tem que ter um embasamento teórico pra você elaborar as 

atividades, você passa a olhar pras disciplinas com outros olhos. 

  

Ao exporem suas percepções sobre a contribuição do PIBID para a aproximação da 

teoria e da prática, esses licenciandos nos mostram que o caminho que possibilitou a eles esse 

novo olhar para as disciplinas teóricas foi via aproximação do ambiente escolar. Lá, diante da 

complexidade da sala de aula, das diferentes maneiras com que cada aluno aprende, com a 

necessidade de a todo tempo ter que “desempacotar” (D’AMBRÓSIO, 2005) o conhecimento 

matemático, a fim de contribuir para a aprendizagem dos alunos, eles puderam, na prática, 

compreender a importância da teoria, de ter um conhecimento profundo daquilo que se ensina 

e da contribuição desse saber para a intervenção consciente em sala de aula.   

Para Tardif (2012, p. 53):  

 

[...] os saberes experenciais adquirem também uma certa objetividade em sua 

relação crítica com os saberes disciplinares, curriculares e da formação 

profissional. A prática cotidiana da profissão não favorece apenas o 

desenvolvimento de certezas ‘experenciais’, mas permite também uma 

avaliação dos outros saberes, através da sua retradução em função das 

condições limitadoras da experiência. [...] Nesse sentido a prática pode ser 

vista como um processo de aprendizagem através do qual os professores 

retraduzem sua formação e a adaptam à profissão, eliminando o que lhes 

parece inutilmente abstrato ou sem relação com a realidade vivida e 

conservando o que pode servi-lhes de uma maneira ou de outra. 

 

Ou seja, é na prática que a teoria ganha vida, é significada e ressignificada. Daí, um 

dos motivos para se pensar na inserção do licenciando no ambiente escolar por um maior 
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período de tempo e com as devidas mediações. Finalizamos esta subseção com a fala da 

licencianda Elaine, que diz:  

 

[...] O PIBID é um elo muito significativo entre o conhecimento teórico recebido no ensino superior, 

importantíssimo para me fundamentar e estruturar como aprendiz à docente, e a prática de ensino, 

objetivo final dessa aprendizagem. Ele contribui proporcionando condições de experimentar o ensino, 

dentro de uma realidade semelhante à que eu irei encontrar quando estiver formada (Elaine – 

questionário). 

 

 

Na subseção 4.1.2 apresentamos as dinâmicas formativas que são desenvolvidas no 

PIBID/UFLA – Matemática. A seguir, traremos as percepções dos licenciandos sobre as 

contribuições dessas ações para sua formação inicial. 

 

 Narrativas  

 

[...] a narrativa é uma forma de aperfeiçoar nossa escrita. Que a gente foi lá assistiu à aula, passou 

pro papel, e na hora de formalizar isso? Porque tem todo um padrão, na hora de fazer uma citação 

direta, tem que colocar um espaçamento certo, na hora de colocar a fonte de uma imagem tem tudo, 

um jeito certo, eu acho, eu acredito que isso mais pra frente quando a gente for fazer o TCC ou pra 

fazer um outro trabalho, artigos  a gente vai aproveitar muito isso, e é uma coisa que a gente, acredito 

que a maioria tá tendo muita dificuldade, então o primeiro contato com isso. Mas também tudo que é 

novo ajuda também no nosso pensamento critico, refletir mais sobre as coisas, expor melhor as 

ideias, falar em público [...] Ajuda em tudo, não só na vida acadêmica, em tudo (Mariane – grupo de 

discussão realizado no dia 16/05/2014). 

 

No questionário, ao relatarem sobre as contribuições do PIBID (questão aberta), três 

licenciandas (13% do grupo) citaram a atividade de escrita da narrativa como uma importante 

contribuição para a formação.  

 

 Estudos 

 

[...] só uma observação: esse aprender também, ele é muito importante pra gente porque a gente não 

usa o PIBID só pra trabalhar na escola, a gente trabalha aqui também, no laboratório, a gente 

estuda antes de ir pra sala de aula, quando eu entrei a gente começou a estudar Geometria. Então a 

gente, então, assim, é um estudo, acho que é em aberto, porque é um em que todo mundo estuda 

junto, surge opiniões diferentes e a gente aprende com isso também (Renata – Grupo de discussão 

– 16/05/2014). 

 

 

A atividade de estudos é mencionada por seis licenciandos (26% do grupo) no 

questionário. 
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A licencianda Renata menciona em sua fala a dinâmica de estudo que acontece em 

grupo: “todo mundo junto” como contribuição para o aprendizado do grupo. Para Nóvoa 

(1992, p.15) ações como essas contribuem para a formação da autonomia nesses licenciandos, 

pois “[...] práticas de formação que tomem como referência as dimensões coletivas 

contribuem para a emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que é 

autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores”. 

. 

 Aproximação do ambiente escolar 

 

As percepções dos licenciandos em relação à aproximação do ambiente escolar são as 

mais citadas. Em todos os questionários (100%), os licenciandos mencionaram a inserção na 

prática como uma contribuição importante do PIBID para sua formação inicial. 

Trouxemos o relato de alguns licenciandos, que sintetizam as percepções do grupo 

sobre as contribuições do PIBID no processo de aproximação do ambiente escolar: 

 

[...] vejo o PIBID como uma das melhores partes do curso em Licenciatura em Matemática. É a 

atividade que mais me aproxima da Educação Básica, em que pretendo lecionar. O PIBID contribui 

muito para o dia a dia que terei em sala de aula. Planejar a aula, ter o meu momento de conduzi-la na 

escola, estando frente a frente com os estudantes e a reflexão da aula. Isso me faz estar a um passo à 

frente na minha futura profissão (Mônica – questionário). 
 

 

[...] vejo no PIBID também que ele é um dos melhores projetos para ter um primeiro contato com a 

escola e com os alunos. Com ele, poderei aprender e também transmitir o conhecimento, dialogar com 

os alunos em sala de aula, e levar isso para uma vida toda, pois a forma como ensinamos reflete 

diretamente no futuro do aluno (Jéssica – questionário). 

 

[...] é uma experiência única, porque, além da oportunidade de estar em contato com a sala de aula 

antes do Estágio, também aprenderia muita coisa. Antes mesmo de começarmos a frequentar a escola, 

nós estudamos o conteúdo que iremos trabalhar e planejamos todas as aulas que iremos ‘ministrar’ 

(Renata – questionário). 

 

[...] contribui de forma significativa, pois temos outra maneira de olhar a sala de aula, e especialmente 

eu, que não estou no Estágio ainda, sou privilegiada de estar no PIBID (Paula – questionário). 

 

O PIBID para mim é um meio de levar o estudante de Licenciatura, ou seja, quem realmente quer ser 

professor até os alunos, até o ambiente escolar. É algo que eu acho fundamental, aprender a ver, 

pensar e lidar como professor, pois acredito que o curso em si é muito teórico e o professor precisa das 

necessidades dos alunos, precisa compreender o pensamento do aluno. Sendo assim, acredito que o 

professor só aprende ensinando, e é isto que o PIBID nos proporciona (Débora – questionário). 

 

Trouxemos um trecho de uma de nossas notas de campo em que os licenciandos 

comentam sobre os desafios dessa aproximação e das dificuldades relacionais encontradas 
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nesse processo de aprendizagem da docência no contexto PIBID para mostrar que mesmo 

com as contrariedades a percepção deles em relação a essa aproximação do ambiente escolar é 

positiva. Ao refletirem sobre o programa, estes licenciandos não fazem referencia aos 

momentos difíceis, dando-nos a impressão de que consideram que esses momentos em que 

nem tudo dá certo, é também uma contribuição do PIBID para seu processo formativo. 

 

[...]
26

1: Está difícil agora, damos um passo estamos voltando três. Vai chegar no final do ano e 

teremos que apresentar resultados e o negócio não está fluindo,nós coletamos dados, mas e aí, 

sabemos onde queremos chegar e não sabemos como chegar. O PIBID é pra fazer a gente pensar na 

atividade e a gente tá recebendo o tema e sendo obrigado a fazer o que eles querem. A gente conversa, 

conversa e não sai do lugar. 2:Se a gente fizer uma coisa que é fácil também não vai contribuir com 

nossa formação 1:Não é questão nem de dificuldade nem de facilidade. 

3: Nós pegamos a questão de desrespeito , um menino falou que pegou um menino colocando uma 

arma na cabeça do outro Todos: ah!!! 3: Mas lá na escola [que desenvolvem as atividades do PIBID]  

poucos meses atrás teve uma menina que foi morta com um tiro na cabeça por um traficante. Como 

vamos saber se é verdade ou mentira? 4: É verdade sim. 1: Como vamos entrar nisso aí? Como a gente 

vai por? Nós vamos trabalhar só o que é perfeito? Mas o que mais saiu pra nós foi isso. Só saiu coisas 

pesadas. Nós esperamos outras  respostas dos meninos, tipo: dar lugar pro idoso, respeitar o deficiente, 

e aí sai o filho que bate na mãe. 6°ano! Aí queríamos ver com vocês, esse mesmo negócio que dá certo 

na escola de vocês dá errado na nossa. Deveria dar o tema e a gente escolhe o que vai dar certo na 

nossa escola, a gente não pode opinar. No nono ninguém fala nada e não responde nada.  Pra vocês 

terem uma noção, começou uma briga dentro da sala de murro, aí acabou, fomos pra sala de vídeo, não 

foram todos que prestaram atenção. Aí perguntamos o que entenderam pelo vídeo, passamos o 

segundo do CQC aí pensamos que eles iam gostar dele, [...], aí depois a Rose [professora da Educação 

básica de uma das escolas] falou: talvez fosse melhor passar um em forma de desenho pra eles. E aí 

tivemos que entregar o questionário depois. Nota de Campo n.11  de 11 de Abril de 2014.  

 

 A partir dos relatos do licenciandos vimos que o grupo valoriza o que Tardif (2012) 

denomina de saberes experienciais, aquele saber originado da prática cotidiana da profissão. 

Talvez, movidos pelo que diz Tardif (2012, p. 49), que no exercício cotidiano de sua função o 

professor se vê diante de “[...] situações concretas que não são passíveis de definições 

acabadas e que exigem improvisação e habilidade pessoal”, além do que “[...] os saberes 

experienciais estão enraizados no seguinte fato mais amplo: o ensino se desenvolve num 

contexto de múltiplas interações que representam condicionantes diversos para atuação do 

professor”. 

 Ou certos de que: 

 

[...] lidar com condicionantes e situações é formador: somente isso permite 

ao docente desenvolver habitus (isto é, certas disposições adquiridas na e 

pela prática real), que lhe permitirão justamente enfrentar os condicionantes 

e imponderáveis da profissão. Os habitus podem transformar-se num estilo 

                                                           
26

  Por uma questão de tempo ao registrar no dia desta discussão não identificamos os licenciandos por nome. Em 

todo nosso tempo de observação essa foi a única vez que se abriram pra falar dos desafios encontrados.  
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de ensino, em ‘macetes’ da profissão e até mesmo em traços da 

personalidade profissional: eles manifestam então através de um saber ser e 

de um saber fazer pessoais e profissionais validados pelo trabalho cotidiano 

(TARDIF, 2012, p. 49). 

 

 O fato é que valorizam a prática e o conhecimento que dela oriunda. Percebemos 

também que o aprendizado e a aproximação da prática, dos “saberes experienciais”, 

possibilitam que esses licenciandos adquiram “[...] uma certa objetividade em sua relação 

crítica com os saberes disciplinares, curriculares e da formação profissional” (TARDIF, 2012, 

p. 53). Tardif (2012, p. 53) nos explica que o dia a dia da sala de aula não só permite o  

desenvolvimento de “certezas experenciais” como também “[...] uma avaliação dos outros 

saberes, através da sua retradução em função das condições limitadoras da experiência”. 

Como evidenciou o licenciando Pedro: “Eu acho com certeza [que o PIBID contribui com sua 

formação], pois são poucas as matérias que te apoiam nesse sentido, as matérias de educação 

são voltadas pra escola no geral, são poucas as matérias que focam a sala de aula”. 

 Para Tardif (2012), os professores não rejeitam os outros saberes totalmente. Pelo 

contrário, eles os incorporam à sua prática, retraduzindo-os, porém em categorias do seu 

próprio discurso. Na fala da licencianda Paula, identificamos esse movimento de considerar e 

valorizar a teoria vista na Universidade a partir da experiência: 

 

[...] uma coisa que eu acho importante aqui no PIBID é que quando você tem contato com a sala de 

aula você consegue aproveitar melhor as disciplinas de Exatas que tem aqui, por exemplo, tem uma 

disciplina aqui que chama Geometria Plana, certo? Eu imagino que uma pessoa que não passa pelo 

PIBID não veja nela tanta importância. Quando a gente vai pra sala de aula, alguma coisa que parece 

ser muito abstrata na disciplina aqui vai ajudar muito em conceitos simples, na elaboração de 

conceitos simples pra passar pras crianças.  

  

De acordo com Nóvoa (1992, 1995, 2013), a aproximação do licenciando do ambiente 

escolar da forma como acontece no grupo observado (com o apoio do professor da Educação 

Básica, como discussões sobre essa aproximação via diálogo com a Universidade) constitui-se 

em uma das ações necessárias para mudança no campo de formação de professores. Nóvoa 

(2013, p. 208) defende a necessidade de “[...] dar aos professores um maior peso na formação 

dos seus futuros colegas e também dos seus pares”. 

Além desse, o autor também apresenta mais três elementos que considera como único 

caminho pra se pensar um novo modelo de organização de formação de professores: 
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- Valorizar o conhecimento profissional docente, um conhecimento 

elaborado a partir de uma reflexão sobre a prática e sobre a experiência, 

transformando-o em um elemento central da formação. 

- Reconstruir o espaço acadêmico da formação de professores, em um 

quadro de reforço das redes de colaboração e de cooperação, criando novas 

instituições que juntem a realidade das escolas e a realidade das escolas de 

formação (universidade). 

- Articular a formação de professores com debate sociopolítico, 

desenvolvendo iniciativas no sentido da definição de um novo contrato 

social em torno da educação (NÓVOA, 2013, p. 209). 

 

Nóvoa (1995), em seu artigo “Para uma profissão construída de dentro da profissão”, 

argumenta que a formação com base na investigação e na reflexão só faz sentido se acontecer 

a partir da prática. Para o autor, “[...] enquanto forem apenas injunções do exterior, serão bem 

pobres as mudanças que terão lugar no interior do campo profissional docente” (NÓVOA, 

1995, p. 6). 

 Até aqui apresentamos as contribuições do PIBID – Matemática/ UFLA segundo a 

percepção dos licenciandos ao refletirem sobre as dinâmicas que são desenvolvidas neste 

contexto. As próximas contribuições identificadas nas falas dos licenciandos referem-se à 

contribuições consequentes do trabalho que é desenvolvido no contexto observado. 

 

 Mudança de crenças e concepções  

 

Outra contribuição destacada pelos licenciandos refere-se à mudança de crenças e 

concepções, como podemos ver na fala da licencianda Maria: 

 

[...] eu quero falar, minha visão mudou muito, na questão dos professores, antes eu criticava o 

professor, que eu vim da escola pública e hoje aqui em Lavras é bem complicado, na minha época 

eram três, quatro turmas lotadas e hoje são uma ou duas, os alunos não querem estar lá, e aí quando eu 

entrei no PIBID, eu pensava: nossa, o professor não me ensinou isso, o professor não fez aquilo, hoje 

eu culpo o sistema, eu falo: gente às vezes ele queria fazer, mas como ele vai fazer? Aí eu fico 

pensando a sala tem 30, 40 alunos. [após uma longa discussão sobre a influência de fatores externos 

(desinteresse dos alunos, condições de trabalho, violência, insegurança etc.) na atuação do professor, a 

aluna Maria retoma a fala] [...] às vezes, a gente acha erro no Estágio, mas se fosse discutido poderia 

até mudar, né? Igual eu falo aqui, que a gente critica o professor, que a gente tende a criticar o 

professor, eu era assim, agora não, a gente vê que é o sistema (Maria – grupo de discussão realizado 

no dia 19/05/2014). 

  

Com base nas ideias de Richardson (1996), Marcelo García (2009, p. 116) nos chama 

a atenção para a influência das crenças no processo de aprendizagem da docência e no 

desenvolvimento da profissão: 
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[...] Na pesquisa sobre a formação inicial houve uma preocupação especial 

pela análise das crenças que os professores em formação trazem consigo 

quando iniciam sua caminhada profissional. Percebeu-se que as crenças são 

como proposições, premissas que as pessoas mantêm acerca do que 

consideram verdadeiro. As crenças, ao contrário do conhecimento 

proposicional, não requerem uma condição de verdade contratada, e 

desempenham duas funções no processo de aprender a ensinar. Em primeiro 

lugar, as crenças influem na forma como os professores aprendem; e, em 

segundo lugar, as crenças influem nos processos de mudança que os 

professores possam tentar. 

 

Conforme Ponte (1992, p. 8), enquanto “[...] nas crenças predominaria a elaboração 

mais ou menos fantasista e a falta de confrontação com a realidade empírica”, já as “[...] 

concepções podem ser vistas neste contexto como o pano de fundo organizador dos conceitos 

[...] as concepções condicionam a forma de abordagem das tarefas, muitas vezes orientando-

nos para abordagens que estão longe de ser as mais adequadas.” 

O autor salienta que 

 

[...] mudanças profundas no sistema de concepções só se verificam perante 

abalos muito fortes, geradores de grandes desequilíbrios. Isto apenas sucede 

no quadro de vivências pessoais intensas como a participação num programa 

de formação altamente motivador ou numa experiência com uma forte 

dinâmica de grupo, uma mudança de escola, de região, de país, de profissão 

(PONTE, 1992, p. 27). 

 

Assim sendo, 

 

[...] o refúgio ao ‘senso comum’ profissional estabelecido, dizendo as coisas 

que parecem socialmente mais aceitáveis, pelo menos em termos do seu 

grupo de referência, é a estratégia mais previsível por parte dos participantes 

nestes estudos. Para ir mais além, é indispensável estabelecer com eles uma 

relação que ajude a quebrar as barreiras da convencionalidade e que 

estabeleça uma cumplicidade num esforço comum de descoberta (PONTE, 

1992, p. 35). 

 

 Permanência no curso  

Dos 23
27

 licenciandos que responderam ao questionário, 78% deram nota máxima para 

o item “O PIBID me incentiva a ser professor” (Tabela 1). 

                                                           
27

 Fizeram parte da observação e dos grupos de discussão todos os licenciandos do grupo (24), mas uma 

licencianda não respondeu ao questionário de caracterização. Enviamos email, nós a procuramos pessoalmente, 

enviamos mensagem nas redes sociais e, como não obtivemos retorno, optamos por não incomodá-la mais, pois 

o termo de livre consentimento esclarecido assinado por ela não a obriga participar da pesquisa. Posteriormente, 

essa licencianda saiu do PIBID e mudou de Curso. Nós a procuramos questionando se poderia relatar os motivos 

de sua saída e da mudança de Curso. Apesar de disposta a contribuir, novamente não respondeu aos emails e 

mensagens enviadas. Por esse motivo, as porcentagens relativas aos dados do questionário são calculadas 

considerando um todo de 23 licenciandos. 
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Tabela 2: Percepção dos licenciandos em relação ao item: Me incentiva a ser professor  

 

Não atende às minhas expectativas - Nota (1) 1 4,5% 

Bom, atende em parte às minhas expectativas - Nota (2) 4 17,5% 

Muito Bom, atende às minhas expectativas - Nota (3) 18 78,% 

 

Fonte: questionário. 

 

Um dos temas apontados como relevantes e apresentados no Estudo Avaliativo do 

PIBID diz respeito ao reforço do Programa para permanência no magistério. Vimos nesse 

estudo que 

[...] muitos depoimentos mostram que o PIBID tem grande papel como 

reforçador da escolha para ser professor e para incentivar estudantes a 

escolher a licenciatura. A oportunidade de entender e viver a escola, o 

entusiasmo de outros ‘PIBIDianos’ e a existência de projetos com 

significado fazem com que eles se voltem para a docência e atribuam valor à 

atividade de ensino na educação básica (GATTI et al., 2014, p. 62). 

 

Em nossos dados encontramos referência ao PIBID como motivador da permanência 

na docência, como se pode ver no relato da licencianda Carolina, que teve no PIBID a 

oportunidade de mudar a sua crença em relação ao ambiente escolar e assim voltar à docência 

e vê-la como opção de carreira e também valorizar as atividades da Educação Básica: 

 

[...] eu acredito que se eu não tivesse entrado no PIBID, eu teria desistido do curso, porque meu 

primeiro estágio foi em uma escola muito difícil aqui em Lavras, e os alunos, eles arrancavam o piso 

do chão para jogar no outro. Então, assim, para mim, foi muito difícil, o meu primeiro estágio. E aí, 

logo em seguida, eu entrei no PIBID e eu vi que é diferente, então assim eu pude ver os dois lados, né? 

(Carolina – grupo de discussão realizado no dia 19/05/2014). 

 

Ou no relato da Nilvana, que, mesmo tendo uma boa experiência no Estágio, 

confirmou sua escolha a partir do PIBID: 

 

Quando passei no vestibular, tinha a expectativa de mudar para o curso de Engenharia Ambiental, mas 

no decorrer do curso de Matemática, percebi que o contexto familiar em que estava inserida não 

contribuía para que fizesse tal mudança. Então, durante o primeiro período de estágio, não tive dúvidas 

de que a profissão de docente me trazia muita satisfação. E isso se confirmou definitivamente 

quando iniciei minhas atividades no PIBID (Nilvana – questionário). 

 

Como também no relato da licencianda Elaine, que viu no PIBID a possibilidade de  

identificação (ou não) com a docência: 
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Meu primeiro objetivo ao entrar no PIBID era decidir qual seria a minha decisão: continuar no curso 

ou não. Então, este Programa foi fundamental para minha permanência no Curso (Elaine – 

questionário). 

No relato da licencianda Mariane, vimos uma possível explicação para esse 

reconhecimento do PIBID enquanto motivador da permanência na docência: 

 

Embora no estágio nós também temos contato com os alunos, auxiliamos os mesmos a fazerem 

exercícios e temos que planejar algumas aulas. No PIBID, é algo mais intenso com a escola e com os 

estudantes, uma vez que nós desenvolvemos atividades, estudamos certos assuntos da Matemática, 

fazemos reuniões e ministramos aulas (Mariane – questionário). 

 

 Processo de desenvolvimento profissional 

 

No decorrer do processo de coleta de dados, observamos que as práticas formativas 

que são desenvolvidas no PIBID – Matemática/UFLA têm como base a teoria (por meio de 

estudos) e a reflexão coletiva sobre a prática, elementos considerados fundamentais no 

processo de desenvolvimento profissional do professor (OLIVEIRA; SERRAZINA, 2002). 

Para os autores, 

 

[...] desenvolver-se como profissional significa prestar atenção a todos os 

aspectos da prática, o que só pode ser feito em equipe de professores, uma 

vez que a reflexão na e sobre a ação conduz a uma aprendizagem limitada se 

for feita pelo professor isolado e poderá haver limites para aquilo que pode 

ser aprendido a partir da análise da prática quando se está simultaneamente 

envolvido nessa prática (OLIVEIRA; SERRAZINA, 2002, p. 38-39).   

 

Ao considerar toda a dinâmica de trabalho do grupo, a licencianda Alice expôs sua 

percepção acerca do PIBID em relação ao seu processo de desenvolvimento profissional: 

 

[...] o PIBID é um projeto em que temos oportunidade de aprender mais sobre a carreira docente, 

elaborar planos de aula, escrever narrativas reflexivas, atuar de modo ativo no campo onde almejamos 

atuar, trabalhar em grupo, entre outros. Essas são atividades necessárias para complementar nossa 

formação. Acredito que a participação no PIBID é uma maneira de dar início ao aperfeiçoamento 

profissional, ainda na graduação. 

  

Ao partimos do pressuposto de que o desenvolvimento profissional é um processo 

evolutivo, processual e atemporal, e portanto a “[...]  gênese e o desenvolvimento, nos 

indivíduos, do seu ‘ser profissional’” não são traçados, eles são inferidos a partir das 

representações já constituídas e da interpretação que delas se faz com base nas teorias 

assumidas (FONTANA, 2005, p. 55). 
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Consideramos, assim como alguns autores (FREITAS; FIORENTINI, 2009; 

IMBÉRNON, 1994, 2011; PASSOS et al., 2006; MIZUKAMI, 2013; COCHRAN-SMITH; 

LYTLE, 1999), que a reflexão e a postura investigativa são elementos centrais no processo de 

desenvolvimento profissional. Verificamos, no contexto observado, que as ações lá 

desenvolvidas são potencializadoras desse processo de desenvolvimento profissional nos 

envolvidos. 

Assim como no Estudo Avaliativo do PIBID em caráter nacional os licenciandos do 

PIBID – Matemática/UFLA reportaram à possibilidade de vivência da realidade escolar e a 

aprendizagem na prática como principais fatores potencializadores do desenvolvimento 

profissional. 

 

4.3.2 Reflexões sobre a aprendizagem da docência no contexto do PIBID – 

Matemática/UFLA: “o tanto que a gente tá conhecendo, o tanto que a gente tá 

aprendendo” 

 

 Os licenciandos também refletiram sobre as aprendizagens relativas ao trabalho 

docente referindo ao PIBID como a possibilidade de conhecer melhor a prática docente, a 

realidade do trabalho em sala de aula, a tomada de consciência em relação às várias 

possibilidades e os desafios relacionados ao ato de ensinar, e a aquisição de um novo olhar 

para relação professor x aluno e professor x disciplina. Ao responderem ao questionário, 

100% do grupo consideraram que as atividades formativas vivenciadas por eles dão condições 

para que aprendam a lecionar, sendo que 78% deram nota máxima (Muito bom) e os demais 

(22%) consideram as ações boas (Tabela 2). 

 

Tabela 3: Percepção dos licenciandos PIBID – Matemática/UFLA quanto ao item: Dá 

condições pra que eu desenvolva a competência “saber ensinar”  

 

Não atende às minhas expectativas - Nota (1) 0 0% 

Bom, atende em parte às minhas expectativas - Nota (2) 5 22% 

Muito Bom, atende às minhas expectativas - Nota (3) 18 78% 

Fonte: questionário. 

A licencianda Mariane, ao refletir sobre o que aprende no PIBID – Matemática/UFLA, 

refere-se ao dia a dia do professor, aos saberes necessários e à tomada de decisão correta em 

meio ao imediatismo da sala de aula, e evidenciou em sua fala a importância da experiência: 
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[...] a gente pode ter um contato, é uma forma da gente ir melhorando, ser professor é um processo 

contínuo, o PIBID ajuda a gente a ter um contato bom com os alunos, a respeitar a entender que o que 

é fácil para um aluno, pro outro não é, um é diferente do outro. Tem aluno que tem dificuldade que 

não é cabível pra série dele. A gente já vai achando que ele já sabe aquele conceito, aquela definição, 

chega na hora ele não sabe, e uma coisa que é base, ele deveria saber e não sabe. E outro aluno acabou 

de aprender e já desenvolveu muito rápido, tem aluno que não. Na hora de elaborar uma atividade tem 

que elaborar pensando na sala de forma geral, você pode dar uma atividade e um aluno levar duas 

aulas pra fazer e outro uma aula, como vai fazer com o resto que ainda não fez? Aí você põe muita 

atividade, aí uns fazem e outros não, aí como vai fazer a correção? Como vai ficar o andamento da 

turma? E também a diferença que a gente percebe de uma turma pra outra, tem turma que você leva 

um monte de coisa e consegue render e desenvolver um monte de coisa, tem sala que é mais 

bagunceira, mais rápida, dentro da sala tem diferenças entre um aluno e outro (Mariane – grupo de 

discussão realizado no 16/05/2014). 

  

Os licenciandos também apontam questões relativas às contribuições da inserção na 

prática e da possibilidade de vivenciar a escola e a sala de aula, a fim de adquirir experiência 

necessária para uma correta interpretação das situações inesperadas que possam ocorrer em 

sala aula quando professores, como nos relatos a seguir: 

 

Luíza: é o que eu penso, nós vivemos num contexto assim, que nós planejamos atividades, vamos lá 

trabalhar essa atividade, aí a gente vê que não deu certo, a gente vê que não deu certo, a gente vê: a 

gente não devia ter feito isso! Então, assim, eu acho que seria, é melhor errar entre aspas agora 

enquanto estamos nos formando do que quando a gente tiver lá na sala de aula com a nossa turma, 

porque claro que vai ter momentos que a gente vai errar principalmente no início da carreira que a 

gente tá nessa coisa de conhecer os alunos e conquistar os alunos, mais as chances vão ser bem 

menores pelo tanto que a gente tá  conhecendo, o tanto que a gente tá aprendendo, nisso agora eu vejo 

que é uma responsabilidade enorme pra quem que tá no PIBID, porque a gente conhece, a gente teve 

oportunidade de fazer, então a gente uma responsabilidade grande quando a gente se formar, a gente, 

poxa, eu tô na sala de aula, olha o tanto que aprendi, eu não posso fazer de outro jeito, eu tenho que, só 

a tendência é melhorar. 

Renata: esse ponto que a Luíza falou que às vezes a coisas não deu certo, é muito importante, porque 

talvez quem passa pela universidade e não tem essa experiência, ele vai chegar na escola achando que 

tudo vai dar certo, às vezes ele não pensa numa possibilidade de erro numa atividade, numa pergunta 

inédita de um aluno, então essas coisas já deixam a gente mais alerta sabe, já abre os olhos pra 

margem de erro pras coisas que a gente vai levar pra sala de aula. 

Vitor: e outra também, vai que você fica lá um mês e tá dando tudo errado então: vai pensar, vai dar 

tudo errado. 

[Todos riem.] 

Luíza: E se tá tudo dando errado, você pensa não mais é assim, eu tenho que mudar, porque o que 

acontece, quem não tem essa experiência pensa: ah já quero desistir, não quero ser professor, mas você 

vê tem uma chance. 

[Todos dizem baixinho:] É (grupo de discussão realizado no dia 16/05/2014). 

 

 Em suma, vimos que os licenciandos observados reconhecem o PIBID – 

Matemática/ UFLA como um espaço de aprendizagem da docência e tendem a valorizar mais 

o saber experiencial – o  conhecimento na prática.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Durante um período de aproximadamente um semestre pudemos acompanhar a rotina 

de trabalho do PIBID – Matemática/UFLA. Fomos ao encontro do grupo com o intuito de 

conhecer sua dinâmica de trabalho para então identificarmos como se dá a aprendizagem da 

docência nesse contexto. Ouvimos e registramos as reflexões produzidas pelo grupo sobre a 

experiência de constituir-se profissionalmente no contexto do PIBID – Matemática/UFLA.  

 Buscávamos conhecer o contexto e as dinâmicas formativas que eram desenvolvidas, 

mas interessava-nos também saber quem são os licenciandos, de onde vieram e onde 

estudaram. Conhecemos o grupo e as dinâmicas de trabalho. Esse conhecer nos possibilitou 

identificar algumas características e algumas potencialidades desse espaço de aprendizagem 

da docência.  

 Vimos que o trabalho desenvolvido no contexto observado é um trabalho coletivo 

(acontece em grupo), possui características de grupo colaborativo
28

 (tomada de decisão 

conjunta nas questões referentes à escola e às dinâmicas do grupo; elevado grau de 

comprometimento nas ações desenvolvidas – geralmente as relacionadas à escola) e 

compartilhado (tudo que é feito é partilhado, nas reuniões semanais, nas reuniões gerais, na 

leitura das atas e na elaboração dos relatórios). A formação nesse grupo é baseada na 

colaboração (entre licenciandos, professor da Educação Básica e professor da Universidade) e 

possui características de uma relação de parceria (todos organizados em prol de interesses 

comuns – as ações a serem desenvolvidas na escola). O aprender a ser professor nesse 

contexto acontece de forma sistemática, fundamentada e contextualizada de modo a articular 

os projetos da escola com as ações que lá são desenvolvidas. Eles estudam, planejam 

atividades, aplicam essas atividades na escola, refletem sobre o que deu certo e o que não deu 

certo e finalizam com a produção de relatórios e narrativas.  

 O modo de organização do grupo e o movimento pelo qual produzem sua prática e 

são produzidos por ela, evidencia que as dinâmicas formativas que lá são desenvolvidas 

podem contribuir para a potencialização do desenvolvimento profissional nos envolvidos, seja 

em sua formação inicial ou não. 

  

  

  

                                                           
28

 Ferreira (2003) traz uma diferenciação entre trabalho cooperativo e trabalho colaborativo e apresenta 

características de cada tipo de trabalho.  
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 Assim, vimos que esse vir a ser professor no PIBID – Matemática/UFLA se dá no 

cotidiano das relações estabelecidas entre o professor da Educação Básica e os licenciandos 

entre os pares e entre todos os envolvidos. 

As práticas formativas desenvolvidas nesse contexto estão longe de se caracterizarem 

como uma aprendizagem da docência em que a relação é a de um “conhecimento para a 

prática” ou com característica de um modelo formativo aplicacionista. Apesar de considerar 

e basear-se nos conhecimentos de base, esse grupo não parte do mesmo pressuposto que 

orienta tal concepção: a prática a serviço do conhecimento. Ao contrário, a aprendizagem da 

docência se dá no movimento das ações formativas que lá são desenvolvidas, tem como ponto 

de partida os problemas reais da sala de aula e acontecem diante das incertezas e do 

imediatismo desta. Estes licenciandos valorizam o conhecimento em ação, registram esse 

conhecimento aprendido na prática, refletem sobre ele (entre os pares e no grupo) e a partir 

dele (re) organizam suas ações. Assim, a aprendizagem da docência no PIBID – 

Matemática/UFLA se dá numa perspectiva do “conhecimento na prática” – ao considerarem 

que é ensinando que se tornarão bons professores - mas com ações características da 

perspectiva do “conhecimento da prática”, pois não fazem separação entre teoria e prática, 

de modo a valorizar (no a dia a dia) um em detrimento do outro.  

As reflexões feitas pelos licenciandos sobre a inserção no ambiente escolar via estágio 

x 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 unanimes 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. Sabemos que mesmo com todas as possibilidades de trabalho e de ações que 

podem e são desenvolvidas no PIBID, trata-se de um ambiente de aprendizagem. Ao se 

formar e iniciar a docência o então licenciando não terá um grupo para discutir o que deu 

certou e o que não deu, não terá o apoio dos professores da Universidade para direcionar suas 

ações. Talvez não tenha como organizar um momento para estudos e reflexão sobre o que vai 

ensinar ou sobre o que está ensinando. Ele estará só e com a responsabilidade de uma turma. 

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.  
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Outro aspecto que julgamos pertinente trazer para esta discussão diz respeito às 

limitações do PIBID. Observamos que, para os que estão envolvidos no Programa, torna-se 

muito difícil identificar os pontos falhos dele. No Estudo Avaliativo do PIBID realizado em 

nível nacional, esses apontamentos giraram em torno de questões administrativas, 

relacionadas às burocracias e possibilidades de ampliação do Programa e dos valores das 

bolsas. Acreditamos que os egressos tenham mais a nos dizer. No grupo que conversamos 

inicialmente, dos oito licenciandos que passaram por ele, cinco estão no mestrado, três 

atuavam na Educação Básica (pública e privada). Atualmente, seis estão no Mestrado, uma 

atua na Educação Básica (pública e privada)  e uma das licenciandas não está em sala de aula. 

Ao questioná-los sobre essas opções (em 2014), eles se referiram principalmente às 

dificuldades iniciais de adaptação ao sistema escolar e às influencias externas ao trabalho 

docente. 

Tais considerações nos permitem perceber que não basta apenas incentivar a formação 

inicial. Ao mesmo tempo, fazem-se necessárias ações que valorizem a carreira docente de 

modo geral. Entendemos que uma proposta como a do PIBID, que abre possibilidades 

diversas no período da formação inicial, com iniciativas que valorizam a opção pela docência, 

que facilitam uma formação centrada na prática docente e que permite espaços para reflexão 

sobre a prática, é uma possibilidade de formação inicial adequada e coerente com o que as 

pesquisas apontam como caminho possível para superar a dicotomia teoria e prática. No 

entanto, reafirmamos a necessidade de se pensar propostas para iniciação à docência para o 

período de maior desistência da carreira docente, que são os primeiros anos na escola após a 

formação inicial (ANDRÉ, 2013; NÓVOA, 2013; IMBERNÓN, 2011). 

Acreditamos que pesquisas tanto em nível nacional como em nível contextual, que 

identifiquem onde estão e como estão os egressos do PIBID, poderão contribuir com essas e 

com futuras discussões sobre o campo de formação de professores. 
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