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RESUMO 

 
FERRAZ, Daniela Frigo. Os desdobramentos teóricos e práticos do 
desenvolvimento de subprojetos Pibid na formação inicial de professores de 
Ciências Biológicas no estado do Paraná. 2018. 412 f. Tese (Doutorado em 
Ensino de Ciência e Tecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Ponta Grossa, 2018. 

 
A tese apresentada aborda a temática da formação inicial de professores de 
Ciências Biológicas, mais especificamente como se deram os desdobramentos 
teóricos e práticos do desenvolvimento de subprojetos que integram o Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid no Estado do Paraná. Esse 
programa visa a uma perspectiva de trabalho docente que promova a articulação de 
saberes contidos no contexto universitário e no contexto escolar, sendo balizado por 
princípios estruturadores que abrem possibilidades para romper-se com um modelo 
hegemônico de formação inicial. O objetivo principal foi analisar as bases 
conceituais contidas nos subprojetos Pibid e os impactos das práticas desenvolvidas 
para a formação inicial de professores. Para tanto, lançou-se mão de uma pesquisa 
de natureza qualitativa, em que a análise de conteúdo foi adotada como 
possibilidade interpretativa de oito subprojetos participantes do programa em 
instituições públicas de ensino superior. Além disso, os relatórios dos referidos 
subprojetos também foram utilizados como instrumento de coleta de dados, bem 
como uma entrevista semiestruturada. Como principais resultados, aponta-se: a) que 
as ações propostas nos subprojetos promoveram o desenvolvimento de atividades 
típicas de ensino, de pesquisa e de extensão; b) que, em relação às bases 
conceituais contidas nos subprojetos, essas se estruturaram a partir de uma 
formação mais assentada na realidade do mundo do trabalho profissional, com uma 
frequência relativa de 75%. Essas bases conceituais promoveram, também, o 
desenvolvimento de conhecimentos e estratégias profissionais docentes, a partir de 
um conhecimento socialmente situado e localmente construído, com frequência 
relativa de 78%. Esses conhecimentos e estratégias profissionais docentes 
mencionados se desenvolveram a partir de uma relação de indissociabilidade entre 
o saber teórico e o saber prático, com uma frequência relativa de 46%. Essa se 
apresentou, entretanto, a partir de uma relação dicotômica em outros 46% dos 
casos. Além desses resultados acima destacados, as ações propostas nos 
subprojetos analisados privilegiaram a construção de saberes profissionais, 
disciplinares, curriculares e, também, um saber específico, que se deu a partir das 
ações propostas, que foi o saber praticar a pesquisa acadêmica. Nesse contexto, 
podemos, pois, mencionar, ainda, como resultados de nossa pesquisa os seguintes 
itens: c) as práticas pedagógicas confirmam o desenvolvimento dos diferentes tipos 
de saberes docentes inicialmente descritos, adicionando-se o desenvolvimento de 
saberes experienciais docentes; d) as bases conceituais contidas nos subprojetos, 
na maior parte dos casos, coadunaram com os princípios orientadores do programa 
Pibid/DEB/CAPES nacional; e) o produto proposto permitiu sistematizar e determinar 
os principais aspectos que orientam um determinado modelo de formação inicial e 
abre possibilidades para análise de outros subprojetos. Conclui-se que o problema 
de pesquisa foi respondido por meio dos resultados obtidos que, por sua vez, 
orientaram-se com base nos objetivos inicialmente propostos, sendo possível inferir 
que as bases conceituais e as práticas pedagógicas desenvolvidas estão, em 



grande parte, em coerência com os princípios do Pibid. Esses, por sua vez – ao 
tomarem perspectivas teóricas que transparecem à visão da formação, no sentido 
de sua profissionalização docente – direcionam para um modelo emergente, 
mostrando muitos exemplos de como essa perspectiva pode ser incorporada pelos 
cursos.  

 
Palavras-Chave: Formação inicial de professores. Licenciatura em ciências 
biológicas. Pibid. Saberes docentes. Iniciação à docência. 

 



ABSTRACT 

 
FERRAZ, Daniela Frigo. The practical and theoretical unfolding of the Pibid 
subprojects development in the initial training of biological science teachers in 
Paraná state. 2018. 412 p. Thesis (Doctorate in Technology and Science Teaching) 
- Federal Technology University of Paraná, Ponta Grossa, 2018. 
 
The thesis presented addresses the theme of the initial training of Biological Science 
teachers, more specifically how the practical and theoretical unfolding of the 
subprojects development that integrate the Institutional Program of Scholarship for 
Beginners Teachers – Pibid in Paraná state – took place. This program aims to reach 
the perspective of the teacher’s work to promote the interaction of knowledge 
between the university context and the school context, being limited by structural 
principles that bring new possibilities which can break up with the hegemonic model 
of the initial training. The main objective was to analyze the conceptual foundations 
enclosed in the Pibid subprojects and the impacts of the practices developed for the 
teacher’s initial training. In order to do that, we used a qualitative research in which 
the analysis of the content was adopted as an interpretative possibility of eight 
participating subprojects of the program at higher public teaching institutions. 
Besides that, the reports of the referred subprojects were also used as instrument of 
data collection, just like a semi-structured interview. As main results, we point out: a) 
the proposed actions in the subprojects promoted the development of typical 
extension, research and teaching activities; b) in relation to the conceptual 
foundations enclosed in the subprojects, these were structured from some education 
based more on the world reality of professional work with a relative frequency of 
75%. These conceptual foundations also promoted the development of knowledge 
and professional teaching strategies from some knowledge socially situated and 
locally built with a relative frequency of 78%.  The knowledge and the professional 
teaching strategies mentioned were developed from an indissociability relationship 
between the theoretical and practical knowledge with a relative frequency of 46%. 
This one, however, was presented from a dichotomous relationship in another 46% 
of the cases. Besides the results presented, the proposed actions in the analyzed 
subprojects privileged the building of curricular, disciplinary, and professional 
knowledge and of a specific knowledge too, which took place from the proposed 
actions that was the know-how of practicing the academic research. In this context, 
we can also mention the results of our research the following items: c) the developed 
educational practices confirmed the development of the different types of teaching 
knowledge initially described in the actions, adding them to the development of 
teaching experiential knowledge; d) the conceptual foundations enclosed in the 
subprojects, in most of cases, were connected to the principles of the advisers, 
originally proposed for the national program Pibid/DEB/CAPES; e) the proposed 
product allowed to systematize and determine the main aspects that guide a 
determined model of initial education and opens possibilities for the analysis of other 
subprojects. We conclude the research problem was answered throughout the 
results obtained that, in turn, were oriented based on the objectives initially proposed, 
being possible to infer that the conceptual foundations and the educational practices 
developed are, in large part, in accordance with the Pibid principles. These, for their 
part – when considering the theoretical perspectives that reflect the educational 
vision in a teaching professionalization  way – are directed to an emerging model, 



presenting many examples of how this perspective can be incorporated by the 
degree courses. 
 
Keywords: Teacher’s initial education. Biological sciences degree. Pibid. Teaching 
knowledge. Teaching training. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Não há saber maior ou saber menor. Há 

saberes diferentes.” (Paulo Freire) 

 

O Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é um 

programa complementar à formação docente que tem se desenvolvido nos últimos 

dez anos no Brasil. É complementar por que não faz parte do Projeto Político 

Pedagógico dos Cursos de Licenciatura e também não é voltado para todos os 

alunos das licenciaturas, mas contempla um número específico de vagas e bolsas 

para alguns selecionados a participar do programa. Como política pública, induz à 

formação docente, objetivando, primeiramente, a formação incial docente. Isto é, a 

formação acadêmica; tendo o diferencial de primar por essa formação acadêmica 

lado a lado com a realidade onde o profissional, possivelmente, atuará, ou seja, nas 

Escolas de Educação básica (EEB). Isso ocorre devido ao programa ter, como uma 

de suas principais características, a consideração pela formação inicial de 

professores a partir de uma nova perspectiva: de uma nova cultura de formação 

docente, que prepare melhor os futuros professores para a complexidade da 

realidade educacional. 

Essa nova cultura de formação – que vem se desenvolvendo com base nas 

ações propostas nos subprojetos Pibid e das práticas pedagógicas que vem 

ocorrendo nas escolas – tem se dado graças ao esforço conjunto das Instituições de 

Ensino Superior Brasileiras, das Escolas de Educação básica onde os projetos se 

desenvolvem e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES). 

Tal perspectiva redimensiona o enfoque que deve ser dado durante a formação 

inicial dos envolvidos. Isso ocorre ao se considerar os saberes que emergem de 

diferentes fontes, todas produtoras de conhecimentos: professores das escolas 

participantes, professores formadores das universidades e acadêmicos em formação 

inicial. 

Dito de outro modo, essa nova cultura tem o desafio de promover um enfoque 

formativo que privilegie, além dos conteúdos da Ciência de referência específica, no 

caso os saberes do conteúdo biológico, também aqueles saberes relacionados ao 

exercício da docência como, por exemplo: saberes profissionais da docência; 

saberes do currículo da educação básica; de como aprendem os alunos; dos 
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contextos educacionais; das finalidades educativas e, cujos pressupostos teóricos, 

foram introduzidos por pesquisadores como Shulman (1986); Tardif (2002); Gauthier 

et al. (1998), entre outros, que são abordados no decorrer do desenvolvimento desta 

tese.  

Compreende-se, dessa forma, que não existe um determinado tipo de saber 

que é mais importante do que outro, conforme abrimos a nossa introdução, parte-se 

da premissa de que existem diferentes tipos de saberes e que todos são igualmente 

importantes e dependentes das situações em que precisam ser mobilizados. 

Temos, assim, que o tema da tese desenvolvida e apresentada neste relatório 

de pesquisa centra-se na questão da “formação inicial de professores”. Toma-se 

como pressuposto o fato de que a formação, seja ela inicial ou continuada, é 

condição estratégica para alavancar as mudanças necessárias na sociedade como 

um todo e, mais especificamente, na educação básica no tocante às questões 

relativas ao Ensino de Ciências. Nesse sentido, cabe lembrar-se de que 

 

[...] a luta pela melhoria da educação brasileira passa, necessariamente, 
pela militância de tantos docentes das escolas de educação básica e dos 
formadores de professores lotados nas instituições de ensino superior. Esse 
conjunto de professores, engajados no debate da qualidade educacional, 
tem “gritado” pelo direito a uma formação de qualidade que não seja 
apêndice de cursos de bacharelado, os quais preservam outra identidade e 
características quando comparados à formação de professores nos cursos 
de licenciaturas. (SILVEIRA, 2014, p. 9).  

 

Sabe-se da dívida que temos com os cursos de licenciatura e, 

consequentemente, com a formação inicial dos professores que se profissionalizam 

nesses cursos, em especial, os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas – que 

são o foco do trabalho aqui desenvolvido – que, desde o seu surgimento como 

cursos de História Natural, lidam com o desafio de formar o professor de um 

conteúdo específico para atuar na educação básica (Ciências, no ensino 

fundamental e Biologia, no ensino médio), mas que sempre estiveram vinculados 

aos cursos de bacharelado, seja constituindo o próprio curso em questão, seja 

sendo tratados como um apêndice de menor importância desses cursos. O problema 

fundamental desse tipo de enfoque formativo é que não se dá um preparo adequado 

dos licenciandos para o exercício da docência.  

Esse fator impossibilita a constituição de uma identidade própria aos cursos 

de licenciatura e, por consequência, uma identidade da classe profissional de 
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professor. Por essa razão, também acaba por interferir na qualidade da formação 

para atuar na educação básica. Nesse sentido, segundo Silveira (2014, p. 10), o 

Pibid vem colaborando para o debate nacional para a “reformulação das matrizes e 

dos pressupostos teórico-metodológicos orientadores dos cursos de formação de 

professores”. 

O contexto dos subprojetos Pibid que se desenvolvem em todo o país 

proporcionam um ambiente rico e propício para troca de experiências e reflexões 

acerca da atuação docente e as características desse trabalho em seu ambiente 

natural, a escola. Apesar disso, um dos principais desafios que tem sido posto aos 

cursos de formação inicial de professores diz respeito à falta de articulação entre a 

universidade e a escola de educação básica, que é o futuro campo de atuação 

profissional do licenciando. Essa falta de articulação deriva, em parte, da própria 

forma como foram se configurando os cursos de formação inicial, baseados em um 

modelo que ficou conhecido na literatura sobre o tema como da ‘racionalidade 

técnica’ (SCHÖN, 2000; CANDAU, 1987; DINIZ-PEREIRA, 2012, 2013) ou, ainda, 

como ‘Modelo Hegemônico da Formação’ (MHF), segundo Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2004).  

Nesse modelo, o tempo maior de formação era dedicado às disciplinas de 

cunho específico, ficando as de cunho didático-pedagógico para o final do curso, 

dentre essas, estão disciplinas como o Estágio Supervisionado, por exemplo, que 

era (e continua sendo em alguns cursos) uma das poucas disciplinas em que o 

licenciando tem um contato, ainda que limitado, com a escola básica. 

A articulação entre a universidade e a escola é importante, pois, por meio do 

dialógo entre esses dois campos de atuação profissional, é possível mobilizar 

diferentes tipos de saberes docentes e, a partir da ação docente possibilitada 

durante o momento inicial de formação, adquirir saberes experienciais, na 

denominação dada por Tardif (2002). Ora, se o Pibid se estabeleceu tendo como um 

de seus objetivos 

 

[...] 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. (BRASIL, 2013e, p. 2).  
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Um dos papéis que se estabelece para os subprojetos Pibid e à universidade 

é fazer com que os estudantes das licenciaturas compreendam a vida social e 

cultural que está posta nas escolas e as relações que se estabelecem para buscar 

respostas aos problemas que ela enfrenta. 

Há uma escassez de investigações sobre quais são os saberes concretos que 

devem se desenvolver durante a formação inicial de professores e o formato 

necessário a ser adotado nos cursos de formação docente que supere os escassos 

vínculos das condições reais e concretas das escolas e, ao mesmo tempo, 

responda, adequadamente, às necessidades desse contexto.  

Verifica-se que há muitos trabalhos que discutem as problemáticas da 

formação inicial docente e a necessidade de superação das mesmas, bem como 

algumas atividades pontuais desenvolvidas nesse contexto. No entanto, para uma 

efetiva melhoria da qualidade do ensino da Biologia é imprescindível investigar os 

fundamentos e práticas que, concretamente, promovem uma formação inicial 

docente que esteja conectada à realidade em que se desenvolve, ou seja, o 

contexto escolar e suas reais necessidades. 

Isso também significa compreender as dificuldades enfrentadas pelo 

professor de Biologia na mediação do processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos biológicos no ensino fundamental e médio, mais especificamente no que 

concerne aos aspectos didático-metodológicos da aula, compreendendo-se que o 

Pibid possa contribuir para direcionar caminhos formativos que direcionam a 

construção dos saberes da docência que vise a superar essas dificuldades. 

Sabe-se que o Pibid excerce impactos diretos nesse contexto, ou seja, nas 

EEB (Escolas de Educação básica), bem como no contexto das IES (Instituições de 

Ensino Superior), mais especificamente nos cursos de licenciatura onde o programa 

se desenvolve e, ainda, nos professores de Biologia atuantes nas escolas e nos 

professores em formação inicial. Cabe, porém, determinar, ainda, quais são, de fato, 

esses impactos. Além disso, há que se elucidar como se estruturam os subprojetos 

Pibid e que bases teóricas estão presentes nos subprojetos, para saber se essas 

bases teóricas estão relacionadas às proposições teóricas, originalmente, propostas 

para o Pibid nacional. Ademais, resta saber quais são e que importância têm as 

práticas pedagógicas desenvolvidas no Pibid para promover o desenvolvimento de 

saberes experiênciais nos professores em formação inicial e, inclusive, se isso é 
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plausível. Entre essas proposições relevantes está, também, o fato de como avaliar 

a qualidade das ações propostas para promover uma formação inicial docente que 

efetive a sua profissionalização. Todas essas questões iniciais nos levaram a pensar 

e a estruturar uma proposta de pesquisa que é apresentada no decorrer deste texto.  

Parte-se da descrição dos pressupostos teóricos das pesquisas 

desenvolvidas em torno do tema “formação de professores” e “dos modelos de 

formação inicial de professores” para compreender a importância da perspectiva da 

profissionalização docente para direcionar um modelo formativo que considera o 

professor não mais como um técnico, que executa procedimentos, mas, sim, como 

um sujeito construtor de sua profissão. Conforme mencionam Andrade, Dorvillé e 

Moraes (2012), é preciso romper com a perspectiva técnico-aplicacionista da 

profissão e da formação e um dos caminhos possíveis para isso seria a utilização do 

arsenal teórico relativo aos saberes docentes propostos por autores como Tardif 

(2002). Segundo os autores, 

 

[...] nesse sentido, os saberes docentes, ou, mais especificamente, os 
saberes experienciais docentes, enraizados profundamente no próprio 
trabalho do professor, considerados como cultura docente em ação, mas 
também parcialmente objetivados e liberados da experiência para fins de 
reconhecimento externo, se apresentam como fonte, uma fonte crucial de 
formação uma vez concluída a formação inicial. Entretanto, cabe 
precisamente perguntar se esses saberes podem ou devem se apresentar 
também durante a formação inicial, não só como conhecimento objetivado, 
mas sobretudo mediante a utilização de dispositivos que levem aos 
professorandos até a companhia dos professores em seus próprios 
ambientes de trabalho. (ANDRADE, DORVILLÉ, MORAES, 2012, p. 132, 
grifos dos autores). 

 

Cabe destacar, de início, que a preocupação central de Tardif (2002) se dá a 

partir do conhecimento que o professor desenvolve em sua ação docente e quando 

reflexiona sobre essa ação, ou seja, ocorre durante sua prática pedagógica, 

configurando-se em seu saber experiencial. Tendo em vista que o foco de análise da 

pesquisa aqui desenvolvida está na formação inicial, argumenta-se da importância 

desse arsenal teórico na medida em que se considera que o programa investigado, 

o Pibid, apresenta dispositivos que articula a relação entre universidade e escola de 

educação básica, proporcionando o necessário contato com o universo profissional, 

a escola, bem como a aprendizagem do uso desses saberes já durante a formação 
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inicial, o que identifica um grande diferencial na formação dos envolvidos nesse 

programa.  

Ao abordar-se os modelos de Formação Inicial de Professores, quais sejam, o 

“Modelo Hegemônico de Formação” – centrado na natureza, presumivelmente, 

hierarquizada dos conhecimentos e saberes (ciência/ técnica/ prática) – e o “Modelo 

Emergente de Formação” – que se apresenta dentro de um continuum e é centrado 

no ensino e na temporalidade dos saberes envolvidos. Segundo Andrade, Dorvillé e 

Moraes (2012), argumenta-se a respeito da importância de que esse último modelo 

paute a formação de professores no contexto atual, haja vista que é apoiado nos 

termos de uma ‘nova epistemologia da prática profissional’ (TARDIF, 2002) e 

apresenta-se como fonte substantiva e original de conhecimentos indispensáveis à 

formação dos futuros professores. 

O foco investigativo da formação inicial docente neste estudo se dá a partir da 

análise de subprojetos Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência) de cursos de Ciências Biológicas, modalidade licenciatura, do Estado do 

Paraná. O interesse pelo tema deu-se num contexto de atuação, enquanto 

formadora de professores, quando se esteve inserido no projeto institucional do 

Pibid na Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Unioeste, por meio do 

subprojeto do curso de Ciências Biológicas/licenciatura. O referido subprojeto 

desenvolve-se desde o ano de 2010, a partir de sua aprovação no edital 02/2009 

Pibid/CAPES/DEB. 

O subprojeto do curso de Ciências Biológicas/licenciatura da Unioeste, 

campus de Cascavel/ PR, tem-se efetivado, desde sua implementação, com a 

participação de uma equipe que vai sendo modificada ao longo de seu 

desenvolvimento. No geral, sempre conta com a presença de: a) pelo menos um 

coordenador(a). Esse é, sempre, um professor do quadro efetivo, atuante na área de 

ensino, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas; b) professores 

colaboradores do curso de licenciatura, que são professores que atuam de forma 

voluntária no projeto, auxiliando nas atividades propostas; c) bolsistas de Iniciação à 

Docência, que são os acadêmicos do curso selecionados por meio de edital próprio; 

d) professores das Escolas de Educação básica, que se dispõem a participar do 

subprojeto e, também, são selecionados como bolsistas por meio de edital próprio 

para tal fim. 
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Enquanto se participou do subprojeto, desde o ano de 2009 até o ano de 

2013, atuou-se como colaboradora e também como coordenadora junto aos demais 

professores colaboradores com o planejamento e desenvolvimento de diversas 

atividades nas escolas parceiras, bem como com reuniões periódicas na 

universidade. Essa atuação levou a reflexões sobre a possibilidade de investigar a 

respeito dos desdobramentos teóricos e práticos dos diferentes subprojetos, bem 

como as suas implicações na formação de professores da área de Ciências 

Biológicas, que estão se desenvolvendo nas diferentes instituições de ensino 

superior públicas do estado do Paraná. 

Em estudo exploratório dos trabalhos apresentados com o tema Pibid nos 

ENPEC (Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências), no período 

compreendido entre 2009 a 2013, detectou-se que o percentual de artigos que 

abordam o tema Pibid, em relação ao número total de trabalhos apresentados no 

evento – que foi de 3.094 –encontrava-se em número reduzido (1,87%). Isso 

correspondendo a 58 trabalhos identificados no período.  

Os resultados desse programa, apresentados nos artigos analisados, indicam 

que o Pibid, se bem trabalhado, pode favorecer a formação docente em todos os 

quesitos elencados em seus objetivos (que serão abordados na sequência do texto) 

e que, enquanto política pública para formação de professores, tem tornado viável, 

do ponto de vista financeiro e pedagógico, o desenvolvimento de projetos cujas 

ações contemplam não só os objetivos do programa, mas, principalmente, a 

incursão de teorias a partir da reflexão proporcionada pelas práticas que se 

desenvolvem nas realidades escolares (FERRAZ et al., 2015). 

Além desse, outro estudo desenvolvido no contexto do grupo de pesquisa ao 

qual se pertence, Ferraz et al. (2017), concentrou-se nas produções científicas com 

o tema Pibid na área de Ensino de Biologia em periódicos representativos da área e 

nos Anais dos ENPEC. Detectou-se um total de 27 produções com o tema nessa 

área. O estudo revelou que, dos 578 artigos publicados nos periódicos no período 

analisado (2012 a 2014), somente dois trabalhos abordavam o tema Pibid. Um 

trabalho na área de Ensino de Química (Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências) e o outro na área de Ensino de Biologia (Revista 

Alexandria), demonstrando a necessidade de se investir em pesquisas sobre o tema 
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e justificando-se a necessidade de se aprofundar os estudos sobre o tema na área 

de Ensino de Biologia. 

Destaca-se, entre os resultados encontrados, a contribuição do programa 

Pibid como um processo complementar, para promover uma formação inicial e 

continuada dos envolvidos em uma perspectiva que valoriza as ações docentes 

cotidianas como lugar de construção de saberes mediante a análise crítica dessas 

práticas e da ressignificação das teorias a partir dos conhecimentos da prática. 

Se, por um lado, os resultados desses estudos demonstram as 

potencialidades do programa Pibid na articulação entre teoria e prática – a partir das 

problemáticas que se desenvolvem na realidade escolar –, por outro, deixa margem 

para questionamentos, como: de que forma essas potencialidades podem ser 

promovidas e quais as práticas desenvolvidas e como se concretizam? Uma 

investigação em profundidade junto ao programa Pibid, por meio dos subprojetos da 

área de Ciências Biológicas, pode promover reflexões que levem a indicar 

possibilidades teóricas e práticas à formação inicial de professores que privilegiem a 

articulação com o contexto escolar e o papel do programa na formação docente. 

Para tanto, investiga-se, nesta proposta, oito subprojetos Pibid da área de 

Ciências Biológicas, modalidade licenciatura, de oito Universidades públicas do 

Estado do Paraná que aceitaram participar da pesquisa. São elas: UTFPR, UFPR, 

IFPR, UENP, UEL, Unioeste, UEM, UEPG.  

A partir do explicitado, e também das lacunas constatadas em relação ao 

tema da formação inicial de professores – lacunas essas que podem ser resumidas 

da seguinte forma: a) falta de articulação entre a universidade e a escola de 

educação básica, futuro campo de atuação do profissional licenciando, não 

relacionando a realidade escolar e as práticas que lá se estabelecem, perpetuando 

contradições históricas no processo formativo; b) formação inicial deficitária de uma 

prática crítico-reflexiva durante o processo formativo – defende-se que o programa 

Pibid pode ser uma alternativa para que se consiga minimizar essas lacunas da 

formação inicial dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas. Portanto, ele 

deve ser incorporado pelas licenciaturas em seu Projeto Político Pedagógico (nas 

mesmas condições de suporte financeiro ou melhorado), podendo, assim, ser extinto 

como programa complementar.  
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É importante compreender aspectos comuns e práticas que norteiam o 

desenvolvimento dos subprojetos do Pibid. Nesse sentido, o problema proposto para 

a pesquisa de doutorado foi o seguinte: Quais desdobramentos teórico-práticos 

emergem da estruturação dos subprojetos do Pibid para a formação inicial de 

professores da área de Ciências Biológicas no Estado do Paraná? 

Com o intuito de responder ao problema de pesquisa, propos-se, como 

objetivo geral, analisar as bases conceituais nos subprojetos do Pibid e os 

impactos das práticas desenvolvidas para a formação inicial de professores de 

Ciências Biológicas. E como objetivos específicos:  

1 - Identificar as bases conceituais presentes nos subprojetos acerca dos princípios 

orientadores da formação e profissionalização docente no Pibid;  

2 - Analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas nos diferentes subprojetos e os 

seus impactos na formação dos envolvidos;  

3 - Comparar o quanto as bases conceituais contidas nos subprojetos coadunam 

com os princípios orientadores, originalmente propostos para o programa Pibid/ 

DED/ CAPES; 

4 - Propor um sistema de avaliação que estabeleça critérios para subsidiar a análise 

qualitativa de subprojetos Pibid; 

A tese estrutura-se na seguinte ordem de apresentação; na “Introdução”, 

contextualiza-se o tema e se justificam as razões para o desenvolvimento da 

pesquisa, além disso, delimita-se o problema da pesquisa e expõem-se seus 

objetivos gerais e específicos. 

Na primeira parte, desenvolve-se a “Fundamentação teórica”, a partir da 

estruturação dos Capítulos 1 e 2, nos quais são delimitados o panorama atual dos 

estudos e das pesquisas que fundamentam o tema, bem como autores que dão o 

aporte teórico necessário para a análise dos dados. Considerou-se importante 

abranger, nesse espaço da tese, os pressupostos teóricos da pesquisa sobre 

formação de professores – ponto desenvolvido no Capítulo 1. Nele se destacam 

alguns aspectos que tem sido investigados na literatura acerca dos conhecimentos e 

habilidades que os professores necessitam dominar e articular para bem atuar na 

realidade escolar. Procura-se conceituar e delimitar alguns termos centrais da área 

como, por exemplo, o conceito de formação inicial e o conceito de formação 
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continuada de professores. Aborda-se, brevemente, a crise do profissionalismo das 

profissões e o quanto isso afetou e direcionou a área de formação de professores, 

dando indicativos para mudanças no modelo de formação inicial de professores. 

Essas mudanças na forma de pensar como se deve dar a formação inicial de 

professores acaba por afetar o modo como se estrutura e organiza essa formação, 

dando um enfoque mais prático e reflexivo e menos aplicacionista e técnico. Desse 

modo, várias mudanças na legislação educacional ocorrem em vários países e 

também no Brasil. Paralelamente, mostra-se, também, como foram sendo 

estruturados os cursos de Ciências Biológicas, expondo sua gênese a partir dos 

cursos de Ciências Naturais e História Natural, sendo, diretamente, influenciados 

pelas correntes sociais, políticas e econômicas da época até chegar aos atuais 

cursos de Ciências Biológicas, em que começa a haver uma preocupação maior em 

proporcionar um enfoque formativo mais direcionado ao professor de Ciências e 

Biologia, no ensino fundamental e médio, respectivamente.  

No Capítulo 2, aborda-se como essas políticas são produzidas e como vão se 

configurando, culminando por emergir no programa complementar de formação de 

professores, o Pibid – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 

Aborda-se, ainda nesse capítulo, estudos desenvolvidos sobre o Pibid em eventos, 

periódicos, dissertações e teses com enfoque na área de ensino de Biologia.  

Na segunda parte da tese, descreve-se os aspectos teórico-metodológicos da 

pesquisa, que são abordados no Capítulo 3. Para tanto, justifica-se as opções 

adotadas para responder ao problema e aos objetivos da pesquisa, configurando-se 

como descritiva e interpretativa, quanto aos objetivos, segundo Gil (1991), enquanto 

que a natureza das informações coletadas, bem como a forma de tratamento dessas 

informações, é de caráter qualitativo (BOGDAN, BIKLEN, 1994; FLICK, 2009; 

LÜDKE, ANDRÉ, 1986). Quanto à análise dos dados, utilizam-se os pressupostos da 

análise de conteúdo (BARDIN, 1977; FRANCO, 2012). Descreve-se, ainda nesse 

capítulo, como se deu a estruturação e construção do produto educacional proposto.   

Na terceira parte, mostram-se os resultados e discussões, que são 

apresentados de forma conjunta no Capítulo 4. Para tanto, são mostrados os 

resultados da (s): a) análise das ações propostas nos subprojetos; b) das bases 

conceituais contidas nos mesmos e sua potencialidade para promover uma 

formação pautada a partir de pressupostos que levem à profissionalização docente; 
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c) práticas pedagógicas desenvolvidas por meio da análise dos relatórios produzidos 

e os impactos dessas práticas para formação dos envolvidos; d) bases conceituais 

dos subprojetos e o quanto coadunam ou não com os quatro princípios orientadores 

do programa Pibid nacional.  

Na quarta parte, são descritas as “Conclusões” obtidas, espaço escritural no 

qual se sistematiza os avanços obtidos a partir da análise realizada e dos objetivos 

estabelecidos, bem como as contribuições que a pesquisa trouxe para a formação 

inicial de professores de Ciências Biológicas. Além disso, expomos algumas das 

questões que, ainda, ficam para resolver e que, portanto, abrem possibilidades de 

novas pesquisas na temática abordada.  

Por fim, apresentam-se as “Referências” utilizadas, bem como os materiais 

utilizados na análise, na forma de anexos e apêndices. Considera-se importante 

documentar, porém sem identificar os materiais de análise, tendo em vista a 

natureza da proposta – que é qualitativa –, para que não restem dúvidas quanto à 

existência dos documentos verificados na análise.  

Desse modo, expostos já os elementos essenciais de nossa proposta, 

partimos, na sequência, às discussões sobre o aporte teórico da temática abordada, 

com os desdobramentos planejados e já mencionados nessa primeira parte do texto. 
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31 
 

 

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 

MODELOS DE FORMAÇÃO INICIAL E GÊNESE DOS CURSOS DE FORMAÇÃO 

DO PROFESSOR ESPECIALISTA NA ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

Neste capítulo, pontua-se os pressupostos teóricos da pesquisa em formação 

de professores, tendo em vista que esse é um campo de investigação que muito tem 

crescido nas últimas décadas. Vê-se como necessário delimitar os aspectos dos 

quais se parte, já que existe uma vasta literatura já consolidada, bem como 

diferentes ideias e concepções que emergem das pesquisas desenvolvidas e, ainda, 

em desenvolvimento. 

O crescimento desse campo de pesquisa surge no cenário internacional a 

partir da década de 1980 e deriva, em parte, da necessidade premente por 

melhorias na educação para acompanhar as mudanças na “sociedade da 

informação” e, consequentemente, das preocupações com a formação de 

professores para as novas tarefas características da educação para essa nova 

sociedade. Certamente que os professores não são os únicos sujeitos dos quais 

depende o sucesso ou o fracasso das mudanças educacionais, ao contrário dessa 

visão, compactua-se com Freitas (2007), quando afirma que essas mudanças devem 

estar alicerçadas no tripé da formação inicial, da formação continuada e das 

condições de trabalho, salário e carreira, que não vêm se materializando pelas 

políticas educacionais ao logo dos tempos. 

No entanto, ao reconhecer os professores como sujeitos ativos na produção 

de saberes no campo educativo, é inegável admitir seu papel essencial tanto no 

processo de inovação educacional como no processo de profissionalização docente. 

Apesar das diferenças nas concepções e ideias que vem sendo propostas sobre a 

temática, Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004), destacam que uma preocupação tem 

sido central nessas pesquisas, qual seja, buscar formas de auxiliar a construir novas 

referências para a docência na perspectiva da profissionalização, bem como buscar 

formas de fazer da educação, no contexto escolar, uma atividade profissionalizada. 

Segundo os autores citados anteriormente, a profissionalização é entendida “como o 

desenvolvimento sistemático da profissão, fundamentada na prática e na 

mobilização/atualização de conhecimentos especializados [...].” (RAMALHO, 

NUÑEZ, GAUTHIER, 2004, p. 50). 
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Isso significa uma mudança de concepção e de perspectiva sobre a atividade 

docente, que tem suas raízes históricas na concepção de que ser professor é como 

uma espécie de “sacerdócio”, ou seja, um “ato vocacional” que não necessita 

preparação profissional, e que, por um longo período, não obteve um status formal 

de profissão. Dessa forma, segundo Tardif (2002), a profissão docente se 

desenvolveu sem ser objeto de maiores preocupações e sob o paradigma de que 

ensinar seria uma tarefa relativamente simples.  

De acordo com Gauthier et. al. (1998), as concepções a partir das quais já se 

pensou, e em muitos casos ainda se pensa o ensino e o exercício da docência, 

apontam “para o enorme erro de manter o ensino numa espécie de cegueira 

conceitual.” (1998, p. 20). Essas podem ser sintetizadas a partir de certas ideias 

preconcebidas a respeito de que para ensinar seria suficiente: 

1) conhecer o conteúdo: o saber necessário ao oficio do professor para 

ensinar se resumiria, unicamente, ao conhecimento do conteúdo da disciplina. 

Apesar de o conhecimento da matéria a ser ensinada ocupar um lugar fundamental 

no processo de ensino, isso não é suficiente;  

2) ter talento: nessa perspectiva o talento bastaria para ensinar. No entanto, 

apesar de considerar importante esse aspecto, o autor lembra que ele deve ser 

aliado ao trabalho e à reflexão que o acompanham;  

3) ter bom senso: tendo em vista a própria ambiguidade do que seria “bom 

senso”, devido a sua pluralidade, portanto, teríamos inúmeras variações do “senso”. 

Além disso, mesmo que houvesse um consenso acerca do que seria “bom senso” 

em todo o lugar, não bastaria ter discernimento sem ter conhecimentos em que se 

apoiar; 

4) seguir a intuição: Quando alguém tem uma determinada intuição está 

respondendo a uma espécie de comando interior, sem passar pela deliberação 

racional. Nesse sentido, em última análise, seguir a intuição implica seguir algo que 

está a parte do saber docente, pois se insere numa relação de negação do saber; 

5) ter experiência: apesar desse saber ocupar um lugar fundamental no 

processo de ensino, não representa a totalidade do saber docente.  

6) ter cultura: o saber cultural é essencial no exercício do magistério, mas 

torná-lo como exclusivo é, mais uma vez, contribuir para manter o ensino na 

ignorância.  
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Uma mudança nesse paradigma exige que se busque uma construção teórica 

acerca do conhecimento profissional docente de modo a nortear o processo 

formativo dos futuros professores, que deverá estar orientado, segundo Ramalho, 

Nuñez e Gauthier (2004), nos conceitos de profissão, profissionalização, docência, 

ensino, aprendizagem e buscando revelar as peculiaridades do conhecimento 

profissional docente (saberes, habilidades, atitudes, entre outros) no exercício da 

profissão.  

Para tanto, na sequência, destacam-se alguns aspectos que têm sido 

investigados na literatura acerca dos conhecimentos e habilidades que os 

professores necessitam dominar e articular para bem atuar na realidade escolar. 

Dentre esses conhecimentos estão os saberes que os professores possuem ou 

deveriam possuir e que orientam suas práticas. Pontua-se, também, as relações que 

se estabelecem entre as dimensões teóricas e práticas que influenciam as formas 

como são concebidos os modelos de formação inicial de professores.  

Discorre-se, ainda, sobre a forma como se propõem e se efetivam as 

mudanças dos modelos de formação inicial de professores a partir da análise das 

influências de ordem teórico-acadêmicas e sócio-político-econômicas. Ao mesmo 

tempo, sistematiza-se um breve histórico da genêse e desenvolvimento dos cursos 

de Ciências Biológicas no Brasil, a partir das influências e condicionantes de ordem 

teórico-acadêmicas e sócio-político-econômico. São esses, pois, os aspectos 

abordados à continuação. 
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1.1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA PESQUISA SOBRE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES. 

 

A proposta para este espaço escritural é fazer uma breve retrospectiva dos 

estudos e reflexões que vem sendo desenvolvidos a partir da compreensão de que 

deverá haver uma construção teórica sólida a respeito do conhecimento 

profissional do professor como paradigma norteador do processo formativo 

dos futuros docentes, sendo que este último dará a base inicial da profissionalização 

docente. (RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 2004).  

Ao fazer uma retomada histórica sobre o Ensino de Ciências no Brasil, Villani, 

Pacca e Freitas (2009) atentam para a complexidade e ambiguidade dos fatores que 

o influenciam e destacam que um aspecto muito promissor no campo da formação 

de professores parece ser a certeza que o Ensino de Ciências requer competência 

profissional e que a subjetividade dos alunos está fora do alcance direto do 

professor. Essa conclusão, segundo os autores, questiona, diretamente, a relação 

entre especialistas e professores, exigindo, dos últimos, boa vontade para expandir 

sua competência na prática efetiva do ensino e, também, constitui o ponto de partida 

para a recuperação da autonomia dos professores e da escola no exercício de suas 

práticas educativas e seus projetos para mudança social. 

Sendo assim, segundo esses autores, deveria haver um esforço conjunto da 

universidade e escola, para adaptar e implementar as políticas educacionais para a 

profissionalização dos professores. Para isso, em primeiro lugar, as orientações 

curriculares deveriam ser adaptadas à realidade efetiva da formação inicial de 

professores e, em segundo, implementar as diretrizes na escola. A adaptação 

desses guias curriculares requer que se pense sobre possibilidades de colaboração 

com as escolas e seus professores para que os profissionais em formação inicial 

possam ser introduzidos no âmbito laboral e preparados para a realidade da escola. 

Nesse sentido, pensar o papel do professor no atual estágio da sociedade é 

identificar uma multiplicidade de ações para a mesma função e as pesquisas que se 

desenvolvem acerca do tema ajudam a compreender quais são as ações, os 

saberes, as práticas que promovem a melhoria de sua atuação docente e de que 

forma esses são articulados durante sua atuação em sala de aula. No entanto, como 

destaca Terrazzan (2007, p. 154), 
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[...] temos um investimento muito menor, em termos de estudos 
acadêmicos, abrangentes e aprofundados, sobre formação inicial de 
professores, seja na área de Educação como um todo, seja na Educação 
em Ciências em particular [...] estuda-se muito pouco, de modo rigoroso, 
sobre os impactos, os limites e as possibilidades de tais mudanças. 

 

Desse modo, é importante fazer um investimento em termos de pesquisa 

sobre a formação de professores, haja vista que esse é um campo de estudos 

relativamente novo no mundo ocidental. (ZEICHNER, 2009). Em relação à pesquisa 

acadêmica, a formação de professores tem sido objeto de crescente atenção desde 

a segunda metade do século XX, conforme pode-se verificar nas palavras a seguir:  

 

Membros da comunidade internacional em pesquisa educacional definiram 
um marco para o surgimento desse campo no mundo: a publicação de uma 
revisão da literatura especializada, realizada por Robert F. Peck e James A. 
Tucker, na edição de 1973 do Handbook of Research on Teaching (PECK, 
TUCKER, 1973). Isso, obviamente, não significa que não existiam 
pesquisas sobre o tema da formação de professores antes dessa data. 
Significa que, até 1973, a comunidade internacional de pesquisadores em 
educação (e, mais especificamente, em ensino) não admitia seu status 
como linha de pesquisa. Na edição de 1986, a publicação de uma nova 
revisão da literatura especializada (LANIER, LITTLE, 1986) representou a 
consolidação dessa temática como campo de pesquisa. (DINIZ-PEREIRA, 
2013, p. 146). 

 

No Brasil, segundo Diniz-Pereira (2013), grande parte dos estudos sobre o 

tema publicado, principalmente, em livros, capítulos de livros e artigos em periódicos 

não se baseiam em resultados de pesquisa, apenas discutem e analisam a situação 

da formação docente sem a preocupação de uma análise mais rigorosa, a partir da 

apresentação de referenciais teóricos de análise ou resultados com base em dados 

empíricos. 

Apesar disso, o autor afirma que os principais estudos sobre o tema no Brasil 

foram sistematizados em estudos do tipo “estado da arte”, bem como por 

levantamentos bibliográficos, abrangendo um determinado período, como, por 

exemplo, os estudos de Candau (1987), compreendendo o período de 1982 a 1985. 

Os estudos desenvolvidos por Zeichner, cujos resultados estão 

sistematizados em diversas publicações (1992; 1998; 1999; 2009; entre outras) – em 

especial a publicação do ano de 2009 – chama a atenção para os diversos fatores 

que devem ser observados nas pesquisas sobre formação docente e sugere uma 

agenda de pesquisa para a área, a fim de superar algumas das principais limitações 
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na pesquisa existente, bem como para ampliar linhas de trabalho promissoras. 

Dentre os fatores listados pelo autor, destaca-se a importância de:  

1. Definição clara e consistente de termos;  

2. Descrição completa da coleta de dados e métodos de análise e dos 

contextos nos quais a pesquisa é realizada;  

3. Pesquisas situadas em relação a relevantes referenciais teóricos;  

4. Desenvolvimento de mais programas de pesquisa;  

5. Análise mais sistemática das alternativas claramente identificáveis na 

formação docente;  

6. Mais estudos de caso minuciosos sobre cursos de formação docente e 

seus componentes. 

Em primeiro lugar, é importante frisar que a formação é um tema encontrado, 

não somente no campo educacional, mas em diferentes áreas, como, por exemplo, 

no contexto empresarial, social, político, entre outros, sendo que o conceito de 

formação está sujeito a múltiplas perspectivas e pode ser definido de diferentes 

maneiras. (LANGHI, NARDI, 2012). Não caberia essa discussão para os propósitos 

do presente trabalho, já que o foco se centra na formação do professor. É nesse 

campo específico que se pretende tecer algumas considerações acerca dos 

conceitos emergentes na literatura nacional e internacional e pontuar a perspectiva a 

ser assumida no presente trabalho. 

No caso específico da formação de professores, os autores citados 

anteriormente, apoiando-se em Garcia1 (1999), citado por Langhi; Nardi (2012), 

tecem uma definição para esse tipo de formação que pode ser resumida da seguinte 

forma: o ensino profissionalizante para o ensino, representando um encontro entre 

pessoas adultas, envolvendo interações entre formador e formando em um contexto 

organizado e institucional. 

A discussão em torno desse tema perpassa por diversas etapas, fases ou 

trajetórias da formação do professor, indo desde a formação inicial até a formação 

continuada. Foi instituído, a partir da LDB 9.394 (BRASIL, 1996), que essa primeira 

etapa da formação para atuar na educação básica (com exceção da formação para 

atuação na educação infantil e quatro primeiras séries do ensino fundamental), 

                                            
 

1 GARCIA, C. M. Formação de professores: para uma mudança educativa. Portugal: Porto Editora, 1999. 
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deveria ocorrer somente por meio dos institutos superiores de educação ou em 

cursos universitários. Isso significa que, a partir daí, não poderia mais ser realizada 

nos cursos de magistério (ensino médio). No entanto, a partir da Lei Nº. 13.415 de 

2017, que altera a LDB 9394/96 e dá outras providências, fica instituído que, 

também, são considerados profissionais da educação escolar básica, art. 61:  

  

IV - Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas 
de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou 
experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de 
ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das 
corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender 
ao inciso V do caput do art. 36; 

V - Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, 
conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (BRASIL, 1996, p. 
26). 

 

Não adentraremos no mérito dessas questões, que são muito recentes e que 

merecem estudos mais aprofundados, mas, à primeira vista, considera-se que houve 

retrocessos na proposição da Lei Nº. 13.415, em especial no que tange à questão da 

formação docente. Fica claro que, a partir das alterações contidas nessa lei, o lócus 

de formação prioritária não é mais o das universidades, já que abre-se a 

possibilidade para que qualquer pessoa que apresente “notório saber” atue na 

educação básica. Parece clara a finalidade de permitir a habilitação para atuação na 

educação básica para quem detenha “notório saber”, com tentativas escusas de 

suprir o déficit de professores nas redes de ensino. Além disso, é aberta a 

possibilidade de complementação pedagógica para profissionais graduados em 

outras áreas de conhecimento.  

Ora, se estamos em um contexto histórico que busca valorizar a profissão 

docente – uma realidade em que temos afirmado a importância de que, para isso, é 

necessária uma especificidade dessa formação, a qual contemple as múltiplas e 

complexas tarefas de ser professor –, no mínimo, essas reformas estão na 

contramão da história. É de se questionar, nesse contexto, o que é notório saber? 

Como definir o que é notório saber? O que é ser detentor de notório saber para atuar 

como professor em qualquer nível de ensino? O que é notório saber para ser 

professor de Ciências e/ou Biologia? Uma definição interessante é a apresentada a 

seguir:  
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Um passo adiante e veremos que o tal notório saber, assim, sem concurso, 
é, na linguagem popular, “gancho” ou “bico”, uma prática muito comum na 
educação brasileira faz tempo. Já vi um caso em que aulas de inglês eram 
ministradas pela dona do cartório do município, cujo notório saber no 
domínio da língua advinha do fato de ela ter visitado a Disneylândia com os 
filhos uma vez. Na sala de aula ela nunca saiu do verbo to be e nunca 
explicou (porque nunca entendeu) o que Shakespeare queria mesmo dizer 
com o verso que virou chacota entre os meninos da turma. Outra vez foi o 
dono da casa agropecuária que assumiu as aulas de geografia, certamente 
porque tinha notoriedade em lidar com pastos e paisagens. A professora de 
matemática era a contadora da cidade ou a gerente do banco. A professora 
de português, com sorte, poderia ser a freira que veio de fora e estava 
desempregada. Do contrário, a secretária do prefeito assumiria o posto sem 
problema. Todos davam aula para completar a renda. Bico é isso: gente 
sem concurso cujo notório saber vem não se sabe de onde, mas que, em 
meio à precariedade, ganha em pompas. Em terra de cego quem tem um 
olho é rei. Gancho é isso: biscate, trabalho extra, indicação, dedocracia. É 
trabalho que não se dedica a fundo. Não vale a pena. (OLIVEIRA, 2016, 
s/p.) 

 

Conforme pode ser percebido, a questão do “notório saber” abre portas para 

que pessoas sem preparação para docência possam atuar como professores. 

Quanto à formação continuada, ela é desenvolvida ao longo da trajetória profissional 

do docente. Essa última é um componente que faz parte de uma estratégia mais 

ampla de profissionalização do professor. A formação continuada passou a fazer 

parte das políticas educacionais e foi incluída no Plano Nacional de Educação 

(PNE/2014-2024). 

As metas do Plano Nacional de Educação (PNE/2014-2024) foram colocadas 

de forma estratégica para a melhoria da Educação Básica. Em especial a meta 16, 

por contribuir com a formação continuada do professor. Nela se cita:  

 

Formar, em nível de pós-graduação, cinquenta por cento dos professores da 
educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a 
todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em 
sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 
contextualizações dos sistemas de ensino. (BRASIL, 2014, p. 80). 

 

Os conceitos de formação inicial e continuada estão intimamente relacionados 

entre si e, também, ao tempo e aos espaços de um determinado tipo de formação, 

bem como aos conhecimentos que o profissional deve adquirir durante esse 

processo. Contudo, tal contexto impele, ainda, a certas perguntas norteadoras, 

como: Onde se dá a formação inicial? E a formação continuada? Quanto tempo 

demora a formação de um professor? Que tipo de conhecimento deve dominar para 

ser considerado um conhecedor de seu ofício? 
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Segundo autores como Nóvoa (1992, p. 25) “a formação do professor não se 

constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim 

mediante um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal”. Para esse autor, estar em formação implica 

um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 

projetos próprios, com vista à construção de uma identidade profissional. Para esse 

autor a formação deve ser encarada como um processo permanente. Garcia (1999), 

citado por Langhi, Nardi (2012, p. 8), concebe a formação de professores dentro de 

um contínuo, sendo possível considerar que é uma visão simplista pretender que a 

formação inicial possa oferecer produtos acabados. Para o autor, os professores 

estão em constante evolução e desenvolvimento. 

De acordo com Andrade, Dorvillé e Moraes (2012, p. 127-128), 

 

[...] parece não haver dúvida quanto ao fato de que a formação inicial de 
professores representa aquele momento de habilitação formal, e também de 
aprendizagem rigorosamente intencional e planejada por um currículo que, 
em tese, deve ou deveria apontar para a profissão. Mas, mais do que 
apenas apontar para a profissão, talvez fosse mesmo desejável que esse 
currículo construísse pontes que conduzissem ao território da profissão. Daí, 
a necessidade de se considerar que, para além de acadêmico, o currículo 
da formação devesse ser também profissional.  

 

Compactua-se com esses autores quanto à definição do conceito de 

formação inicial, em especial, quando fazem referência às necessárias pontes que 

devem existir entre o universo acadêmico e o profissional. Quanto ao conceito de 

formação continuada é importante destacar que, em decorrência da quantidade de 

pesquisas que ocorreram a partir da década de 1990, esse termo passou a ter 

outras denominações, tais como: aperfeiçoamento, formação em serviço, formação 

contínua, reciclagem, capacitação, desenvolvimento profissional, desenvolvimento 

de professores, sendo utilizados geralmente como sinônimos. (GARCIA, 1999, 

citado por LANGHI, NARDI, 2012, p. 9).  

Além disso, essa formação continuada ocorre em diferentes etapas que 

proporcionam momentos de aprendizagem construtiva durante o processo de 

constituição da carreira profissional. Não nos deteremos em diferenciar todas essas 

etapas, já que o foco desta pesquisa está centrado na formação inicial de 

professores. Para esse aspecto, pode-se aprofundar o assunto a partir do texto de 

Langhi e Nardi (2012), que tecem aproximações entre as diversas etapas propostas 
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por diferentes pesquisadores. Não deixando de esclarecer, no entanto, que a 

formação inicial, segundo Garcia (1999, citado por Langhi; Nardi, 2012, p. 14) é 

considerada uma das fases da profissionalização docente. Nesse sentido, o termo 

formação continuada 

 

[...] estaria mais bem adaptado para explicar a inteira e completa trajetória 
de formação [...] não ficaria limitada apenas a momentos que ocorrem após 
a formação inicial, como normalmente é entendida, mas iria além deste 
significado. (LANGHI, NARDI, 2012, p. 21). 

 

No entanto, para além do exposto – e apesar de não deixarmos de 

compactuar com o fato de que a formação inicial é parte da trajetória docente como 

um todo e que o termo formação continuada poderia abarcar também essa etapa, no 

presente trabalho –, utilizaremos o termo formação continuada para descrever as 

trajetórias formativas que ocorrem após a formação inicial do professor (formação 

acadêmica/profissional) e que se processa ao longo de sua atividade profissional, 

mas que é um processo finito.  

Retomando a questão do tempo que leva um determinado tipo de formação e 

a transição entre um tipo e outro, compactua-se com Andrade, Dorvillé e Moraes 

(2012) quanto à dificuldade de se definir parâmetros que limitam o término da 

formação inicial e também com a necessidade de ajustar o foco da formação 

docente como um processo finito, contrariando a visão ilimitada dada à formação de 

professores, ou seja, 

 

[...] que começa desde sempre e que não acaba nunca. Por exemplo, que 
começa com as primeiras experiências discentes de toda a população 
escolarizada para, mais tarde, pelo mecanismo de simetria invertida, trocar 
os papeis de aluno para professor e continuar aprendendo agora na 
profissão. Mesmo aquela perspectiva de formação profissional permanente, 
baseada na ideia de que a aprendizagem nunca acaba ou nunca está 
completamente pronta na profissão, parece também equivocada: afinal, 
tudo na vida é incompleto e não só o professor de profissão que se 
apresenta como um sujeito inacabado. Parece ser importante considerar a 
necessidade de se delimitar um começo e um fim para a formação, mesmo 
que as aprendizagens, que remetem à incompletude e ao inacabamento de 
todo ser humano, sejam ilimitadas. (ANDRADE, DORVILLÉ, MORAES, 
2012, p. 124-125, grifos dos autores). 

 

Esses autores prosseguem argumentando que, se o inacabamento é próprio 

da condição humana, então não deveria servir de elemento distintivo para uma 
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profissão particular, no caso, a docência, implicando no risco de infantilização e 

desqualificação de seus profissionais, já que nunca estariam, verdadeiramente, 

prontos para o trabalho, encontrando-se sempre aquém do necessário. Além disso, 

os autores pontuam que a dificuldade de definir os parâmetros que limitam o término 

da formação inicial relaciona-se com as distintas concepções teóricas acerca da 

formação de professores que perpassam por dois modelos de formação e que são 

separados, de um lado, pelo movimento de profissionalização do ensino em 

escala internacional e, de outro, pelo tempo das reformas que, então, seguiu-se, 

marcando, sobretudo, a década de 1990. Nesse sentido, 

 

[...] a profissionalização é um movimento ideológico, na medida em que 
repousa em novas representações da educação e do ser do professor no 
interior do sistema educativo. É um processo de socialização, de 
comunicação, de reconhecimento, de decisão, de negociação entre os 
projetos individuais e os dos grupos profissionais. Mas é também um 
processo político e econômico, porque no plano das práticas e das 
organizações induz novos modos de gestão do trabalho docente e de 
relações de poder entre os grupos, no seio da instituição escolar e fora dela. 
(NÚÑEZ, RAMALHO, 2008, p. 04). 

 

Dentre os autores que desenvolveram estudos acerca da profissionalização 

do ensino, destacam-se: Nóvoa (1992), Schön (2000), Zeichner (1992), Gauthier et 

al. (1998), Tardif (2002, 2013), entre outros. Conforme esclarece Ayres (2005), 

esses autores não possuem concepções teóricas idênticas, porém todos se 

preocupam com a questão da profissionalização do ensino e suas ideias aparecem 

apropriadas nas diretrizes curriculares para formação de professores no Brasil, 

implementadas a partir do ano de 2000, em diante. 

De acordo com Pimenta (2002), foi na década de 1970, do século passado, 

que Schön (1930-1997) refinou as noções de Dewey (1859-1952) e propôs uma 

nova prática para a formação de profissionais. No entanto, foi somente na década de 

1990, do século passado – quando a coletânea de artigos organizada por Nóvoa 

(1992) desembarcou no Brasil –, que foi dada alguma importância ao pensamento 

de Schön em relação à formação reflexiva na prática profissional do professor. 

O movimento pela profissionalização do ensino, segundo Tardif (2002), 

desenvolveu-se em meio a uma crise geral do profissionalismo e das profissões, 

inclusive de profissões consideradas mais valorizadas, como a medicina, o direito e 

a engenharia. Isso provocou muitos debates e análises que podem ser resumidos 
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em quatro pontos fundamentais: O primeiro deles diz respeito à crise do 

profissionalismo, sendo essa relacionada ao que se denominou de crise da perícia 

profissional, ou seja, dos conhecimentos e estratégias profissionais necessários para 

solucionar situações problemáticas concretas. Esses conhecimentos perderam o 

foco de um conhecimento baseado unicamente na ciência aplicada para tornar-se 

um conhecimento mais ambíguo, socialmente situado e localmente construído. 

Assim,  

 

[...] a perícia profissional está sendo cada vez mais percebida hoje em dia 
de acordo com o modelo de uma racionalidade limitada, de uma 
racionalidade improvisada, na qual o processo reflexivo, a improvisação, a 
indeterminação, a criatividade, a intuição, o senso comum desempenham 
um grande papel, apoiando-se, ao mesmo tempo, em rotinas próprias a 
cada tradição profissional. (TARDIF, 2002, p. 251). 

 

Já o segundo desses pontos, diz respeito ao impacto que essa crise provoca 

na formação profissional, manifestando-se por meio de uma grande insatisfação na 

formação universitária, questionando, diretamente, o domínio de uma formação 

baseada em uma cultura meramente disciplinar em detrimento de uma formação 

mais assentada na realidade do mundo do trabalho profissional.  

Quanto ao terceiro ponto, esse se refere à confiança do público e dos clientes 

em um determinado profissional, sendo que, com frequência, esses profissionais 

estão a atender muito mais aos seus próprios interesses do que aos interesses do 

público em geral.  

Por último, o quarto ponto diz que, em última instância, a crise do 

profissionalismo é uma crise da ética profissional, já que nos últimos trinta anos, 

observam-se, nos diversos segmentos da sociedade, conflitos de valores, tendo em 

vista que esses já não são mais evidentes, então “a prática profissional supõe uma 

reflexão sobre os fins almejados em oposição ao pensamento tecnoprofissional 

situado apenas no âmbito dos meios.” (TARDIF, 2002, p. 253). 

Desse modo, evidencia-se, nesse movimento – segundo Tardif (2002) – uma 

tentativa de renovar os fundamentos epistemológicos da profissão docente, ao 

examinar a natureza desses fundamentos e extrair dali elementos para agirmos de 

forma crítica acerca de nossas próprias práticas como formadores e como 

pesquisadores. 
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A partir desse movimento é que surge um programa de pesquisa em favor de 

certas posturas teóricas e metodológicas, que é chamada pelo autor de 

“epistemologia da prática profissional” (2002, p. 255), como se pode observar no 

texto a seguir: 

 

Chamamos de epistemologia da prática profissional o estudo do conjunto de 
saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho 
cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas. (...) A finalidade de uma 
epistemologia da prática profissional é revelar esses saberes, compreender 
como são integrados concretamente nas tarefas dos profissionais e como 
estes os incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam em função 
dos limites e dos recursos inerentes às suas atividades de trabalho. 
(TARDIF, 2002, p. 255-256, grifos do autor). 

 

Tardif (2002) considera que o espaço da sala de aula é semelhante a um 

território inviolável de autonomia do professor. Nesse local ele atua de diferentes 

maneiras. É sob esse prisma que aparece um determinado modo de encarar a 

relação teoria e prática, cunhada como “epistemologia da prática”. Em sua 

perspectiva, reconhece a complexidade da epistemologia da prática docente à luz do 

sujeito que a constrói – conscientemente ou não, querendo ou não – quando ensina 

conteúdos curriculares na sala de aula de nossas escolas. Por isso, evidencia que a 

trajetória pessoal, a experiência enquanto aluno são pré-profissionais (experiências 

como alunos-professores), a interação em sala de aula e com outros profissionais, 

por sua vez, são elementos estruturantes da constituição da epistemologia da prática 

docente. 

O autor considera que o saber docente tem caráter polissêmico, devido a sua 

pluralidade e heterogeneidade. Na perspectiva de Tardif (2002), o saber docente é 

oriundo de diferentes contextos: da formação profissional (o conjunto de saberes 

transmitidos pelas instituições de formação de professores); de saberes disciplinares 

(saberes que correspondem aos diversos campos do conhecimento e emergem da 

tradição cultural); curriculares (programas escolares) e experienciais (do trabalho 

cotidiano). Isso exige do professor capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais 

saberes enquanto condição para a sua prática.  

Ao abordar e conceituar os diferentes tipos de saberes docentes, o autor 

reconhece e argumenta que mesmo que existam diversos saberes relacionados ao 

fazer dos professores, deve ser destacada a posição ocupada pelos saberes 

experienciais em relação aos demais saberes dos professores. Essa posição de 
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destaque é justificada, principalmente, pela relação de exterioridade que os 

professores mantêm com os demais saberes, pois não controlam sua produção e 

sua circulação. A relação de exterioridade mantida pelos professores em relação aos 

saberes curriculares, disciplinares e da formação pedagógica faz com que valorizem, 

ainda mais, os seus saberes experienciais, visto que é sobre eles que os 

professores mantêm o controle, tanto no que diz respeito a sua produção quanto a 

sua legitimação. 

Nessa direção, para Tardif (2002), a experiência ocupa lugar de extrema 

importância e considera que a experiência de trabalho, enquanto fundamento do 

saber, focaliza os saberes oriundos da experiência do trabalho cotidiano como 

alicerce da prática e da competência profissional. De acordo com o autor, 

 

[...] pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes 
atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão 
docente e que não provêm das instituições de formação nem dos currículos. 
Esses saberes não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. 
São saberes práticos (e não dá prática: eles não se superpõem à prática 
para melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela são partes 
constituintes enquanto prática docente) e formam um conjunto de 
representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem 
e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas as suas 
dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a cultura docente em ação. 
(TARDIF, 2002, p. 48-49). 

 

Segundo Pimenta (1997), é na formação inicial que a construção da 

identidade profissional do professor começa a se estruturar. Sendo assim, devem 

ser oferecidas e disponibilizadas oportunidades para que os futuros professores se 

apropriem de conhecimentos, habilidades e valores necessários à profissão, 

possibilitando-lhes (re) construir, permanentemente, seus saberes-fazeres docentes, 

a partir das necessidades e desafios de sua prática pedagógica. O professor é 

“alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de 

possuir certos conhecimentos relativos às Ciências da educação e à Pedagogia e 

desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos.” 

(TARDIF, 2013, p. 39). 

 

De acordo com essa concepção, a prática não é apenas o momento da 
aplicação de um conhecimento científico e pedagógico, mas espaço de 
criação e de reflexão, em que novos conhecimentos são, constantemente, 
gerados e modificados. (DUTRA, TERRAZZAN, 2012, p. 171). 
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O tempo das reformas que se seguiu, em decorrência desse movimento pela 

profissionalização do ensino, marcou, sobretudo, a década de 90, do século 

passado. Essas reformas apresentavam cinco objetivos bastante ambiciosos que, 

segundo Tardif (2002), foram desenvolvidos a partir de um esforço coletivo de um 

grupo de decanos das faculdades de educação, integrando 250 universidades 

americanas. A esse conjunto de estudiosos denominou-se de “Grupo Holmes” e 

também de “Forum on Education and Economy” de 1986 e, ainda, uma comissão, a 

“National Commission on Teaching and America’s Future” (NCTAF). São os abaixo 

listados os objetivos elencados por essa cúpula:  

1) Tornar a formação de professores mais sólida intelectualmente, sobretudo 

através de uma formação universitária de alto nível;  

2) Reconhecer diferenças de qualidade e de desempenho no que se refere ao 

conhecimento e à habilidade dos professores;  

3) Instaurar normas de acesso à profissão;  

4) Estabelecer uma ligação entre as instituições universitárias de formação de 

professores e as escolas;  

5) Fazer com que as escolas se tornem lugares mais favoráveis para o 

trabalho e a aprendizagem dos professores.  

De acordo com Tardif (2002, p. 281), 

 

[...] no Canadá e nos Estados Unidos, essas reformas relativas à formação 
dos professores consumiram muita energia e muito tempo nos últimos 
quinze anos. Elas suscitaram uma verdadeira mobilização geral não só das 
faculdades e departamentos de Educação e do meio escolar, como também 
dos ministérios da educação e das outras instâncias sociopolíticas ligadas 
ao ensino. Às vezes, chegaram a modificar profundamente os currículos 
universitários de formação de professores. [...]. Também exigiram um 
investimento extremamente importante por parte das escolas e dos 
professores de profissão, principalmente, em tudo o que diz respeito à 
formação prática, aos estágios e ao acompanhamento dos futuros 
professores. 

 

No entanto, prossegue o autor, apesar dos esforços empreendidos, a 

edificação de um repertório de conhecimentos profissionais para o ensino (que era o 

primeiro objetivo do grupo Holmes) está longe de ser resolvida. Algumas das 

dificuldades são decorrentes, principalmente, da falta de financiamento para que se 

deem essas reformas. Apesar disso, houve alguns avanços, como, por exemplo, a 

ampliação da parcela dedicada à formação prática nos currículos dos cursos de 
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formação de professores, assim como o estreitamento das relações entre as 

universidades e as escolas. 

No contexto brasileiro, em especial, verifica-se que, também, houve avanços 

na formação docente para atuar na educação básica. Isso se deu, oficialmente, com 

a promulgação da LDB 9.394/96 e, a partir daí, seguiram-se um conjunto de 

normativas legais que orientaram a reformulação dos cursos de licenciatura. Dentre 

essas normativas, destacam-se as promulgadas pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), de diretrizes curriculares para os cursos de formação de 

professores (BRASIL, 2001a; BRASIL, 2001b; BRASIL, 2002a; BRASIL, 2002b). Isso 

ocorre já que há uma preocupação com a especificidade da formação docente, 

sendo tratados nas diretrizes como cursos de carreira própria.  

Segundo Diniz-Pereira (2012), a aprovação dessas leis e diretrizes pareciam 

valorizar a dimensão prática na preparação dos professores, no entanto, uma 

análise mais aprofundada permite perceber que,  

 

[...] os verdadeiros propósitos dessas reformas eram, entre outros: diminuir 
o investimento na chamada “formação inicial” de professores e priorizar a 
dita “formação continuada” desses profissionais, a fim de diminuírem os 
custos; por via de consequência, aligeirar a “formação inicial” de professores 
buscando alternativas aos “caríssimos” cursos universitários de quatro anos: 
formar professores em instituições não universitárias, em um período de 
tempo mais curto e, preferencialmente, à distância; diminuir o tempo total da 
“formação incial” por meio do aumento significativo da carga horária prática 
dos cursos e dispensa da obrigatoriedade de cumprimento dessa carga 
horária por candidatos que já ingressam nos programas de formação de 
professores com alguma experiência profissional. (DINIZ-PEREIRA, 2012, 
p. 10). 

 

Contudo, segundo o autor, é possível identificar várias experiências em que a 

forma como as diretrizes são utilizadas acabam por transcender e reinventar ou 

mesmo subverter os propósitos das reformas, sendo traduzidas em práticas que 

podem fortalecer os cursos de licenciatura, mostrando que a mudança é possível, 

contrariando os interesses escusos das políticas que apresentam um discurso 

meramente demagógico. 

É importante destacar que a recente resolução de nº. 2, de 1º. de julho de 

2015, que passa a definir, a partir de então, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a formação inicial e para a formação continuada (BRASIL, 2015), revoga, em seu art. 

25, os documentos citados anteriormente que haviam sido fartamente analisados no 

âmbito das pesquisas educacionais. Conforme consta, 
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[...] esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Resolução CNE/CP nº 2, de 26 de 
junho de 1997, a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de setembro de 1999, a 
Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 e suas alterações, a 
Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002 e suas alterações, a 
Resolução nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, e a Resolução nº 3, de 7 de 
dezembro de 2012. (BRASIL, 2015, p. 17). 

 

Porém, quanto à questão do tratamento dos cursos de licenciatura como 

cursos com identidade própria, vemos que ela acaba sendo reafirmada como uma 

necessidade nessas novas diretrizes, no seu art. 11, ressaltando-se, ainda, que 

esses cursos tenham colegiados e coordenação próprios, conforme está disposto 

em seu inciso III:  

 

III - coordenação e colegiado próprios que formulem projeto pedagógico e 
se articulem com as unidades acadêmicas envolvidas e, no escopo do PDI e 
PPI, tomem decisões sobre a organização institucional e sobre as questões 
administrativas no âmbito de suas competências. (BRASIL, 2015, p. 9). 

 

Quanto a questão da valorização da dimensão prática na preparação dos 

professores, o documento apresenta, em diversos pontos, a concepção de parcerias 

entre as instituições de educação básica e as universidades, o que, teoricamente, 

viria a garantir, entre outros aspectos, que se dê uma articulação mais sistemática 

entre esses contextos, possibilitando a produção de saberes experienciais docentes 

aos professores em formação inicial.  

Esse e outros aspectos descritos merecem uma análise mais aprofundada no 

sentido de perceber aquilo que Diniz-Pereira (2012) destaca: os verdadeiros 

propósitos dessas reformas. O autor chama a atenção, em especial, ao fato de 

verificar se essa parceria entre IES e EEB se daria em uma perspectiva da relação 

com o tripé ensino, pesquisa e extensão – conforme é defendido pelas IES – ou se 

seria uma forma de tirar a responsabilidade dos governos perante sua tarefa de 

investir financeiramente na formação de professores.  

O interessante é que a perspectiva posta a partir da promulgação das 

diretrizes de 2002 – que parecem continuar válidas no contexto atual – distancia-se 

da visão anterior em que se pensava que, para ensinar, bastava ter alguns poucos 

conhecimentos técnicos, que eram dados ao final do curso de formação, legitimando 

um modelo de formação que foi hegemônico e que, segundo Ramalho, Nuñez e 
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Gauthier (2004), mistura tendências próprias do racionalismo técnico e da formação 

academicista e tradicional. Por esse motivo, é chamado pelos autores de Modelo 

Hegemônico da Formação (MHF), em direção a um Modelo Emergente da 

Formação (MEF). Segundo os autores, tal modelo “deve ser tomado como uma 

referência teórica na formação inicial profissional.” (RAMALHO, NUÑEZ, 

GAUTHIER, 2004, p. 08). Esse ideal ainda encontra-se em processo de reflexão e 

discussão na maioria das universidades. Por mais que os discursos já tenham, em 

parte, esse direcionamento, as práticas que se desenvolvem e a estrutura curricular 

dos cursos de formação de professores, muitas vezes, ainda, mantém o MHF. Esse 

aspecto é o ponto sobre o qual se passa a discorrer na próxima seção. 

 

 

1.2. OS MODELOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

É importante pontuar que, quando fala-se em modelos de formação, de fato, o 

que se tem são construções teóricas que são estabelecidas para dar referência ao 

processo de formação inicial e a forma como se dará a organização curricular, 

servindo como sustentação epistemológica da referida formação. (RAMALHO, 

NUÑEZ, GAUTHIER, 2004). Segundo esses autores,  

 

[...] o modelo profissional não constitui uma instância neutra, já que, na sua 
própria concepção e como ferramenta que orienta o processo formativo, 
contém em si contradições e divergências que coexistem com influências 
recíprocas, conferindo-lhe o seu próprio desenvolvimento como sistema. 
(RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 2004, p. 55). 

 

Ou seja, os modelos de formação devem nortear o processo formativo, sendo 

considerados pelas IES para compreender a imagem do tipo de profissional que 

desejam formar. São o ponto de partida da formação inicial, daí decorre a 

importância das IES conhecer e organizar o processo em torno de um modelo de 

formação de forma consciente e organizada. (RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 

2004). Sendo assim, 

 

[...] o modelo é uma orientação, uma hipótese de trabalho para a formação 
e não uma categoria determinante, na concepção clássica que tem sido 
utilizada na prática formativa esquematizada, baseada na racionalidade 
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técnica ou instrumental, como modelo imposto de cima para baixo. 
(RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 2004, p. 55). 

 

O modelo formativo do profissional se concretiza a partir do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) de cada IES, documento no qual são delineadas as diretrizes da 

formação, sendo que essas últimas se dão 

 

[...] pelas leituras que cada agência formadora faz das necessidades sociais, 
numa relação de caráter dialético, entre sua autonomia, seus interesses e 
propósitos, suas características, sua posição ideológica no contexto (social, 
político, econômico) onde se insere a instituição, levando em conta as 
tendências nacionais e internacionais do desenvolvimento da formação 
profissional. (RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 2004, p. 64). 

 

Pode-se dizer que esses são os elementos básicos que vão nortear a 

formação do profissional. Para abordar-se esse tópico, optou-se por utilizar a 

terminologia proposta pelos autores Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004). Entende-se 

que a terminologia e a compreensão expressa por esses autores explica muito bem 

a proposta contida em cada um dos modelos que serão abordados, por mais que 

não se dispense o aporte teórico de outros autores que são utilizados ao longo do 

tópico para explicar cada um dos modelos.  

Desse modo, temos um paradigma de formação dominante, em que o 

professor é considerado um mero executor de tarefas e consumidor de 

conhecimentos produzidos por especialistas das áreas científicas, que é 

denominado de Modelo Hegemônico da Formação (MHF). De outro lado, temos 

um paradigma emergente, que surge a partir da necessidade de mudança do 

modelo anterior e que, segundo Ayres (2005), é hibridizado pelos discursos de 

diferentes contextos e acaba por produzir um discurso de senso-comum que passa a 

circular no ambiente educacional e vai sendo legitimado pelos pares. É o Modelo 

Emergente da Formação (MEF). 

Ao mostrar como se estruturam esses modelos de formação, aborda-se a 

origem e trajetória de como se dá a formação do professor especialista em uma 

disciplina para atuar tanto nas últimas séries do ensino fundamental como no ensino 

médio, como é o caso do professor de Ciências Biológicas, foco da presente 

investigação. Essa formação específica para atuar nestes níveis de ensino só foi 

implementada, gradativamente, no final da década de 1930, do século passado, 

quando o país entrou em uma fase de urbanização mais intensa, exigindo o 
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aumento da escolarização da população. (SAVIANE, 2009; AYRES, 2005; 

PEDROSO, SELLES, 2016).  

Optou-se, portanto, por mostrar a origem dos cursos de formação do 

professor especialista, em especial o professor de Ciências Biológicas, de forma 

contextualizada com o desenvolvimento histórico, social, político e econômico do 

país como um todo e suas implicações na produção de uma política educacional e, 

ao mesmo tempo, contextualizada com o desenvolvimento dos modelos de formação 

de professores, instituídos pela legislação vigente nas diferentes fases do 

desenvolvimento econômico e social e suas reinterpretações nas IES. 

É importante destacar que não é objetivo traçar o panorama dos cursos de 

graduação em Ciências Biológicas em perspectivas históricas e curriculares de 

modo stritu sensu (para tanto é possível verificar os estudos de Wortmann (1994); 

Pedroso e Selles (2016), mas apenas situar esses cursos a partir de sua gênese e 

desenvolvimento para compreender as concepções que permeiam esses cursos 

desde sua origem e suas influências nos atuais modelos de formação do professor 

de Ciências Biológicas. 

Desse modo, à continuação, expõe-se aspectos relevantes do Modelo 

Hegemônico da Formação (MHF), a fim de explicitar suas implicações, em especial 

no contexto dos cursos de Ciências Biológicas e suas trajetórias. 

 

 

1.2.1. Modelo Hegemônico da Formação (MHF) e Gênese do Curso de Formação do 

Professor Especialista em Ciências Biológicas a partir dos Cursos de Ciências 

Naturais e História Natural.  

 

O paradigma Hegemônico da Formação inicial está baseado na ideia de que 

não existe um status profissional na docência. Este fato é decorrente da própria 

forma como se vai estabelecendo, historicamente, a condição de ser professor. 

Segundo Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004), temos que, até o século XVI, qualquer 

pessoa poderia ensinar, bastando que dominasse um determinado conteúdo, já que 

o ensino não era profissionalizado. O ato de ensinar, conforme já mencionado, era 

visto por muitos como um ato “vocacional”, uma espécie de “sacerdócio” e se dava 

na base do improviso. Segundo Saviani (2009, p. 144):  
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Durante todo o período colonial, desde os colégios jesuítas, passando pelas 
aulas régias implantadas pelas reformas pombalinas até os cursos 
superiores criados a partir da vinda de D. João VI em 1808, não se 
manifesta preocupação explícita com a questão da formação de 
professores.  

 

Isso não significa, no entanto, que não havia a figura do professor, o que 

ocorre é que esses trabalhavam construindo suas próprias regras de trabalho, seus 

métodos de ação e buscando estratégias próprias que eram trocadas entre os pares. 

Nesse período, segundo Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004), os professores 

trabalham como artesões, já que 

 

[...] essa tradição vai perdurar até o século XX, sem grandes modificações. 
[...] Esse comportamento constitui o início da consciência de que para 
ensinar não basta dominar o conteúdo, mas também é necessário o 
conhecimento de um método e de estratégias para desenvolvê-lo. O mestre 
não pode ser improvisado. [...] Entretanto, não há um método científico de 
ensino, mas apenas troca de receitas. Isso evidencia que não se pode falar 
ainda num profissional do ensino. A formalização da maneira de ensinar deu 
origem a um modelo de “profissional” particular e à chamada pedagogia 
tradicional que traduzia a maneira artesanal e uniforme de ensinar. 
(RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 2004, p. 25). 

 

Segundo os autores citados anteriormente, essa tradição pedagógica, ou 

seja, de um método produzido por regras repetidas, ritualizadas, não questionadas e 

adquiridas por imitação constituíram a pedagogia tradicional que marcou todo o 

período educacional que vai do século XVII e se estende até a primeira metade do 

século XX.  

Aqui faz-se necessário um parêntese para explicar o que se entende por 

‘pedagogia tradicional’. Compactua-se com os autores quanto à conceitualização da 

pedagogia tradicional e acrescenta-se, ainda, que, nesse tipo de organização do 

trabalho escolar, os conteúdos eram (e ainda são, já que a pedagogia tradicional 

ainda está presente no contexto atual de muitas escolas) organizados 

sequencialmente ao longo da escolarização, segundo um nível de complexidade 

crescente, onde cada etapa deve ser cumprida, rigorosamente, antes de se passar 

para a etapa seguinte. Além disso, a ação docente consiste em transmitir o conteúdo 

segundo um modelo de exposição (aula expositiva do tipo “palestra”), a isso se 

seguem exercícios de repetição a serem resolvidos pelos alunos, em que sempre 
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devem chegar a uma única resposta possível, que é a correta – nesse ponto de vista 

–, e que já foi descrita anteriormente no livro texto.  

Ao dar-se continuidade a essa linha do tempo, tem-se que, no final do século 

XIX – e mais fortemente no início do século XX –, um movimento denominado 

Escola Nova
2
 (que, na Europa e Estados Unidos, foi iniciado no século XVIII). Esse 

surge em decorrência da democratização e universalização do ensino, assim como 

do desenvolvimento das Ciências auxiliares, principalmente a psicologia. Tal 

movimento vai encontrar ecos no Brasil entre alguns educadores como Anísio 

Teixeira e Lourenço Filho e tecer fortes críticas à pedagogia tradicional e aos seus 

métodos. (ROMANOWSKI, 2007; RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 2004). Segundo 

registram os autores, 

 

[...] a Pedagogia Nova era um movimento uno em suas origens, mas 
posteriormente, houve uma bifurcação que deu origem a duas tendências: 
uma chamada pelos teóricos de “experiencial”, centrada na criança, cujas 
diversas variantes darão origem a vários enfoques durante o século XX 
(Nell, Freinet, Rogers, entre outros), e outra de caráter mais científico, que é 
chamada de “experimental”. É a segunda tendência que nos interessa, 
porque seus defensores, teóricos da pesquisa e não professores, tentam 
construir uma nova pedagogia com base empírica tirada da racionalidade 
científica. Desde então a pedagogia rompe com a tradição e constrói a sua 
argumentação com base na ciência objetiva e experimental. A ciência passa 
a ser o novo fundamento da pedagogia. (RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 
2004, p. 26). 

 

Uma série de fatores emergem na passagem da década de 1920 à década de 

1930, do século passado, e desencadeiam tanto a mudança na mentalidade social 

brasileira quanto contribuem para que haja esse deslumbramento pela ciência e pela 

tecnologia, conforme aponta Nagle (1974), citado por Lopes (2007, p. 90-91). Entre 

esses fatores está a transição de um sistema econômico agrário-comercial para um 

                                            
 

2 Movimento de renovação do ensino que foi especialmente forte na Europa, na América e no Brasil, também 
chamada de ‘Escola Ativa’ ou ‘Escola Progressiva’, por dar ênfase na experiência, na criança e nos seus 
interesses. O nome mais influente na América foi o filósofo e pedagogo John Dewey, que afirmava que a escola 
não pode ser uma preparação para a vida, mas sim, a própria vida. (MARTINES, 2005). No século XX, vários 
educadores se destacaram no Brasil, especialmente após o manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 
1932. (In: http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/22e/doc1_22e.pdf. Acesso em: março de 2017). 
Esse foi um documento que foi assinado por 26 educadores e intelectuais e fazia oposição às práticas 
pedagógicas tidas como tradicionais, visando uma educação que pudesse integrar o indivíduo à sociedade e, ao 
mesmo tempo, ampliar o acesso de todos à escola. Propõe-se um modelo no qual o aluno tenha liberdade de 
expressão e cuja metodologia esteja pautada numa ação educativa de ordem social e cultural. (SILVA, 2012). 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/22e/doc1_22e.pdf
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sistema urbano-industrial, sendo que a indústria é posta como a possibilidade da 

superação da economia colonial. (LOPES, 2007). 

Nesse contexto, o papel da escola recebeu maior destaque, tendo em vista 

seu caráter de regulação social, especialmente no que se refere à questão da 

instrução básica, já que esse nível de ensino se constituía na base da formação do 

operariado das fábricas, sendo fundamental para o processo de urbanização das 

cidades.  

Esses fatores contribuíram para que a educação se tornasse uma espécie de 

‘mola propulsora’ do desenvolvimento da sociedade. Para tanto, buscava-se 

alternativas para melhorar o processo de formação de professores. Na medida em 

que a ciência era associada à ideologia do progresso e da modernidade, é plausível 

conceber a possibilidade de a educação ser regida a partir dos critérios científicos. 

(LOPES, 2007; SAVIANE, 2009; MARTINES, 2005). Segundo Behrens (2009, p. 18): 

“alicerçada nos pressupostos do pensamento newtoniano-cartesiano a ciência 

contaminou a educação com um pensamento racional, fragmentado e reducionista.” 

Aqui é importante fazer mais um parêntese para explicar a forma pela qual o 

pensamento científico da época foi sendo desenvolvido. Esse influenciará, 

diretamente, o contexto educacional, conforme já mencionado e, ao mesmo tempo, 

será tomado como base do modelo de formação de professores que se estrutura a 

partir daí e que dará origem ao pressuposto do professor tido como um técnico, ou 

como também é chamado por alguns autores de ‘modelo da racionalidade técnica’. 

(SCHON, 2000; PÉREZ-GÓMEZ, 1992). 

Segundo Hessen (1999), o racionalismo é o ponto de vista epistemológico 

que enxerga no pensamento, na razão, a principal fonte do conhecimento humano. 

Para os racionalistas, os juízos baseados no pensamento, ou seja, provindos da 

razão possuem necessidade lógica e validade universal. O conhecimento 

matemático, que é predominantemente dedutivo e conceitual, serviu de modelo à 

interpretação racionalista. Existem várias formas de racionalismo, a mais antiga 

encontra-se em Platão. No entanto, uma breve síntese do racionalismo cartesiano 

será feita, pois é o que irá alicerçar a verdade científica do século XX. 

O paradigma cartesiano teve sua origem histórica em Galileu Galilei (1564-

1642), o qual introduziu a descrição matemática da natureza, reconhecendo a 

relevância das propriedades quantificáveis da matéria, como a forma, o tamanho, o 
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número, a posição e quantidade do movimento. Influenciado por esses estudos, 

René Descartes (1596-1650), considerado o pai da filosofia moderna, propôs o 

‘Discurso do método’, composto de quatro passos, a fim de limpar a mente de todo o 

preconceito para que a razão possa funcionar bem. O primeiro passo é duvidar de 

tudo, em especial daquilo que está posto como verdade absoluta, como dogma. 

Outro passo importante é o da decomposição do problema em pequenas partes para 

resolvê-lo e, ainda, partir da ordem dos conceitos mais simples para os mais 

complexos, até se chegar ao conhecimento do todo. Ao reconhecer que duvidar é 

pensar, Descartes inaugura o conhecimento no cogito (em latim, cogitare = pensar), 

daí a famosa frase: ‘penso, logo existo’. Para esse filósofo, há em nós certo número 

de conceitos inatos, que não provém da experiência, mas que constituem um 

patrimônio original de nossa razão. Por isso, essa forma de racionalismo é 

considerada como racionalismo imanente. No entanto, foi a Física Newtoniana
3
, 

séculos depois, que elevou ao ápice as contribuições de Descartes e seus 

antecessores (VASCONCELLOS, 2002; BEHRENS, 2009; HESSEN, 1999). 

Com o tempo a escola empirista inglesa, que atingiu o ápice de seu 

desenvolvimento na Idade Moderna, com as contribuições de John Locke (1632-

1704), foi se sobrepondo à racionalista francesa. Os empiristas se contrapõem aos 

racionalistas, fazendo a antítese segundo a qual a única fonte de conhecimento é a 

experiência. Para Locke a alma é um “papel em branco” que a experiência vai aos 

poucos cobrindo com marcas escritas. (HESSEN, 1999).  

A partir da exaltação da experiência surge, com muita força, o positivismo de 

Augusto Comte (1798-1857). A ciência foi, definitivamente, elevada ao cargo de 

‘saber supremo’, tornando-se o pré-requisito para o verdadeiro conhecimento. Há 

uma separação entre as Ciências da natureza e as Ciências do homem; sendo que 

os princípios epistemológicos positivistas presentes no estudo da natureza, desde o 

século XIV, começaram a ser aplicados aos fenômenos sociais como se fossem 

                                            
 

3 Aliado ao pensamento cartesiano, a influência da obra de Isaac Newton, principalmente em Princípios 
matemáticos da filosofia natural, propôs a mais completa sistematização matemática da concepção mecanicista 

da natureza. Newton apresentou o universo e o ser humano como uma máquina, dividindo e demonstrando o ser 
humano em compartimentos, demonstrado pela razão. Sua síntese pode ser considerada como o ponto 
culminante da revolução científica de grande parte da produção do século XX. Essa visão deu origem ao 
mecanicismo e à possibilidade de trabalhar o raciocínio pela indução e pela dedução, a partir daí a ciência 
passou da observação dos fatos à criação de leis universais mediantes hipóteses (indução). Das leis, passou às 
teorias, ou destas aos fatos (dedução). (BEHRENS, 2009; MORAES, 1997). 
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‘naturais’, apesar de suas profundas diferenças. (VASCONCELLOS, 2002; 

MORAES, 1997; BEHRENS, 2009).  

Nesse contexto é que as universidades assumem e aceitam o paradigma 

mecanicista e ocupam um papel fundamental na reprodução da atividade científica. 

Para tanto, segundo Behrens (2009, p. 21),  

 

[...] a tendência acentuada nas universidades passa a ser tecnicizante, com 
finalidade específica de objetivar a natureza. Com esse pensamento, 
caracteriza-se por uma formação utilitarista, técnica e científica.  

 

Toda essa influência do pensamento newtoniano-cartesiano teve severas 

implicações na educação, tendo em vista que fragmentou o saber, dividiu os cursos 

em disciplinas estanques, em períodos e em séries. Dividiu o conhecimento em 

assuntos, especialidades, transformando o todo em partes. Ao conceber o indivíduo 

como uma ‘tábula rasa’ a função da escola e do professor é a da transmissão de 

conteúdos, unicamente. (BEHRENS, 2009; MORAES, 1997). Nesse sentido, 

 

[...] uma outra corrente proveniente do pensamento positivista e influenciada 
pela psicologia behaviorista é a pedagogia tecnicista, na qual o elemento 
principal do processo educacional é a organização racional dos meios, 
buscando a sua eficiência e eficácia. Nesta corrente, professor e alunos são 
secundários, executores de um processo concebido por uma equipe de 
planejamento e controle, a cargo de especialistas preocupados com a 
“neutralidade”, a objetividade e imparcialidade da ação educacional. Esta 
abordagem considera a experiência ou a experimentação planejada como 
base do conhecimento, o que denota a origem também empirista de que o 
conhecimento é o resultado direto da experiência. (MORAES, 1997, p. 08).  

 

Nessa concepção o elemento principal do processo educacional não é nem o 

professor, nem o aluno, mas, sim, a organização racional dos meios, já que o 

planejamento e o controle asseguram a produtividade. A função do professor é 

buscar procedimentos e técnicas que o possibilitem cumprir o programa. Isso levou-

o a utilizar estratégias de ensino, objetivos instrucionais, instrução programada e 

manuais, de modo a atender a tecnologia educacional vigente nesse período. 

(BEHRENS, 2009; MORAES, 1997). 

Os cursos de formação de professores se organizaram de maneira a ofertar, 

primeiro, as disciplinas teóricas e, depois, as práticas, já que o pressuposto era de 

que os alunos fariam a transposição dos conteúdos teóricos para a prática. Essa 



56 
 

 

dicotomização da teoria e da prática trouxe sérios problemas na formação 

acadêmica (BEHRENS, 2009), conforme será abordado ao longo deste texto.  

No que tange a formação de professores para o ensino secundário (atual 

ensino médio), essa questão somente será enfrentada, oficialmente, pela primeira 

vez a partir do estatuto das Universidades Brasileiras (Decreto n. 19.851, de 11 de 

abril de 1931), estabelecido por Francisco Campos, à frente do ministério dos 

Negócios da Educação e da Saúde Pública. A partir daí três universidades são 

criadas e/ou reorganizadas com o papel de esboçar soluções para a questão da 

formação de professores.  

No interior dessas universidades, a partir do referido decreto, deverão ser 

instituídos institutos de ensino superior, sendo que a Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras terá a tarefa de promover os valores culturais, afastando a 

universidade da mera formação profissional, além de instaurar a formação de 

professores para o ensino secundário no Brasil. A referida faculdade seria 

constituída por três seções, cada uma conferindo ao estudante o direito de lecionar 

determinada disciplina nos cursos secundários e normais. (AYRES, 2005; FÁVERO, 

2010). Desse modo, 

 

[...] a Seção de Educação, conferia a licença em Educação; a Seção 
Ciências, em Ciências Matemática, Ciências Físicas, Ciências Químicas ou 
Ciências Naturais e a Seção Letras, em Letras, História, Filosofia e 
Geografia ou Línguas Vivas. Para obter a licença para o magistério o 
estudante deveria cursar suas disciplinas de sua Seção, além das 
disciplinas exigidas pela Seção de Educação. Aos licenciandos na Seção 
Ciências seria permitido pleitear o diploma de doutor em uma das ciências, 
após cumprirem algumas exigências relativas aos estudos superiores e a 
defesa da tese. (AYRES, 2005, p. 210, grifo nosso).  

 

É importante destacar que a formação do professor especialista na área de 

Ciências Biológicas (denominação atual do curso, mas que passou por algumas 

denominações ao longo do tempo, como Ciências da Natureza e História Natural) 

em nível superior no Brasil é prevista, pela primeira vez, por esse estatuto, ou seja, o 

estatuto das Universidades Brasileiras de 1931. No entanto, a Universidade do Rio 

de Janeiro (URJ), embora tenha sido a primeira a fazer uma proposta de curso de 

graduação em Ciências Biológicas (denominado a época de curso de Ciências 

Naturais em 1934), o curso só fora ofertado de fato com a criação do mesmo na 

Universidade de São Paulo, também em 1934 e, posteriormente, no ano de 1935, na 
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Universidade do Distrito Federal (UDF) sob a designação de curso de História 

Natural. (PEDROSO, SELLLES, 2016).  

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras prevista no estatuto das 

Universidades Brasileiras não saiu do papel, pois somente oito anos depois uma 

faculdade com essa natureza foi implantada na Universidade do Rio de Janeiro (a 

URJ foi criada em 1931, mas, em 1937, torna-se a Universidade do Brasil). Antes 

disso, duas outras experiências foram implementadas a partir de perspectivas de 

formação bastante diferenciadas, expresso por seus mentores e fundadores. Um 

desses modelos foi instituído na USP (criada por Fernando Azevedo, em 1934), e o 

outro na UDF (criada por Anísio Teixeira, em 1935). (AYRES, 2005).  

Pode-se dizer que a proposta da USP (Universidade de São Paulo) se 

constituiu no primeiro modelo para formação de professores no Brasil, 

tradicionalmente chamado de 3 + 1, em referência ao fato de que os alunos 

deveriam passar três anos em estudos específicos e, só depois, realizarem a 

formação pedagógica. Isso se deu a partir da incorporação da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras e, também, o Instituto de Educação nessa Universidade.  

Já o modelo instituído na UDF (Universidade do Distrito Federal) era bastante 

diferenciado tanto da USP, quanto da Faculdade Nacional de Filosofia (que será 

posteriormente implantada). Para Anísio Teixeira, a formação de professores para o 

ensino secundário deveria ser realizada em estreita articulação entre as escolas
4
 

que ministravam as disciplinas necessárias à realização desse curso. Para tanto, os 

alunos tinham a liberdade para organizar a sua formação, de forma simultânea ou 

sucessiva. No entanto, essa experiência não durou muito, já que, em 1939, a UDF 

foi incorporada à recém-criada Universidade do Brasil
5
, que recebeu o nome de 

Faculdade Nacional de Filosofia. (AYRES, 2005).  

Segunda a autora citada anteriormente, essa faculdade foi criada por Gustavo 

Capanema, no período da ditatura getulista (1937-1945), impondo um projeto 

educacional autoritário e centralizador. Ao contrário da USP, a Universidade do 

                                            
 

4 A UDF foi composta por várias escolas: Escola de Ciências; Escola de Economia e Direito; Escola de Filosofia 
e Letras; Escola de Educação e ainda o Instituto de Artes. (AYRES, 2005). 
5 A Universidade do Rio de Janeiro foi transformada em Universidade do Brasil (UB) em 5 de julho de 1937. 
(AYRES, 2005). 
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Brasil atribui à Faculdade Nacional de Filosofia
6
, tanto a formação científica, quanto 

a formação profissional, conferido através do curso de Didática. Porém, esses dois 

lados da formação continuavam a serem vistos de maneira independente, da mesma 

forma como era previsto em 1934, consolidando o modelo 3 + 1 nessa faculdade. 

Assim, 

 

[...] foi sobre essa base que se organizaram os cursos de formação de 
professores para as escolas secundárias, generalizados para todo o país a 
partir do decreto-lei n. 1.190, de 4 de abril de 1939, que deu organização 
definitiva à Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. 
Sendo esta instituição considerada referência para as demais escolas de 
nível superior, o paradigma resultante do decreto-lei n. 1.190 se estendeu 
para todo o país, compondo o modelo que ficou conhecido como “esquema 
3 + 1” adotado na organização dos cursos de licenciatura e de Pedagogia. 
(SAVIANI, 2009, p. 14). 

 

Nesse esquema de formação de professores em nível superior, que se 

generalizou a partir do decreto acima referido, os três primeiros anos do curso eram 

dedicados às disciplinas específicas da área formativa de cada curso e um ano 

dedicado à formação didática. Dessa forma, os conteúdos culturais-cognitivos 

tinham uma ênfase bem maior e o aspecto didático-pedagógico foi relegado a um 

apêndice de menor importância, encarado como mera exigência formal para a 

obtenção do registro profissional de professor.  

A formação didático-pedagógica, constituiu-se, basicamente, em um conjunto 

de técnicas necessárias ao desempenho da tarefa de transmitir os conteúdos 

adquiridos no primeiro momento da formação. Durante a formação didático-

pedagógica é possível identificar duas fases: a primeira é responsável pelos 

conhecimentos teóricos que explicam os processos de ensino-aprendizagem e a 

segunda é onde se dá a aplicação na prática real ou simulada das teorias 

aprendidas anteriormente. Esse modelo vem sendo chamado, na literatura 

educacional, de modelo da racionalidade técnica, conforme já mencionado. 

(SAVIANI, 2009; AYRES, 2005; SCHÖN, 2000; PÉREZ-GÓMEZ, 1992). Cabe 

explicitar que 
                                            
 

6 A Faculdade Nacional de Filosofia se estrutura a partir de quatro seções e onze cursos: Seção de Filosofia 
(Curso de Filosofia); Seção de Letras (cursos de Letras Clássicas, Letras Neolatinas e Letras Anglo-
Germânicas); Seção de Ciências (Cursos de Matemática, Química, História Natural, História, Geografia e 
Ciências Sociais); Seção de Pedagogia (Curso de Pedagogia) e Seção de Didática (curso de Didática). (AYRES, 
2005).  
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[...] a racionalidade técnica baseia-se em uma visão objetivista da relação 
do profissional de conhecimento com a realidade que ele conhece. Nessa 
visão, os fatos são o que são e a verdade das crenças é passível de ser 
testada estritamente com referência a elas. Todos os desacordos 
significativos são solucionáveis, pelo menos em princípio, tomando-se os 
fatos como referência. Todo o conhecimento profissional baseia-se em um 
alicerce de fatos. (SCHÖN, 2000, p. 39). 

 

A partir do exposto pelo autor é possível compreender o significado desse 

modelo de formação de professores que se desenvolveu a partir da concepção 

epistemológica da prática entendida como racionalidade técnica ou instrumental 

(PÉREZ-GÓMEZ, 1992), significando que os conteúdos a serem ensinados estão 

postos e pré-determinados. Portanto, basta dominá-los sem compreender a forma 

como foram produzidos, ou seja, sua historicidade. Além disso, os professores 

formados nesse contexto apresentam uma postura passiva frente aos modelos 

educacionais, materiais didáticos, sendo suas ações elaboradas a partir de um 

referencial determinado na ementa do componente curricular em que atua. 

A partir da reorganização da Universidade do Rio de Janeiro, em 1937 

(passando a ser designada de Universidade do Brasil) – e que, em 1939, reorganiza-

se novamente incorporando a UDF e tornando-se padrão para as demais instituições 

–, os cursos de Ciências Biológicas recebem a designação de Curso de História 

Natural. No entanto, não é só a designação que se modifica. A própria forma como 

são estruturados esses cursos, antes e depois dessa data, também apresentam 

algumas diferenças, conforme pontuam Pedroso e Selles (2016).  

As autoras citadas anteriormente fazem uma comparação das matrizes 

curriculares dos cursos de Ciências Biológicas antes e depois de 1939. Mostram 

que, antes de 1939, entre os cursos de Ciências Naturais – essa era a denominação 

dos cursos da URJ, em 1931; da USP, em 1934, da UPA/Universidade de Porto 

Alegre, atual UFRGS, em 1938 – somente o curso da UDF, de 1935, denominava-se 

História Natural, porém, apresentava as mesmas características dos demais citados, 

que tinham, como tendência, a presença de disciplinas complementares, como, por 

exemplo, História da Filosofia, Psicologia Pedagógica, Matemática, Química, entre 

outras. Além disso, apresentavam certa distribuição dos conteúdos de formação 

pedagógica ao longo dos três anos da formação específica, sendo que a disciplina 

de Botânica prevalecia no primeiro ano, as disciplinas de Zoologia e Geologia 

predominavam no segundo ano; e, já no terceiro ano, continuava a presença dos 
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conteúdos de Geologia. Vejamos como estava estruturado o curso da UFRGS nessa 

época:  

 

O plano de ensino para o curso de Ciências Naturais, que foi aprovado pelo 
conselho universitário (anuário da universidade, 1938) para ser 
desenvolvido em três anos, tinha a seguinte estruturação: 1º ano: Biologia 
Geral e Fisiologia Geral, Geometria Analítica, Cálculo Infinitesimal, Botânica, 
Psicologia Geral e Experimental; 2º ano: Zoologia, Mineralogia, Psicologia 
Pedagógica e História da Filosofia; 3º ano: Geologia; Química Biológica; 
História da Pedagogia e Metodologia das Ciências Naturais. (WORTMANN, 
1994, p.116).  

 

Segundo Wortmann (1994), a programação era bastante abrangente, pois 

incluía estudos em diferentes disciplinas científicas, além de envolver a revisão 

histórica das tendências pedagógicas e filosóficas, enfatizava os estudos em 

psicologia, considerava ainda a programação de metodologias próprias ao ensino 

das Ciências Naturais e distribuía as matérias de formação pedagógica ao longo do 

curso. No entanto, no caso da UFRGS, tal programação não chegou a funcionar 

devido à necessidade de sua reestruturação para atender a nova legislação federal 

(Reforma Capanema, conforme já mencionado).   

Desse modo, após 1939, instituições como a FAFI-MG (Faculdade de 

Filosofia de Minas Gerais), em 1942; a USP, a partir de sua reorganização em 1942; 

bem como a UPR (Universidade do Paraná), em 1943; a UFRGS em 1942, parecem 

ter seguido a padronização estabelecida pela Universidade do Brasil (PEDROSO, 

SELLES, 2016; WORTMANN, 1994) e ofereciam cursos de História Natural, a partir 

dessa data com as seguintes características:  

 

(i) a presença dos conteúdos de Botânica, Zoologia e Geologia (sendo a 
disciplina de Mineralogia ofertada no primeiro ano, Petrografia no segundo, 
e Geologia e Paleontologia no terceiro) em toda a duração do curso; (ii) a 
oferta de conteúdos de Biologia por meio da disciplina de Biologia Geral, 
nos dois primeiros anos de curso; (iii) a ausência de disciplinas 
complementares. (PEDROSO, SELLES, 2016, p. 6908). 

 

Segundo Wortmann (1994), tal opção aproximava as concepções contidas no 

novo currículo a visão cartesiana sobre o universo, pondo em destaque as rupturas e 

demarcando enfaticamente os diferentes reinos (vegetal, animal e mineral). Além 

disso, abandonava o direcionamento dado à formação de professores mais 

característico à programação anterior. Esse redirecionamento dado a programação 

curricular se deu em função das determinações legais, conforme verificou-se 
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anteriormente, obedecendo a doutrina filosófica dos dirigentes que eram ardorosos 

defensores do ideário positivista.  

 

A nova programação envolvia o estudo de uma das sete ciências definidas 
por Comte (1826) como teóricas, abstratas ou gerais, a Biologia Geral, e 
das ciências aplicadas ou concretas a ela vinculadas, a Zoologia e a 
Botânica, além da Mineralogia e da Geologia, ciências aplicadas 
consideradas vinculadas à Física e à Química, na mesma classificação. 
(WORTMANN, 1994, p. 118). 

 

No que se refere a designação dada aos cursos, primeiro Ciências Naturais e 

depois História Natural, relaciona-se às áreas de conhecimento que abrangem. No 

caso do primeiro, abrange estudos relacionados a Física e a Química. No caso do 

segundo, relaciona-se à estudos de caráter descritivo sobre entes animados e 

inanimados (WORTMANN, 1994).  

Já o caráter aplicacionista da formação inicial é inaugurado a partir do 

Decreto-Lei Nº. 9.053, de 12 de março de 1946, que obriga as Faculdades de 

Filosofia a manter um ginásio de aplicação com a finalidade de permitir aos 

licenciandos matriculados no curso de Didática exercitarem a prática docente. 

(AYRES, 2005). Desse modo, 

 

[...] o fim do Estado Novo em 1945 possibilita a retomada do processo 
democrático e uma longa discussão é travada em torno da educação 
culminando, dezesseis anos depois, com a aprovação da Lei 4.024/61, que 
fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no qual o termo ensino 
secundário é substituído por ensino médio, mantendo a duração dos dois 
cursos que o compunha: o ginásio e o colegial. (AYRES, 2005, p. 198). 

  

Nesse período houve, segundo a autora acima referida, uma grande 

expansão do ensino secundário, mas essa se deu de forma bastante precária, já 

que, dentre outros fatores, a contratação dos professores se dava de forma 

emergencial, uma vez que não havia professores formados em número suficiente 

para atender a demanda existente. Essa lei alterou o currículo de Ciências, 

ampliando seu escopo: “a disciplina Iniciação à Ciência foi incluída desde a primeira 

série do curso ginasial e a carga horária das disciplinas científicas Física, Química e 

Biologia aumentou.” (KRASILCHIK, 1987, p. 15). Nesse contexto, prossegue a 
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autora, os projetos curriculares americanos
7
, que tinham sido traduzidos e 

adaptados ao Brasil pelo IBECC
8
 (Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e 

Cultura) foram usados nos cursos colegiais brasileiros. Já os Centros de Ciências se 

incumbiam de produzir material e organizar os cursos de atualização para 

professores. 

Especificamente quanto aos cursos de História Natural, os mesmos passam a 

ser regulamentados pelo Conselho Federal de Educação (CFE) somente nessa 

década, tendo fixados o currículo mínimo e a duração, por meio dos Pareceres nº. 

292/62 e nº. 315/62. Esse último parecer definia a parte específica do currículo 

mínimo de História Natural, bem como a duração do curso que se dava em quatro 

anos letivos. Os diplomados teriam habilitação para atuar no ensino primário na 

disciplina de Ciências e no ensino secundário, na disciplina de Biologia. (PEDROSO, 

SELLES, 2016; LISOVSKI, 2006; WORTMANN, 1994). 

Já o parecer nº. 292/62 estabelecia a parte pedagógica dos currículos 

mínimos de História Natural, sendo que o mínimo exigido para a preparação 

pedagógica nesses cursos deveria abranger: 1) Psicologia de Educação, 

adolescência, aprendizagem; 2) Elementos de Administração Escolar; 3) Didática; 4) 

Prática de Ensino sob a forma de Estágio Supervisionado. (LISOVSKI, 2006). 

Segundo Wortmann (1994), esse parecer justificou ainda a necessidade de 

distribuição das disciplinas da área didático-pedagógica ao longo do curso, 

afirmando que a licenciatura era um grau equivalente ao bacharelado e não igual a 

este mais a Didática. Nessa mesma época, determinados fatores incitam discussões 

acerca da terminologia do curso, pois 

 

                                            
 

7 O movimento dos grandes projetos curriculares visava à formação de uma elite que garantisse a hegemonia 
norte-americana na conquista do espaço, tendo em vista que o progresso científico soviético durante a guerra 
fria havia sido evidenciado com o lançamento do Sputnik em 1957. Para isso, houve um grande investimento em 
recursos humanos e financeiros por parte dos norte-americanos de modo a garantir que a escola secundária 
identificasse e formasse jovens talentos para seguir carreiras científicas. Esse movimento, que teve a 
participação intensa das sociedades científicas, dentre outros órgãos e com o apoio do governo, elaboraram o 
que também é denominado na literatura especializada de "sopa alfabética", uma vez que os projetos são 
conhecidos universalmente por suas siglas. Sendo o de Biologia o BSCS (Biological Science Curriculum Study). 
Na sequência, esses projetos incorporam mais um objetivo, o de permitir a vivência do método científico como 
necessário à formação do cidadão, não se restringindo, apenas, à preparação do futuro cientista. (KRASILCHIK, 
1987; 2000; LOPES, 2007). 
8 No início dos anos 50 foi organizado o referido órgão liderado por Isaias Raw, aspirando à melhoria do Ensino 
de Ciências, de modo que se aprimorasse a qualidade do ensino superior e, decorrente desse fato, o processo 
de desenvolvimento nacional. (KRASILCHIK, 1987). 
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[...] é também no início da década de 1960 que se intensificam as 
discussões acerca dos enfoques a serem priorizados nas Ciências 
Biológicas, se aqueles mais diretamente relacionados às tradições da 
História Natural, ou os mais articulados à modernização das Ciências 
Biológicas. De modo geral, sem a intenção de estabelecer marcos, pode-se 
dizer que no Brasil esses debates foram ampliados com o pioneirismo da 
USP ao criar o curso de Ciências Biológicas, justificado pela necessidade de 
melhorar a formação dos docentes, e também com a aprovação da 
solicitação da Universidade do Brasil acerca do desdobramento do seu 
curso de História Natural em curso de Biologia e curso de Geologia. Esses 
eventos sinalizam que a área biológica já não comportava mais apenas a 
História Natural, a Fisiologia e a Anatomia Comparada, e que o termo 
Ciências Biológicas estava sendo cada vez mais apreciado, pois refletia a 
retórica que valorizava o desenvolvimento de modo integrado de certos 
ramos da Biologia, como a Genética, a Paleontologia, a Ecologia, a 
Citologia, dentre outros. (GONÇALVES et al., 2014, p. 5644). 

 

Segundo Pedroso e Selles (2012), é interessante lembrar que o processo de 

unificação e a autonomização das Ciências Biológicas deve ser percebido em meio 

aos esforços para obter o status já alcançado pela Física, já que 

 

[...] as Ciências Biológicas não haviam alcançado no século XIX o que a 
Física conquistara no século XVIII e isto se devia, principalmente, à sua 
fragmentação. O surgimento e o avanço da Genética nas primeiras décadas 
do século XX – área do conhecimento beneficiada pelo refinamento dos 
métodos experimentais citológicos e por uma abordagem quantitativa -, 
aliando à influência do Positivismo Lógico e aos movimentos políticos e 
artísticos ocorridos no âmbito das duas grandes guerras, promoveram uma 
ressignificação do darwinismo e, consequentemente, ganhou força a ideia 
de unificação das Ciências Biológicas. Para Smocovitis (1996), a síntese 
evolutiva é então parte de todo esse processo. (SELLES; FERREIRA, 
2005). 

 

Verifica-se, portanto, que o estabelecimento da Biologia como ciência legítima 

ganhou impulso significativo com a síntese evolutiva ou teoria sintética da evolução 

ou ainda neodarwinismo
9
, já que o trabalho de Darwin continha lacunas referentes à 

teoria de herança. A reinterpretação da teoria de evolução, à luz dos conhecimentos 

                                            
 

9 Segundo Meyer e El-Nani (2005), a síntese evolutiva foi construída com base em uma fusão do darwinismo 
com o mendelismo. Alguns pesquisadores tiveram grande importância para a elaboração da teoria sintética da 
evolução: Ronald Aylmer Fischer (1890-1962), que construiu modelos matemáticos descrevendo a frequência 
dos genes sob o efeito da seleção natural e usou a genética mendeliana para explicar as diferenças entre os 
indivíduos que eram transmitidos às gerações seguintes; John B. S. Haldane (1892-1964), que apresentou 
provas sobre a rápida atuação da seleção natural sobre as populações; e Sewall Wright (1889-1988), que 
considerou as funções das interações gênicas como fonte adicional de variabilidade em pequenas populações 
com elevadas taxas de cruzamento entre parentes e realizou importantes contribuições ao estudo da subdivisão 
das populações e da herança das características quantitativas. Theodosius Dobzhansky (1900-1975), 
apresentou aos demais cientistas as pesquisas realizadas pelos autores citados anteriormente, resultando em 
uma explosão de atividades que levou à formulação da teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, na qual a 
seleção natural passou a ocupar um papel dominante na explicação do processo evolutivo. 
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da genética, trouxe uma nova perspectiva ao darwinismo, com o preenchimento de 

lacunas teóricas e também metodológicas. Isso por que empregou métodos 

experimentais rigorosos, baseados em evidências empíricas e com resultados 

generalizáveis em termos matemáticos. (SELLES, FERREIRA, 2005; PEDROSO, 

SELLES, 2012). No entanto, segundo Selles e Ferreira (2005), os embates 

provocados por esse movimento estão longe de serem resolvidos e ainda persistem 

nos dias de hoje, indicando os limites de tal unificação. 

O fato é que os cursos de bacharelado em História Natural, que formavam 

profissionais da área de Geociências e Biologia até então, foram extintos no início 

dos anos 1970, a partir da reforma do ensino superior
10

 e, posteriormente, 

regulamentou-se as duas profissões. O parecer Nº. 107/70, propôs modificações 

curriculares em relação aos pareceres Nº. 315/62 e 292/62, argumentando que o 

curso de História Natural estava ultrapassado em termos de campo de trabalho, 

estipulando que o curso seria denominado de Ciências Biológicas e ofertaria a 

licenciatura e o bacharelado (este na modalidade Biomédica). (MARTINES, 2005; 

PEDROSO, SELLES, 2015). Desse modo,  

 

[...] enquanto a Licenciatura habilitava para o exercício do magistério do 1º 
ao 3º grau, o Bacharelado voltava-se à pesquisa nas diversas áreas da 
Biologia. Esses cursos tinham a duração de 2.500 horas, a serem 
ministradas num período de 3 a 5 anos. As diferenças entre o currículo 
mínimo de História Natural e o de Ciências Biológicas consistiram na 
exclusão de disciplinas de caráter geológico (Mineralogia e Petrologia), 
aumento de disciplinas e carga horária de ramos biológicos e acréscimo de 
Biofísica, Fisiologia Geral e Estatística. (PEDROSO; SELLES, 2012. p. 6). 

 

Paralelamente, nesse período, com o golpe de 1964, estabeleceu-se um 

regime autoritário que, naquele contexto, impôs um novo ritmo ao processo de 

desenvolvimento do país, com investimentos pesados na indústria de base, 

promovendo uma demanda pelo aumento da força de trabalho com qualificação 

técnica. Em consequência disso, há necessidade de ampliação do acesso à 

                                            
 

10 Com a reforma universitária de 1968 (Lei Nº. 5.540, de 28 de novembro de 1968) se dá um desmembramento 
da Faculdade Nacional de Filosofia em institutos especializados, movimento que foi seguido em outras 
universidades. Assim, a formação inicial no conhecimento específico passa a ocorrer em um dos institutos 
específicos e, posteriormente, os candidatos a licenciados, dirigiam-se para a Faculdade de Educação e Colégio 
de Aplicação, onde se dava a formação pedagógica e prática, respectivamente. Dessa forma, reforça-se, ainda 
mais, o modelo 3 + 1, sendo que, agora, diminui-se muito a possibilidade de diálogo entre os dois campos de 
conhecimento, já que os loci estão separados também. (AYRES, 2005). 
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educação escolar, o que resultou na promulgação da lei Nº. 5.692/71. Essa lei 

alterou, significativamente, a educação escolar brasileira, que passou a ser 

organizada em dois graus: o primeiro grau, que incorporou o antigo primário e 

ginásio, unificando-os em oito anos, e o segundo grau, com três anos de duração. A 

implantação do segundo grau não se configurou somente em uma mudança de 

nomenclatura, mas, sim, na profissionalização obrigatória nesse nível de ensino e 

consequente preparação de trabalhadores, peça essencial para responder à 

demanda por desenvolvimento pelo qual o Brasil deveria passar. (AYRES, 2005; 

KRASILCHIK, 1987). 

Ao mesmo tempo em que se dá uma expansão nas vagas nas escolas, há, 

também, urgência de formar professores para atuar nas escolas de forma rápida, 

haja vista a defasagem que já existia. Esta solução foi institucionalizada por meio da 

implantação das chamadas “Licenciaturas curtas” polivalentes (para atuação até a 

oitava série do ensino primário) e a tradicional Licenciatura plena passa ser 

obrigatória somente para atuar no ensino secundário. As licenciaturas curtas tinham 

duração média de três anos e com uma complementação em determinada área, 

como Biologia, por exemplo, o aluno obtinha a licenciatura plena, habilitando-se a 

ministrar aulas no ensino secundário. (MARTINES, 2005; AYRES, 2005). 

Segundo explica Ayres (2005), o modelo de formação de curta duração e 

polivalente em Ciências, institucionalizado a partir da Lei Nº. 5.692/71, sofreu grande 

resistência por parte da comunidade acadêmica, que não atendeu as exigências de 

implantação deste modelo de curso, não efetivando sua implantação nas instituições 

públicas. Nas décadas de 1970 e 1980 houve intensos debates promovidos pela 

SBPC, visando a acabar com esta modalidade de formação docente. Ao mesmo 

tempo, outra forma de pressão adotada para extinguir essa modalidade de 

formação, aligeirada e de pouca qualidade, foi a exigência de licenciatura plena para 

ocupar cargos docentes, a partir do segundo segmento do primeiro grau. Em 

decorrência dessas pressões, muitos desses cursos foram, gradativamente, sendo 

extintos.  
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No que se refere ao marco que regulamenta a profissão de Biólogo, Lei Nº. 

6.684/1979
11

, apesar de dar tratamento isonômico, ao considerar que os formandos 

das duas modalidades (tanto de bacharelado como de licenciatura nos cursos de 

Ciências Biológicas), seriam considerados como Biólogos
12

, não contribui, segundo 

argumenta Silva (2015), para a definição de uma identidade da docência em 

Biologia. O referido autor, que tem atuação tanto na docência em Biologia como no 

Conselho Regional de Biologia, mostra, por meio da análise de PPP de cursos de 

Ciências Biológicas, o quanto essa pretensa isonomia na forma de tratamento das 

duas modalidades causa tensão e confusão nos jovens que ingressam em Cursos 

de Licenciatura. Vejamos o que diz o autor em seu texto, após análise de alguns 

PPP de cursos de Ciências Biológicas, no contexto atual em que destaca o enfoque 

para a docência: 

   

[...] para os cursos de Licenciatura, um direcionamento para a docência 
ainda fortemente associado a uma multiplicidade de possibilidades apoiadas 
no domínio dos conteúdos das Ciências Biológicas. Isto a meu ver causa 
tensão e confusão no jovem que ingressa em um curso de Licenciatura e 
encontra, ratificado pela instituição formadora, um discurso duplamente 
atrativo: o de que, como biólogo, poderá executar diversas atividades além 
da docência; e até mesmo, como licenciado, também ser docente. (SILVA, 
2015, p. 9) 

 

Considerando que essa lei ainda tem validade no contexto atual, podemos 

perceber e concordar com o autor no que se refere a quanto causa conflito e 

desencontro com perspectivas mais atuais e, também, com as diretrizes específicas 

para a formação de professores (BRASIL, 2015), que visam a direcionar uma 

formação que tenha uma identidade profissional na docência.  

Quer dizer, um curso de formação inicial – que deveria ter como fim à 

docência, a preparação profissional do professor para atuar nas escolas, nas 

universidades – não deveria, “também”, habilitar para a docência, mas, ao contrário, 

ter o foco central e como eixo norteador de suas atividades a docência. 

                                            
 

11 Essa lei foi regulamentada pelo decreto Nº. 85.005 de 06 de agosto de 1980. 
12 Para tanto, os conteúdos e carga horária previstos para os componentes curriculares da área biológica eram 

os mesmos nas duas modalidades. Para licenciar-se bastava que o bacharel, que assim o desejasse, 
integralizasse as disciplinas e atividades didático-pedagógicas. (JUSTINA, 2011). 
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Portanto, a lei só veio a sancionar o que já se praticava desde o início dos 

cursos de formação de professores de Ciências Biológicas que, mesmo passando 

por diversas modificações – principalmente em termos de estrutura curricular e de 

nomenclatura13 – manteve-se, e ainda se mantém, em muitos casos, enquanto 

Modelo Hegemônico de Formação. Isso confirma o que pontuam Dutra e Terrazzan 

(2012): mesmo desgastado, esse modelo continua a fundamentar alguns cursos de 

formação de professores.  

Os autores citados explicam, ainda, que – a partir da década de 1980, do 

século passado – iniciam-se críticas a esse modelo de formação, de caráter 

aplicacionista, exigindo estudos que culminaram, na década de 1990, do século 

passado, com uma grande reforma na educação brasileira, visando à 

profissionalização docente, baseada nos conceitos e nas práticas oriundas do 

campo de trabalho docente. Esse movimento direciona documentos e atos 

normativos oficiais nos anos 2000, que estabelecem uma nova configuração para a 

formação inicial de professores. Nesse contexto, 

 

[...] o início dos anos 80 marcou um indiscutível momento de tentativa de 
ruptura da reconhecida tensão entre o saber da academia e a prática 
cotidiana de ensino-aprendizagem na escola. Várias universidades 
efetuaram reformas curriculares nos seus cursos de formação de 
professores dando mais ênfase à prática do ensino e à gestão da escola. As 
propostas inovadoras da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
do ano de 1996, contudo, tomaram um corpo oficial somente a partir do ano 
de 2001 com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da educação básica onde o paradigma da ‘epistemologia da 
prática’, expresso na obrigatoriedade da prática desde o início dos cursos, é 
reconhecido como fundante da competência para o ensino, devendo ser 
traduzido em medidas reais no chão da sala de aula por meio dos Projetos 
Pedagógicos dos cursos de formação de professores. (THERRIEN, 2010, p. 
309). 

 

Dessa forma, conforme explica o autor citado anteriormente, o referencial da 

epistemologia da prática, tomado como paradigma central para conciliação entre 

                                            
 

13 Wortmann (1994), a partir de sua análise histórica do currículo do curso da UFRGS, apresenta constatações 
semelhantes, sendo que, segundo a autora, apesar das inúmeras “reestruturações” determinadas pela legislação 
federal, que visavam alterar os procedimentos de formação de professores no país, não ocorreram alterações 
substantivas na orientação geral da programação dos cursos. Para a autora, não basta examinar a questão de 
como se processam ou não as inovações no currículo, mas também relacioná-las à organização administrativa 
universitária à qual está vinculada e aos interesses dominantes na comunidade. 
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teoria e prática, bem como entre academia e escola, torna-se oficial a partir de 

então. Tal aspecto é o assunto ao qual passamos na sequência deste texto. 

 

 

1.2.2. Modelo Emergente da Formação (MEF) e o Foco no Professor de Biologia. 

 

Conforme já comentado anteriormente, o processo de profissionalização 

docente foi o ponto chave para a proposta de mudança de paradigma no processo 

formativo de professores e, segundo Ramallho, Nuñez e Gauthier (2004), foi tomado 

como uma das bases teóricas para o MEF. De acordo com os autores, 

 

[...] o processo de profissionalização da docência representa uma mudança 
de paradigma no que se refere à formação, o que implica sair do “paradigma 
dominante” baseado na racionalidade técnica, no qual o professor é um 
técnico executor de tarefas planejadas por especialistas, para se procurar 
“um paradigma emergente”, ou da “profissionalização”, no qual o professor é 
construtor de sua identidade profissional, segundo os contextos específicos 
de produção dessa identidade. Os saberes não são regras pré-
estabelecidas para sua execução, e sim referências para a ação consciente 
sob determinados princípios éticos. (RAMALHO, NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, 
p. 22).  

 

Conforme prosseguem explicando os mesmos autores, o paradigma da 

profissionalização aparece como uma das possíveis alternativas para se pensar a 

formação docente, não significando que deva haver a substituição de um paradigma 

por outro, no sentido kuhniano, mas apenas uma orientação, dentre outras, no 

caminho da construção da identidade profissional.  

Desse modo, outras perspectivas teóricas podem contribuir e contribuem para 

a reconstrução do modelo de formação docente. Portanto, articulam-se, ainda, junto 

ao movimento de profissionalização 

 

[...] a convergência de referências num modelo formativo que são expressas 
como metáforas do professor, para nós, constituem atitudes ligadas entre si, 
de forma dialética ao próprio processo da profissionalização docente. São, 
portanto, as contribuições e limitações dos estudos sobre o “professor 
reflexivo” apontado por Schön (2000), Zeichner (1993) e Freire (1997); o 
“professor como investigador” discutido por Stenhouse (1987) e Elliot 
(1998); o “professor crítico”, priorizado nas obras de Freire (1997), e Carr e 
Kemmis (1998). (RAMALHO, NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 08). 
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Compactua-se com os autores o fato de que existe uma convergência de 

diferentes referenciais que se articulam, contribuindo para uma visão mais ampla da 

atividade profissional docente que resulta em um modelo formativo emergente. Essa 

convergência, conforme os autores citados anteriormente, considera três condições 

básicas da atitude profissional, qual seja, a reflexão, a pesquisa e a crítica.  

Na perspectiva de Schön (2000), o ensino passa a ser considerado como uma 

atividade reflexiva, especialmente porque os problemas da prática deveriam estar 

articulados ao estudo das teorias nos cursos de formação. Em relação a essa 

posição, cabe, também mencionar que, 

 

[...] quando o professor reflete na e sobre a ação converte-se num 
investigador na sala de aula: afastada da racionalidade instrumental, o 
professor não depende das técnicas, regras e receitas derivadas de uma 
teoria externa, nem das prescrições curriculares impostas do exterior pela 
administração ou pelo esquema preestabelecido no manual escolar. [...] ao 
refletir sobre o ecossistema peculiar da sala de aula, o professor não se 
limita a deliberar sobre os meios, separando-os da definição do problema e 
das metas desejáveis, antes constrói uma teoria adequada à singular 
situação do seu cenário e elabora uma estratégia de ação adequada. 
(PÉREZ-GÓMEZ, 1992, p. 106). 

 

Pimenta e Ghedin (2002) organizam uma obra em que abordam a gênese do 

conceito de professor reflexivo no Brasil, o qual tomou conta do cenário educacional 

no final da década de 80 e início da década de 90, do século passado, bem como 

sobre as críticas que sua teoria foi alvo. Entre elas as que mais se destacam, dizem 

respeito ao fato de que os pressupostos do trabalho de Schön se assentariam em 

práticas reflexivas individualizadas; à ausência de um conteúdo definido para a 

reflexão ou uma teoria que norteie a reflexão; e à ênfase na prática do professor, 

considerada limitada do ponto de vista teórico e da complexidade do processo 

educativo.  

Alguns autores da obra citada anteriormente, assim como os textos de 

autores de países como Portugal, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, 

trazidos e divulgados no livro Os professores e sua formação, coordenado por 

Nóvoa (1992), trazem, também, a apropriação e ampliação da perspectiva conceitual 

do professor reflexivo e ampliação desse conceito para o professor crítico reflexivo, 

enfocando a necessidade de que o professor tenha o entendimento dos fatores 

sociais e institucionais que condicionam a prática educativa, bem como da 
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importância das teorias no processo reflexivo e a necessidade de uma reflexão no 

coletivo e não somente individualizada. Zeichner (2003) atenta ao fato de que a 

formação reflexiva dos professores não pode ser apoiada como um fim em si, sem 

que se dê a construção de uma sociedade melhor para todos. Afirma o autor:  

 

Muitas vezes se crê que, se os professores forem mais reflexivos sobre o 
que fazem, serão necessariamente melhores. Acredito que o esforço para 
preparar professores reflexivos, que se engajem na instrução centrada no 
aluno, tanto deve estimular o desenvolvimento genuíno do educador quanto 
apoiar a realização de mais equidade e justiça social na educação e na 
sociedade. (ZEICHNER, 2003, p. 47). 

 

Isso significa, segundo prossegue o autor, que os educadores precisam 

conhecer sua disciplina e saber transformá-la de modo a ligá-la àquilo que os alunos 

já sabem, a fim de promover maior compreensão. Precisam conhecer melhor os 

alunos, o que eles já trazem e o que podem fazer, bem como os recursos culturais 

que levam à sala de aula. Os educadores também precisam saber explicar conceitos 

complexos, coordenar discussões, avaliar a aprendizagem do aluno, controlar a sala 

de aula, e assim por diante. Vincular a reflexão do professor à luta pela justiça social 

significa que, além de assegurar que eles tenham a matéria e a experiência 

pedagógica necessárias para ensinar de modo coerente com o que atualmente 

sabemos sobre como os alunos aprendem, portanto, rejeitando o modelo de ensino 

por transmissão ou ensino bancário.  

Os estudos sobre a formação de professores reflexivos possibilitaram, ainda, 

uma nova concepção de formação inicial e continuada de professores, que, de 

acordo com Pimenta (2002), passou a considerar a importância da reflexão no 

exercício da docência como meio de valorização do professor, de seus saberes, do 

trabalho coletivo e das escolas como espaço de formação. Segundo a autora, o 

professor pode, sim, produzir conhecimento a partir da prática, para isso deve 

refletir, intencionalmente, sobre ela, problematizando os resultados obtidos com o 

suporte da teoria. 

Para tanto, a pesquisa atua como ferramenta para que se dê a reflexão 

crítica da prática, contribuindo para a construção de novos saberes. Na perspectiva 

de Stenhouse (1991), o desenvolvimento efetivo de um currículo  
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[...] depende da capacidade por parte dos professores em adotar uma 
atitude investigadora a respeito de seu próprio modo de ensinar. Denomino 
«atitude investigadora» a uma disposição para examinar com sentido crítico 
e sistemático a própria atividade prática. (STENHOUSE, 1991, p. 211, 

tradução nossa)
14  

 

A ideia do professor como investigador ou como pesquisador de sua 

prática, desenvolvida pelo autor acima citado, pauta-se na atitude do professor 

tomar sua prática como objeto de estudo, para, assim, aperfeiçoá-la e desenvolvê-la 

constantemente “numa relação dialética de produção de novas práticas a partir de 

teorias, possibilitando rever as teorias num movimento ascendente.” (ELLIOT, 1998 

citado por RAMALHO, NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 10).  

Setenhouse (1988) compara o trabalho do professor ao trabalho de um artista 

e argumenta que um artista é um investigador por natureza e que o propósito de sua 

investigação é melhorar a realidade do seu desempenho. Para o autor, o modo de 

promover o desenvolvimento profissional do professor é enaltecer o seu 

desenvolvimento como o de um artista, significando promover o entendimento 

expresso em sua arte, ou seja, compreender a natureza do conhecimento expresso 

na arte do ensino e da aprendizagem. O conhecimento educacional existe e é 

verificado ou falsificado em sua execução. 

Além disso, segundo Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004), é importante 

diferenciar o ‘professor como pesquisador de sua prática’ ou como ‘investigador’ da 

‘pesquisa acadêmica’. Enquanto a primeira atividade se refere ao profissional que 

participa na produção de saberes com métodos e estratégias sistematizadas, mas 

utilizando a pesquisa enquanto estratégia de aprendizagem e transformação de sua 

prática profissional, a segunda atividade diz respeito a atividade produzida em 

programas especializados, como os de pós-graduação, caracterizados por uma 

prática social numa comunidade científica. A inter-relação dessas duas dimensões, e 

ainda associada à dimensão crítica, trabalhadas como um trinômio – ainda que 

cada dimensão tenha sua especificidade – possibilitam o desenvolvimento 

profissional docente em uma perspectiva de construção de saberes profissionais no 

contexto de novas formas de racionalidade. 

                                            
 

14 [...] depende de la capacidad por parte de los profesores para adoptar una actitud investigadora con respecto 
a su propio modo de enseñar. Denomino “actitud investigadora” a una disposición para examinar con sentido 
crítico y- sistemáticamente la propia actividad práctica. (STENHOUSE, 1991, p. 211) 
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Um objetivo central da teoria crítica
15

, segundo explicam Carr e Kemmis 

(1988), foi o de reconsiderar a relação entre a teoria e a prática, à luz das críticas 

surgidas contra as abordagens positivistas. O projeto intelectual da teoria crítica 

requeria que se recuperassem da filosofia antiga os elementos do pensamento 

social que se ocupavam, exclusivamente, dos valores, juízos e interesses da 

humanidade e integrá-los a uma forma de pensamento que fornecesse uma nova 

concepção de ciência social. Assim, 

 

 

[...] Para alcançar essa tarefa, os teóricos críticos recorreram a Aristóteles 
e consideraram seu conceito de ‘práxis’, melhor compreendido como ‘agir’ 
do que como fazer. Para Aristóteles, as ‘artes práticas’ como a ética, a 
política e a educação não eram ciências no sentido rigoroso do termo. 
Dado seu propósito prático e a natureza de seus assuntos, tinham que 
contentar-se com uma forma de conhecimento incerta e incompleta.  
Nesses domínios, a teoria remetia, exclusivamente, à práxis e à disposição 
que se deveria cultivar era a phronesis, isto é, um entendimento prudente 
de como atuar nas situações práticas. No entanto, com o auge da ciência 
moderna, especialmente durante a segunda metade do século XIX, esta 
concepção clássica da teoria prática como processo destinado a cultivar o 
caráter do indivíduo ficou drasticamente alterado, e o que em outro tempo 
se contemplava como um meio para a ilustração individual ficou preso às 
proibições metodológicas do positivismo. Rumo aos anos setenta do nosso 
século, ‘teoria’ passou a significar um conjunto de generalizações que, por 
meio de leis, poderiam servir para realizar predições e, sempre que fosse 
possível, manipular variáveis adequadas, suscitar um estado de coisas que 
se considerasse oportuno. Nesse sentido, a esfera ‘do prático’ havia sido 
absorvida na ‘do técnico’, e os problemas ‘da vida’ despareciam frente ao 
problema técnico de regular as disposições sociais de acordo com tais e 
quais valores predeterminados. (CARR, KEMMIS, 1988, p. 132, tradução 

nossa).
16

  

                                            
 

15 Os primeiros representantes da teoria crítica foi uma comunidade de filósofos e cientistas sociais que são 
comumente designados como provenientes da “Escola de Frankfurt”, já que seus fundadores, como Max 
Horkheimer, Theodor Adorno e Herbert Marcuse, se localizavam inicialmente nessa cidade, ainda que muitos 
tenham imigrado para os Estados Unidos na época da segunda guerra mundial. O que os une é a convicção de 
que o predomínio da ciência positivista e o grau de influência que exerceu como fonte ideológica do século XX, 
difundiu uma racionalidade instrumental, e a tendência de contemplar todos os problemas práticos com sendo 
assuntos técnicos. Isso promoveu uma ilusão em uma realidade objetiva sobre a qual o indivíduo não tem 
controle algum. Assim, a preocupação principal da Escola de Frankfurt foi articular um enfoque teórico que se 
propusesse a emancipar as pessoas da “dominação do pensamento” positivista mediante seus próprios 
entendimentos e atos. (CARR; KEMMIS, 1988). 
16 […] para abordar esa tarea, los teóricos críticos se volvieron hacia Aristóteles y consideraron su concepto de 
‘praxis’, entendido más como ‘obrar’ que como hacer. Para Aristóteles, las ‘artes prácticas’ como la ética, la 
política y la educación no eran ciencias en sentido riguroso. Dado su propósito práctico y la naturaleza de sus 
asuntos, tenían que contentarse con una forma de conocimiento incierta e incompleta. En esos dominios, la 
teoría remitía exclusivamente a la praxis y la disposición que debía cultivarse era la phronesis, esto es, un 
entendimiento prudente de cómo actuar en las situaciones prácticas. Pero con el auge de la ciencia moderna, 
especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX, esta concepción clásica de la teoría práctica como 
proceso destinado a cultivar el carácter del individuo quedó drásticamente alterada, y lo que en otro tiempo se 
contemplaba como un medio para la ilustración individual cayó presa de las prohibiciones metodológicas del 
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No intuito de superar essa dissociação entre teoria e prática, os autores 

apresentam uma alternativa emancipatória que pode favorecer uma melhor interação 

entre esses elementos no desenvolvimento profissional do professor. Essa 

alternativa é denominada pelos autores de “investigação-ação como ciência 

educativa crítica.” (CARR, KEMMIS, 1988, p.179). Nessa perspectiva, o professor é 

sujeito crítico e investigador de sua realidade, em que a pesquisa parece constituir-

se no elemento articulador das relações entre teoria e prática numa visão dialética.  

Segundo Therrien (2010), é possível encontrar, a partir das análises da teoria 

crítica oriunda da Escola de Frankfurt, expressivo referencial para a compreensão da 

racionalidade dominante que move a pós-modernidade onde se situa a ação 

educativa: a racionalidade da ação instrumental contraposta à racionalidade da ação 

comunicativa (HABERMAS, 2002, citado por THERRIEN, 2010, p. 318). Enquanto a 

primeira exalta o poder da razão objetiva ou cognitivo-instrumental do mundo 

sistêmico que manipula o sujeito para fins de controle, a razão comunicativa 

promove encontros intersubjetivos de socialização no horizonte de uma 

emancipação de sujeitos. Esse segundo tipo de racionalidade é conceituado pelo 

autor, conforme podemos observar abaixo:  

 

Racionalidade, simplificando a abrangência do termo, refere[-se] ao modo 
como cada sujeito, grupo, ou comunidade articula seus saberes e 
conhecimentos para a compreensão de um fenômeno, do mundo, da vida 
ou para justificar o seu modo de agir, seus objetivos e meios para alcançá-
los. (THERRIEN, 2010, p. 318). 

 

A percepção dessas novas formas de racionalidade no contexto educacional 

contemporâneo é importante, segundo explica o autor, já que a transformação 

pedagógica dos conteúdos de aprendizagem na relação intersubjetiva que visa a 

gerar sentidos e significados requer uma racionalidade aberta aos argumentos e 

pontos de vista diferenciados de sujeitos situados. Nesse sentido,  

                                                                                                                                        
 

positivismo. Hacia los años setenta de nuestro siglo, ‘teoría’ pasó a significar un conjunto de generalizaciones 
que, a manera de leyes, podían servir para realizar predicciones y, siempre que fuese posible manipular 
variables adecuadas, suscitar un estado de cosas que se considerase oportuno. En este sentido, la esfera de ‘lo 
práctico’ había quedado absorbida en la de ‘lo técnico’, y los problemas de la ‘vida justa’ desaparecían frente al 
problema técnico de regular las disposiciones sociales de acuerdo con tales o cuales valores predeterminados. 
(CARR; KEMMIS, 1988, p. 132). 
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[...] o movimento da ação comunicativa de construção de entendimento no 
diálogo pedagógico é produtor de consensos que vão constituindo a 
sociabilidade. Ele procede por uma racionalidade que integra uma gama de 
fatores diversos que incluem desde hábitos e elementos afetivos até 
elementos da razão instrumental/normativa. Esse movimento gera 
‘possibilidades’ de reflexão conjunta acerca dos diversos pontos de vista e 
sentidos relativos aos conteúdos de aprendizagem. (THERRIEN, 2010, p. 
319). 

 

O autor finaliza explicando, ainda, que essa compreensão – aparentemente 

diferenciada do trabalho do educador – tem antecedentes bastante conhecidos, pois 

essa é  

 

[...] uma racionalidade que ‘permite’ a leitura e a escrita do mundo junto a 
outros sujeitos, diria Paulo Freire (2005); a isso Habermas (2002) 
acrescentaria uma racionalidade ampla que supõe e viabiliza a 
comunicação como modo de reconhecer e tentar compreender as múltiplas 
racionalidades que imperam nas famílias, nas escolas, na sociedade, no 
mundo contemporâneo onde se aprende a aprender. (THERRIEN, 2010, p. 
321). 

 

A crítica, como atitude profissional, ocupa lugar fundante nessas novas 

formas de racionalidade. Assim, compactua-se com Ramalho, Nuñez e Gauthier 

(2004) no sentido de que, quando se fala em crítica como atitude profissional, não se 

pretende oferecer alternativas únicas, mas, sim, fazer um chamado à 

conscientização das contradições sociais e do lugar que ocupa o professor como 

agente potencial de transformação na sociedade. Assim,  

 

[...] a crítica, numa perspectiva mais ampla, é considerada como uma 
atitude, uma forma de aproximação, o esforço de conhecimento da 
realidade, o esforço de superação das práticas iniciais, a reconstrução de 
ideias próprias, tomando como referências os resultados das pesquisas, dos 
conhecimentos das disciplinas científicas e as experiências próprias e de 
outros colegas. [...]. A crítica se constitui numa atitude que norteia a releitura 
da realidade educativa, sob referências que possibilitam compreender e 
transformar essa realidade educativa. Transformar a realidade educativa 
supõe superar práticas exclusivas e reprodutoras no contexto de sala de 
aula e no papel que deve ter a escola como espaço de conscientização para 
a democracia. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 13).  

 

Essa será a perspectiva adotada no presente trabalho, considerando a 

dimensão crítica, com base em uma visão mais ampla, que possibilita transformar a 

realidade educativa a partir da prática reflexiva e da pesquisa na sala de aula. Para 

tanto, deve-se considerar o que pontua Freire (1997): essa reflexão sobre a prática 

deve ser crítica, como exigência da relação teoria-prática. E, ainda, segundo o 
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mesmo autor de que “ação e reflexão”, devem ser tomadas como “unidade que não 

deve ser dicotomizada.” (FREIRE, 1987, p. 53). Desse modo, a “inserção crítica e 

ação já são a mesma coisa.” (FREIRE, 1987, p. 38). Essa caracterização se faz 

necessária, já que, assim como nas demais referências e metáforas formativas, a 

crítica como atitude profissional tem diferentes sentidos, segundo as diferentes 

perspectivas teóricas, como esclarecem Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004).  

Tendo em vista que, no modelo anterior de formação, dá-se a separação 

entre teoria e prática, entre trabalho intelectual e mecânico, entre planejamento 

e execução; o que se busca para a formação de professores nas últimas décadas é 

superar essa visão dicotômica entre teoria e prática nos cursos de licenciatura em 

direção à capacidade de ‘reflexão crítica na e sobre a prática’, nas palavras de 

Schön (2000). Essa postura reflexiva permite ao professor em formação inicial 

mobilizar e construir diferentes saberes, a partir da ação docente, ao articular as 

dimensões teóricas e práticas. 

Ressalta-se, ainda, que se compactua com a interpretação de Tardif (2000), 

no sentido de que, ao se estabelecer que a prática pedagógica desenvolvida pelo 

professor é portadora e produtora de saberes, de teorias e de ações, não se pode 

dizer que o saber profissional é desprovido de teorias e, também, ao mesmo tempo, 

dizer que não há prática no saber acadêmico. Nas palavras de Tardif (2000, p. 121), 

“a relação entre a pesquisa universitária e o trabalho docente nunca é uma relação 

entre uma teoria e uma prática, mas é sempre, ao contrário, uma relação entre 

atores, entre sujeitos cujas práticas são portadoras de saberes”.  

Considerando os aspectos pontuados até aqui, enfatiza-se que, no presente 

trabalho, quando se fala em ‘experiência da prática’ ou ‘epistemologia da prática’, 

tem-se uma compreensão de que a formação prática só é possível tendo como base 

uma sólida formação acadêmica, garantida por meio do conhecimento científico 

sócio historicamente situado que está sempre em cotejamento com essa prática. 

Não se está falando de uma das acepções pontuadas por Zeichner (2010), de uma 

‘epistemologia da prática’ que pressupõe que os conhecimentos que os professores 

principiantes precisam aprender sobre o ensino poderiam ser adquiridos somente no 

exercício da função, e no qual o papel da universidade e das teorias possam ter uma 

importância secundária. Nessa acepção visualiza-se, de fato, um limite conceitual 
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para promover um modelo de formação de professores a partir da racionalidade 

prática. Não é o caso do que se tem abordado até aqui.  

Da mesma forma, considerando o pontuado acima, na presente investigação 

não se considera necessário falar em um ‘terceiro’ modelo de formação de 

professores, como abordado por Deimling (2014), um modelo de formação chamado 

de ‘modelo gradual’ que superaria os limites teóricos dos modelos anteriores 

(racionalidade técnica e racionalidade prática). Isso porque na perspectiva teórica de 

um Modelo Emergente de Formação que está sendo adotado aqui, essa limitação 

apontada por Zeichner (2010) já está sendo pressuposta como superada. Isso pois, 

conforme tem-se abordado até aqui, o Modelo Emergente de Formação pressupõe 

uma unidade dialética entre teoria e prática. 

Teoria e prática devem integrar um todo único, conforme aponta Dutra (2010), 

não podendo existir prevalência de uma sobre a outra, pois ambas possuem 

interdependência entre si, sendo uma condição fundamental para a busca de 

alternativas na formação do professor adotar uma visão de articulação entre teoria e 

prática, como forma de superação da dicotomia entre ambas. A autora destaca que  

 

[...] a prática não se sustenta sem a teoria, e a teoria não se sustenta sem a 
prática, ou seja, teoria e prática são indissociáveis. Por isso, deve ser 
presente na forma articulada, como práxis. Reiteramos a ideia de que a 
práxis não é simplesmente a articulação entre teoria e prática, pois 
consideramos que teoria e prática são duas dimensões da realidade 
originais e autônomas, pré-existentes. A práxis existe sempre que a ação 
condiciona o conhecimento e vice-versa, pois essas duas dimensões estão 
constitutivamente co-implicadas- podemos diferenciar momentos com sua 
própria especificidade e autonomia relativa, mas ambos no interior de um 
mesmo movimento, o movimento da própria realidade e não do puro 
pensamento teórico e nem de pura ação prática. (DUTRA, 2010, p. 38-39). 

 

É importante ressaltar a forma como se compreende essa relação, tendo em 

vista que essa não é uma questão muito simples e nem consensual e, por isso 

mesmo, existem muitas discussões sobre a forma como essas relações devem ser 

estabelecidas. Além disso, nos cursos de formação de professores, esse é um ponto 

crucial, já que os modelos de formação presentes nos cursos se baseiam nessas 

relações entre teoria e prática.  

Por outro lado, se considera importante destacar a importância da criação de 

espaços híbridos (ZEICHNER, 2010) na formação inicial de professores. Nesses 

espaços “o conhecimento empírico e acadêmico e o conhecimento que existe nas 
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comunidades estão juntos de modos menos hierárquicos a serviço da aprendizagem 

docente”. (p. 479). Isso significa que esses espaços envolvem uma rejeição das 

binaridades e, portanto, entre a tradicional desconexão entre escola e universidade; 

entre conhecimentos científicos e práticos.  Além disso, nesses espaços híbridos de 

formação, deve ocorrer, além do contato com a prática profissional, a análise das 

práticas ocorridas no contexto escolar.  

 

Ainda que a criação desse tipo de espaços híbridos na formação de 
professores não aborde diretamente os problemas institucionais e culturais 
que persistentemente minam a qualidade da formação de professores em 
faculdades, universidades e escolas há muitos anos (por exemplo, seu 
baixo status, a falta de recompensa por um bom trabalho na formação do 
professor, a falta de financiamento adequado), ela cria espaços para a 
aprendizagem dos professores em formação de modo que tirem vantagem 
das múltiplas fontes de saber que podem, eventualmente, embasar um 
ensino de qualidade. (ZEICHNER, 2010, p. 493). 

 

Conforme aborda-se mais adiante no texto, dentre as dimensões e princípios 

propostos ao Pibid, está a inserção dos estudantes em formação inicial na prática 

escolar que deverá ser realizada mediante o estudo do contexto educacional 

envolvendo ações nos diferentes espaços escolares. 

Tem-se abordado até o momento sobre os pressupostos que se estabelecem 

a partir de um movimento pela profissionalização docente e que se materializam nos 

discursos das reformas nos anos de 1990, do século passado. Segundo Gama e 

Terrazzan (2013, p. 254-255),  

 

[...] a própria Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996), Lei de Diretrizes e Bases 
Educação Nacional (LDB), sancionada em 20 de dezembro de 1996, trouxe 
novas e importantes mudanças para os cursos de formação de professores 
de educação básica, principalmente no que trata o Título VI – Dos 
Profissionais da Educação – do artigo 61 ao artigo 67. Apesar de a LDB 
reservar este título para tratar exclusivamente dos profissionais da 
educação, as sinalizações sobre necessidades de mudanças em suas 
formações encontram-se diluídas em grande parte do texto [...]. Uma das 
repercussões pós-LDB foi as mudanças instituídas nos cursos de 
licenciatura; percebeu-se, na segunda metade da década de 1990, uma 
intensa discussão sobre os cursos de licenciatura e a necessidade de sua 
reformulação, que se encontravam, segundo as produções da época, 
defasados em relação às novas demandas postas à educação nacional. 

 

Este momento de reforma dos cursos de formação de professores, segundo 

Ayres (2005), pode ser considerado como uma nova gênese, tendo em vista que o 

novo modelo expresso no parecer CNE/CP/009/2001 (BRASIL, 2001),   
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[...] investe na separação da licenciatura do bacharelado, na construção de 
uma identidade profissional ao longo do curso e não em uma identidade 
disciplinar, na aproximação dos conteúdos disciplinares trabalhados nos 
cursos de formação daqueles que são objetos de ensino na escola básica, 
na antecipação da experiência profissional levando-a para o interior dos 
cursos de formação inicial, através da ênfase colocada na prática, além de 
introduzir o conceito de “simetria invertida”, em referência ao fato dos 
estudantes de licenciatura terem passado longos anos no interior da mesma 
instituição em que passarão a atuar profissionalmente. (AYRES, 2005, p. 
228).  

 

Nesse contexto, para muitos cursos de formação de professores com 

habilitação Ciências Biológicas significou, segundo Ayres (2005), que se deveria 

formar o professor de Ciências e Biologia, no lugar do especialista, no caso o 

Biólogo, que teria como uma das habilitações a licenciatura. Essas diretrizes 

sugerem que deva haver uma ampla preparação para atuar na educação básica, 

considerando a especificidade da tarefa docente que é distinta de outras profissões 

e exige uma ampla preparação profissional. É importante, também, lembrar-se de 

que, mesmo que esse documento tenha sido substituído pela atual diretriz (BRASIL, 

2015), o enfoque da especificidade que deve ter a formação do professor, no caso 

aqui investigado o professor de Ciências e Biologia, continua sendo válido nas atuais 

diretrizes.   

De acordo com Ayres (2005), essa inversão está fundamentada em duas 

lógicas que se articulam de forma indireta, uma de ordem teórica e outra de ordem 

sócio-econômica. A lógica de ordem teórica se refere às ideias do grupo de autores 

comentado anteriormente e que valorizam o estudo da prática docente ao produzir 

conhecimentos inerentes à prática profissional. Ou seja, "há na ação docente algo 

que não pode ser aprendido, teórica e abstratamente, durante a formação, mas que 

é construído na ação, na medida em que esta coloca desafios até então imprevistos 

e que, portanto, não podem ser antecipados." (AYRES, 2005, p. 170). Para lidar com 

esses desafios imprevistos que ocorrem durante a ação docente, o professor precisa 

mobilizar estratégias singulares que se estabelecem durante sua prática 

pedagógica, ao longo de suas experiências docentes. 
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Referente à lógica de ordem sócio-econômica, Ayres (2005) explica que a 

partir da transformação da esfera do trabalho de um modelo fordista
17

 de produção 

para um modelo de acumulação flexível ou toyotismo
18

 se vê a necessidade de 

produzir um novo modelo de formação de professores. Esse deve dar conta das 

novas demandas impostas para a escola, a partir das mudanças no mundo da 

produção, exigindo do trabalhador habilidades cognitivas mais complexas que o 

capacitem para resolver os problemas que fogem ao alcance da máquina.  

É nesse contexto que se dá a implementação desse conjunto de políticas 

educacionais pelo Ministério da Educação, a partir dos anos 1990, do século 

passado, em que as duas lógicas citadas anteriormente, segundo Ayres (2005, p. 

172),  

 

[...] têm como foco comum a centralidade da escola e, nesta, a profissão 
docente. A conjugação dos interesses de caráter econômico com o discurso 
acadêmico estruturado na perspectiva da profissionalização docente, 
oferece condições para que uma concepção de um novo profissional se 
materialize em regulamentações que buscam reorientar o processo de 
formação. Ou seja, a concepção que tem por base uma determinada 
perspectiva de profissionalização, via especificidade de saberes e 
competências, é incorporada nas novas diretrizes, não porque seja 
consensual no meio acadêmico ou no conjunto da categoria docente, mas 
porque, em certa medida, a atual fase do processo de reprodução do capital 
assim o requer. O que queremos dizer com isto é que só se modificam os 
dispositivos legais, e de maneira tão radical como a proposição das 
diretrizes curriculares para a Licenciatura, porque existem fortes interesses 
no grupo político-econômico hegemônico. 

 

                                            
 

17 Segundo Melo (2008), o modelo fordista vigorou quase todo o século XX, possibilitando um crescimento 
econômico sem precedentes na história do capitalismo aos países que o adotaram no pós-guerra. Esse modelo 
de acumulação idealizado por Henry Ford, em 1914, no setor automobilístico, refere-se a formas de organização 
(a organização científica nos moldes do Taylorismo, ou seja, há uma separação entre as atividades de 
concepção e execução de tarefas) e racionalização (cabendo ao trabalhador apenas as atividades repetitivas e 
rotineiras na linha de produção) do trabalho ao articular a produção em massa, visando ao consumo em massa. 
No entanto, a partir da década de 1970 esse modelo mostrou seus sinais de esgotamento que se deu, entre 
outros fatores, pela queda da taxa de lucro causada pelo aumento do preço da força de trabalho decorrente das 
lutas entre capital e trabalho na década de 1960. Além disso, conforme Harvey (2008), essa crise se deve, ainda, 
à incapacidade do fordismo de absorver as demandas do sistema capitalista, devido a rigidez dos investimentos 
de capital fixo de larga escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa, que impediam a 
flexibilidade do planejamento. 
18 O modelo de acumulação flexível ou Toyotismo apoia-se na ideia de flexibilidade contrapondo-se ao 
paradigma anterior que exigia padrões rígidos de produção em massa. Trabalha com estoques reduzidos e volta-
se para a fabricação de pequenas quantidades, visando atender um público cada vez mais específico devido as 
rápidas transformações nos padrões de consumo. Esse modelo surge, segundo Melo (2008), no bojo da 
reestruturação capitalista, articulada ao advento da nova Revolução Industrial e Tecnológica, "assentada nas 
tecnologias de informação e na informatização do processo produtivo, na hegemonia das políticas neoliberais de 
liberdade irrestrita do mercado, inclusive com a determinação da flexibilização e desregulamentação do mercado 
de trabalho e ao processo de globalização/mundialização do capital". (p. 23). 
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A legislação atual que regulamenta a formação de professores foi promulgada 

no ano de 2015, firmando novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior e para a formação continuada, tendo por base o parecer 

CNE/CP 02/2015 (BRASIL, 2015), conforme já nos referimos em momentos 

anteriores. Segundo esclarece Dourado (2015), a rediscussão das Diretrizes para 

formação de professores no âmbito do CNE ocorreu no sentido de buscar maior 

organicidade para essa formação. Para tanto, foram considerados os vários 

movimentos em prol da valorização desses profissionais, bem como as deliberações 

da Conferência Nacional de Educação (CONAE) ao destacar a articulação entre 

Sistema Nacional de Educação, políticas e a valorização dos profissionais da 

educação, bem como ao reafirmar uma base comum nacional para a formação inicial 

e continuada. O intuito, prossegue o autor, é garantir uma concepção de formação 

que esteja  

 

[...] pautada tanto pelo desenvolvimento de sólida formaçãoo teórica e 
interdisciplinar em educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos 
(as) e nas áereas específicas de conhecimento científico quanto pela 
unidade entre teoria e prática e pela centralidade do trabalho como princípio 
educativo na formação profissional, como também pelo entendimento de 
que a pesquisa se constitui em princípio cognitivo e formativo e, portanto, 
eixo nucleador dessa formação. (DOURADO, 2015, p. 301). 

 

O autor citado foi um dos membros da comissão bicameral de formação de 

professores do CNE e mostra, no artigo citado, toda a dinâmica de como se 

desenvolveu a discussão em torno das novas diretrizes, a recomposição dos 

membros em diversos momentos e o papel assumido pela comissão como 

protagonista do processo de formulação, por meio das inúmeras atividades 

desenvolvidas. O autor destaca, ainda, as entidades e legislações que foram 

tomadas no processo de elaboração desse documento e mostra os aportes e 

concepções fundamentais que estão no bojo das discussões para a melhoria da 

formação docente, dentre as quais se  enfatiza  

 
[...] a realidade concreta dos sujeitos que dão vida ao currículo e às 
instituições de educação básica, sua organização e gestão, os projetos e 
cursos de formação, devem ser contextualizados no espaço e no tempo e 
atentos às características das crianças, adolescentes, jovens e adultos que 
justificam e instituem a vida da/e na escola, bem como, possibilitar a 
compreensão e reflexão sobre as relações entre a vida, o conhecimento, a 
cultura, o profissional do magistério, o estudante e a instituição. 
(DOURADO, 2015, p. 305). 
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Como se pode perceber, as novas diretrizes reconhecem, mais uma vez, mas 

com maior ênfase, que o processo formativo deve considerar que a escola é o locus 

privilegiado da profissão e que conduz à praxis como expressão da articulação entre 

teoria e prática. Para tanto, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

definem que os seus egressos deverão  

 

[...] possuir um repertório de informações e habilidades composto pela 
pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto 
pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja consolidação virá do 
seu exercício profissional, fundamentado em princípios de 
interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 
relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética, de modo a lhe 
permitir: o conhecimento da instituição educativa; a pesquisa; atuação 
profissional no ensino, na gestão de processos educativos e na organização 
e gestão de instituições de educação básica. Nessa direção, o projeto de 
formação deve abranger diferentes características e dimensões da iniciação 
à docência. (DOURADO, 2015, p. 307). 

 

Ao que se verifica, a partir de um olhar inicial para as novas diretrizes, parece 

que se confirmam alguns avanços já alcançados pelas diretrizes anteriores, 

principalmente por enfatizar a necessária articulação entre educação básica e 

superior e redimensionar a formação com base na concepção de docência que se 

dá a partir de um conhecimento específico, que é próprio dos professores, que é 

construído a partir de processos reflexivos sobre o ensinar e o aprender na 

educação básica.  

Não podemos deixar de abordar, também, nesse conjunto de diretrizes que 

orientam a formação de professores em Biologia e também de Biólogos, o parecer 

CNE/CES nº. 1301/2001 (BRASIL, 2001d), que são as Diretrizes Curriculares 

Nacionais específicas para os cursos de Ciências Biológicas. Segundo autores como 

Lisovski (2006); Torres, Carneiro (2014); Silva (2015), entre outros, nesse parecer a 

licenciatura é tratada apenas como uma modalidade de ensino, sendo que a ênfase 

dessas diretrizes recai sobre o bacharelado. Nesse sentido, o documento traça o 

perfil profissional do bacharel, não fazendo menção ao que se deveria esperar de 

um professor de Biologia, conforme se verifica no comentário abaixo:  

 

Não faz menção à significação social da profissão, não se percebe alusão 
aos saberes pedagógicos e aos saberes da experiência. Nessa direção, as 
diretrizes reconhecem o papel de educador em qualquer contexto de 
atuação do biólogo, independente de ser um bacharel ou um licenciado [...]. 
(TORRES, CARNEIRO, 2014, p. 1315). 
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A partir do momento que essas diretrizes omitem à especificação do perfil do 

licenciando, não é de se surpreender que os alunos se sintam desestimulados para 

atuação na docência. Somente ao abordar os conteúdos específicos é que as 

referidas diretrizes irão especificar, pela primeira vez, a modalidade licenciatura 

(TORRES, CARNEIRO, 2014).  

Sendo assim, as orientações dessas diretrizes (BRASIL, 2001d) direcionam 

para que a distribuição dos conteúdos curriculares seja feita a partir de três blocos: 

os conteúdos básicos; os conteúdos específicos e os estágios e atividades 

complementares. 

Nos conteúdos básicos, há a orientação para se utilizar a evolução como eixo 

integrador e englobar os conhecimentos biológicos, os conhecimentos das Ciências 

Exatas, das Ciências da Terra e das Ciências Humanas. Segundo Silva (2015), na 

distribuição dos conteúdos básicos referentes à Biologia Celular, Molecular e 

Evolução; Diversidade Biológica e Ecologia nos Projetos Políticos Pedagógicos 

(PPP) dos cursos, esses seguem a lógica das Ciências Biológicas, como ciência de 

referência, onde são enumeradas as disciplinas de conteúdo científico e distribuídas 

ao longo do curso, perfazendo nele a maior parte da sua carga horária. “Esses 

conteúdos passam a ser distribuídos em disciplinas com denominações que 

remetem às tradições da História Natural, como por exemplo: Zoologia, Botânica, 

Ecologia.” (SILVA, 2015, p. 11). No que se refere à orientação contida nesse mesmo 

documento para inserção das Ciências Humanas nos Conteúdos Básicos assim está 

disposto:  

 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SOCIAIS: Reflexão e discussão dos 
aspectos éticos e legais relacionados ao exercício profissional. 
Conhecimentos básicos de: História, Filosofia e Metodologia da Ciência, 
Sociologia e Antropologia, para dar suporte à sua atuação profissional na 
sociedade, com a consciência de seu papel na formação de cidadãos. 
(BRASIL, 2001d, p. 6).  

 

Para Silva (2015), há que se refletir sobre a formação humanística deste 

futuro profissional, a partir das disciplinas sugeridas, sendo que, de modo geral, os 

cursos incluem as Ciências Humanas na forma de poucas disciplinas isoladas, de 

modo a cumprir a carga horária mínima, sem que tenham qualquer articulação com 

os conteúdos das disciplinas Biológicas.  
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Em relação aos conteúdos específicos para atuação do licenciando, o 

documento (BRASIL, 2001d) indica que deverá contemplar, além dos conteúdos 

próprios das Ciências Biológicas, conteúdos nas áreas de Química, Física e da 

Saúde, para atender ao ensino fundamental e médio. Quanto à formação 

pedagógica, o documento indica que, além de suas especificidades, deverá 

contemplar uma visão geral da educação e dos processos formativos dos 

educandos. Deverá, também, enfatizar a instrumentação para o Ensino de Ciências 

no nível fundamental e para o ensino da Biologia, no nível médio. Segundo 

argumenta Silva (2015, p. 11),  

 

[...] a visão geral fornecida na formação pedagógica também segue a 
separação em disciplinas, como Psicologia da Educação, Filosofia da 
Educação, Didática, isoladas, constituindo-se unidades autônomas 
fechadas sobre si mesmas e de curta duração e, portanto, de pouco impacto 
sobre a formação profissional dos alunos. 

 

Desse modo, o que é constatado pelo autor, é que – na estruturação dos 

currículos propostos pelas IES para os Cursos de Licenciatura em Ciências 

Biológicas – devido à necessidade da elaboração de seus PPP, tem-se seguido 

esse documento com o discurso hegemônico de estruturação do processo formativo 

do futuro docente que atuará na educação básica. Com isso, os conhecimentos 

disiciplinares permanecem mal enraizados na ação cotidiana de sala de aula, em 

que a lógica disciplinar e de caráter aplicacionista ainda é dominante nesses cursos 

em detrimento de um lógica profissional. 

De outro lado, o autor aponta, que não se trata de uma condenação moral da 

cultura científica por sua hegemonia como sistema de significação na estruturação 

dos PPP, mas de fazer o seu reconhecimento ser acompanhado de um 

questionamento radical que poderá se dar a partir da reflexão e da ação nos 

espaços de atuação profissional do futuro docente.  

Conforme podemos perceber, o debate sobre a questão da constituição de 

uma identidade do professor de Biologia – em meio a sua constante hibridização 

com os cursos de bacharelado – faz-se presente desde sua gênese, a partir dos 

cursos em História Natural e perdura até o contexto atual. Nesse, por um lado, 

verifica-se alguns avanços na legislação, em especial as que traçam as diretrizes 

para a formação de professores. Mas, por outro, verifica-se que a legislação 

específica para os cursos de Ciências Biológicas não tem contribuído para afirmação 
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da identidade docente, mas, ao contrário, tem privilegiado as dimensões técnicas do 

trabalho docente. 

É importante esclarecer que, a partir dos modelos de formação abordados, é 

possível dizer que esses modelos, segundo Pérez-Gómez (1992, p. 96), trazem 

embutidos imagens ou metáforas subjacentes a “uma determinada concepção da 

escola e do ensino; uma teoria do conhecimento e da sua transmissão e 

aprendizagem; uma concepção própria das relações entre a teoria e a prática, entre 

a investigação e a ação. ”  

Portanto, ao olhar essas concepções, nos subprojetos Pibid, teremos 

condições de fazer inferências sobre que tipo de escola e de ensino os projetos 

estão adotando, que teoria do conhecimento assentam suas bases para promover a 

aprendizagem dos alunos, as formas como se estabelecem as relações entre teoria 

e prática na formação de professores e, por fim, se há uma proposta de investigação 

e reflexão sobre as práticas desenvolvidas.  

Tais assuntos são material propulsor das discussões que, a seguir, 

apresentamos. 
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2. PROGRAMA PIBID: O CONTEXTO DE EMERGÊNCIA, AS BASES 

CONCEITUAIS E ALGUNS ESTUDOS DESENVOLVIDOS 

  

Neste capítulo discorre-se sobre a forma como surge e se estrutura o 

programa Pibid e as bases conceituais que fundamentam o mesmo em todo o 

território nacional, bem como algumas políticas públicas mais pontuais que 

antecedem o surgimento do Pibid. Com essa abordagem pretende-se sistematizar 

quais são os conceitos centrais que o fundamentam teoricamente para dar suporte 

às discussões que serão desenvolvidas, a partir da análise dos subprojetos.  

Além disso, desenvolve-se o levantamento dos estudos realizados sobre o 

Pibid e abordam-se os resultados advindos desses estudos que, igualmente, 

contribuem para as análises da presente pesquisa. 

 

 

2.1. O CONTEXTO DE EMERGÊNCIA DO PIBID EM MEIO A ALGUMAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

 

O governo brasileiro, nas últimas décadas, ampliou os investimentos na área 

de formação de professores e instituiu políticas públicas, como, por exemplo, o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) (BRASIL, 2007c), o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) (BRASIL, 2007d) e o Plano 

Nacional de Formação dos Professores da educação básica (PARFOR) (BRASIL, 

2009). 

Dentre as propostas contidas no PDE, destaca-se a questão referente à 

valorização dos profissionais da educação, chamando a atenção ao fato de que a 

“questão é urgente, estratégica e reclama resposta nacional.” (BRASIL, 2007c, p. 

15). A partir do PDE foi assegurado um piso salarial mínimo aos professores da 

educação básica, pelo menos em termos de lei (Lei Nº. 11.738/2008), o que ainda 

não é cumprido em alguns Estados. Temos que ponderar que esse piso, ainda, 

possui um valor muito baixo, mesmo considerando que passou por alguns reajustes, 

passando a vigorar em 2018 o valor de R$ 2.455,35. Sendo que as condições de 

salário e carreira são um dos fatores que promovem a degradação e desvalorização 

da educação e da profissão docente, segundo Freitas (2007). 
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Já o Pibid (BRASIL, 2007d) foi anunciado pelo, então, Ministro da Educação 

Fernando Haddad como fruto de críticas e sugestões ao PDE e de modo a 

complementá-lo. Um dos aspectos que mais chama a atenção no programa Pibid diz 

respeito ao fato de que, pela primeira vez, pensou-se em um programa que visasse 

à formação de professores para atuar na educação básica, ao promover a 

interlocução e interação entre a universidade e a escola básica, na tentativa de 

envolver, colaborativamente, os professores em formação inicial e os professores 

experientes, visando à aproximação dos saberes teóricos e práticos desenvolvidos 

nas duas instâncias. 

Quanto ao PARFOR, foi instituído pelo decreto Nº 6.775, de 29 de janeiro de 

2009 (BRASIL, 2009) e implementado em regime de colaboração entre a Capes, os 

estados, municípios, o Distrito Federal e as Instituições de Educação Superior (IES). 

Objetivou a formação de 330 mil professores que atuam na educação básica e ainda 

não são graduados ou que lecionam disciplinas fora da sua área de formação 

original. 

Essas políticas auxiliaram, principalmente, para o fornecimento de recursos 

financeiros que permitem a efetivação de projetos diversos em todo o setor 

educacional em parceria com as IES.  

Especificamente quanto ao Pibid, esse é um programa que surgiu no ano de 

2007, com vistas a incentivar e valorizar o magistério e aprimorar a profissão 

docente por meio da incorporação de bolsas de iniciação à docência para 

estudantes das licenciaturas, bem como para professores da educação básica 

participantes dos projetos; professores das IES e coordenadores institucionais.  

A Figura 1 – exposta abaixo – mostra a configuração do programa Pibid e 

permite uma melhor visualização da abrangência das ações nele implementadas. 
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Figura 1- Estrutura do programa Pibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Relatório de gestão 2009-2013 (Brasil, 2013d). 

 

A partir da forma como foi estruturado o Pibid, observa-se que o programa 

tem, no centro do processo, o licenciando, que se encontra em iniciação à docência. 

Portanto, o foco principal está na formação inicial desse professor. Esses 

licenciandos são sempre vinculados a um curso de licenciatura, e são selecionados 

por meio de edital próprio para participar de um determinado subprojeto de sua área 

de formação, como bolsista de iniciação à docência, participando das atividades 

definidas no mesmo.  

Além disso, pretende estreitar os vínculos entre as EEB e as IES, firmando 

uma parceria entre ambas, ao tornar as escolas públicas como corresponsáveis no 

processo de formação inicial docente, bem como ao tornar as IES mais ativas no 

processo de formação continuada dos professores participantes.  

Desse modo, o coordenador institucional é o professor da IES responsável 

pelo acompanhamento e organização das atividades previstas no projeto 

institucional, respondendo oficialmente à CAPES pelos desdobramentos do mesmo. 
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Os coordenadores de gestão são responsáveis por dar apoio ao coordenador 

institucional e desenvolver funções específicas ao cargo. O coordenador de área é o 

responsável por desenvolver e acompanhar as atividades previstas no seu 

subprojeto, atuando ainda na orientação e supervisão dos bolsistas de iniciação à 

docência juntamente com os professores supervisores das EEB. Esses últimos são 

docentes vinculados as escolas públicas e participam dos subprojetos sendo 

selecionados por meio de edital próprio para tal fim. Na sequência serão detalhadas 

as atribuições da cada um e os requisitos que devem cumprir para se candidatar aos 

cargos.  

O programa objetiva fomentar a demanda por formação de professores para a 

educação básica e, de início, lançou seus editais voltados para as áreas de maior 

carência de professores, ou seja, as áreas das Ciências Naturais e Exatas. Essa 

carência é decorrente de vários fatores, como, por exemplo, sociais e políticos, entre 

outros, como a falta de investimentos na educação e o próprio status social em que 

se encontra a profissão docente. Segundo Freitas (2007, p. 2), “as condições 

perversas que historicamente vêm degradando e desvalorizando a educação e a 

profissão docente se mantêm em nosso país, em níveis bastante elevados.” 

Além disso, o programa visa à promoção da melhoria do ensino público nas 

escolas onde os índices de desenvolvimento da educação básica (IDEBS) estão 

abaixo da média nacional.  

Os dados resultantes de relatório produzido pela comissão especial instituída 

para estudar medidas que visem a superar o déficit docente no ensino médio 

(CNE/CEB) são alarmantes e concluem que o número de jovens ingressantes nos 

cursos de licenciatura é cada vez menor devido a uma série de fatores. Esses vão 

desde a pouca valorização profissional, que passa necessariamente pela baixa 

remuneração da categoria, até a violência nas escolas e superlotação das salas de 

aula. (BRASIL, 2007b). 

Os dados do referido relatório apontam, ainda, que há uma escassez de 

professores no ensino médio no país, em especial nas disciplinas das Ciências 

Naturais e Exatas, mais precisamente em Química, Física, Matemática e Biologia. 

Alerta que pode ocorrer o chamado “apagão do ensino médio”, devido à falta de 

professores nesse nível de ensino, se não forem tomadas as devidas providências, 

já que há um número reduzido de ingressantes na profissão e, ao mesmo tempo, 
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uma grande perda de profissionais por aposentadoria ou por conta dos baixos 

salários. 

Segundo dados do relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União 

(TCU), produzido em 2013, o ensino médio brasileiro sofre com a falta de, no 

mínimo, 32,7 mil professores, essencialmente na área das Ciências Exatas – 

Matemática, Química e Física. No caso da disciplina de Biologia, faltam 768 

professores em todo o país (BRASIL, 2013b). O item referente a esse ponto no 

relatório conclui que, 

 

[...] ainda que haja razoável consenso de que falta de incentivo, motivação, 
salários e condições de trabalho resultam em baixa atratividade da carreira 
e são causas da falta de professores, evidencia-se na presente análise que 
a gestão desses profissionais é essencial para uma adequada equalização 
do quadro de docentes das redes públicas estaduais de ensino médio. 
(BRASIL, 2013b, p. 20). 

 

A situação se agrava ao considerarem-se os dados do Censo do Ensino 

Superior, de 2013, que aponta uma diminuição no número de formandos nos cursos 

de licenciatura em disciplinas da educação básica, já que houve uma queda de 16% 

entre 2010 e 2012 (BRASIL, 2013c). 

Além disso, um relatório inédito, produzido pelo Ministério da Educação, 

mostra que ao longo dos próximos seis anos, 40% dos cerca de 507 mil professores 

do ensino médio brasileiro atingirão as condições de idade ou tempo de contribuição 

para se aposentar. (O GLOBO, 2015). 

A partir dos problemas detectados no relatório do MEC (BRASIL, 2007b), é 

proposta uma série de sugestões de possíveis soluções estruturais, das quais se 

destacam: (a) a necessidade de estruturar os currículos, envolvendo a formação 

pedagógica, ou seja, 

 

[...] estruturação de Currículos de Licenciaturas Plenas em Física, Química, 
Matemática e Biologia (com Ciências) específicos para a formação de 
professores e diferenciados dos currículos destinados à formação de 
bacharéis. Os currículos das licenciaturas deverão, necessariamente, 
envolver a formação pedagógica, com a participação das Faculdades de 
Educação, Centros Pedagógicos ou unidades equivalentes às das 
universidades mantidas pelo Poder Público. (BRASIL, 2007b, p. 21). 
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(b) instituir programas de incentivo às licenciaturas, abrangendo recursos financeiros 

e humanos; (c) criação de bolsas de incentivo à docência para os alunos dos cursos 

das licenciaturas, em especial as já citadas, nos mesmos moldes das de iniciação 

científica; (d) Integração da educação básica e do ensino superior, já que,  

 

[...] o hiato, hoje existente, entre a educação básica (a de nível médio, em 
especial) e a Superior, tem contribuído para a perda de qualidade da 
educação no setor público. Estabelecer essa ponte, certamente, criaria 
espaços inovadores e motivadores de integração entre universidades e 
escolas públicas. (BRASIL, 2007b, p. 23). 

 

Contudo, Araujo e Vianna (2011), esclarecem que essa demanda não é nova, 

mas que atingiu situação emergencial, especialmente, nas áreas das Ciências 

naturais e exatas, sendo que uma das ações que o Governo Federal tem tomado 

para solucionar a carência de professores é o investimento no Ensino Superior, para 

melhorar e ampliar os cursos de licenciatura. Apesar disso, os autores concluem 

que, mesmo havendo a ampliação de vagas nos cursos de licenciatura investigados, 

constataram que não houve um crescimento proporcional de candidatos 

ingressantes. 

Araujo e Vianna (2011) alertam sobre a importância de que se compreenda os 

motivos que levam as pessoas a não se candidatarem às vagas existentes nos 

cursos de licenciatura em um país de tão poucas oportunidades de se cursar uma 

universidade. Nesse cenário, de acordo com os autores, 

 

[...] outro aspecto relevante diz respeito ao número de concluintes, que 
cresceu 198%, 266%, 197% e 475% nos cursos de LBIO, LFIS, LMAT e 
LQUI, respectivamente, de 2000 para 2007. Esses percentuais foram 
superiores ao crescimento percentual do número de ingressos, revelando 
que outras variáveis (reestruturação curricular dos cursos, o Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, ações afirmativas como 
bolsas de permanência, etc.) são capazes de impactar positivamente nas 
estatísticas ao reduzir a evasão. (ARAUJO, VIANNA, 2011, p. 14). 

 

Compactua-se com os autores acerca da necessidade de minimizar as 

dificuldades impostas pelos currículos de alguns cursos de licenciatura que não 

fornecem subsídios para fortalecer a docência, bem como sobre a importância de se 

investir em programas de iniciação à docência, como o Pibid, que se constitui como 

uma política pública para a formação de professores que muito pode contribuir no 

fortalecimento da qualidade desses cursos. 
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É importante destacar que o Pibid, no contexto atual, é um programa 

coordenado pela CAPES, isso porque a Lei Nº. 11.502/2007, que alterou a Lei Nº. 

8.405/1992, incumbiu esse órgão, que é uma fundação pública vinculada ao 

Ministério da Educação, 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. (BRASIL, 2013b). 

Na sequência, a política nacional de formação de profissionais do magistério 

da educação básica, instituída pelo Decreto Nº. 6.755/2009, trouxe, como um de 

seus princípios, a “equidade no acesso à formação inicial e continuada, buscando a 

redução das desigualdades sociais e regionais”. Um dos objetivos dessa política é o 

de promover a equalização nacional das oportunidades de formação inicial e 

continuada. (BRASIL, 2013b) 

Desse modo, segundo Brasil (2013b), novas competências foram registradas 

no estatuto da Capes, como as de: (1) fomentar a articulação e o regime de 

colaboração entre os sistemas de ensino da educação básica e de educação 

superior, inclusive da pós-graduação, para a implementação da política nacional de 

formação de professores de magistério da educação básica; (2) subsidiar a 

formulação de políticas de formação inicial e continuada de professores da 

educação básica; (3) apoiar a formação de professores da educação básica, 

mediante concessão de bolsas e auxílios para o desenvolvimento de estudos, 

pesquisas, projetos inovadores, conteúdos curriculares e de material didático; (4) 

apoiar a formação de professores da educação básica, mediante programas de 

estímulo ao ingresso na carreira do magistério.  

A situação encontrada, segundo dados produzidos no relatório do TCU, é de 

que a CAPES vem ganhando crescente protagonismo na qualificação de 

professores da educação básica, sendo considerada decisiva sua atuação para que 

de 2009 a 2012, o número de professores que participaram de eventos de 

capacitação tenha aumentado em 128%. Apesar disso, apenas 14,6% participaram 

de programas de formação oferecidos pela fundação nesse período, evidenciando-

se, a partir desse cenário, que as ações voltadas à formação e a qualificação de 

professores se mantêm no topo dos grandes desafios a serem enfrentados. 

(BRASIL, 2013b). 
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Por fim, o relatório (BRASIL, 2013b) indica que, dentre as principais iniciativas 

da CAPES para a formação de professores, está o programa Pibid, que, de 2009 a 

2012, já capacitou 10.294 professores de ensino médio, ficando atrás somente da 

UAB (Universidade Aberta do Brasil). 

Dentre os objetivos propostos pelo programa Pibid está a elevação da 

qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos 

cursos de licenciatura. Segundo os documentos oficiais, os objetivos do Pibid são: 

 

I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica; II – contribuir para a valorização do magistério; III – elevar a 
qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação superior e educação básica; IV – 
inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem; V – incentivar escolas 
públicas de educação básica, mobilizando seus professores como co-
formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos 
processos de formação inicial para o magistério; VI – contribuir para a 
articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura; VII 
– contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura 
escolar do magistério, por meio da apropriação e da reflexão sobre 
instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente. (BRASIL, 
2013e, p. 02 - 03) 

 

Na esfera nacional, o Pibid lançou o primeiro edital no ano de 2007, 

direcionado para as instituições públicas de ensino superior federais e centros 

federais de educação tecnológica, tendo como principal objetivo “fomentar a 

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

preparar a formação de docentes em nível superior, em Cursos de Licenciatura 

presencial plena, para atuar na educação básica pública. ” (BRASIL, 2007a). O 

programa é financiado pela CAPES e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), com o apoio da Secretaria de Educação Superior (SESu), 

juntamente com o Ministério da Educação e Cultura (MEC). As áreas prioritárias, 

nesse primeiro edital, foram as das Ciências Naturais e Exatas, fomentando 3.088 
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bolsistas, segundo Silveira (2016). Nesse primeiro edital, somente 23 IES foram 

contempladas com projetos institucionais19.  

O segundo edital, lançado em 2009, ampliou os níveis de ensino e as áreas 

do conhecimento, abrindo espaço para novas licenciaturas ainda não contempladas 

e ainda para instituições públicas de ensino superior estaduais. O que foi instituído a 

partir da portaria de Nº. 122/200920 que dispõe sobre o Pibid no âmbito da CAPES. 

Os objetivos constantes no primeiro edital não diferem do segundo e são claros 

quanto às contribuições do programa para a formação inicial do futuro educador. 

Nesse segundo edital 89 IES tiveram projetos institucionais aprovados, 

correspondendo um aumento de 287% em relação ao edital anterior21.  

A portaria de Nº. 122/2009 foi revogada pela portaria Nº. 72/2010 que além de 

contemplar todas as modificações constantes na anterior ainda estende a 

abrangência do programa para outras instituições e inclui a EJA (Educação de 

Jovens e Adultos) como prioridade nos cursos de pedagogia. Assim, no edital de Nº. 

018/2010 (BRASIL, 2010), abre-se o programa para instituições públicas municipais 

de ensino superior e universidades e centros universitários comunitários, 

confessionais e filantrópicos. Segundo Freitas (2012), essa abertura se dá pela 

pressão das IES privadas comunitárias o que provoca alterações, não apenas no 

Programa, mas na política nacional de formação. Nesse edital o programa 

contemplou mais 31 IES, totalizando 120 IES entre públicas, confessionais e 

filantrópicas22.  

No mesmo ano foi publicado ainda o decreto de Nº. 7.219/201023 que substitui 

as portarias anteriores e institucionaliza o Pibid, apresentando, dentre outros 

aspectos, as finalidades, a quem se destina o programa, modalidades de bolsa e 

ainda estabelece critérios para participação das IES no programa. No mesmo ano foi 

aprovada ainda a portaria de Nº. 260/201024 que aprova as normas gerais para o 

programa, dando informações sobre como proceder para encaminhar as propostas 

por meio o guichê eletrônico, as características obrigatórias que as propostas devem 

                                            
 

19<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Projetos_Aprovados-Pibid_1Publicacao.pdf> 
20 <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/PortariaNormativa122_Pibid.pdf> 
21 <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/DOU_281209_RelacaoProjetosAprovados.pdf> 
22 <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/resultados/ResultadoEdital_Pibid_040610.pdf 
23 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7219.htm> 
24 <https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria260_Pibid2011_NomasGerais.pdf 
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contemplar, os objetivos do Pibid, as formas de julgamento das propostas, os itens 

financiáveis e não financiáveis, a forma de acompanhamento e avaliação, entre 

outros aspectos.  

A partir de 2011, o Pibid passou a ser um programa de fluxo contínuo nas 

instituições onde já estava inserido, e os editais de participação permaneceram em 

vigor para as IES que ainda não participavam do programa. Em abril de 2013, o 

Pibid foi incorporado no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/ 

LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) e passa a ser considerado uma política pública, 

sendo a Lei Nº. 12.796/201325 sancionada pela Presidente da República, que faz 

essa alteração na LDB em seu artigo 62, parágrafo 5º:  

 

A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a 
formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica 
pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a 
estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas 
instituições de educação superior. (BRASIL, 2013f). 

 

Ainda no mesmo ano passa a vigorar a portaria de Nº. 96/2013 (BRASIL, 

2013e) que revoga a portaria Nº 260/210 e aprova o regulamento do Pibid, 

encontrando-se em vigor até o momento atual. Essa nova portaria enfatiza muitas 

características e dimensões dos projetos de iniciação à docência, destacando-se: a 

necessidade do conhecimento do contexto escolar e dos diferentes espaços 

escolares; a participação em atividades de planejamento; o estudo de casos 

didático-pedagógicos, tendo em vista a articulação entre teoria e prática; o 

desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo, interdisciplinar e com 

intencionalidade pedagógica clara para o processo de ensino-aprendizagem; formas 

de acompanhamento e registro das atividades desenvolvidas.  

A partir dessa portaria é estabelecido, em seu artigo 11, que cada subprojeto 

deverá ser composto por no mínimo: “I – 05 (cinco) estudantes de licenciatura; II – 1 

(um) coordenador de área; III – 1 (um) supervisor. ” (BRASIL, 2013e). Para ficar bem 

claro o papel de cada participante, sistematiza-se abaixo algumas atribuições de 

cada um conforme a referida portaria.  

                                            
 

25 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm> 
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O coordenador institucional e de gestão, deverão atender alguns requisitos 

que serão verificados por meio da análise de seu currículo lattes. Devem possuir 

título de mestre ou doutor; pertencer ao quadro permanente da IES, ser docente e 

estar em efetivo exercício das atividades, ministrar disciplina em curso de 

licenciatura da IES; possuir experiência na formação de professores ou na execução 

de projetos de ensino, possuir competência técnica compatível com a função de 

coordenador de projeto. Ao coordenador institucional compete, dentro outras 

funções, responder pela coordenação geral do Pibid perante as escolas, a IES, as 

secretarias de educação e a Capes. O (s) coordenador (es) de gestão são indicados 

pelo reitor ou pelo coordenador institucional e são corresponsáveis pelo 

acompanhamento e desenvolvimento do projeto institucional, além de outras 

funções específicas inerentes ao cargo. Sendo concedidas até três bolsas para esse 

último cargo, observados o número de bolsistas na IES. 

 O coordenador de área deverá responder pela coordenação do subprojeto 

de área – no caso aqui investigado os professores coordenadores de área são 

pertencentes a cursos de licenciatura em Ciências Biológicas – perante a 

coordenação institucional e também elaborar, desenvolver e acompanhar as 

atividades previstas no subprojeto.  Esses professores são responsáveis ainda por 

selecionar todos os bolsistas do seu subprojeto, tanto os supervisores como os 

bolsistas de iniciação à docência. Dentre os requisitos necessário para esse cargo, o 

docente deve possuir graduação ou pós-graduação na área do subprojeto, além de 

ministrar disciplina na licenciatura, deve ter experiência na área de formação de 

professores ou na execução de projetos de ensino.  

 Os professores supervisores são os professores das escolas públicas 

selecionados por meio de edital próprio a participarem dos subprojetos nos cursos 

de licenciatura envolvidos no Pibid. São responsáveis por elaborar, desenvolver e 

acompanhar as atividades dos bolsistas de iniciação à docência e controlar a 

frequência desses bolsistas na escola. As bolsas de supervisão também são 

concedidas de acordo com o número de bolsistas de iniciação à docência de cada 

subprojeto. Sendo que a regra é que cada supervisor poderá ter no mínimo cinco e 

no máximo dez bolsistas de ID. 

   Por fim, os bolsistas de iniciação à docência são os acadêmicos dos 

cursos de licenciatura que, assim como os supervisores, também são selecionados 
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por meio de edital próprio para tal fim. O aluno deve estar regularmente matriculado 

no curso na mesma área do subprojeto a que se vincula. Dentre outros requisitos, o 

aluno deverá dedicar 32 horas mensais para as atividades do subprojeto. O número 

mínimo de alunos de ID por subprojeto é cinco.  

 Seguindo as exigências da portaria Nº. 96/2013 (BRASIL, 2013e) foi lançado, 

em agosto de 2013, o último edital do Pibid que está em vigência até então, o edital 

061/2013 (BRASIL, 2013a). Quanto a abrangência, nesse edital, além das IES que 

já participavam do programa, foi permitido ainda que IES privadas com alunos 

vinculados ao ProUni também pudessem submeter propostas.  

Segundo relatório produzido pela CAPES/DEB/Pibid (BRASIL, 2013d), o Pibid 

teve um crescimento considerável no período de 2009-2013, constituindo-se no 

segundo maior programa de bolsas da CAPES. Nesse período,  

 

[...] o programa foi reformulado e ganhou nova dimensão e maior clareza 
pedagógica. Para essa reformulação, a Capes levantou em consulta pública 
contribuições de aproximadamente 2.500 professores (especialistas em formação 
docente das IES) e reuniu cerca de 200 coordenadores institucionais em sua 
sede, em Brasília. Novas regras resultaram de um novo trabalho intenso e 
dialógico entre a Capes e as IES que foram respeitadas em suas especificidades 
[...] o Pibid vem se consolidando como a principal política de valorização do 
magistério e de fixação de estudantes nas licenciaturas do Ministério da Educação 
alcançando, por meio do edital da Capes, em 2013, 90.254 concessões de bolsas, 
distribuídas em 855 cap de 284 instituições formadoras públicas e privadas; 2.997 
subprojetos e cerca de 6.000 escolas da rede pública conveniadas. (SILVEIRA, 
2016, p 3). 

 

Continua Silveira (coordenador do programa de 2011 a 2015) argumentando 

que, apesar de os números do Pibid parecerem impressionar, ainda são discretos 

perto da demanda por formação de professores no Brasil. 

Infelizmente, a crise política e econômica que se estabeleceu a partir de 2016 

acaba por atingir, em cheio, o programa, provocando uma ampla mobilização dos 

estudantes bolsistas e envolvidos no Pibid em geral. Esse movimento, segundo 

informe FORPibid 06 de 2016, “deve-se ao protagonismo dos educadores e 

educandos que, com muita coerência, vêm fazendo dessa luta um exercício de 

cidadania e de valorização da educação.” Além disso, muitos cortes acabam sendo 

planejados, talvez o mais polêmico se refira ao oficio 02/2016 DEB/CAPES, que 

cancelava as bolsas aos acadêmicos que completassem 24 meses no programa. No 

entanto, esse ofício foi revogado e o programa teve continuidade naquele momento. 
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Segundo Brasil (2013d), o Pibid é construído a partir de alguns princípios 

pedagógicos que orientam a formação e o desenvolvimento profissional docente e 

estão de acordo com os princípios de Nóvoa (2009). Esses princípios são: (1) a 

formação de professores deve ter como referência o trabalho na escola e a vivência 

de casos concretos; (2) a formação de professores realizada com a combinação do 

conhecimento teórico e metodológico dos professores das instituições de ensino 

superior e o conhecimento prático e vivencial dos professores das escolas públicas; 

(3) a formação de professores atenta às múltiplas facetas do cotidiano da escola e à 

investigação e à pesquisa que levam à resolução de situações e à inovação na 

educação; (4) a formação de professores realizada com diálogo e trabalho coletivo, 

realçando a responsabilidade social da profissão. 

Já se abordou amplamente sobre os fundamentos em que estão ancorados 

os princípios que orientam o programa Pibid que têm autores como Nóvoa (1992; 

2009) no bojo de sua estruturação. Somente a título de esclarecimento e 

aprofundamento, aborda-se o que significam os princípios citados anteriormente na 

perspectiva desse autor. Isso pois são utilizados como categorias de análise para 

responder o terceiro objetivo específico e também constituem a terceira parte do 

sistema de avaliação proposto como produto.  

Em relação ao primeiro princípio, é afirmado que - a formação de 

professores deve ter como referência o trabalho na escola e a vivência de 

casos concretos - significando, segundo Nóvoa (1992; 2009), que uma nova 

profissionalização docente deve estimular a “emergência de uma cultura profissional 

no seio do professorado e de uma cultura organizacional no seio das escolas.” 

(NÓVOA, 1992, p. 24). Segundo o autor, não houve uma reflexão que transformasse 

a prática em conhecimento, ou seja, a formação de professores continua sendo 

dominada mais por referências externas do que por referências internas ao trabalho 

docente. Para tanto, deve-se “abandonar a ideia de que a profissão docente se 

define, primordialmente, pela capacidade de transmitir um determinado saber.” 

(NÓVOA, 2009, p. 41). Para o autor o que caracteriza a profissão docente é um 

outro lugar, um terceiro lugar, no qual “as práticas são investidas do ponto de vista 

teórico e metodológico, dando origem à construção de um conhecimento profissional 

docente.” (NÓVOA, 2009, p. 41). O autor afirma ser fértil a comparação da formação 

de professores com a formação de médicos. A partir do acompanhamento de um 
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grupo de estudantes de medicina, o autor chama a atenção para alguns aspectos 

que ocorrem nesse contexto e faz uma transposição, como forma de inspiração, 

para o contexto da formação de professores.  

O primeiro aspecto diz respeito ao fato de que a formação de professores 

deve se organizar em torno de situações práticas, concretas, de insucesso escolar, 

por exemplo, buscando a solução para cada caso. O segundo aspecto se relaciona 

com 

 

[...] a importância de um conhecimento que vai para além da “teoria” e da 
“prática” e que reflecte sobre o processo histórico da sua constituição, as 
explicações que prevaleceram e as que foram abandonadas, o papel de 
certos indivíduos e de certos contextos, as dúvidas que persistem, as 
hipóteses alternativas, etc. (NÓVOA, 2009, p.41).  

 

O terceiro aspecto se relaciona com a necessidade de buscar um tipo de 

conhecimento chamado pelo autor de “transformação deliberativa”, pois considera 

que o trabalho docente não se traduz em uma mera transposição de conhecimentos, 

já que supõe uma transformação dos saberes, já que exige deliberação, exige 

resposta aos dilemas pessoais, sociais e culturais que se apresentam na prática 

docente.  

O quarto aspecto destacado pelo autor se refere a necessidade de inovação, 

pelo próprio caráter do trabalho docente que está sujeito a constantes mudanças.  

Em relação ao segundo princípio, é afirmado que - a formação de professores 

deve ser realizada com a combinação do conhecimento teórico e metodológico 

dos professores das IES e o conhecimento prático e vivencial dos professores 

das escolas públicas – o que, em outras palavras, significa “devolver a formação 

de professores aos professores.” (NÓVOA, 2009, p. 41). Isso se faz necessário já 

que o reforço de processos de formação baseadas na investigação só farão sentido 

se eles forem construídos dentro da profissão. Os médicos, os engenheiros ou os 

arquitetos têm um papel dominante na formação dos seus futuros colegas. O mesmo 

não se passa com os professores. 

Em relação ao terceiro princípio, é afirmado que - a formação de 

professores deve estar atenta às múltiplas facetas do cotidiano da escola e à 

investigação e à pesquisa que levam à resolução de situações e à inovação na 

educação -  significando que a escola deve ser tomada como lócus privilegiado para 

a formação dos professores e, também, como o espaço da análise partilhada das 
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práticas que se desenvolvem em seu interior. Essas práticas devem ser tomadas 

enquanto rotina sistemática de acompanhamento, de supervisão e de reflexão sobre 

o trabalho docente. Com isso é possível transformar a experiência coletiva em 

conhecimento profissional. Segundo Nóvoa (2009, p. 43): 

 

É urgente reforçar as comunidades de prática, isto é, um espaço conceptual 
construído por grupos de educadores comprometidos com a pesquisa e a 
inovação, no qual se discutem ideias sobre o ensino e aprendizagem e se 
elaboram perspectivas comuns sobre os desafios da formação pessoal, 
profissional e cívica dos alunos. 

 

Em relação ao quarto princípio, é afirmado que - a formação de professores 

deve ser realizada com diálogo e trabalho coletivo, realçando a 

responsabilidade social da profissão – significando, segundo Nóvoa (2009), que 

formação deverá contribuir para promover nos futuros professores hábitos de 

reflexão e de auto-reflexão que são essenciais numa profissão que não se esgota 

em matrizes científicas ou mesmo pedagógicas, e que se define, inevitavelmente, a 

partir de referências pessoais.  

 

A contemporaneidade exige que tenhamos a capacidade de 
recontextualizar a escola no seu lugar próprio, valorizando aquilo que é 
especificamente escolar, deixando para outras instâncias actividades e 
responsabilidades que hoje lhe estão confiadas [...] A concretização desta 
mudança exige uma grande capacidade de comunicação dos professores e 
um reforço da sua presença pública. Importa retomar uma tradição histórica 
das escolas de formação do início do século XX, que procuravam acentuar 
o papel social dos professores. Hoje, ainda que numa perspectiva diferente, 
é necessário reintroduzir esta dimensão nos programas de formação de 
professores. (NÓVOA, 2009, p. 45). 

 

Ao que indica esse último princípio, se trata de que a profissão docente tenha 

visibilidade social, o que, de certa forma, garantiria mais prestígio à profissão.  

Ao que se viu até aqui sobre o Pibid, percebe-se que esse programa de 

apoio, incentivo e valorização da formação profissional do docente fez-se, também, 

campo de estudos e pesquisas para vários setores da Educação e mais 

especificamente da área de Ensino de Biologia, conforme se aborda na sequência 

deste texto. 
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2.2. ALGUNS ESTUDOS DESENVOLVIDOS SOBRE O PIBID EM EVENTOS, 

PERIÓDICOS, DISSERTAÇÕES E TESES COM ENFOQUE NA ÁREA DE ENSINO 

DE BIOLOGIA. 

 

Considera-se importante pontuar os estudos que têm sido desenvolvidos no 

país e que abordam a temática do Pibid no âmbito da área de Ensino de Ciências, 

dando enfoque especial aos estudos desenvolvidos no Ensino de Biologia, tendo em 

vista que esses estudos permitem identificar algumas ações desenvolvidas, bem 

como compreender o modo como se vem discutindo esse programa nos subprojetos. 

As discussões sobre o Pibid presentes nas publicações de eventos nacionais 

da área do Ensino de Ciências, periódicos e nas dissertações e teses defendidas, 

podem indicar os efeitos do programa junto à comunidade acadêmica e dar suporte 

às discussões a serem realizadas acerca das implicações desse programa na 

formação do futuro professor.  

Além disso, segundo Romanowski e Ens (2006), trabalhos de pesquisa, 

independentemente da área, tema ou objetivos, carecem do levantamento dos 

estudos e pesquisas preexistentes. Isso porque, com esse mapeamento, é possível 

reconhecer os avanços e limites na produção do conhecimento acerca de um 

determinado tema de estudo.   

 

 

2.2.1. Estudos Desenvolvidos nos ENPEC (Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências) no Período de 2009 a 2015 

 

Inicia-se essa relação apresentando os estudos desenvolvidos nos ENPEC, 

tendo em vista que esse é o principal evento nacional da área de Ensino de Ciências 

e, segundo Pansera-de-Araújo et al. (2009), os estudos apresentados nesse evento 

refletem a produção de programas de pós-graduação obtidos de teses e 

dissertações produzidas ou em andamento.  

A seleção dos artigos apresentados nos ENPEC orientou-se pela busca das 

seguintes palavras-chave: ‘Iniciação à docência’ e ‘Pibid’, nos anais do referido 

evento. Essa busca deu-se, inicialmente, a partir do ano de 2009, abrangendo o 
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período compreendido entre 2009 a 2013, que engloba o VII, VIII e IX ENPEC, já 

que o evento é bianual. Em um segundo momento, analisou-se os trabalhos do X 

ENPEC, realizado no ano de 2015. 

Os 58 trabalhos identificados no período de 2009 a 2013 com o tema Pibid 

correspondem a 1,87% dos trabalhos apresentados no evento, já que no total foram 

3.094 artigos. Quanto à distribuição geográfica, os trabalhos com o tema Pibid 

provêm das diferentes regiões brasileiras, porém, nem todos os estados estão 

representados. As regiões sul e sudeste se destacam com o maior número de 

trabalhos (68,96%), conforme observa-se na Tabela 1. Especificamente na área de 

Ensino de Biologia foram identificados 26 trabalhos que, se comparados com o 

número total de trabalhos com o tema Pibid em outras áreas (Física, Química, 

Matemática, Ciências) perfazem quase a metade dos trabalhos com o tema nos 

ENPEC, contanto com 44,83% das publicações com o tema. (FERRAZ et al., 2015). 

 

Tabela 1 – Nº de trabalhos relacionados ao Pibid nos ENPEC entre 2009 a 2013. Distribuição 
por estado (unidade federativa) e região 

Evento/ Ano Distribuição dos trabalhos por estado (unidade federativa) e 
região 

Nº de artigos 
com o tema 
Pibid 

Nº de 
artigos no 
evento 

Sul Sudeste Nordeste Norte Centro-Oeste 

P
R

 

R
S

 

M
G

 

S
P

 

B
A

 

R
N

 

C
E

 

P
B

 

R
O

 

P
A

 

M
T

 

G
O

 

VII ENPEC 
2009 

- - - - - - - - - - - - Zero 799 

VIII ENPEC 
2011 

2 1 7 3 2 2 1 - 1 - 1 1 21* 1235 

IX ENPEC 
2013 

 
9 9 3 6 4 1 - 1 - 2 - 1 36 1060 

Total 11 10 10 9 6 3 1 2 1 2 1 2 58 3094 

* Em um trabalho de 2011 não foi possível identificar o estado.  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os artigos com o tema Pibid contemplam temáticas diversas, como, por 

exemplo: concepções de alunos bolsistas; desenvolvimento de atividades 

experimentais; educação inclusiva; formação de professores; avaliação; história e 

filosofia da ciência; saberes docentes; dentre outros.  

A maioria dos artigos (dez) se dedica a analisar as percepções dos envolvidos 

nos subprojetos (sejam eles bolsistas do Pibid, diretores, alunos das escolas) sobre 
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quais são as contribuições do programa, como podemos observar no comentário 

abaixo: 

 

Essa pesquisa teve como objetivo investigar como as ações do subprojeto 
Pibid/UFC/Biologia contribuíram para a formação de docentes de Biologia, 
percebendo as dificuldades enfrentadas pelos “Pibideos”. (SARKIS, 
RODRIGUES; LEITE, 2011, p.03). 

 

Outros três trabalhos envolvem um foco mais analítico em torno do processo 

formativo dos participantes, abordando estratégias que promovem uma formação em 

uma perspectiva crítico-reflexiva. Como exemplo, cita-se, abaixo, o trabalho de 

Castro et al. (2011): 

 

O Diário de Bordo é um instrumento de registros que vai além de um 
caderno de anotações ou relatos de casos. Ele contempla a análise 
sistemática das aulas, críticas, hipóteses de soluções, além de ser um 
espaço onde se podem expor as emoções pessoais de cada momento. 
(CASTRO et al., 2011, p.06). 

 

Já a pesquisa de Sandri e Terrazzan (2013) caracteriza os formatos de 

supervisão desenvolvidos no Pibid e suas contribuições para a interação supervisor 

e bolsista em formação inicial. Os trabalhos de Boher e Farias (2013), Silva et al. 

(2011), Silva e Silva (2011), Klepka e Corazza (2013) se dedicam a verificar 

concepções de participantes dos subprojetos sobre temas diversos, seja na área 

biológica (poluição, evolução) seja na área de ensino (aprendizagem). 

Nove trabalhos enfatizam os debates em outros focos de discussão do 

processo de ensino e da aprendizagem, tais como: Propostas metodológicas 

diferenciadas; Avaliação; Uso de recursos ou estratégias didáticas tais como: jogos, 

teatro, história em quadrinhos; atividades experimentais; mídia; História da Ciência, 

como pode-se observar no comentário destacado na sequência:  

 

A partir da leitura de um texto histórico sobre a construção coletiva do 
modelo de DNA, foi pedido aos futuros professores de Ciências, 
participantes do Pibid, que produzissem uma história em quadrinhos (HQ) 
sobre o tema. (TELLEZ, 2013, p.01). 

 

No trabalho de Tellez (2013), verifica-se o uso de história em quadrinhos, 

associado ao uso de um texto relacionado à história da ciência, mais 
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especificamente, da construção coletiva do modelo de DNA. Já no trabalho de 

Katahira (2013) é possível verificar o uso de outra estratégia didática, o teatro, 

explorando outros tipos de linguagem, como a linguagem oral. 

Além desses, dois trabalhos, a pesquisa de Gomes, Freitas e Mendonça 

(2011) e a de Amorim e Freitas (2013), focalizam temas sociais contemporâneos 

como diversidade e sexualidade no contexto das escolas parceiras dos subprojetos. 

De modo geral, verifica-se uma diversidade de ações e propostas nos 

trabalhos desenvolvidos com o tema Pibid nos ENPEC. Apesar dessa diversidade, é 

percebido no Pibid um grande avanço para complementar os cursos de formação de 

professores que, até então, não contavam com um programa específico voltado para 

financiar ações concretas no âmbito escolar com apoio das IES e dos professores 

das EEB como co-formadores e produtores de conhecimento. (FERRAZ et al., 

2015). 

Outro aspecto a ser destacado nos trabalhos apresentados nos ENPEC 

refere-se à importância do programa Pibid na formação inicial e continuada de 

professores envolvidos nos subprojetos, bem como para os alunos e direção das 

escolas de educação básica participantes. Os trabalhos mostram as potencialidades 

do programa na formação de professores, contribuindo, principalmente, para: (1) 

formação de professores mais críticos e reflexivos sobre sua prática individual e/ou 

coletiva, como nos trabalhos de Castro et al. (2011); Medeiros et al. (2011); Zia, 

Scarpa e Silva (2013); Dorneles, Souza e Galiazzi (2011); (2) melhoria dos aspectos 

pedagógicos e metodológicos da ação docente (MEDEIROS et al., 2011; 

KATAHIRA, 2013; CAMARGO, CHAGAS; MARTINS, 2013); (3) compreender a 

complexidade do ambiente escolar e lidar de forma mais eficiente com as 

problemáticas de sala de aula (SARKIS, RODRIGUES; LEITE, 2011; MEDEIROS et. 

al., 2011); (4) seguirem a carreira de magistério, por exemplo, no artigo de Sarkis, 

Rodrigues e Leite (2011); (5) reflexão acerca de suas concepções sobre educação 

(SARKIS, RODRIGUES; LEITE, 2011); (6) questionar suas visões de senso comum 

sobre a ciência e a atividade científica, por exemplo, Tellez (2013); (7) participação 

dos professores experientes na co-formação dos professores em formação inicial, 

como em Dorneles, Souza e Galiazzi (2011) e Sandri e Terrazzan (2013).  
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Quanto às limitações dos projetos Pibid destacam-se questões relativas às 

próprias condições de trabalho dos professores nas escolas e a falta de 

infraestrutura das mesmas, como se pode observar no depoimento à continuação: 

 

Como aspectos negativos, os bolsistas citaram a desmotivação para seguir 
a docência, reforçada pelo desestímulo por parte dos próprios professores 
que atuam na escola; o baixo nível de desenvolvimento cognitivo e a grande 
indisciplina dos alunos de escola pública; a falta de infraestrutura da escola, 
que não tem produtos, equipamentos ou mesmo laboratórios de Ciências; a 
impossibilidade de concluir projetos por causa do cronograma da escola, 
dentre outros. (ALLAIN, DELGADO; COUTINHO, 2013, p.6). 

 

Quanto aos trabalhos apresentados no X ENPEC, esses estão sistematizados 

na Tabela 2. Essa análise foi feita em separado pois os trabalhos do X ENPEC não 

foram analisados no mesmo período dos anteriores, e, desse modo, alguns critérios 

utilizados na primeira análise não foram utilizados nessa outra análise. 

Destaca-se os estados (unidade federativa) em que se encontravam e o 

número total de trabalhos encontrados, bem como o comparativo com o número de 

trabalhos obtidos no período anterior (2009-2013). 

 

Tabela 2 – Nº total de trabalhos relacionados ao Pibid nos ENPEC de 2009-2015. 
Distribuição por estado (unidade federativa) e região 

Período/ 
Eventos 

Distribuição dos trabalhos por estado (unidade federativa) e região 
Nº de 
artigos 
com o 
tema 
Pibid 

Nº de 
artigos 
no  
evento  Sul Sudeste Nordeste Norte Centro-Oeste 

P
R

 

R
S

 

S
C

 

M
G

 

S
P

 

R
J
 

E
S

 

B
A

 

R
N

 

C
E

 

P
B

 

S
E

 

P
A

 

A
M

 

R
O

 

G
O

 

M
T

 

M
S

 

D
F

 

2009 a 2013 
VII, VII e IX 

ENPEC 
11 10 - 10 9 - - 6 3 1 2 - 2 - 1 2 1 - - 

58 3094 

2015 
X ENPEC 

5 3 2 2 13 1 1 2 1 - - 1 2 1 - - - 1 1 36 1272 

Total 16 13 2 12 22 1 1 8 4 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 94 4366 

* Em um trabalho de 2011 não foi possível identificar o estado. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O percentual de trabalhos com o tema Pibid apresentados no X ENPEC, 

realizado no ano de 2015, se manteve com o mesmo número de artigos se 

comparado com IX ENPEC realizado no ano de 2013, ou seja, 36 artigos. Esses 

correspondem a 2,83% do total de trabalhos apresentados no evento nesse ano.  
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Assim como no período anterior, detectou-se que os trabalhos provêm das 

diferentes regiões brasileiras, porém um número maior de estados está representado 

no X ENPEC. As regiões sul e sudeste se destacaram mais uma vez, contemplando 

o maior número de trabalhos (71,27%). 

Em relação às temáticas abordadas nos artigos sobre o Pibid, destacaram-se 

nesse evento aquelas relativas à formação de professores que, só no ano de 2015, 

contou com 23 ocorrências, de um total de 36 artigos apresentados. Outra temática 

a ser destacada nesse evento foi a que dá ênfase à Educação Ambiental, que 

contou com cinco trabalhos.  

Além das apresentações de comunicações nos eventos específicos da área, a 

produção acadêmica científica com base nas experiências do PIBIB tem-se 

mostrado frutífera, também, em outras esferas de divulgação, conforme se mostra 

na sequência. 

 

 

2.2.2. Estudos Desenvolvidos em Periódicos A1, A2 e B1 

 

Para definição de quais artigos selecionar nos periódicos, assumiu-se como 

critérios de busca: (1) a natureza do periódico na qual o artigo foi publicado, sendo 

procurados apenas artigos em revistas da área de “Ensino”, listadas no sistema de 

avaliação Qualis, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– CAPES, com classificação A1, A2 e B1 passíveis de consulta online.  

Optou-se pela revista Ciência & Educação (Qualis A1), pelas revistas 

Investigação em Ensino de Ciências, Revista Brasileira de Pesquisa em Educação 

em Ciências e Revista Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências (Qualis A2). 

Além disso, a revista Alexandria - Revista de Educação em Ciência e Tecnologia 

(Qualis B1 na época da pesquisa). (2) a data da publicação do artigo. Delimitou-se a 

busca para os últimos cinco anos, abrangendo, portanto, o período compreendido 

entre 2012 a 2016, na tentativa de abarcar a produção mais recente sobre o tema. 

(3) a identificação das seguintes palavras-chave: Pibid; Iniciação à docência e 

Ensino de Biologia. Desse modo, inicialmente foi feita uma busca no título, resumo e 

palavras-chave, caso houvesse a identificação de alguma dessas palavras, 

procedia-se a leitura do texto na íntegra.  
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Identificou-se cinco trabalhos no período analisado, nas subáreas de Ensino 

de Química; Ensino de Física e Ensino de Biologia. 

O trabalho de Moryama, Passos e Arruda (2013) centra seu interesse de 

pesquisa em torno do que os acadêmicos de um curso de Ciências Biológicas, 

participantes do Pibid, estão aprendendo sobre a docência durante a participação no 

programa enquanto bolsistas de iniciação à docência. Para tanto, os autores 

realizaram entrevistas com 19 bolsistas e as analisaram, tomando como base os 

Focos da Aprendizagem Docente (FAD), propostos por Arruda et al. (2012). 

Segundo os autores, os bolsistas envolvidos demonstraram em suas falas: crescente 

interesse pela docência; evidências de que estão aprendendo sobre a mesma e que 

estão refletindo sobre as próprias ações em sala de aula e analisando-as; além 

disso, demonstraram que estão mantendo diálogos com seus professores 

supervisores e outros bolsistas, a fim de aprenderem mais a respeito da profissão 

docente; e, que a participação no Pibid tem contribuído para que eles pensem sobre 

si mesmos como futuros professores.   

Já o trabalho de Francisco Junior et al. (2014) aborda o desenvolvimento do 

Projeto “Química em cena”. Segundo os autores, uma das ideias centrais do referido 

projeto foi utilizar o teatro como ferramenta de divulgação científica à comunidade 

acadêmica e aos alunos da educação básica, especialmente da rede púbica de 

ensino. 

Para tanto, o objetivo foi avaliar a contribuição da atividade para a formação 

de seus participantes, que eram bolsistas Pibid da área de Química, tendo como 

problema a seguinte questão: como os integrantes do projeto veem a contribuição 

do grupo de teatro em suas formações pessoais e acadêmicas? A partir da análise, 

concluem que o teatro contribuiu na formação docente, em especial no que tange 

aos seguintes aspectos: o efeito social e de pertencimento a um grupo; a desinibição 

com o público; um ambiente motivacional para a busca por outros conhecimentos; a 

aprendizagem sobre Química e história da ciência; o teatro como possibilidade 

metodológica de ensino e a formação cultural. 

Darroz e Wannmacher (2015) objetivaram identificar indícios de ocorrência da 

aprendizagem docente de acadêmicos bolsistas de iniciação à docência de um 

curso de licenciatura em Física. A coleta e análise de dados foi pautada em cinco 

categorias elaboradas a priori a partir dos Focos da Aprendizagem Docente (FAD) 
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proposta por Arruda et al. (2012). Os focos utilizados na entrevista semi-estruturada 

com os bolsistas foram cinco: 1). Interesse pela docência; 2). Conhecimento prático 

da docência; 3). Reflexão sobre a docência; 4). Comunidade docente; 5). Identidade 

docente.  

Os resultados obtidos, a partir da análise textual discursiva, levaram os 

autores à conclusão de que os Pibidianos investigados vivenciaram situações 

durante sua participação nas atividades propostas nos projetos Pibid que 

promoveram a aquisição da aprendizagem relacionada aos FADs. Isso se deu já que 

eles adquiriam, dentre outros conhecimentos, o prático da docência, por meio da 

ação e com base na reflexão na ação, ampliando seu interesse pela área, 

aproximando-se, assim, de resultados semelhantes obtidos por outras pesquisas 

sobre os FAD. Destacam ainda que os resultados apontam que a aproximação da 

universidade com o ambiente escolar pode fortalecer os saberes necessários para a 

futura atuação profissional.  

Os resultados de uma pesquisa acerca do desenvolvimento do interesse pela 

docência por acadêmicos integrantes dos subprojetos Pibid em Ciências Biológicas, 

Física e Química foram descritos por Martin, Arruda e Passos (2016), na revista 

Investigações em Ensino de Ciências. A opção pela análise textual discursiva 

possibilitou a organização dos dados de acordo com o Modelo de Quatro Fases do 

Desenvolvimento do Interesse (MDI) de Hidi e Renninger26 (2006), citado por Martin, 

Arruda e Passos (2016). As quatro fases proposta pelos referidos autores são: 

Interesse situacional acionado; interesse situacional mantido; interesse individual 

emergente e interesse individual bem desenvolvido. Procuram mostrar como o 

interesse situacional se desenvolve e se transmuta em interesse individual.  

Mesmo que pareça contraditório, Martin, Arruda e Passos (2016) pontuam 

que muitos alunos de cursos de licenciatura relatam que não querem ser 

professores. Portanto, argumentam ser necessário promover o interesse pela 

docência nesses estudantes e procuram mostrar uma compreensão de como isso 

pode ser desenvolvido. Concluem que o envolvimento dos estudantes em atividades 

de docência é necessário para que o interesse situacional se transmute em interesse 

                                            
 

26 HIDI, S.; RENNINGER, K. A. (2006). The four-phase model of interest development. Educational Psychologist. 
Recuperado de: <http://moodle2.karelia.fi/file.php/732/Verkkopedagogiikka/renninger_4_phase_model.pdf> 
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individual. O Pibid, ao proporcionar diversas experiências docentes durante a 

formação inicial, contribui no desenvolvimento pelo interesse pela docência, já que 

“o interesse está no estudante, mas os saberes e o ambiente escolar definem a 

direção desse interesse e contribuem para seu desenvolvimento.” (MARTIN, 

ARRUDA, PASSOS, 2016, p. 59).  

Massena e Siqueira (2016) analisaram as contribuições do Pibid para a 

formação inicial de professores dos cursos de licenciatura em Física e Química da 

UESC. Por meio da análise textual discursiva das respostas, de 17 bolsistas 

participantes do programa, a três questões propostas em um questionário, os 

autores concluíram que a participação dos bolsistas nos subprojetos possibilitou uma 

aprendizagem na e com a prática, propiciando momentos de compartilhamento de 

experiências didáticas, mesmo antes de se tornarem professores. Além disso, os 

participantes passaram a valorizar não só os conhecimentos conceituais, mas, 

também, os conhecimentos docentes necessários para sua profissionalização e 

desenvolvimento da identidade docente.  

As diferentes temáticas instigadas pelo projeto Pibid ganharam espaço, da 

mesma forma, no ambiente acadêmico dos estudos de pós-graduação, propiciando 

um material rico de análise a estudantes dos diferentes níveis dessa etapa da 

formação profissional, como veremos à continuação deste texto. 

 

 

2.2.3. Trabalhos Acadêmicos: Teses e Dissertações no Período de 2008 a 2016. 

 

A pesquisa por teses e dissertações com o tema Pibid se deu por meio da 

busca avançada pela palavra-chave ‘Pibid’, no período de 2008 a 2016, na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, na base de dados do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICIT) no site 

http://bdtd.ibict.br/vufind/.  

Detectou-se um total de 116 produções com o tema nas diversas áreas de 

conhecimento. A opção por essa base de dados em detrimento do banco de teses e 

dissertações da CAPES, deu-se em virtude de que na base de dados do IBICIT 

encontrou-se um número bem maior de trabalhos com o tema Pibid do que na base 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
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da CAPES. A distribuição do número de teses e dissertações encontradas no 

período está elencada na Tabela 3. 

Tabela 3- Nº de trabalhos acadêmicos com o tema Pibid, por ano. 

Ano Teses Dissertações Total 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 1 1 

2012 1 5 6 

2013 4 16 20 

2014 5 21 26 

2015 4 6 10 

2016 21 32 53 

Total 35 81 116 

Fonte: Elaborado pela autora - dados da pesquisa em junho de 2017. 

 

É interessante notar que, no ano de 2016, houve um crescimento vertiginoso 

de teses e dissertações, mas, fundamentalmente, de teses, com o tema Pibid. 

Infere-se ser isso decorrente do próprio amadurecimento do programa e da 

necessidade de investigar os seus desdobramentos, bem como do tempo que leva a 

elaboração de trabalhos dessa natureza.  

Considerando-se o interesse demonstrado pelos trabalhos na área de Ensino 

de Ciências, mais especificamente na área de Ensino de Biologia, procedeu-se um 

levantamento do número de teses e dissertações por área e subárea de 

conhecimento. Detectou-se um total de 72 trabalhos na área de Ensino de Ciências 

e Matemática, sendo que desses 08 na subárea de Ensino de Biologia, conforme se 

pode visualizar na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Nº. de trabalhos com o tema Pibid por área do conhecimento 

Grande Área Subárea de conhecimento 
Número de teses 
e dissertações 

Total 

Educação 
Pedagogia / Educação Inclusiva/ 
Anos iniciais/ Educação Superior/ 
Formação de Professores 

21 21 

Ensino de 
Ciências e 
Matemática 

Ensino de Matemática 25 

72 

Ensino de Química 19 

Ensino de Biologia 08 

Ensino de Ciências               11 

Ensino de Física 09 

Outras áreas 
de Ensino de... 

Geografia 04 

21 

Língua Portuguesa 02 

Língua Inglesa 04 

Língua Espanhola 02 

Ensino de História 01 

Ensino de Música/Artes 03 

Educação Física 04 

Ensino de Filosofia 01 

Administração 
pública 

Tics 01 01 

Sociologia  01 01 

Total  116 116 

Fonte: Elaborado pela autora - dados da pesquisa em junho de 2017. 

 

Dos oito trabalhos encontrados na subárea de Ensino de Biologia, cinco são 

dissertações: Martins (2013), Moryama (2013), Parreira (2014), Schmitt (2016), 

Santos (2016) e três são teses: Feitosa (2014), Brodbeck (2015) e Ferreira (2016).  

Na sequência, passa-se a uma descrição sintética desses trabalhos, a fim de 

se conhecer o teor dessas pesquisas no âmbito da temática deste texto. 

A dissertação de Martins (2013) parte do pressuposto de que o Pibid tem 

possibilitado aos licenciandos de Biologia a construção coletiva dos saberes da 

docência, particularmente, os saberes pedagógicos, uma vez que se propõe a inserir 

os futuros professores na realidade da escola, preparando-os para o exercício da 

docência.  

A autora objetivou analisar a relação entre o desenvolvimento de 

metodologias para o ensino de Biologia, por ex-bolsistas do Pibid, e a construção de 

saberes pedagógicos para o exercício da docência no âmbito do Pibid.  

Para isso, toma como base teórica de seu trabalho os estudos de autores 

como Pimenta (2009), Tardif (2013), Carvalho e Gil-Pérez (2001); Krasilchik (1987; 
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1996); Nóvoa (1992), entre outros. A partir da análise dos dados coletados com ex-

alunos bolsistas, a autora conclui que o Pibid teve grande participação na 

construção dos saberes pedagógicos por possibilitar a inserção dos licenciandos em 

situações reais de ensino. Dos saberes pedagógicos construídos pelos bolsistas, 

Martins (2013, p. 131) destaca:  

 

O saber planejar o ensino (incluindo as metodologias e os aspectos 
avaliativos), dialogar com os alunos, organizar os conteúdos acadêmicos 
em conteúdos escolares, situar o ensino de Biologia e suas metodologias 
em contextos mais amplos (sociais, políticos, econômicos, históricos, 
culturais e éticos), tornar os conteúdos menos abstratos e mais 
contextualizados, aproximar teoria e prática, valorizar os conhecimentos 
prévios dos estudantes e utilizá-los para iniciar as discussões em sala, 
respeitar as distintas demandas dos estudantes (perfis distintos dos alunos 
dos turnos diurnos e noturnos), saber adequar a linguagem para permitir a 
apropriação dos conteúdos pelos alunos (em face da complicada 
terminologia da biologia), refletir sobre a própria prática e buscar transformá-
la. 

 

Alguns resultados da dissertação de Moryama (2013) já foram comentados 

anteriormente, quando apresentamos uma publicação decorrente de seu trabalho de 

mestrado. Cabe complementar que, quanto aos professores supervisores 

participantes da pesquisa, a autora considerou que, mesmo que o Pibid não tenha o 

foco na formação continuada, possibilita aos supervisores que vivenciem situações 

nesse campo, e também aprendem a orientar os futuros professores de modo a 

facilitar sua atuação em sala de aula. 

Parreira (2014) direciona seu estudo à questão dos discursos sobre 

sexualidade apresentados por bolsistas do Pibid do curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Uberlândia e o quanto esses discursos influenciam em sua 

futura atuação em sala de aula.  

Os resultados da autora apontam que os bolsistas desenvolvem seus 

discursos a partir da interseção de uma série de discursos presentes em sua cultura 

e que são provenientes de locais diversos, como a igreja, a escola, a mídia, a 

internet. De modo geral, os discursos indicam que os bolsistas compreendem que a 

sexualidade deva ser abordada para além da Biologia, no entanto, não escapam da 

dimensão biológica da sexualidade ao transpor esse discurso para sua futura 

atuação docente. 
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Schmitt (2016) apresenta em sua dissertação um foco de análise mais 

centrado em torno da questão da educação ambiental e a forma como esse tema 

integra o currículo de um curso de Ciências Biológicas da PUC/RS.  

Nesse contexto, o Pibid coloca-se como um dos possíveis espaços formativos 

dentro do curso em que experiências curriculares com o tema educação ambiental 

apresentam grande potencial de ação ao considerar-se sua interface com a escola 

de educação básica. Os bolsistas entrevistados pela autora afirmam que o Pibid 

pode ser considerado como uma “comunidade de prática no tema educação 

ambiental.” (SCHMITT, 2016, p. 87).  

A autora conclui sua pesquisa questionando: qual seria um espaço horizontal 

de construção de conhecimento relativo ao tema, tendo em vista a crise que afeta a 

continuidade do programa Pibid?  

Em sua dissertação – desenvolvida na PUC/RS –, Santos (2016) propõe-se a 

compreender as influências do Pibid, do subprojeto Biologia de diferentes 

instituições de ensino superior, para a formação continuada dos professores 

supervisores que atuam nas escolas de educação básica do Rio Grande do Sul.  

A autora faz sua coleta de dados a partir do uso de dois instrumentos: 

questionário e entrevista com 14 professores supervisores. Como método de análise 

de dados, utiliza a ATD (Análise Textual Discursiva). Dentre os resultados obtidos da 

análise pela autora destaca-se: 1) as ações voltadas para o trabalho interdisciplinar; 

2) reformulação de suas metodologias de ensino, centrando-se em uma prática que 

valorize o aluno como protagonista de sua aprendizagem; 3) os encontros de 

formação continuada no contexto do Pibid possibilitam encontrar apoio para a 

sensação de desamparo frente a suas condições de trabalho, salário e carreira; 4) 

durante os encontros há possibilidade de estabelecer relações entre sua prática e as 

teorias que a fundamentam; 5) olhar sua prática de forma mais crítica e reflexiva, 

promovendo o fortalecimento de sua identidade profissional.  

Feitosa (2014) centra-se, em sua tese de doutoramento, nas práticas 

curriculares do curso de Ciências Biológicas, modalidade licenciatura, da 

Universidade Federal do Ceará/ UFC, e as implicações dessas para a formação 

docente.  

O autor adota como referencial epistemológico o materialismo histórico e 

dialético, além de apresentar, como quadro teórico, o estudo sobre os currículos e 
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sobre a formação docente reflexiva, por meio de uma articulação teórica chamada 

de currículo como mandala, já que sofre sucessivas modificações ao longo do 

tempo.  

Quanto ao currículo formal, o autor cita que o curso de licenciatura 

investigado, a exemplo de outras licenciaturas, porta um viés ‘bacharelesco’. 

Destaca-se, dentro do curso, o que o autor chama de ‘outros currículos dentro do 

currículo’, como é o caso do Pibid, que auxiliam na formação de professores, 

preenchendo uma lacuna no currículo formal do curso de licenciatura. Além disso, 

esses outros currículos, 

 

[...] colaboraram para que os licenciandos conjecturassem que as 
dificuldades encontradas na escola pública atual não representam apenas 
problemas incompreensíveis, mas sim desafios com possibilidades de 
serem vencidos. Isso, por sua vez é importante, pois no início da carreira é 
onde encontramos um grande número de profissionais do ensino que 
desistem de seu ofício, devido às dificuldades enfrentadas pelos noviços. 
(FEITOSA, 2014, p. 237). 

 

O autor destaca, ainda, a importância desse programa na superação da 

barreira histórica existente entre universidade e escola básica, já que as atividades 

desenvolvidas no âmbito desses projetos possibilitam a interação entre essas duas 

instituições, o que é muito positivo para ambas, já que as escolas se beneficiam por 

meio da formação continuada trazida pelas universidades e os licenciandos das 

experiências docentes advindas das vivências na escola básica. 

A tese de Brodbeck (2015) foi desenvolvida a partir da análise do subprojeto 

Pibid Biologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. Os 

fundamentos teórico-metodológicos de sua tese se apoiam em estudos de Foucault 

e em estudos em docência. A questão central da autora centra-se em investigar 

como se constitui a docência nas práticas de iniciação à docência e que verdades 

sobre a docência produzem e sustentam essas práticas.  

A partir das análises desenvolvidas pela autora, foi possível identificar 

verdades naturalizadas a partir das vivências dos bolsistas na constituição da 

docência, destacando-se a busca pela realidade da escola; a não problematização 

dessa realidade; e a potência das críticas naturalizadas, principalmente sobre os 

professores e suas aulas ditas como tradicionais. Além disso, os bolsistas têm a 

crença em uma prática chamada pela autora de ‘prática de redenção’, em que se 
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acham capazes de salvar a escola de seu decretado fracasso e de sua baixa 

qualidade. 

Por fim, a tese de Ferreira (2016) parte do pressuposto de que o uso da ficção 

científica apresenta características favoráveis à divulgação das Ciências, 

contextualização e ensino de conceitos científicos sob perspectivas diversas. 

Pautando-se na análise do discurso, propõe-se a aproximar o discurso científico e o 

discurso ficcional no contexto de um subprojeto Pibid do curso de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal do Paraná.  

O autor, por meio de suas análises, conclui que a relação entre Ciências e 

ficção científica no contexto investigado, apesar de conflituosa, pode ser 

complementar e amplia o universo cultural de alunos e professores. Além disso, 

essa relação possibilita a formação do que chama de “professor-autor”, pois esse se 

apropria, interfere e reconfigura a discursividade, deixando de ser mero reprodutor 

dos produtos da ciência, mas, ao contrário, “reflete na/sobre sua relação com as 

práticas, linguagens, discursos e ideologias em sua materialidade sócio-histórica.” 

(FERREIRA, 2016, p. 158). 

O olhar sobre esses trabalhos desenvolvidos a respeito do Pibid mostra um 

pouco das potencialidades do programa em direção a um enfoque mais colaborativo 

entre IES e escolas da educação básica na formação inicial e também continuada de 

professores. O mérito do programa, segundo comenta Silveira (2016, p. 5), 

 

[...] deve-se ao envolvimento de vários atores do cenário educacional 
brasileiro em seu desenvolvimento. Dizendo de outra forma, o Pibid é uma 
ação que vai além de um programa de bolsas. Noutra direção, vai ao 
encontro de tantos projetos que se enredam no reconhecimento do espaço 
escolar como lugar produtor de saberes para o exercício da docência. 
Assim, as bolsas são coadjuvantes do processo, em que as ações 
construídas e estruturadas colocaram várias pessoas refletindo e 
produzindo saberes profissionais que têm sido incorporados pelos futuros 
professores.  

 

Silveira (2016) aborda a importância dos subprojetos na elaboração de 

saberes docentes, indo ao encontro das bases conceituais propostas pelos autores 

e pesquisadores do movimento pela profissionalização docente. No entanto, não se 

compactua com a afirmação de que as bolsas são coadjuvantes, já que é 

fundamental o apoio financeiro para que as ações propostas possam ser realizadas, 

e esse é um dos méritos do programa.  
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Sendo assim, pressupõe-se que investigar um programa, seja qual for esse 

programa, pode ser definido como um projeto de formação profissional para o 

ensino: ele enuncia convicções e intenções que, por sua vez, baseiam-se em ideais 

profissionais e objetivos educativos. Ora, um projeto de formação, e o programa que 

dele resulta, devem apoiar-se numa visão coerente e partilhada por uma 

comunidade educativa, isto é, pelo conjunto dos atores que contribuem para a 

formação e que participam dela. 

No caso do Pibid, têm-se como atores os coordenadores do programa, os 

coordenadores dos projetos, os acadêmicos em formação inicial, os professores 

supervisores e os formadores/pesquisadores que devem desenvolver parcerias e 

compartilhar visões do processo de ensino e aprendizagem, bem como sobre o 

papel do programa na formação inicial de professores. 

É importante compreender as visões que orientam os subprojetos a serem 

investigados para, assim, aprofundar o conhecimento sobre os processos de 

formação inicial docente no Ensino de Biologia, o estado atual em que se encontram 

as ações dos subprojetos em desenvolvimento, a fim de atender as demandas 

sociais, políticas e científicas. 

Sugere-se que o papel que se destina aos subprojetos Pibid e à universidade 

é fazer com que os estudantes das licenciaturas compreendam a vida social que 

está posta nas escolas e as relações que aí se estabelecem, para, desse modo, 

buscar respostas aos problemas que ela enfrenta pela reflexão crítica de suas 

ações.  

Essa é a dimensão do Pibid que analisamos a partir da seguinte parte do 

texto. 
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SEGUNDA PARTE – DELINEAMENTO METODOLÓGICO 
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3. ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA RESPONDER A QUESTÃO 

DE PESQUISA E OS OBJETIVOS PROPOSTOS 

  

As opções teórico-metodológicas e os procedimentos metodológicos 

propostos neste capítulo fornecem os elementos necessários para atingir os 

objetivos propostos e derivam de leituras e estudos realizados no decorrer da 

trajetória acadêmica e profissional.  

Primeiramente, apresenta-se o delineamento da pesquisa e seus critérios 

orientadores; a forma como é composta a amostra; os instrumentos de coleta de 

dados e os passos de desenvolvimento da pesquisa. Para tanto, são articulados 

diversos procedimentos metodológicos, apresentados e fundamentados por diversos 

autores, que são usados ao longo da análise dos dados.  

Apresenta-se, do mesmo modo, as opções teórico-metodológicas para 

tratamento dos dados, que se dá por meio da análise de conteúdo, tomando-se 

como base os pressupostos de Bardin (1977; 2011) e Franco (2012). 

 

 

3.1. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Existem vários critérios orientadores que direcionam o desenho da pesquisa, 

não devendo o processo da pesquisa ser estabelecido em função das normas, mas, 

sim, em função dos objetivos para buscar a solução do problema investigado. Ao 

abordar a forma como o fazer científico foi se estabelecendo, a partir da 

compreensão de ciência tida em cada época, em função dos paradigmas que foram 

sendo superados, Köche (2013, p. 68), esclarece que  

 

[...] não existe um modelo com normas prontas, definitivas, pelo simples fato 
de que a investigação deve orientar-se de acordo com as características do 
problema a ser investigado, das hipóteses formuladas, das condições 
conjunturais e da habilidade crítica e capacidade criativa do investigador. 
Praticamente, há tantos métodos quantos forem os problemas analisados e 
os investigadores existentes.  

 
Especificamente em relação ao fenômeno educacional, corrobora-se a visão 

de autores como Lüdke e André (1986), ao afirmarem que esse, na maior parte dos 
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casos, não deve ser submetido a um estudo analítico, como se faz na chamada 

pesquisa experimental. Devido a sua complexidade, exige o seu estudo a partir da 

totalidade que envolve o fenômeno em análise.  

Desse modo, a presente pesquisa, configura-se como descritiva e 

interpretativa, quanto aos objetivos, segundo Gil (1991), já que têm como objetivo 

primordial analisar as bases conceituais nos subprojetos do Pibid e os impactos das 

práticas desenvolvidas para a formação inicial de professores de Ciências 

Biológicas. 

A natureza das informações coletadas, bem como a forma de tratamento 

dessas informações na presente pesquisa, é de natureza qualitativa. Considera-se o 

que Bodgan e Biklen (1994) pontuam: a análise qualitativa busca interpretar no 

sujeito aquilo que eles experimentam, o modo como eles interpretam as suas 

experiências e o modo como eles próprios estruturam o meio em que vivem. Para 

tanto, interpreta-se os acontecimentos decorrentes das práticas desenvolvidas nos 

subprojetos do Pibid da área de Ciências Biológicas das IES públicas do Estado do 

Paraná.  

Flick (2009) explica as razões pelas quais a pesquisa qualitativa tem tido um 

enorme crescimento ao longo das últimas décadas, mostrando sua relevância ao 

estudo das relações sociais “devido à pluralização das esferas de vida. [...]. Essa 

pluralização exige uma nova sensibilidade para o estudo empírico das questões.” 

(FLICK, 2009, p. 20). Desse modo, o autor prossegue explicando que o cientista 

social, quase sempre, carece de familiaridade com aquilo que, de fato, ocorre na 

esfera da vida que ele se propõe a estudar, tendo em vista essa enorme 

diversificação que ocorre nas esferas de vida no contexto atual, fazendo com que, 

cada vez mais, enfrentem novos contextos e perspectivas. Segundo o autor, essas 

 

[...] tratam-se de situações tão novas para eles que suas metodologias 
dedutivas tradicionais – questões e hipóteses de pesquisa obtidas a partir 
de modelos teóricos e testadas sobre evidências empíricas – agora 
fracassam devido à diferenciação dos objetos. Desta forma, a pesquisa está 
cada vez mais obrigada a utilizar-se das estratégias indutivas. Em vez de 
partir de teorias e testá-las, são necessários “conceitos sensibilizantes” para 
a abordagem de contextos sociais a serem estudados. (FLICK, 2009, p. 21). 

 

No caso da presente pesquisa, considerando que se pretende investigar um 

fenômeno social – já que se parte do contexto do programa Pibid para a análise dos 
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subprojetos de Ciências Biológicas do Estado do Paraná participantes desse 

programa, de modo a estabelecer os desdobramentos das relações teóricas e 

práticas que emergem da estruturação dos subprojetos analisados para formação 

inicial de professores – a pesquisa qualitativa apresenta-se como a mais apropriada. 

No entanto, o uso de quantificações para sistematização dos dados 

analisados e destacar aspectos mais recorrentes durante a análise dos subprojetos 

foi utilizado. Considerando o que é esclarecido por Flick (2009), de que a 

triangulação – que significa a combinação de diferentes métodos qualitativos, ou 

ainda, a combinação entre métodos qualitativos e quantitativos – pode ser 

compreendida como a “compensação complementar das deficiências e dos pontos 

obscuros de cada método isolado.” (FLICK, 2009, p. 43). 

 

 

3.2. AMOSTRA  

 

A amostra é composta pelos subprojetos do Pibid da área de Ciências 

Biológicas, podendo englobar o Ensino de Biologia, no nível médio, e o Ensino de 

Ciências, no nível fundamental, das Universidades públicas do Estado do Paraná.  

Ao realizar o mapeamento das universidades que ofertam curso de formação 

de professores nessa área, detectou-se um total de dez instituições públicas no 

Estado. São elas: UTFPR; UFPR; IFPR; UEM; UEPG; UEL; UNICENTRO; Unioeste; 

UNESPAR; UENP
27

. A Unila não apresenta curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas, somente bacharelado, e a UFFS28, que é multicampi, apresenta o curso 

de licenciatura em Ciências Biológicas na cidade de Cerro Largo/RS, não 

contemplando o critério adotado para essa pesquisa de que o curso deve estar 

localizado no Estado do Paraná. 

                                            
 

27 Dados disponíveis no site www.emec.mec.gov.br Acesso em: 18 ago. 2015. 
28 O campus de Realeza/PR dessa IES possui o curso de Ciências Biológicas, no entanto, o 
subprojeto PIBID desenvolvido na época era interdisciplinar, englobando as subáreas física, química, 
biologia e letras. Como o intuito aqui foi analisar os subprojetos na área de Ciências Biológicas 
unicamente, o mesmo ficou excluído da análise por esse fator. 
 

http://www.emec.mec.gov.br/
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Na sequência, consultou-se o edital Nº. 61/2013 Pibid/CAPES (que foi o 

penúltimo edital a fazer chamadas para concorrência de subprojetos ao programa) 

de modo a verificar quais dessas instituições tiveram projetos institucionais do Pibid 

aprovados nesse edital. Constatou-se que todas as dez IES públicas paranaenses 

tinham projetos institucionais do Pibid aprovados no referido edital.  

Desse modo, os subprojetos analisados foram os aprovados no edital de 2013 

e não os anteriores a esse edital. Optou-se pela pesquisa dos subprojetos 

aprovados nesse edital por serem os mais recentes e por considerar-se que, nesse 

edital, o programa como um todo já estaria mais consolidado. 

Logo, fez-se o contato informal com os coordenadores de subprojetos para 

saber se aceitavam participar da pesquisa e, posteriormente – tendo o coordenador 

aceitado participar da pesquisa –, procedeu-se o contato com as pró-reitorias de 

graduação das IES e/ou direções de ensino em cada uma das instituições para 

formalizar a participação da IES na pesquisa, bem como para que concedessem a 

autorização, por escrito, para ter-se acesso aos dados dos subprojetos e relatórios. 

Esse contato teve início em novembro de 2015 e estendeu-se, em alguns casos, até 

2017. Isso se deu de duas formas complementares: via eletrônica, por e-mail, e, 

também, por meio de telefonemas aos responsáveis. 

Detectou-se que, em algumas instituições, havia mais de um subprojeto no 

curso de Ciências Biológicas. Nesses casos, optou-se por escolher somente um 

subprojeto por curso em cada IES. Essa escolha se deu de forma aleatória e pela 

facilidade de contato e autorização por parte do coordenador do subprojeto.  

Ao final do processo, oito IES aceitaram participar da pesquisa. As 

autorizações – (Anexo A, p. 282) – das pró-reitorias de graduação ou direções de 

ensino para desenvolvimento da pesquisa nas seguintes instituições e subprojetos 

seguem abaixo listadas: 

 

a-) Autorização subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UTFPR;  

b-) Autorização subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da IFPR; 

c-) Autorização subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UENP; 

d-) Autorização subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UEL; 

e-) Autorização subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da Unioeste; 

f-) Autorização subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UEM; 
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g-) Autorização subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UFPR; 

h-) Autorização subprojeto Pibid- Ciências Biológicas da UEPG. 

 

Na sequência, a pesquisa foi submetida e aprovada pelo CEPE (Comitê de 

Ética em Pesquisa) da UTFPR, tendo em vista os cuidados que devem ser tomados 

quanto às questões éticas envolvidas nos estudos com seres humanos. O parecer 

contendo a aprovação para o desenvolvimento da pesquisa encontra-se no Anexo B 

(p. 291). O Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE), bem como o Termo 

de Consentimento para uso de imagem e som de voz (TCUISV), que foi entregue e 

assinado pelos coordenadores, também se encontra no Apêndice A (p. 312).  

Tomadas todas essas providências, outra fase da pesquisa dava seu início, 

conforme se relata na sequência. 

 

 

3.3. A COLETA DE DADOS E OS PASSOS DA PESQUISA 

 

A coleta de dados se deu por meio do recolhimento de documentos 

relacionados ao Pibid junto aos coordenadores de subprojetos das IES participantes 

da pesquisa. Esses documentos foram: 

 

1- Os subprojetos do Pibid - Ciências Biológicas das IES públicas do Estado do 

Paraná; 

2- Os relatórios de subprojetos do Pibid - Ciências Biológicas das IES públicas do 

Estado do Paraná. 

 

Segundo Bardin (2011), na análise de conteúdo, a escolha dos documentos 

constitui-se em uma das fases da pré-análise. Além disso, segundo a autora, os 

documentos podem ser escolhidos em função dos objetivos, como no caso aqui 

praticado. Dessa forma, “convém escolher o universo de documentos suscetíveis de 

fornecer informações sobre o problema levantado.” (BARDIN, 2011, p. 126).  

Para tanto, com a análise dos subprojetos coletou-se dados para responder 

ao primeiro objetivo específico, ou seja, identificar as bases conceituais presentes 

nos subprojetos acerca dos princípios orientadores da formação e profissionalização 
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docente no Pibid. Os subprojetos analisados foram formulados conforme modelo 

disponibilizado pela CAPES (Anexo C, p. 296). A elaboração dos subprojetos do 

Pibid é feita pelo respectivo coordenador de área, sendo que esse tem a 

responsabilidade de construir um documento que atenda às exigências do edital 

proposto pela CAPES e, também, às necessidades e particularidades da IES 

proponente.  

Ressalta-se que, no formulário que é utilizado pelo coordenador institucional 

ao passar para o formulário on line – que comporta todos os subprojetos da IES –, 

algumas modificações em termos de localização dos itens são realizadas. É padrão, 

no formulário de proposição dos subprojetos on line, os seguintes tópicos: 1) Escolas 

participantes 2) Identificação do subprojeto; 3) Níveis e modalidades de ensino; 4) 

Ações do subprojeto e descrição da ação; 5) Identificação dos coordenadores de 

área. 

Foram analisados os subprojetos dos cursos de Ciências 

Biológicas/Licenciatura de cada instituição que aceitou participar da pesquisa, 

conforme segue listado abaixo: 

 

a-) Subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UTFPR;  

b-) Subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da IFPR; 

c-) Subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UENP; 

d-) Subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UEL; 

e-) Subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da Unioeste; 

f-) Subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UEM; 

g-) Subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UFPR; 

h-) Subprojeto Pibid- Ciências Biológicas da UEPG. 

 

Os dados analisados dos subprojetos foram organizados conforme as 

unidades de registro em que foram categorizados. Apresenta-se essa sistematização 

completa no Apêndice C (p. 376). Para melhor organização dos dados, identificou-se 

os subprojetos por códigos. Os códigos propostos foram as siglas Sp (subprojetos) e 

uma sequência numérica (Sp1, Sp2, Sp3...Sp8). 

Já, mediante a análise dos relatórios de cada um dos subprojetos – como 

fonte de pesquisa –, foi possível coletar dados relativos ao segundo objetivo 
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específico: analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas no Pibid e seus impactos 

na formação de professores.  

O formulário do relatório proposto pela CAPES aos subprojetos do Pibid 

encontra-se em anexo (Anexo D, p. 302). Ressalta-se que esse formulário era 

entregue aos coordenadores de área, sendo que, no momento de passar esse 

formulário para o formulário on line pelo coordenador institucional, pode haver 

alguma diferenciação em termo dos itens solicitados, já que, no formulário on line 

utilizado a partir do edital de 2013, foram feitas algumas modificações. 

Sendo assim, os relatórios foram elaborados pelos coordenadores de área e 

equipe a partir desse formulário pré-estabelecido pela CAPES. De modo geral, os 

relatórios on line são compostos pelos seguintes tópicos: 1) Dados da equipe; 2) 

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados; 3) Descrição da produção 

educacional gerada; 4) Descrição de impactos das ações/atividades do projeto na 

formação de professores, licenciaturas envolvidas, educação básica, pós-graduação 

e escolas participantes; 5) Contribuições para as licenciaturas das IES; 6) 

Dificuldades encontradas e justificativas de atividades previstas e não realizadas; 7) 

Considerações finais e perspectivas.  

Os relatórios estudados abrangem o período parcial de desenvolvimento dos 

subprojetos, analisando-se o período relativo a março de 2014 a janeiro de 2015, 

sendo eles os seguintes: 

 

a-) Relatório do Subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UTFPR;  

b-) Relatório do Subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da IFPR; 

c-) Relatório do Subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UENP; 

d-) Relatório do Subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UEL; 

e-) Relatório do Subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da Unioeste; 

f-) Relatório do Subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UEM; 

g-) Relatório do Subprojeto Pibid - Ciências Biológicas da UFPR; 

h-) Relatório do Subprojeto Pibid- Ciências Biológicas da UEPG. 

 

Assim como nos subprojetos, os dados utilizados dos relatórios foram 

sistematizados em unidades de registro, conforme foram sendo analisados e 

categorizados. Apresenta-se essa sistematização completa no Apêndice D (p. 384). 
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Identificaram-se os relatórios dos subprojetos por códigos. Os códigos propostos 

foram as siglas RSp (relatórios de subprojetos) e uma sequência numérica (RSp1, 

RSp2, RSp3...RSp8). 

Além desses dois instrumentos (subprojetos e relatórios) foi realizada uma 

entrevista semiestruturada com quatro coordenadores de subprojeto de modo a 

complementar dados relativos aos dois primeiros objetivos específicos. Segundo 

Bardin (2011), há várias maneiras de ser fazer uma entrevista, sendo elas, 

tradicionalmente, classificadas segundo o seu grau de diretividade. Geralmente 

podem ser diretivas ou semidiretivas, também chamadas de semiestruturadas. Em 

qualquer um dos casos, devem ser registradas e integralmente transcritas. 

Na presente pesquisa foi utilizado um roteiro de questões semiestruturadas, 

contendo os pontos principais que deveriam ser levantados de acordo com os 

objetivos propostos na pesquisa. Segundo Ludke e André (1986), a entrevista 

semiestruturada parte de perguntas fundamentais que nascem a priori, mas são 

resultados da teoria que alimenta a ação do investigador e de toda informação 

recolhida nos seus contatos realizados na escolha das pessoas que serão 

entrevistadas. O roteiro da entrevista está descrito no Quadro 1 que segue:  

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA COORDENADORES DE SUBPROJETO 
DO Pibid - BIOLOGIA DAS IES PÚBLICAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 
Dados de Identificação do coordenador de Subprojeto  

- Código de Identificação do subprojeto:  
- Desde que período está envolvido com a formação de professores? 
- Desde que período que está envolvido com o Pibid? 
- Que motivo o levou a coordenar um subprojeto do Pibid? 
- Qual o número total de subprojetos Pibid em sua IES atualmente:  
- Qual o número total de subprojetos do Pibid aprovados em sua IES em 2013:  

 

Parte I- Ações propostas e tipo de atividades 

1- Que tipos de ações você julga que os subprojetos do Pibid devem privilegiar? Por quê? Apenas 
estas? E destas, quais, efetivamente, privilegia? 
Objetivo da questão: Analisar o peso que o coordenador julga mais importante para as ações 
propostas nos subprojetos Pibid.  

2- Qual o papel/espaço da pesquisa/ extensão/ensino nesses subprojetos. Dê exemplos: 
Objetivo da questão: Comparar a opinião do coordenador com as ações propostas no seu subprojeto. 

 

Parte II- Bases teóricas do subprojeto 

1- Comente e dê exemplos das bases teóricas que fundamentam o seu subprojeto, no que se refere 
 
a) Aos conhecimentos e estratégias profissionais docentes necessárias para solucionar 
situações problemáticas (conhecimento baseado unicamente na ciência aplicada; conhecimento 
socialmente situado e localmente construído) 
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b-) Às bases da formação inicial (se foi proposta a partir de uma cultura meramente disciplinar ou se 

foi mais assentada na realidade do mundo do trabalho profissional). 

c-) À Relação do saber teórico com o saber prático (relação dicotômica/ relação de 
indissociabilidade). 
d-) Aos privilégios pela construção de que tipo (s) de saber (es) docentes 
Objetivo da questão: Complementar dados relativo ao objetivo específico número 1, qual seja, 
identificar as bases teóricas presentes nos subprojetos acerca dos princípios orientadores da 
formação e profissionalização docente no Pibid. 
 

Parte III- Práticas Pedagógicas desenvolvidas 
1- Comente sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas no seu subprojeto e sua contribuição para a 
formação inicial de seus alunos.  
Objetivo da questão: Complementar dados da descrição de práticas pedagógicas desenvolvidas no 
subprojeto e o quanto elas têm contribuído para a formação de professores. 
2- Das diversas práticas desenvolvidas no seu subprojeto, destaque a que você considera que mais 
contribui para a formação inicial de seus alunos. Justifique. 
Objetivo da questão: Analisar o destaque dado pelo coordenador à prática pedagógica que, na sua 
opinião, mais contribui na formação inicial de seus alunos. 

 

Parte IV- Os fundamentos teórico-metodológicos dos subprojetos e os fundamentos teóricos 
originalmente propostos para o programa Pibid/ DED/ CAPES 

1- No que se refere aos princípios citados abaixo, e que são os propostos para o programa Pibid, 
gostaria que você comentasse, em relação a cada item, se existiu um fundamento teórico em seu 
subprojeto que subsidiasse o desenvolvimento do princípio citado.  
a-) A formação de professores deve ter como referência o trabalho na escola e a vivência de casos 
concretos.  
b-) A formação de professores realizada com a combinação do conhecimento teórico e metodológico 
dos professores das instituições de ensino superior e o conhecimento prático e vivencial dos 
professores das escolas públicas.  
c-) A formação de professores atenta às múltiplas facetas do cotidiano da escola e à investigação e à 
pesquisa que levam à resolução de situações e à inovação na educação;  
d-) A formação de professores realizada com diálogo e trabalho coletivo, realçando a responsabilidade 
social da profissão. 
Objetivo da questão: Observar o quanto o coordenador possui clareza sobre os fundamentos do 
programa Pibid e o quanto o seu subprojeto esteve vinculado a esses princípios.  

Quadro 1 - Roteiro da entrevista semiestruturada aos coordenadores de subprojeto 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

As entrevistas foram realizadas com quatro coordenadores de subprojetos 

que foram identificados por nomes fictícios para manter o anonimato do informante. 

As entrevistas foram realizadas, diretamente, pela pesquisadora, mediante 

conversas previamente agendadas com os coordenadores. Os dados obtidos foram 

áudio-gravados, já que essa técnica permite contar com todo o material fornecido 

pelo informante e, posteriormente, foram transcritas, integralmente, conforme 

Apêndice B (p. 317). Foram adotados alguns códigos para exprimir pausas, omissão 

de partes da sequência, entre outros, que estão explicitados no Quadro 2. Esses 

códigos também são válidos na descrição das unidades de registro dos Apêndices C 

e D. 
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Sinal Significado 

Xxxx Parte do texto foi suprimido por conter elementos que permitiam identificar o 
informante, ou a instituição, ou algum outro aspecto que promovesse a identificação 
do subprojeto.  

... Qualquer pausa  

((   )) Comentários descritivos do transcritor 

[...] Indicação de que a fala foi tomada ou interrompida em determinado ponto. 

Quadro 2 - Convenções para as sequências transcritas das entrevistas e unidades de registro 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para análise das entrevistas foram escolhidos somente os excertos que 

complementassem ou esclarecessem as categorias já descritas a partir da análise 

dos subprojetos ou dos relatórios. Ou seja, a entrevista teve a função de 

complementar os dados analisados em determinados pontos. 

Com os itens anteriores em mãos, foi possível estabelecer o comparativo 

entre o que é proposto como bases conceituais nos subprojetos do Pibid, analisados 

para ver o quanto os mesmos estavam alinhados ou não ao programa Pibid, 

obtendo-se dados relativos ao terceiro objetivo específico. 

Com o quarto objetivo específico – que foi propor um sistema de avaliação 

para subsidiar a análise qualitativa de subprojetos Pibid – visou-se a atender ao 

regulamento interno do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e 

Tecnologia (PPGECT) – Doutorado, da UTFPR, campus de Ponta Grossa, que 

prevê a apresentação de um produto educacional oriundo da tese de doutorado. As 

etapas e objetivos da pesquisa estão resumidos na Figura 2 que segue:  
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Figura 2: Etapas de pesquisa e objetivos 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Considerou-se importante, ainda, traçar o perfil profissional dos 

coordenadores de subprojeto, já que foram esses os sujeitos que elaboram os 

subprojetos, bem como as atividades desenvolvidas nas escolas parceiras. Desse 

modo, é importante compreender suas trajetórias formativas e profissionais. Os 

coordenadores de subprojeto foram identificados pelo código do subprojeto, seguido 

da abreviação Co (de coordenador) e um número de ordem. Por exemplo, o 

coordenador 1 do subprojeto 1 foi assim codificado: Sp1Co1.  

Para a sistematização dessas informações dos coordenadores optou-se por 

utilizar os itens propostos por Dutra (2010), que se relacionam a: 1-) formação 

acadêmica; 2-) espaços de atuação profissional; 3-) participação em projetos de 

pesquisa relacionados ou não a formação de professores e, por fim, 4-) temáticas da 

produção bibliográfica. 

Coletado todo esse material, a pesquisa proposta pode seguir à etapa 

seguinte, segundo descreve-se à continuação. 

 

 

 



129 
 

 

3.4. ANÁLISE DOS DADOS A PARTIR DAS FONTES DE PESQUISA 

 

Nessa etapa, seleciona-se narrativas dos documentos, categorizando-os de 

acordo com a realidade obtida e confrontando-as com os referenciais teóricos 

apresentados. Os pressupostos teóricos e metodológicos da análise de conteúdo 

(Bardin, 1977; 2011) foram adotados para análise dos dados na presente pesquisa. 

Optou-se pela análise de conteúdo, por considerar o que pontua Franco (2012, p. 

10), ao mencionar que esse é um 

 

[...] procedimento de pesquisa, no âmbito de uma abordagem metodológica 
crítica e epistemologicamente apoiada numa concepção de ciência que 
reconhece o papel ativo do sujeito na produção do conhecimento. Isso não 
significa descartar os requisitos de qualidade e de sistematização, o que, ao 
contrário, devem ser resguardados para garantir a possibilidade de 
generalização dos dados interpretados mediante a análise de conteúdo.  

 

Além disso, a autora citada expressa que a análise de conteúdo toma como 

ponto de partida a mensagem seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, 

figurativa, documental ou diretamente provocada. Franco (2012) destaca que a 

história da análise de conteúdo vem se modificando ao longo do tempo, sendo que, 

inicialmente, era limitada à análise de dados “naturais” ou “disponíveis”, sem 

qualquer participação ativa do investigador. Esses são dados que se colocam no tipo 

de análise documental, para, cada vez mais, passar a ser utilizada para produzir 

inferências acerca dos dados, revelando uma série de tendências inter-relacionadas, 

dentre as quais destaca-se seu uso crescente para “testar hipóteses em oposição a 

pesquisas meramente descritivas.” (FRANCO, 2012, p. 18). Daí a perspectiva 

interpretativa para além da descritiva.  

Essa será a intenção com a análise de conteúdo na presente pesquisa, fazer 

inferências, interpretações, a partir dos dados obtidos da análise das fontes de 

pesquisa (subprojetos, respectivos relatórios e entrevistas) em confronto e também a 

partir de aproximações com as bases teóricas. Isso se faz no sentido de analisar, 

criticamente, os pressupostos iniciais e, se for necessário, buscar novas formas de 

enfrentar a questão proposta. Para Bardin (2011), é na interpretação que se busca 

os sentidos das falas e das ações para se chegar a uma compreensão ou explicação 

que vai além do descrito e do analisado. 

É importante destacar, ainda, algumas diferenças que existem entre a análise 



130 
 

 

de conteúdo e a análise documental e que são muito bem observadas por Bardin 

(2011, p. 52), conforme podemos observar abaixo: 

 

- A documentação trabalha com documentos; a análise de conteúdo com 
mensagens (comunicação). 
- A análise documental faz-se, principalmente, por classificação-indexação; 
a análise categórica temática é, entre outras, uma das técnicas da análise 
de conteúdo.  
- O objetivo da análise documental é a representação condensada da 
informação, para consulta e armazenamento; o da análise de conteúdo é a 
manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) para 
evidenciar os indicadores que permitem inferir sobre uma outra realidade 
que não a da mensagem. (Grifos da autora) 

 

Esse destaque se faz necessário, já que, nesta pesquisa, utiliza-se, como 

fonte de informação, documentos. No entanto, a análise proposta para abordá-los se 

dá em termos da análise de conteúdo e não da análise documental. 

Segundo Bardin (2011), é importante observar algumas regras para 

fragmentação do texto em análise, quais sejam: (a) exaustividade, sugere-se esgotar 

todo o assunto sem omissão de nenhuma parte; (b) representatividade, preocupa-se 

com amostras que representem o universo; (c) homogeneidade, nesse caso os 

dados devem referir-se ao mesmo tema, serem coletados por meio de técnicas 

iguais e indivíduos semelhantes; (d) pertinência, é necessário que os documentos 

sejam adaptados aos objetivos da pesquisa; e (e) exclusividade, um elemento não 

deve ser classificado em mais de uma categoria.  

Quanto ao item “e”, compreendeu-se que, nas unidades de registro 

apresentadas na análise, seria mais importante não fragmentar a unidade analisada, 

incorrendo-se o risco de perder o contexto ou o significado contido no todo, optando-

se por classificar, em alguns casos, uma mesma unidade de registro em mais de 

uma categoria, mas, nem por isso, deixando de analisar, exaustivamente, as 

variações contidas na unidade.   

Algumas etapas são propostas pela autora em questão para organização do 

material em análise, que são: 1) pré-análise; 2) exploração do material; e 3) 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

Na fase inicial, pré-análise, o material é organizado, compondo o corpus da 

pesquisa. Segundo Bardin (2011), o corpus é o conjunto dos documentos tidos em 

conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. O corpus, na presente 

pesquisa, é formado pelos subprojetos e relatórios já citados anteriormente, além do 
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conteúdo das entrevistas desenvolvidas com quatro coordenadores de subprojeto. 

Para tanto, escolhe-se os documentos, formula-se hipóteses e os objetivos e 

elaboram-se indicadores que norteiem a interpretação final. Segundo a autora, 

esses três fatores não se sucedem, obrigatoriamente, segundo uma ordem 

cronológica. 

O contato inicial com os documentos, a chamada “leitura flutuante”, tem a 

finalidade de “estabelecer contato com os documentos a analisar” e de “conhecer o 

texto deixando-se invadir por impressões e orientações.” (BARDIN, 2011, p. 126). 

Após a realização da “leitura flutuante”, a autora recomenda a escolha de um índice 

organizado em indicadores. 

No momento da exploração do material, codificam-se os dados, processo pelo 

qual os dados são transformados sistematicamente e agregados em unidades. O 

processo de codificação dos dados restringe-se a escolha de unidades de registro, 

ou seja, é o recorte que se dará na pesquisa. Para Bardin (2011), uma unidade de 

registro significa uma unidade a se codificar, podendo esta ser um tema, uma 

palavra ou uma frase. 

Bardin (2011) apresenta os critérios de categorização, ou seja, escolha de 

categorias (classificação e agregação). Categoria, em geral, é uma forma de 

pensamento e reflete a realidade, de forma resumida, em determinados momentos. 

Na perspectiva da análise do conteúdo, as categorias são vistas como rubricas ou 

classes que agrupam determinados elementos (unidades de registro), reunindo 

características comuns. 

A partir do sistema de avaliação, que foi proposto pela pesquisadora como 

produto da presente tese, que é descrito na sequência do texto, para análise do 

conteúdo dos subprojetos, relatórios e conteúdo das entrevistas com uma descrição, 

também, das categorias e subcategorias que foram emergindo, inicialmente, a partir 

dos referenciais estudados. Portanto, esses se deram a priori, mas que, também, 

comportavam novas categorias e/ou subcategorias que emergissem a partir da 

análise.  

Para cada uma das categorias criadas, foi utilizado uma tabela para ilustrar a 

frequência de aparição – absoluta (FA) e relativa (FR) – das unidades de registro 

que caracterizavam cada subcategoria. Tais aspectos encontram-se contemplados 

na sequência desta exposição. 
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3.5. DESCRIÇÃO DE COMO SE DEU A CONSTRUÇÃO DO PRODUTO 

EDUCACIONAL E SUA APRESENTAÇÃO 

 

Conforme é exposto no art. 30, do capítulo VII, do regulamento interno do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia (PPGECT) – 

Doutorado, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus de 

Ponta Grossa: “Para obtenção do grau de Doutor em Ensino de Ciência e 

Tecnologia é necessária a aprovação da tese, que deve estar associada ao 

desenvolvimento de um produto educacional.” (UTFPR, 2014, p. 11).  

Embora o programa de doutorado em curso não seja um doutorado 

profissional, há a necessidade de desenvolvimento do produto, o que é uma 

característica típica dos mestrados profissionais que já se desenvolvem há algum 

tempo no país. Portanto, ainda é recente a forma como essa exigência será 

desenvolvida no curso de doutorado da UTFPR, mais especificamente no PPGECT. 

Em tese recentemente defendida por Oliveira (2016), a autora apresenta uma 

definição contida na Portaria Normativa Nº. 17 da CAPES/MEC, do ano de 2009, 

que define, genericamente, o que pode ser considerado como um produto 

educacional:  

 

O trabalho de conclusão final do curso poderá ser apresentado em 
diferentes formatos, tais como dissertação, revisão sistemática e 
aprofundada da literatura, artigo, patente, registros de propriedade 
intelectual, projetos técnicos, publicações tecnológicas; desenvolvimento de 
aplicativos, de materiais didáticos e instrucionais e de produtos, processos e 
técnicas; produção de programas de mídia, editoria, composições, 
concertos, relatórios finais de pesquisa, softwares, estudos de caso, 
relatório técnico com regras de sigilo, manual de operação técnica, 
protocolo experimental ou de aplicação em serviços, proposta de 
intervenção em procedimentos clínicos ou de serviço pertinente, projeto de 
aplicação ou adequação tecnológica, protótipos para desenvolvimento ou 
produção de instrumentos, equipamentos e kits, projetos de inovação 
tecnológica, produção artística; sem prejuízo de outros formatos, de acordo 
com a natureza da área e a finalidade do curso, desde que previamente 
propostos e aprovados pela CAPES. (CAPES, 2009, citado por OLIVEIRA, 
2016, p. 81).  

 

Segundo a autora, é importante destacar, ainda, que essa portaria se refere 

aos cursos de Mestrado Profissional, já que não há legislação sobre produto 
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educacional para programas de Doutorado. Em sua tese, Oliveira (2016), apresenta 

seu produto educacional, que a autora denominou de “Instrumento avaliativo”, que é 

formado por questionários destinados aos sujeitos de sua pesquisa, sendo esses 

pensados a partir de inúmeros indicadores de qualidade, em diversos aspectos das 

dimensões entrada, processo e saída, relativos à formação inicial de professores de 

matemática de cursos de EAD (Educação a distância). 

Para tanto, na presente tese, compreendeu-se que a proposta de um “sistema 

de avaliação qualitativo” que estabelecesse critérios para subsidiar a análise de 

subprojetos do Pibid se adaptaria para atender ao regulamento do programa no que 

tange à proposta do produto educacional. Isso porque o “sistema de avaliação 

qualitativo” que foi proposto – e seu uso descrito na presente tese – constitui-se a 

partir do processo de desenvolvimento da pesquisa, tomando como ponto de partida 

os fundamentos teóricos estudados, o qual resultou em um sistema estruturado de 

critérios avaliativos de subprojetos do Pibid elaborado pela pesquisadora, e que 

subsidiou a análise aqui apresentada.  

Há indicativos, a partir de estudo encomendado pela Fundação Carlos 

Chagas, sobre a necessidade de construção de indicadores de avaliação do 

programa Pibid: 

 

Esse é um aspecto singular que aparece enunciado pelos CI: a necessidade 
de se construírem indicadores de avaliação do Programa de tal modo que 
se tenham bases objetivas para orientação às IES no que se refere ao 
desenvolvimento dos projetos, de sua gestão e contribuições e bases mais 
concretas para a Capes no aperfeiçoamento do Programa e seleção de 
projetos. Também para que as escolas envolvidas recebam informações 
mais precisas sobre o programa do qual participam. Diríamos, ainda, que 
esses indicadores poderiam alimentar decisões de gestores nas redes de 
ensino não só quanto ao programa, mas naquilo que possa ser 
transformado em política de ação. (GATTI et al., 2014, p.98) 

 

Desse modo, considera-se que o sistema avaliativo que se apresenta poderá 

auxiliar ao mostrar alguns indicativos no sentido apontado no estudo, pois poderá 

ser utilizado para subsidiar a avaliação de outros subprojetos do Pibid, das diversas 

áreas de conhecimento, indo muito além dos que já foram analisados na presente 

tese.  

Esse “sistema de avaliação qualitativo” poderá ser utilizado, também, a partir 

de algumas adaptações, para avaliação de Projetos Políticos Pedagógicos de cursos 

de formação inicial de professores nas diversas áreas de conhecimento, bem como 
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integrar políticas públicas de formação inicial de professores que tenham a 

preocupação da articulação entre teoria e prática, promovendo o desenvolvimento 

de saberes experienciais já a partir da formação inicial dos envolvidos. 

Sendo assim, para a elaboração desse produto, buscou-se subsídios nos 

referenciais teóricos estudados e na metodologia proposta. Partiu-se do primeiro 

objetivo específico: “identificar as bases conceituais presentes nos subprojetos 

acerca dos princípios orientadores da formação e profissionalização docente no 

Pibid”, para formular a primeira parte do “sistema de avaliação”, que foi referente às 

bases conceituais dos subprojetos do Pibid – Ciências Biológicas. Esse foi composto 

por quatro categorias de análise e suas respectivas subcategorias, conforme 

descrito no Quadro 3:  

 

Categorias Subcategorias 

C1) Conhecimentos e estratégias profissionais 
docentes necessárias para solucionar 
situações problemáticas. 
 

C1.1. Conhecimento baseado unicamente na 
ciência aplicada; 
C1.2. Conhecimento socialmente situado e 
localmente construído. 

C2) Bases da formação inicial de professores. C2.1. Baseada em uma cultura meramente 
disciplinar; 
C2.2. Formação mais assentada na realidade do 
mundo do trabalho profissional 

C3) Relação do saber teórico com o saber 
prático. 
 

C3.1. Relação dicotômica; 
C3.2. Relação de indissociabilidade. 

C4) Privilegia a construção de qual (is) tipo (s) 
de saber (es) docentes. 
 

C4.1. Saber profissional; 
C4.2. Saber disciplinar;  
C4.3. Saber curricular; 
C4.4. Saber experiencial;  
C4.5. Saber praticar a pesquisa acadêmica. 

Quadro 3 - Sistema de Avaliação para identificar as bases conceituais presentes em 
subprojetos do Pibid. 
Fonte: Elaborado pela autora (2016-2017) 

 

 As categorias e subcategorias presentes no sistema descrito no Quadro 3 

foram construídas com seus alicerces postos nos autores que desenvolvem estudos 

acerca da profissionalização do ensino e que já foram abordados anteriormente no 

referencial teórico, bem como nos princípios que levaram ao movimento pela 

profissionalização do ensino em nível internacional. Portanto, a construção dessas 

categorias se deu a priori. No entanto, durante a análise dos subprojetos, emergiram 
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novas subcategorias, a partir dos dados contidos nos subprojetos, e que foram 

incluídas como subcategorias a posteriori.  

 A subcategoria que emergiu da análise foi a denominada ‘Saber praticar a 

pesquisa acadêmica’. Considerou-se importante ressaltar esse saber, pois temos 

que, de modo geral, durante a formação inicial de professores a pesquisa acadêmica 

não é uma constante, já que é reservada a poucos bolsistas privilegiados que 

desenvolvem iniciação científica. Com o advento do Pibid, esse tipo de atividade 

torna-se mais comum entre os acadêmicos participantes dos subprojetos do Pibid, já 

que, a partir do apoio financeiro que é dado, esses estudantes podem se dedicar 

unicamente ao curso, não necessitando trabalhar em outros setores em contra turno 

e tendo uma imersão maior no curso como um todo e em especial nas atividades de 

pesquisa. Mas porque isso seria importante na formação de um professor? Que tipo 

de habilidades promoveria o desenvolvimento da pesquisa acadêmica entre os 

professores em formação inicial? E de que forma isso seria utilizado na sua prática 

pedagógica e posteriormente durante sua atividade como professor nas escolas de 

educação básica? São questões que emergem e que necessitam de pesquisa mais 

aprofundada em outro momento. Contudo, como hipótese preliminar, aponta-se que 

esse saber poderia promover, dentre outros aspectos, a aproximação da relação 

entre dois grupos que, historicamente, estão divididos dentro de uma lógica de 

divisão do trabalho dos que produzem o saber (teóricos e pesquisadores) e dos que 

executam a reprodução desse saber de forma técnica na sala de aula (os 

professores). 

Especificamente em relação à categoria C4, é importante esclarecer que 

diversos estudos, a partir do final da década de 1980 – do século passado, ao 

investigarem e identificarem os saberes de referência que orientam as ações e 

pensamento dos professores, apontaram uma variedade de tipologias de saberes, 

sendo que esses constituíram uma base de conhecimento para a ação docente.  

Autores como Shulman (1986); Tardif ((2002); Gauthier et al. (1998); entre 

outros, apresentam propostas que exibem concepções semelhantes para cada tipo 

de saber docente, mas que, em alguns casos, divergem em termos de 

caracterização ou definição. Na presente pesquisa, utilizou-se a tipologia e definição 

proposta por Tardif (2002), por se considerar que essa é suficientemente abrangente 

para nossa análise.  
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No Quadro 4, descreve-se as categorias e subcategorias que orientam a 

análise dos dados, bem como os saberes docentes propostos por Tardif (2002), e 

um comparativo com alguns autores que trazem concepções semelhantes de 

saberes docentes. 

 

Categoria/ Definição Subcategoria/ Definição 

1) Conhecimentos e estratégias 
profissionais docentes necessárias 
para solucionar situações 
problemáticas.  
Definição: Trata-se da descrição de 
excertos que contemplem conceitos, 
conhecimentos didático-pedagógicos 
e estratégias didáticas que auxiliem 
os acadêmicos a procurar soluções 
para as situações consideradas 
problemáticas – do ponto de vista do 
ensino e da aprendizagem de 
conceitos científicos – encontradas 
na escola.  

1. Conhecimento baseado unicamente na ciência aplicada. 
Definição: Trata-se da descrição de estratégias e conhecimentos 
baseados em uma perspectiva mais tecnisista, ou seja, o uso de 
estratégias e descrição dos conceitos são descolados da 
realidade em que se apresentam. 
Significantes: capacitação; aplicação. 
 
2. Conhecimento socialmente situado e localmente construído. 
Definição: Os conhecimentos e estratégias a serem utilizados 
são produtos também da teoria, mas que se reconstroem e se 
reorientam a partir da realidade apresentada, não estando, 
assim, prontos e acabados. 
Significantes: conversar; partir da realidade levantada; ouvir; 
confrontar. 

2) Bases da formação inicial de 
professores. 
Definição: Trata-se do aporte teórico 
(conteúdos, conceitos, métodos, 
sequenciamento dos conteúdos, 
disciplinas, entre outros) que dá os 
direcionamentos; as diretrizes na 
formação dos acadêmicos 
participantes de um programa de 
formação de professores seja ele o 
programa curricular formal de um 
curso de graduação, ou, como nesse 
caso, o programa complementar de 
formação, o Pibid. 

 

1. Baseada em uma cultura meramente disciplinar. 
Definição: A formação privilegia unicamente as disciplinas 
curriculares típicas de um curso de graduação, no caso das 
Ciências Biológicas, Zoologia, Botânica, Didática da Ciência, 
entre outros, bem como seus conceitos, sendo trabalhados de 
forma mais tradicional, ou seja, da forma como foram produzidos 
no contexto científico. Não há a preocupação em torná-los 
significativos do ponto de vista da realidade em que são 
abordados. 
Significantes: Dar; ofertar; utilizar. 
 
2. Formação mais assentada na realidade do mundo do trabalho 
profissional. 
Definição: Nesse caso há preocupação de vincular os conceitos a 
serem trabalhados a partir da realidade onde se desenvolverão. 
Tanto que a sequência didática em que os conceitos são 
abordados é diferente, pois, geralmente, partem da realidade da 
escola, como também a forma em que são abordados, pois, 
nesse caso, há uma preocupação em que os conceitos 
abordados se tornem significativos do ponto de vista do contexto 
onde se desenvolvem: a escola. 
Significantes: compreender; refletir; diagnosticar; problematizar; 
dialogar; investigar. 

3) Relação do saber teórico com o 
saber prático.  
Definição: Pretende avaliar como se 
dá a relação entre teoria e prática, no 
caso aqui analisado, nos subprojetos 
do Pibid. Considera-se, como ponto 
de partida, o fato de que teoria e 
prática são dimensões da realidade 
originais e autônomas, pré-
existentes. Elas têm suas próprias 
especificidades e autonomias 

1) Relação dicotômica. 
Definição: Teoria e/ou prática são apresentados como se fossem 
coisas distintas, ou, ainda, existindo a prevalência de uma sobre 
a outra; sendo, geralmente, a teoria apresentada como puro 
pensamento teórico e a prática como pura ação prática.  
Significantes: execução, aplicação, preparação. 
 
2) Relação de indissociabilidade. 
Definição: Teoria e prática são indissociáveis, já que a prática 
não se sustenta sem a teoria e a teoria não se sustenta sem a 
prática. Desse modo, devem estar presentes de forma articulada, 
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Quadro 4 - Categorias e subcategorias referentes à primeira parte do sistema de avaliação. 
Fonte: Elaborado pela autora (2016-2017), a partir dos referenciais teóricos abordados e da 
análise dos dados. 

 

relativas. como práxis. A práxis, por sua vez, existe sempre que a ação 
condiciona o conhecimento e vice-versa.  
Significantes: reflexão, interpretação da realidade, 
instrumentalização, ação, crítica. 

4) Privilegia a construção de qual (is) 
tipo (s) de saber (es) docentes.  

Definição: Excertos que mostrem os 
diferentes tipos de saberes docentes, 
ou seja, os diversos tipos de saberes 
necessários para a prática 
pedagógica dos professores em uma 
perspectiva de sua 
profissionalização. Isso significa que 
os professores são produtores e 
portadores de vários tipos de 
saberes, de diferentes matizes e de 
diferentes origens, que lhes são 
próprios e que eles não apenas são 
transmissores e reprodutores de um 
saber alheio. Essa mescla de 
saberes constitui o que é necessário 
ao professor saber para que possa 
ensinar. 

1) Saber profissional.  
Definição: São os saberes transmitidos pelas instituições de 
formação profissional e passam a ser incorporados à prática 
docente. É, também, chamado por Tardif (2002) de saber das 
Ciências da educação e da ideologia pedagógica. 
Significantes: diagnóstico, realidade, crítica, reflexão, aplicação, 
preparação. 
 
2) Saber disciplinar.  
Definição: São os saberes relacionados aos diversos campos de 
conhecimento, os saberes que dispõe a sociedade, como se 
encontram nas universidades e sob a forma de disciplinas 
específicas (TARDIF, 2002). Para Shulman (1986), esse saber é 
descrito como saber do conteúdo, e se refere ao conhecimento 
do conteúdo específico.  
Significantes: conteúdo, disciplina, Biologia, Física, Química, 
Ciências, o que ensinar? 
 
3) Saber curricular.  
Definição: Correspondem aos objetivos, conteúdos e métodos a 
partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os 
saberes sociais por ela definidos. Tais saberes já se encontram, 
consideravelmente, determinados em sua forma e conteúdo. São 
produtos oriundos da tradição cultural e dos grupos produtores 
de saberes sociais, e que incorporados à prática docente através 
das disciplinas, programas escolares, matérias e conteúdos a 
serem transmitidos. Ou seja, é a transformação da disciplina em 
programas de ensino. Essa definição é semelhante em Tardif 
(2002); Shulman (1986) e Gauthier et al. (1998).  
Significantes: programas, estratégias, recursos, ferramentas, 
modalidades, materiais, atividades, como ensinar? 
 
4) Saber experiencial.  
Definição: É o saber produzido a partir das experiências docentes 
tidas durante o desenvolvimento do processo de ensino, no 
contexto real em que esse se desenvolve, ou seja, a sala de 
aula, a escola, com os alunos reais, nas escolas reais. São 
formados de todos os outros saberes e reelaborados e 
submetidos às certezas originadas da prática e da vivência no 
contexto real profissional. Constituem a cultura docente em ação. 
Essa definição é semelhante para Tardif (2002) e Gauthier et al. 
(1998). 
Significantes: prática, realidade escolar, ação. 
 
5) Saber praticar a pesquisa acadêmica.  
Definição: Esse saber foi constituído a partir da análise dos 
subprojetos. Caracteriza-se por ações que levem os licenciandos 
em formação inicial a praticar atividades relacionadas à pesquisa 
acadêmica em todas as suas etapas, tanto de execução como de 
divulgação na comunidade de pesquisadores.  
Significantes: artigos, livros, eventos, publicações, seminários. 
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Partiu-se do pressuposto, no presente trabalho, de que a análise das ações 

propostas possibilitaria a identificação das bases conceituais da formação e 

profissionalização docente nos subprojetos do Pibid analisados, considerando que, a 

partir dos indicativos teóricos e metodológicos descritos em uma determinada ação, 

identificam-se pistas (também ao identificar e relacionar os significantes descritos 

nas subcategorias apresentadas no Quadro 4) para determinar as categorias 

expostas.  

A escolha das ações em detrimento de outros itens que poderiam compor a 

análise nos subprojetos se deu em virtude de que o item ‘ações’ foi apresentado em 

todos os formulários recebidos para análise, enquanto que outros itens, como a 

justificativa, por exemplo, não estavam presentes em alguns dos subprojetos. 

Esse fato, provavelmente, decorre da forma de como se dá o entendimento 

de cada IES de como devam ser apresentados os subprojetos aos coordenadores 

institucionais. Além disso, apesar de termos solicitado o envio do formulário final 

enviado a CAPES, em alguns casos, recebemos os formulários iniciais propostos 

pelo coordenador do subprojeto, já que muitas vezes o coordenador de subprojeto 

acaba não tendo acesso a versão enviada pelo coordenador institucional. Apesar de 

não haver tantas diferenças entre um formulário e outro, há alguns itens presentes 

em um formulário que não estão presentes em outro; ou estão presentes de forma 

mais articulada com os demais subprojetos das licenciaturas participantes nos 

projetos institucionais. 

Considerou-se também que, analogamente, em outros contextos, como, por 

exemplo, a partir da análise de um projeto político pedagógico de determinado curso 

de Ciências Biológicas seria possível identificar pistas para determinar as bases 

conceituais da formação docente, a partir das categorias propostas no presente 

sistema de avaliação. 

A segunda parte do sistema de avaliação está composto pelas categorias de 

análise já descritas no Quadro 3. No entanto, nessa segunda parte, utilizou-se, 

unicamente, a categoria C4, ou seja, que tipo de saber docente foi privilegiado nas 

práticas pedagógicas desenvolvidas.  

O intuito da utilização dessas categorias nessa parte da análise foi a de 

responder ao objetivo específico número dois: “analisar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas nos diferentes subprojetos.” A opção por utilizar, unicamente, a 
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categoria C4 foi no sentido de aprofundar a análise em uma única categoria, já que o 

quantitativo das unidades de registro das práticas pedagógicas eram bem maiores 

do que as unidades de registro das ações. Desse modo, a segunda parte do sistema 

está descrito no Quadro 5. 

 

Categoria Subcategorias 

C4) Privilegia a construção de qual (is) tipo (s) 
de saber (es) docentes. 
 

C4.1. Saber profissional; 
C4.2. Saber disciplinar;  
C4.3. Saber curricular; 
C4.4. Saber experiencial;  
C4.5. Saber praticar a pesquisa acadêmica. 

Quadro 5 - Sistema de avaliação para identificar as práticas pedagógicas desenvolvidas nos 
relatórios e os tipos de saberes docentes privilegiados 
Fonte: Elaborado pela autora (2016-2017). 

 

Na análise dos impactos das práticas na formação dos envolvidos, a 

construção das categorias e subcategorias se deu a posteriori, ou seja, a partir da 

própria análise dos relatórios foram emergindo as subcategorias relativas a esse 

aspecto.  

As subcategorias encontradas na primeira parte do sistema de avaliação 

foram cruzadas com os princípios contidos no relatório CAPES/DEB para o Pibid 

nacional em Brasil (2015). Desse modo, pode-se verificar o terceiro objetivo 

específico que foi “comparar o quanto as bases conceituais contidas nos subprojetos 

coadunam com os princípios orientadores originalmente propostos para o programa 

Pibid/ DED/ CAPES”. Esse cruzamento de dados entre as subcategorias contidas na 

primeira parte do sistema de avaliação com os princípios orientadores dos 

subprojetos do Pibid constituiu a terceira parte do sistema de avaliação e está 

descrito no Quadro 6.  

 

Princípios Pibid/DEB/CAPES Bases conceituais subprojetos Pibid 
 

- A Formação de professores deve ter 
como referência o trabalho na escola e 
a vivência de casos concretos. 

C2.1. Formação baseada em uma cultura meramente 
disciplinar; 
C2.2. Formação mais assentada na realidade do mundo do 
trabalho profissional.  

- A formação de professores realizada 
com a combinação do conhecimento 
teórico e metodológico dos professores 
das instituições de ensino superior e o 
conhecimento prático e vivencial dos 
professores das escolas públicas 

C3.1. Relação dicotômica entre saber teórico e prático; 
C3.2. Relação de indissociabilidade entre saber teórico e 
prático. 
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- A formação de professores atenta às 
múltiplas facetas do cotidiano da escola 
e à investigação e à pesquisa que 
levam à resolução de situações e à 
inovação na educação. 

C4.5.1. Saber praticar a pesquisa acadêmica: ações 
C4.5.2. Saber praticar a pesquisa acadêmica: práticas 
 

- A formação de professores realizada 
com diálogo e trabalho coletivo, 
realçando a responsabilidade social da 
profissão. 

C1.1. Conhecimento baseado unicamente na ciência aplicada; 
C1.2. Conhecimento socialmente situado e localmente 
construído. 
 

Quadro 6 - Sistema de avaliação comparativo entre os subprojetos do Pibid e os princípios 
orientadores do Pibid/DEB/CAPES 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

A partir desse comparativo, foi possível verificar o quanto os subprojetos 

analisados coadunam com os princípios orientadores do Pibid nacional. Além disso, 

dependendo das subcategorias em que se enquadrassem os subprojetos, bem 

como os princípios que se enquadraram – a partir da análise de seu conteúdo e do 

cruzamento dos dados – pode-se determinar que modelo de formação de 

professores que os subprojetos privilegiam: baseado em um Modelo Hegemônico de 

Formação ou um Modelo Emergente de Formação.  

Optou-se por apresentar o produto no formato de página da web, já que, 

dessa forma, há uma disponibilidade irrestrita para que qualquer pessoa que tenha 

interesse em sua utilização possa ter acesso. Desse modo, o produto educacional 

elaborado e as formas de sua utilização podem ser encontrados no seguinte 

endereço eletrônico: <https://spark.adobe.com/sp/design/page/1a854615-c5f6-498a-

96a3-50fd27e688b3>.   

A tela inicial do produto pode ser visualizada da seguinte forma (Figura 3) e o 

seu uso está descrito conforme mostrado na Figura 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spark.adobe.com/sp/design/page/1a854615-c5f6-498a-96a3-50fd27e688b3
https://spark.adobe.com/sp/design/page/1a854615-c5f6-498a-96a3-50fd27e688b3
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Figura 3 – Tela inicial de apresentação do produto educacional elaborado 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 4 – Tela explicativa das formas de utilização do produto elaborado 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Ao final da apresentação do produto é disposto um link ao usuário para que 

possa fazer suas considerações acerca do uso do sistema proposto. Para tanto, 

estruturou-se um formulário pela plataforma virtual do google docs no seguinte link: 



142 
 

 

<https://docs.google.com/forms/d/1KZox0AZdMhv36RGEnsuSgAZRf8ILuchy_CpqH2

GBD8Q/edit>. A tela inicial desse formulário pode ser visualizada conforme segue a 

Figura 5 que segue: 

 

Figura 5 – Tela inicial do formulário google docs para parecer do usuário 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

No próximo capítulo apresenta-se a análise e interpretação das informações 

obtidas nos subprojetos, relatórios e entrevistas, partindo dos pressupostos contidos 

no método de análise escolhido, com o intuito de mostrar os resultados de nossa 

investigação e, assim, responder à questão de pesquisa e os objetivos propostos. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1KZox0AZdMhv36RGEnsuSgAZRf8ILuchy_CpqH2GBD8Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KZox0AZdMhv36RGEnsuSgAZRf8ILuchy_CpqH2GBD8Q/edit
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TERCEIRA PARTE – RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES DA ANÁLISE DOS DADOS DO PIBID 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO ESTADO DO PARANÁ. 

 

Nesse capítulo apresentam-se os resultados obtidos a partir da análise dos 

subprojetos do Pibid dos cursos de Ciências Biológicas analisados, dos relatórios e 

das entrevistas realizadas com quatro coordenadores de subprojeto.  

Inicialmente procede-se a análise geral dos subprojetos mostrando aspectos 

relacionados aos participantes dos subprojetos, como por exemplo, número de 

bolsistas, número de escolas, entre outros, bem como as trajetórias formativas dos 

coordenadores que elaboraram os subprojetos.  

No próximo subitem são sistematizadas as ações descritas nos subprojetos e 

a análise visando caracteriza-las enquanto ações de ensino, de pesquisa e/ou de 

extensão.  

Na sequência do capítulo busca-se descrever a partir de quais bases teóricas 

os subprojetos estiveram ancorados e suas possíveis contribuições para formação e 

profissionalização docente a partir das categorias e subcategorias vinculadas.  

No subitem referente às práticas pedagógicas desenvolvidas e analisadas a 

partir dos relatórios e das entrevistas, mostra-se um quadro síntese em que são 

descritas as muitas experiências desenvolvidas, bem como os locais em que foram 

desenvolvidas, escolas, universidade, eventos. Logo busca-se interpretar os tipos de 

saberes docentes que essas práticas promoveram para a formação inicial dos 

envolvidos no programa. 

Mostra-se ainda os impactos das ações desenvolvidas para a formação inicial 

de professores; para os cursos de licenciatura evolvidos; para as escolas e para a 

pós-graduação.  

Por fim, na última parte desse capítulo, analisa-se o quanto os subprojetos do 

Pibid aqui analisados estiveram orientados pelos princípios propostos para o 

programa nacional, que são em número de quatro.  
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4.1. DADOS GERAIS DOS SUBPROJETOS E TRAJETÓRIAS FORMATIVAS DOS 

COORDENADORES DE SUBPROJETOS PIBID ANALISADOS. 

  

Nessa primeira parte da análise o intuito foi traçar um panorama geral de 

como estavam organizados os subprojetos, já que cada coordenador tinha a opção, 

dentro dos critérios contidos no edital, de escolher qual o número de bolsas de ID, 

de Supervisão e de Coordenação iria contemplar. Além disso, também poderia optar 

por qual (is) nível (is) de ensino abranger e quais modalidades de ensino.  

Além disso, também se considerou importante traçar um perfil das trajetórias 

formativas dos coordenadores de subprojetos, já que esses coordenadores foram 

responsáveis por determinar as opções teóricas contidas em seus subprojetos, a 

partir das quais, desdobraram-se todas as ações e atividades desenvolvidas durante 

todo o processo de desenvolvimento do subprojeto nesse edital. A ordem de 

apresentação dos subprojetos a partir dos códigos utilizados na análise não é a 

mesma descrita na página 124, em que são enumeradas as IES participantes da 

pesquisa.  

Na Tabela 5, apresentam-se dados gerais dos oito subprojetos como: o 

número de bolsas de iniciação à docência (ID), o número de bolsas de supervisão, o 

número de coordenadores de área, os níveis de ensino abrangidos pelo subprojeto, 

que, conforme proposto no formulário da CAPES, poderão abranger três níveis: 

ensino fundamental; ensino médio e educação infantil. Por fim, apontam-se as 

modalidades de ensino passíveis de serem abrangidas pelos subprojetos, a saber: a 

educação regular; a educação profissional técnica de nível médio; a Educação de 

Jovens e Adultos - EJA; a educação especial; a educação do campo e a educação 

quilombola. Calculou-se, ainda, a distribuição do número de alunos ID por 

supervisor, por coordenador e por escola.  
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Tabela 5 - Dados gerais dos subprojetos do Pibid - Ciências Biológicas 

 
 Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 

Nº de bolsas ID 41 24 22 - 24 32 60 22 

Nº de bolsas de supervisão 08 04 04 - 04 04 09 02 

Nº de bolsas de coord. de área 03 02 02 01 02 02 03 02 

Nº de escolas participantes  02 03 04 - 04 03 06 02 

Nº de alunos ID por supervisor 5 6 5.5 - 6 8 6.6 11 

Nº de alunos ID por coordenador 13.6 12 11 - 12 16 20 11 

Nº de alunos ID por escola 20.5 8 5.5 - 6 10.6 10 11 

Níveis de ensino 
abrangidos 

Ens. Fundamental X X X - X X X - 

Ens. Médio X X X - X X X X 

Ed. Infantil - - - - - - - - 

Modalidades de 
ensino 

abrangidas pelo 
subprojeto 

Ed. Regular X X X - X X X X 

Ed. Profissional 
Técnica de Nível 
Médio 

- X - - - - - - 

EJA - - - - X - X - 

Ed. Especial - - - - - - - - 

Ed. Escolar Indígena - - - - - - - - 

Ed. do Campo - - - - - - - - 

Ed. Quilombola - - - - - - - - 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa sistematizados dos subprojetos. 

 

A partir do edital 61/2013 Pibid/CAPES foi determinado que um supervisor da 

escola deveria ter, no mínimo, cinco bolsistas de iniciação à docência (ID) e, no 

máximo, dez. Além disso, cada coordenador de área poderia contemplar, no mínimo, 

cinco e, no máximo, vinte alunos de ID.  

Na análise dos documentos, que possibilitaram a elaboração da tabela acima 

exposta, pode-se verificar, por exemplo, que no Sp1, pelo fato de conter 41 alunos 

de ID, o número de coordenadores de área teria que ser três, já que o número 

máximo de alunos de ID por coordenador era 20 alunos, passando um aluno do 

limite máximo, já se contemplou mais um coordenador. Isso totaliza, portanto, nesse 

subprojeto, três coordenadores de área. Nesse caso, apesar do elevado número de 

bolsistas e supervisores (oito), somente duas escolas estão contempladas nesse 

subprojeto. Isso pode ser considerado um número baixo, já que uma superlotação 

de alunos de ID nessas duas escolas é passível de ocorrer.  

Isso traz algumas implicações negativas, na perspectiva que se defende, pois 

o espaço físico da maioria das escolas públicas, como se sabe, é bastante limitado, 

não comportando tantos alunos que lhe são “externos”.  

A escola não conta com esses alunos na sua estrutura física normal e terá 

que incorporá-los aos seus espaços, que já são restritos. Por consequência, haverá 
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uma chance maior de que o planejamento e o desenvolvimento das ações 

projetadas possam ser prejudicados por falta de espaços para seu desenvolvimento. 

O que, por consequência, prejudica, também, de certa forma, a formação inicial 

desses alunos de iniciação à docência, pois não lhes é oportunizada uma condição 

de trabalho, minimamente, exequível.  

Outro aspecto interessante de analisar, relaciona-se ao IDEB das escolas 

participantes do Pibid, sendo que, segundo a portaria Nº. 096/2013, é recomendável 

que o Pibid se desenvolva em escolas cujo IDEB tenha índice abaixo da média 

nacional. Esse aspecto é importante já que o Pibid pode contribuir para promover 

impactos positivos nesses índices, promovendo sua elevação. Não significando, por 

outro lado, que o Pibid não possa trazer impactos igualmente positivos para escolas 

cujo IDEB encontre-se na média nacional.    

Outro subprojeto que conta com um número elevado de bolsistas é o Sp7, 

contatando com 60 alunos de ID. No entanto, nesse há um número maior de escolas 

participantes, no total são seis escolas, ficando, desse modo, mais equilibrada a 

distribuição dos bolsistas de iniciação à docência nas escolas. Isso diminui a 

possibilidade de haver uma sobrecarga nas mesmas. 

Os demais subprojetos (Sp2, Sp3, Sp5, Sp6) contemplaram um número de 

bolsistas de ID entre 22 e 32 alunos, distribuídos em média, entre seis a oito alunos 

por supervisor. Somente um subprojeto, o Sp8, ultrapassa o número máximo de 

bolsistas ID por supervisor, sendo que, ao contemplar 22 alunos distribuídos entre 

dois supervisores, caberia 11 alunos para cada supervisor. Em um dos subprojetos, 

o Sp4, não foi possível identificar alguns dados contidos na tabela, já que esses 

dados não estavam disponíveis no subprojeto enviado.  

Considera-se que uma média de 6 alunos de ID por supervisor (que é o que 

ocorre na maioria dos subprojetos analisados) é uma média razoável, pois, quanto 

menor o número de alunos ID que um supervisor tiver para se dedicar, tanto melhor, 

já que os supervisores já contam com uma sobrecarga de trabalho intensa na sua 

rotina de trabalho na escola, sendo o Pibid uma atividade a mais que eles têm para 

“dar conta”.  

Além disso, imaginamos que, quanto menor o número de alunos por 

supervisor, maior será o tempo de dedicação que ele poderá mobilizar para cada 

aluno, tanto para sua orientação, como para supervisionar as atividades 
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desenvolvidas pelos alunos de ID na escola. Em consequência, há um ganho em 

termos de qualidade do trabalho desenvolvido.  

Quanto ao número de bolsistas ID por coordenador de área subprojeto, a 

portaria nº. 096/2013, em seu art. 31 que, por sua vez, é considerada no edital nº. 

061/2013, determina que cada coordenador de área deverá orientar, no mínimo, 

cinco e, no máximo, 20 alunos de ID.  

Assim como na análise anterior, considera-se que quanto menor o número de 

bolsistas ID por coordenador, tanto melhor essa tarefa se efetuará, pois os 

professores das IES, assim como os supervisores, já são detentores de muitas 

obrigações institucionais que precisam cumprir. Adiciona-se a essa situação o fato 

de os professores universitários têm a tarefa de levar a cabo tanto as atividades de 

ensino, como da pesquisa, como da extensão, fora as administrativas, que são 

muitas. Desse modo, o Pibid é uma atividade a mais que precisam incluir no seu 

plano de trabalho.  

Em adição, considera-se vinte, como o número máximo, uma quantidade 

muito excessiva de alunos ID que o coordenador deverá orientar. Considera-se, 

assim, que o número máximo de bolsistas ID por coordenador deveria ser dez, 

sendo que nos subprojetos analisados a média foi de 13.6 alunos de ID por 

coordenador.  

Quanto aos níveis de ensino abrangido pelos subprojetos, vê-se que se 

propuseram a atuar no ensino médio e, ainda, que a maioria (seis subprojetos), 

também se propôs a atuar no ensino fundamental. A atuação nesses dois níveis de 

ensino é possível, já que o curso de Ciências Biológicas possibilita a atuação de 

seus egressos nesses dois níveis de ensino, atuando com a disciplina de Ciências 

no ensino fundamental e com a disciplina de Biologia no ensino médio. 

Quanto às modalidades de ensino abrangidas, todos atuaram na educação 

regular. O Sp2, além da educação regular atuou, também, na educação profissional 

técnica de nível médio e dois subprojetos, o Sp5 e Sp7, atuaram também na EJA. 

Proporcionar aos estudantes de licenciatura a possiblidade de atuação em diferentes 

modalidades de ensino é desejável, pois, desse modo, há uma diversidade maior de 

contextos e público com que aprendem a lidar, considerando a especificidade de 

cada um. 

Outro dado que se julgou importante pontuar foi a trajetória formativa e 
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profissional dos coordenadores de subprojeto, já que essas trajetórias dizem muito 

sobre sua forma de pensamento e, consequentemente, sobre o modo como 

conduzem as ações propostas para o desenvolvimento das atividades nos 

subprojetos. Essas informações foram coletadas dos Curriculum Vitae desses 

professores que estão disponíveis na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Pesquisa e Desenvolvimento Científico (CNPq), no endereço eletrônico: 

http://lattes.cnpq.br/. (Quadro 7). 
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Sp1Co1 --- X X --- --- --- X X X --- --- --- --- --- --- X X 
Sp1Co2 --- --- --- X --- --- --- X X --- --- --- --- X  X X 
Sp1Co3 --- X X --- --- --- --- X X --- --- --- X X --- X X 
Sp2Co1 X --- --- X --- X X X X X --- --- --- X --- X X 
Sp2Co2 --- --- --- X --- X X X X X --- --- --- X --- X X 
Sp3Co1 X --- X --- X --- X --- X X --- X X --- X X --- 
Sp3Co2 --- --- X --- X --- X --- X --- --- X X --- X X X 
Sp4Co1 --- --- --- X X X --- X --- --- --- --- X X --- X X 
Sp5Co1 --- --- --- X --- X X X X X --- X --- X --- X X 
Sp5Co2 --- --- --- X --- X X X X X --- --- --- X --- X X 
Sp6Co1 --- --- --- X --- X X --- --- --- --- X X X X X X 
Sp6Co2 --- --- --- X --- X X X X --- --- --- X X --- X X 
Sp7Co1 X --- X --- X --- X X X --- --- X X --- X X X 
Sp7Co2 X X X --- X --- X --- X --- --- X X X X X --- 
Sp7Co3 X X --- X X --- X X X --- --- --- --- --- X X X 
Sp8Co1 X X X --- X --- X X --- --- --- X X --- X X X 
Sp8Co2 --- --- X --- X --- X X X --- --- --- X --- --- X --- 

Quadro 7 - Perfil profissional dos coordenadores de subprojetos do Pibid - Ciências Biológicas 
Fonte: Adaptado de Dutra (2010) e dados da pesquisa (2016; 2017). 

 

1 Espaços como: cursos pré-vestibular; cursos de idiomas; institutos de pesquisa. 

2 ACDR- Área Científica Disciplinar de Referência 

 

Para a caracterização das trajetórias formativas dos coordenadores de área, 

levou-se em conta os seguintes aspectos, considerados por Dutra (2010):  

- A formação acadêmica dos coordenadores de área em nível de pós-

http://lattes.cnpq.br/
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graduação, com o intuito de verificar se o investimento formativo está relacionado à 

área de Educação, ou seja, relacionada ao ensino da matéria escolar Ciências ou 

Biologia, ou à Área Científica disciplinar de referência (ACDR), por exemplo, 

Microbiologia, Zoologia, Genética.  

- Os espaços de atuação profissional dos coordenadores de área, bem como 

as funções desenvolvidas nesses espaços. Esses poderiam ser, por exemplo, em 

Instituição de Ensino Superior (IES), ou como professores de disciplinas voltadas 

para a área Educacional ou disciplinas voltadas para a Área Científica disciplinar de 

referência. Além disso, compreender o quanto possuem experiência voltada para a 

educação básica, ao verificar sua atuação nas Escolas de Educação básica (EEB).  

- A participação em projetos de pesquisa, podendo estar relacionadas em 

temáticas relacionadas à Educação (Formação de professores ou Ensino) ou 

relacionadas à Área Científica disciplinar de referência. 

- A sua produção bibliográfica, do mesmo modo que na participação em 

projetos de pesquisa, podendo se relacionar à Educação ou à Área Científica 

disciplinar de referência. 

Na análise das trajetórias formativas dos coordenadores de área constatou-se 

que em relação a sua formação acadêmica: 

No Sp1, dois professores possuem processos formativos (Especialização e 

Mestrado) na Área de Educação e um professor apresenta processos formativos 

(Mestrado) em sua Área Científica disciplinar de referência. Nenhum dos professores 

do Sp1 possui doutorado até o momento do envio do subprojeto.  

No Sp2, os dois professores possuem mestrado e doutorado na Área 

Científica disciplinar de referência, sendo que um dos professores possui ainda 

especialização na área de Educação. 

No Sp3, o investimento formativo dos dois professores está relacionado à 

Área Educacional, mais especificamente, ao Ensino de Ciências, seja em cursos de 

especialização, mestrado ou doutorado.  

No Sp4, o investimento formativo do coordenador está relacionado à ACDR 

durante seu mestrado, mas, durante o seu doutorado, o mesmo consegue integrar a 

área formativa de referência e a área de ensino de Biologia.  

No Sp5 e no Sp6, os professores coordenadores possuem mestrado e 

doutorado na ACDR.  
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No Sp7 os três coordenadores possuem doutorado na área de educação, 

mais especificamente na área de Ensino de Ciências, sendo que dois possuem 

mestrado na área educativa e um na ACDR. Todos possuem especialização na área 

de educação e dois também na ACDR. 

No Sp8 os dois professores possuem mestrado e doutorado na área 

educacional e um dos professores possui, ainda, especialização na área 

educacional e, também, na ACDR.  

Quanto aos espaços de atuação profissional, percebe-se que:  

No Sp1, os três coordenadores de área possuem atuação em EEB, sendo 

responsáveis por disciplinas de Biologia (no ensino médio) ou Ciências (no ensino 

fundamental). Um deles ainda possui atuação na Educação Infantil. Quanto a sua 

atuação nas IES, está mais voltada para as Áreas Científicas disciplinares de 

referência. Sendo que somente um dos coordenadores possui atuação na área 

Educacional.  

No Sp2, os dois professores atuaram em EEB, sendo que um deles, além da 

atuação em disciplinas, também atuou como coordenador pedagógico do ensino 

médio e como diretor educacional na respectiva EEB. Na IES, os dois 

coordenadores atuaram tanto na área educacional, como na ACDR. Sendo que a 

atuação na ACDR é bem mais volumosa em termos quantitativos se comparada à 

área educacional. Além disso, os dois também atuaram em laboratórios de pesquisa, 

desenvolvendo atividades experimentais na ACDR. 

No Sp3, os dois professores atuaram na educação básica, como professores 

de Ciências e/ou Biologia. Além disso, na IES, os dois atuam na área de Ensino de 

Ciências. Um deles ainda atuou em laboratório de análises clínicas, como estagiário.  

No Sp4, o professor não atuou em escolas de educação básica e sua atuação 

na IES está relacionada a disciplinas da ACDR.  

No Sp5, ambos coordenadores atuaram em EEB, como professores nas 

disciplinas de Ciências e/ou Biologia. Ambos atuam na IES tanto na ACDR como na 

área de Ensino. 

No Sp6, ambos coordenadores atuam na IES, ministrando disciplinas na área 

educacional, sendo que um dos coordenadores também ministrou disciplinas na 

ACDR e atuou, ainda, em escola de educação básica. 

No Sp7, todos os coordenadores têm experiência com atuação nas disciplinas 
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de Ciências e/ou Biologia na educação básica. Quanto à atuação na IES, todos 

atuam na área de Ensino de Ciências e dois também atuaram na ACDR. 

No sp8, os dois coordenadores atuam ou atuaram na IES, ministrando tanto 

disciplinas relacionadas à educação como à ACDR. Um dos coordenadores atuou 

em escola de educação básica, ministrando disciplina de Ciências e/ou Biologia. 

Quanto às temáticas pesquisadas por esses coordenadores, percebe-se 

que:  

No Sp1, um deles não se envolveu em projetos de pesquisa, outro atuou em 

projeto de pesquisa relacionada à área de conhecimento referente à sua formação 

inicial (Ciências Biológicas) e o outro coordenador se envolveu tanto em pesquisas 

de sua área de formação inicial como na área de Ensino. Nenhum deles 

desenvolveu pesquisa na área de Formação de Professores. 

No Sp2, os dois professores se envolveram em projetos de pesquisa relativos 

somente à área Científica Disciplinar de Referência. 

No Sp3, os dois professores desenvolvem projetos de pesquisa relacionados 

ao Ensino de Ciências e à Formação de Professores.  

No Sp4, as temáticas desenvolvidas em projetos de pesquisa pelo professor, 

estão relacionadas tanto ao ensino como à ACDR. 

No Sp5, ambos professores desenvolvem projetos de pesquisa na ACDR e, 

um dos professores, também apresenta projetos vinculados à área de formação de 

professores.  

No Sp6, os dois coordenadores desenvolvem projetos de pesquisa tanto 

relacionados ao ensino, como relacionados à ACDR. Um dos coordenadores 

desenvolve projeto de pesquisa na área de formação de professores.  

No Sp7, não foi possível identificar a atuação de um dos professores acerca 

dos projetos de pesquisa que desenvolve, pois não foi informado no seu lattes. Os 

outros dois atuam em projetos de pesquisa tanto no ensino como também na 

formação de professores. E um deles, ainda, contemplava projetos de pesquisa na 

ACDR. 

No Sp8, as pesquisas desenvolvidas pelos coordenadores se relacionam ao 

Ensino de Ciências e um deles desenvolve pesquisas relacionadas à área de 

formação de professores também. 

Quanto à produção bibliográfica dos coordenadores, verifica-se que:  
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No Sp1, todos possuem produção bibliográfica tanto na Área de Ensino como 

nas suas Áreas de conhecimento da formação inicial que é Ciências Biológicas.  

No Sp2, ambos possuem produção bibliográfica na Área Científica Disciplinar 

de Referência, bem como produção relacionada à Área de Ensino; ressaltando-se 

que ambos desenvolvem atividades de extensão relacionadas ao Ensino de 

Biologia. Assim como os coordenadores do Sp1, nenhum possui produção na área 

de formação de professores.  

No Sp3, a produção bibliográfica dos professores está relacionada ao Ensino 

e à formação de professores, sendo que um dos professores também possui 

algumas publicações na ACDR. 

No Sp4, há produção bibliográfica tanto no ensino como na ACDR.  

No Sp5, a produção bibliográfica se desenvolve, por parte dos dois 

professores, tanto na ACDR como na área de Ensino.  

No Sp6, a produção bibliográfica de ambos coordenadores se dá tanto na 

área de ensino como na ACDR. Um deles possui ainda produção bibliográfica na 

área de formação de professores. 

No Sp7, os três coordenadores possuem produção na área de ensino e 

também na área de formação de professores. Dois deles também apresentam 

produção na ACDR. 

No Sp8, um dos coordenadores apresenta produção bibliográfica nas três 

temáticas relacionadas, enquanto o outro apresenta produção na área de ensino. 

Verifica-se que todos os coordenadores cumpriram as exigências da portaria 

Nº. 096/2013, de uma forma ou de outra. Em especial no que se refere ao inciso VI 

que determina que o coordenador de área deverá possuir experiência na formação 

de professores ou na execução de projetos de ensino, inclusive, todos com 

produção na área de ensino e alguns na área de formação de professores (alínea e).  

De posse dessas informações relevantes, na sequência, passa-se a examinar 

as ações planejadas nesses subprojetos, com as atividades a elas vinculadas.  
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4.2. AÇÕES PROPOSTAS NOS SUBPROJETOS E TIPO DE ATIVIDADES 

PRIVILEGIADAS 

 

Outro ponto analisado nos subprojetos diz respeito às ações propostas em 

cada subprojeto, já que foi a partir das ações descritas nos subprojetos que se dava 

o desenvolvimento das atividades nas EEB. Para tanto, sistematizou-se as ações 

propostas e desenvolvidas por subprojeto, conforme exposto no Quadro 8. 

 

 Ações propostas nos subprojetos 

Sp1 
1- Conhecimento da estrutura e funcionamento da escola. 
2- Desenvolvimento de aulas de reforço escolar. 
3- Produção de materiais e recursos de ensino. 
4- Desenvolvimento de projetos disciplinares. 
5- Revitalização do laboratório de Ciências e Biologia, reparação e construção de 
materiais didáticos e execução de aulas práticas. 
6- Reuniões do grupo de estudos. 
7- Redação de relatórios e participação em reuniões. 
8- Participação e divulgação do conhecimento adquirido durante o Pibid em eventos 
científicos. 
9- Participação dos bolsistas, supervisores e coordenadores de área nas ações previstas 
no projeto institucional do Pibid. 

Sp2 
Ações formativas: 
1- Apresentação e organização da 
proposta. 
2- Formação pedagógica. 
3- Incentivo à participação em eventos 
técnico-científicos. 
4- Cine Ciências. 
5- Ciências e Cultura. 
6- Organização e produção de palestras. 
7- Oficinas de informação e prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis. 
8- Orientação profissional. 
9- Aprendizagem e mídias. 
10- Gêneros acadêmicos: o 
desenvolvimento de capacidades 
necessárias para produção de textos na 
universidade. 
11- Curso de redação científica. 
12- Participação em eventos científicos. 
13- Produção e publicação de trabalhos 
científicos. 

Ações profissionais:  
1- Formação de professores de Biologia. 
2- Oficina de Biologia - feira de 
conhecimento. 
3- Reconhecimento e funcionamento da 
infraestrutura escolar. 
4- Prática de ensino. 
5- Ciência experimental. 
6- Educação ambiental. 
7- Bioquímica em foco. 
8- Espécies arbóreas do pátio escolar como 
recurso didático. 
9- Jardim sensorial. 
10- Monitoria de ensino. 
11- Reuniões quinzenais para gestão do 
subprojeto Biologia. 
12- Oficinas de biodiversidade animal. 
13- Produção de material didático. 
14- Preparação dos alunos do ensino 
médio para o ENEM e vestibulares. 

Sp3 
1- Divulgação dos resultados e materiais didáticos produzidos.  
2- Divulgação do subprojeto Biologia para os licenciados. 
3- Apresentação do subprojeto Biologia às escolas participantes. 
4- Inserção dos bolsistas de iniciação à docência nas escolas. 
5- Implementação do grupo de estudos. 
6- Levantamento de temáticas de CTS. 
7- Elaboração de material didático.  
8- Elaboração de relatórios. 
9- Desenvolvimento de atividades de docência. 
10- Desenvolvimento de oficina de leitura, escrita e oral da língua portuguesa. 
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11- Participação em eventos relacionados à docência. 
12- Acompanhamento e avaliação dos bolsistas de ID. 
13- Acompanhamento de egressos. 
14- Realização de seminários com outras licenciaturas. 
15- Reconhecimento do contexto escolar. 
 

Sp4 
1- Despertar o interesse pela ação diferente da cotidiana no processo de ensino-
aprendizagem. 
2- Contextualizar a ciência dentro do cotidiano dos alunos. 
3- Desenvolver o espírito de investigação científica nos alunos e licenciandos/professores. 
4- Capacitar os alunos a apresentarem os conhecimentos de forma científica. 
5- Incentivar a ação cooperativa na resolução de problemas. 
6- Proporcionar alternativas pedagógicas na formação dos licenciandos. 
 

Sp5 
1- Diagnóstico sócio educacional. 
2- Planejamento para a intervenção na escola. 
3- Ação na escola. 
4- Acompanhamento da equipe e avaliação. 
Demais ações previstas: 
5- Seleção de bolsistas. 
6- Seleção de professores supervisores. 
Outras atividades e socialização: 
7- Seminário Pibid. 
8- Eventos Científicos. 
9- Publicações. 
10- Tecnologias de informação e comunicação/ TICs. 
 

Sp6 
1- Investigação diagnóstica da realidade escolar. 
2- Organização de grupo de estudos, debates e reflexões. 
3- Organização de sequências didáticas. 
4- Elaboração de recursos didático-pedagógicos. 
5- Intervenção pedagógica. 
6- Desenvolvimento de atividades extraclasse. 
7- Realização e participação de eventos científicos e culturais. 
8- Produção de blog e grupo facebook. 
9- Produção de artigos e livro. 
 

Sp7 
1- Sistematização e Registro das Atividades em Portfólio. 
2- Contato Inicial com o Contexto Educacional. 
3- Oportunidade de Debate e Reflexão. 
4- Reflexão sobre a Relação entre Educação, Diversidade e Inclusão social. 
5- Elaboração e Aplicação de Instrumentos. 
6- Objetos Educacionais. 
7- Reflexões na Formação Inicial. 
 
 

Sp8 
Ação 1: Diagnóstico das condições gerais do município: 
Etapa 1a- Diagnóstico junto ao IBGE e prefeitura; 
Etapa 2a- Contato com a comunidade escolar. 
Ação 2: Caracterização das escolas e do trabalho com educação científica: 
Etapa 1- Levantamento nas escolas e contato com os professores; 
Etapa 2- Construindo estratégias; 
Etapa 3- Aplicação de estratégias. 

Quadro 8 - Ações propostas nos subprojetos do Pibid analisados. 
Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa sistematizados a partir dos subprojetos. 
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Verificou-se uma diversidade de ações propostas nos subprojetos. Essas 

ações procuram descrever a forma e a sequência em que se dá o desenvolvimento 

do subprojeto nos diferentes momentos de sua realização, como também, em alguns 

casos, pontuar ações específicas de modo a contemplar a base teórica adotada, 

como, por exemplo, no Sp3 e no Sp5, em que se verificam ações relativas à 

perspectiva CTS e à pesquisa-ação, respectivamente. Além disso, há a 

preocupação, na maioria dos subprojetos, de demonstrar, em algumas das ações 

descritas, a necessidade de divulgação dos resultados por meio de publicações e 

participações em eventos científicos. 

Optou-se por descrever, no Quadro 8, as ações na mesma sequência como 

foram apresentadas no formulário proposto para a CAPES, de modo a não perder a 

sua organicidade. Isso posto, verifica-se que, na descrição de cada ação, existe, em 

alguns casos, uma sequência lógica e metodológica de passos a serem 

desenvolvidos.  

Durante a análise das ações dos subprojetos verificou-se que existiam ações 

que ora estavam mais voltadas para o ensino, ora para a extensão e ora para a 

pesquisa. Na sequência, descreve-se a forma como isso apareceu em cada um dos 

subprojetos analisados.  

 

 

4.2.1. Atividades Típicas de Ensino nos Subprojetos Analisados 

 

No Sp1, as ações se iniciam no reconhecimento da realidade escolar (ação 

1), que é muito importante na formação inicial de professores, o conhecimento da 

realidade onde irão atuar a partir da perspectiva dos sujeitos que lá estão. Por tanto, 

pela ação posta, busca-se um olhar imerso nesse contexto. Essa visão é 

compartilhada por autores como Pimenta (2009); Tardif (2002). Considera-se essa 

ação proposta bastante parecida a uma das etapas do estágio supervisionado nos 

cursos de licenciatura, nos quais os acadêmicos devem fazer o reconhecimento da 

realidade escolar. No entanto, no Pibid essa imersão na realidade escolar se dá em 

um tempo bem maior, já que os acadêmicos devem cumprir as atividades do Pibid, 

tendo para isso que disponibilizar, no mínimo, de 32 horas mensais. (BRASIL, 

2013e).  
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As ações de número 2, 3, 4 e 5 também são atividades típicas de ensino, as 

quais ocorrem desde a produção de materiais didáticos até a revitalização de 

laboratórios das escolas que, de modo geral, quase sempre são muito defasados em 

termos de propostas de atividades experimentais, bem como de materiais 

laboratoriais como reagentes e vidrarias. Essas atividades muito contribuem para a 

formação inicial dos professores de Ciências e Biologia, principalmente em se 

tratando de um programa que pode ser considerado um programa de ensino. 

Portanto, deve-se priorizar nele atividades de ensino. 

As ações 6 e 7 são atividades importantes para promover uma formação 

pautada em uma perspectiva que leve à pesquisa da prática pedagógica pelo 

professor em formação inicial, já que, teoricamente – nas reuniões dos grupos – 

poderão ocorrer reflexões sobre as práticas desenvolvidas. No entanto, na descrição 

dessa ação, no Sp1, a perspectiva parecer ser mais voltada para o estudo de 

conteúdos curriculares. Também é proposta a avaliação das atividades do 

subprojeto, não transparecendo, no Sp1, se haverá alguma proposta de atividade 

reflexiva sobre as práticas desenvolvidas.  

Assim como no Sp1 no Sp2, também são descritas ações de ensino 

tipicamente desenvolvidas no estágio supervisionado (ações 3 e 4 do subitem ações 

profissionais), quando os alunos fazem o reconhecimento da estrutura escolar e 

desenvolvem participação em aulas dos professores supervisores da escola de 

educação básica.  

As demais ações propostas no subitem ‘ações profissionais’ e as ações 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 do subitem ‘ações formativas’, nesse subprojeto também podem ser 

consideradas ações de ensino. No caso desse subprojeto, a maior parte das ações 

de ensino descreve um determinado tipo de material e/ou recurso didático, de forma 

bastante esparsa, não apresentando uma organicidade e nem uma linha teórica 

condutora no desenvolvimento desses materiais. De qualquer modo, considera-se 

importante que os Pibidianos aprendam a desenvolver materiais didáticos variados 

no contexto escolar, os quais conferem conteúdos procedimentais variados aos 

alunos em formação inicial, ampliando seu leque de possiblidades de ensino. 

No Sp3, as ações de ensino podem ser observadas no detalhamento das 

ações 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 15. Nesse subprojeto há a preocupação de levantar as 

expectativas e anseios das escolas, pois fica claro, pela ação 15, que se dará uma 



158 
 

 

continuidade de atuação nesse contexto, significando que o subprojeto já vinha se 

desenvolvendo anteriormente.  

Nas ações de ensino, em especial a ação 6, fica clara a perspectiva teórica 

que baliza as ações desse subprojeto, já que é descrito que as temáticas usadas 

para desenvolver os planejamentos de ensino deverão contribuir para o 

entendimento das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade.  

Outra ação a ser destacada é a ação 5, que objetiva implementar um grupo 

de estudos, com todos os envolvidos, para promover uma reflexão orientada das 

práticas pedagógicas desenvolvidas, tendo a preocupação de que essa reflexão seja 

balizada, teoricamente, pelo estudo sistemático da literatura especializada, a partir 

do olhar das práticas desenvolvidas.  

No Sp4, todas as ações descritas são ações típicas de ensino. A proposta de 

desenvolvimento das ações se dá a partir do delineamento de atividades 

experimentais (aulas práticas) e jogos de RPG (Role-Playing Game). 

No Sp5, as ações 1, 2, 3 e 4, são ações de ensino, que estão balizadas pelos 

fundamentos teóricos da pesquisa-ação, segundo descrevem os coordenadores no 

subprojeto. Portanto, tem-se aí, como pano de fundo, a pesquisa educacional 

fundamentando o Ensino de Ciências e promovendo uma experiência docente aos 

bolsistas de iniciação à docência, pelo que é indicado no subprojeto. Isso vincula o 

Ensino de Ciências à pesquisa em Ensino de Ciências, a partir de sua prática 

pedagógica. 

No Sp6, as ações 1, 4, 5 são ações de ensino, que podem ser consideradas 

mais habituais em cursos de licenciatura como, por exemplo, a questão da 

ambientação na escola, presente na ação 1, assim como a intervenção pedagógica, 

descrita na ação 5.  

Já as ações 2, 3, 6 e 8 também são consideradas ações de ensino. Porém, a 

perspectiva posta para seu desenvolvimento, dá-se a partir de perspectivas teóricas 

que ficam bem claras na descrição da ação e que estão configuradas a partir 

preceitos presentes nas pesquisas relacionadas ao e à formação de professores. 

Isso corre, por exemplo, na ação 2, que propõe a organização de grupo de estudos 

e debates a partir de uma perspectiva reflexiva por meio da socialização de saberes 

produzidos no grupo, bem como “discussões de aportes teóricos e metodológicos 

sobre o processo de ensino e aprendizagem de Ciências e Biologia” (p.3, Sp6). 
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Verifica-se aqui a importância dada aos saberes docentes produzidos, ou seja, a 

necessidade de explicitar quais são esses saberes entre os alunos em formação 

inicial e refletir sobre sua importância no processo de ensino e de aprendizagem.  

Esse tipo de reflexão intencional, se bem orientada pode promover a 

problematização dos resultados obtidos com o suporte da teoria. E se qualifica como 

uma possibilidade para formar professores a partir de uma perspectiva que leve à 

sua profissionalização docente, já que serão conhecedores desse importante 

instrumento e saberão lidar com situações parecidas em outras situações de ensino, 

conforme orientam autores como Pimenta e Ghedin (2002); Schön (2000); Pimenta 

(2002). 

No Sp7, considerou-se que todas as ações descritas se configuraram como 

ações de ensino.  

No Sp8, todas as ações elencadas são ações de ensino que apresentam 

certa organicidade na sua descrição. Além disso, transparece uma perspectiva de 

ensino mais democrática, já que é visível a preocupação em fazer o diagnóstico 

socioeconômico da realidade a ser trabalhada e desenvolver estratégias de ensino a 

partir desse diagnóstico inicial, bem como dos problemas apontados pelos 

professores, conforme se lê no subprojeto:  

 

[...] iniciará a ação conjunta com os professores (as) a partir dos problemas 
e interesses concretos apontados por eles (as), posteriormente será 
realizada análise da prática docente verificando a tomada de consciência 
sobre os modelos implícitos na mesma. (Sp8, p. 4).  

 

Vislumbrar esse tipo de perspectiva de ensino em um subprojeto pode ser 

considerado um avanço, já que, conforme pontua Freire (1981) a vocação ontológica 

do homem é ser sujeito e não objeto, então “só poderá desenvolvê-la na medida em 

que refletindo sobre suas condições espaço-temporais, introduz-se nelas, de 

maneira crítica.” (FREIRE,1981, p. 61). Ou seja, segundo Freire (1981), quanto mais 

o homem for levado a refletir sobre sua ‘situacionalidade’, mais terá o papel de 

sujeito com compromisso de sua realidade, podendo, até mesmo, intervir sobre essa 

mesma realidade, deixando de ser um simples espectador.  

Freire (1987), ressalta que a transformação da realidade objetiva não se dá 

pelo mero reconhecimento de uma realidade, sem que haja uma inserção crítica 

sobre a mesma. Segundo o autor, inserção crítica e ação são a mesma coisa.  
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Além disso, autores como Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004), mostram a 

importância de considerar a escola como espaço de conscientização para a 

democracia, pois, desse modo, possibilita-se a transformação da realidade 

educativa, superando práticas reprodutoras no contexto de sala de aula.  

Na sequência, propõe-se um olhar sobre as atividades de pesquisa nesses 

subprojetos. 

 

 

4.2.2. Atividades Típicas de Pesquisa nos Subprojetos Analisados 

  

No Sp1, as ações 8 e 9 podem ser consideradas atividades ligadas à 

pesquisa que são igualmente importantes na formação inicial do professor de 

Ciências e Biologia, mas, em geral, bem menos disponibilizadas, a não ser para uma 

minoria de alunos que fazem iniciação científica.  

Em se tratando de cursos de licenciatura, especialmente os noturnos, há 

menos espaço ainda para esse tipo de atividade, já que grande parte dos alunos são 

alunos trabalhadores durante o dia, tempo que poderiam dedicar a desenvolver 

algum tipo de pesquisa. Segundo Justina (2011), é muito relevante que se 

desenvolva a pesquisa como exercício didático e como um elemento a mais na 

construção da autonomia dos licenciandos. Segundo conclui a autora em sua tese, é 

importante reconhecer a importância de que “a formação do professor e pesquisador 

encontre, em sua formação inicial, um espaço curricular para a prática da pesquisa 

em todas as suas etapas de desenvolvimento.” (JUSTINA, 2011, p. 194).  

No Sp2, também há a preocupação de projetar ações que promovam a 

capacidade dos acadêmicos para desenvolverem atividades ligadas à pesquisa. 

Pode-se observar esse aspecto nas ações 3, 10, 11, 12 e 13 das ‘ações formativas’. 

Assim como nos demais subprojetos, no Sp3, em especial nas ações 11 e 14, 

encontram-se direcionamentos para o desenvolvimento de atividades de pesquisa 

com os acadêmicos de iniciação à docência.  

No Sp5, as ações descritas no subitem ‘outras atividades e socialização’ 

(ações 7, 8, 9 e 10), são atividades, tipicamente, ligadas à pesquisa, em que se 

prevê a participação dos bolsistas em eventos ligados à área de pesquisa em Ensino 

de Ciências e Biologia, bem como a publicação em periódicos científicos.   
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No Sp6, as ações 7 e 9, que são, respectivamente, realização e participação 

de eventos científicos e culturais e produção de artigos e livro, visam levar os 

bolsistas à introdução de atividades ligadas à pesquisa, já que propõem a 

participação dos mesmos em eventos bem como promover a capacidade de 

produção escrita em artigos e livro. Tudo isso promove a troca de experiências na 

comunidade científica e a divulgação dos resultados obtidos no projeto. 

O Pibid, como programa complementar na formação inicial dos professores – 

e os subprojetos participantes desse programa em análise – pode dar indícios de 

como programar atividades dessa natureza na formação inicial de professores, já 

que as práticas bem-sucedidas poderão servir de exemplo para serem incorporadas 

nas grades curriculares dos cursos de Ciências Biológicas. Entende-se que, apesar 

de o programa conter um caráter mais voltado ao ensino, a pesquisa acadêmica 

também deve ser parte integrante das atividades curriculares na formação inicial dos 

professores.  

Além disso, essa perspectiva posta a partir das ações propostas no Pibid, de 

produção de conhecimento pelos professores, significa uma ruptura com o modelo 

hegemônico de caráter aplicacionista, que também acaba por separar a teoria da 

prática. Esse modelo dualista e que foi – e que ainda é dominante na formação de 

professores – pode ser representado no diagrama (Figura 6) proposto por Cachapuz 

(2000): 

 

Figura 6 - Modelo dominante de articulação investigação/ensino (processo linear) 

 

Fonte: Cachapuz (2000). 

 

Segundo o autor, nesse modelo, que é o da racionalidade técnica, o 

investigador aparece como exclusivo produtor do conhecimento, os professores, 
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como agentes de mediação, vestem o papel de consumidores desses 

conhecimentos e têm a missão de levar à prática o conhecimento teórico produzido 

pelos pesquisadores. Uma alternativa mais promissora para articular a investigação, 

a formação e o ensino, prossegue o autor, seria representada pelo modelo não 

linear, conforme representado no diagrama mostrado na Figura 7:  

 

Figura 7 - Modelo circular de articulação investigação/ensino. 

 

Fonte: Cachapuz (2000). 

 

Nesse outro modelo, informação e conhecimento não se encontram, 

temporalmente e espacialmente, desligados. Sendo assim, temos que o modelo 

linear corresponderia a percursos de investigação "sobre" e "para" professores; e o 

modelo circular, corresponderia à investigação "com" e "por" professores, segundo 

explica Cachapuz (2000). Ao comparar os dois modelos, tem-se o seguinte esquema 

(Figura 8):  
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Figura 8 - Configuração organizativa dos perfis da  
investigação em Didática das Ciências. 

 

Fonte: Cachapuz (2000). 

 

Segundo Cachapuz (2000), as diferenças são centradas no próprio estatuto 

do professor no processo investigativo. Nas palavras do autor: 

 

[...] a diferença entre investigação "sobre" e "para" os professores reside no 
objecto de estudo já que, só no primeiro caso, é que o objecto de estudo 
são os professores. Ou seja, a investigação "para" professores é mais 
abrangente. Do mesmo modo, a diferença essencial entre investigação 
"com" e "por" professores é no seu grau de protagonismo e independência. 
Razão porque é em relação à última que o conceito de professor 
investigador do seu próprio ensino assume toda a sua pujança e 
fecundidade. (CACHAPUZ, 2000, p. 223). 

  

A partir desses perfis de investigação em Didática das Ciências a 

investigação “com” e “por” professores envolve uma maior formação teórica e 

profissional, bem como uma iniciação à pesquisa. O autor prossegue, dando 

exemplos de como essa iniciação está se dando no contexto da IES em que atua, a 

Universidade de Aveiro, em Portugal. Ao trazer-se essa análise para o contexto do 

Pibid, pode-se afirmar, a partir das ações propostas e também dos resultados 

advindos das práticas desenvolvidas nesse contexto, que esse programa tem um 

grande potencial para promover tal processo também com os professores envolvidos 

(tanto em formação inicial como os professores supervisores). Isso ocorre numa 

perspectiva de formação que se dá com base no modelo circular analisado pelo 

autor, já que – nos exemplos aqui descritos a partir das ações e práticas 
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desenvolvidas –, na maior parte dos casos – há a articulação com a investigação, 

com a formação e com o ensino. Nesse caso, a investigação envolve tanto o 

conceito de professor investigador (STHENHOUSE, 1991), como da 

investigação/pesquisa acadêmica, já que – nos casos aqui analisados, como iremos 

argumentar mais adiante – essas duas perspectivas ocorrem, também, de forma 

articulada.  

 

 

4.2.3. Atividades Típicas de Extensão nos Subprojetos Analisados 

  

Considera-se, ainda, que algumas ações dos subprojetos analisados também 

podem ser consideradas como atividades de extensão, haja vista que as atividades 

de extensão podem ser concebidas como complementares ao universo acadêmico. 

Desse modo, pode-se afirmar que se trata de um processo educativo, cultural e 

científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e que viabiliza a 

relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Por meio dessa relação 

é possível criar um diálogo com a sociedade, em especial com a escola, para que 

aconteça uma troca de saberes entre os professores, graduandos e a comunidade 

envolvida, propiciando aos acadêmicos conviver com a realidade social e com a 

prática profissional (JEZINE, 2004). 

A extensão contribui de forma mais ampla para uma transformação no 

processo pedagógico de ensino, democratizando e socializando o saber acadêmico 

e estabelecendo uma dinâmica de intercâmbio e participação da comunidade na 

vida universitária (SILVA, 2008). Uma das formas de permitir esse intercâmbio é 

propiciar à comunidade acadêmica a possibilidade de vivenciar a relação 

ensino/aprendizagem relacionada aos problemas da sociedade. Entendendo-se que 

no processo de aprendizagem “só aprende verdadeiramente aquele que se apropria 

do aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, por isto mesmo, 

reinventá-lo, aquele que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações 

existenciais concretas.” (FREIRE, 1983, p. 16).  

Segundo esclarece Freire (1983), a extensão assume uma visão crítica, não 

como um ato de “estender um conhecimento elaborado aos que ainda não o têm” 

(FREIRE, 1983, p. 17), mas como um processo em que, no máximo, mostra-se aos 



165 
 

 

indivíduos a presença dos conteúdos estendidos (sem revelar ou desvelar). 

Contudo, a captação desses só se estabelece nas relações dos indivíduos com o 

mundo concreto, através de sua ação sobre ele, ou seja, que “o homem é um ser da 

“práxis”, da ação e da reflexão.” (FREIRE, 1983, p. 17). 

Ao que transparece, todos os coordenadores dos subprojetos analisados 

conseguiram efetivar a articulação necessária entre ensino, pesquisa e extensão a 

partir das propostas contidas em seus subprojetos. Isso se dá já que, a partir da 

efetiva articulação entre as IES e as EEB, é possível proporcionar uma formação 

docente em regime de colaboração, onde todos se beneficiam, seja na promoção de 

uma formação inicial em um espaço privilegiado para a práxis docente, seja na 

formação continuada dos professores participantes que podem atualizar seus 

conhecimentos teórico-práticos, seja as escolas que também se beneficiam com a 

presença dos bolsistas e com a diversidade de atividades desenvolvidas, as 

universidades que balizam suas ações na licenciatura para atuação no contexto 

onde os egressos irão atuar, entre tantos outros aspectos.  

O que parece ocorrer no desenvolvimento dos subprojetos do Pibid é uma 

espécie de curricularização das atividades de extensão e de pesquisa, aliadas às 

atividades de ensino que já são, por sua natureza, parte inerente do currículo dos 

cursos. A diferença que se observa nessas propostas é, justamente, que as ações 

típicas de pesquisa e de extensão desenvolvidas nos subprojetos ocorrem lado a 

lado com as ações de ensino, não havendo um locus diferente para cada uma, 

esses segmentos, em muitos momentos, se diluem durante o desenvolvimento das 

ações propostas. Ao mesmo tempo em que o aluno está ensinando, na sequência já 

está refletindo e buscando referenciais para essa reflexão, já está pesquisando 

sobre sua prática de modo intencional e, ao sistematizar a escrita, tomando os 

cuidados teórico-metodológicos necessários, e divulgando entre a comunidade de 

pesquisadores resultados sobre suas práticas e suas reflexões.   

Por sua vez, essa perspectiva está em consonância com proposto no Plano 

Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2014-2024, que prevê, na meta 12.7, 

“assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a 

graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de grande pertinência social.” (BRASIL, 2014). Isso 

significa incorporar atividades de extensão às matrizes curriculares dos cursos de 
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graduação, reconhecendo a atividades de extensão e acrescento, ainda, as de 

pesquisa, como função acadêmica integrada ao currículo, sendo que os subprojetos 

do Pibid já dão indicativos e mostram exemplos de como isso pode ocorrer na 

prática.  

Essa perspectiva impõe uma ordem inversa no modelo vigente que, segundo 

Botomé29 (1996), citado por Imperatore et al. (2015), subordina as políticas de 

ensino e pesquisa às delimitações do “negócio educação” e marginaliza a extensão, 

conformando-a, ora a práticas assistencialistas, ora a um balcão de negócios 

universidade-empresas. Segundo os autores citados, a redefinição do currículo, a 

partir da extensão, que orienta a pesquisa e retroalimenta o ensino, mostra o seu 

reconhecimento como função acadêmica integrada ao currículo e pauta-se na 

universalização da extensão e/ou na extensionalização do currículo em consonância 

ao conceito de extensão defendido pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras, que menciona: 

 

Uma extensão que transpõe suas contradições históricas e polissemia e se 
reconfigura em programas e projetos para além de um canal de 
comunicação e legitimação de saberes hegemônicos ou mera prestação de 
serviços assistencialista, mas espaço de construção do conhecimento, 
portanto, processo dialógico, crítico, reflexivo, educativo, científico, 
interdisciplinar e emancipatório. (IMPERATORE et al., 2015, p. 2). 

 

As estratégias e ações previstas nos subprojetos possibilitam verificar que 

houve preocupação dos mentores em estabelecer a articulação entre as distintas 

áreas de atuação da universidade – ensino, pesquisa e extensão – na execução dos 

subprojetos voltados à área de Ciências Biológicas. Essa articulação, de certo modo 

também reflete as bases conceituais sobre as quais tais ações se encontram 

planejadas. Tais bases serão, pois, o tópico de discussão na sequência. 

 

 

                                            
 

29 BOTOMÉ, S. P. Pesquisa alienada e ensino alienante: o equívoco da extensão universitária. Petrópolis, RJ: 

Editora Vozes; São Carlos, SP: Editora da Universidade de São Carlos; Caxias do Sul, RS: Editora da 
Universidade de Caxias do Sul, 1996. 
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4.3. BASES CONCEITUAIS DA FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

NOS SUBPROJETOS DO PIBID - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

Para análise dos dados referentes ao primeiro objetivo específico, utilizaram-

se, como fontes de informação, os subprojetos do Pibid - Ciências Biológicas das 

IES públicas do Estado do Paraná. A análise dos subprojetos se deu a partir de 

algumas categorias e subcategorias que foram elaboradas a priori, tomando-se 

como base os autores que desenvolveram estudos acerca da profissionalização do 

ensino, bem como os princípios que levaram ao movimento pela profissionalização 

do ensino em nível internacional. Retoma-se, agora, as categorias de análise, que 

são:  

 

C1- Conhecimentos e estratégias profissionais docentes necessárias para 

solucionar situações problemáticas; 

C2- Bases da formação inicial de professores; 

C3- Relação do saber teórico com o saber prático; 

C4- Privilégio pela construção de que tipo (s) de saber (es) docentes. 

 

Para cada subprojeto são analisadas as unidades de registro e alocadas em 

categorias e subcategorias correspondentes, indicando-se, nas tabelas, a frequência 

de aparição das unidades de registro nos subprojetos, tanto a frequência absoluta 

(FA), como a frequência relativa (FR). Uma mesma unidade de registro pode ser 

utilizada para compor diferentes categorias e subcategorias.  

De modo a complementar os dados, a partir das frequências obtidas, são 

transcritos excertos retirados dos subprojetos que ilustram e exemplificam o 

entendimento da análise. Uma sistematização, contendo todas as unidades de 

registro utilizadas na análise dos subprojetos, bem como as categorias e 

subcategorias em que foram alocadas encontra-se no Apêndice C (p. 376).  
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4.3.1. Conhecimentos e Estratégias Profissionais Docentes Necessários para 

Solucionar Situações Problemáticas 

 

Nessa categoria de análise, identifica-se a proveniência dos conhecimentos e 

estratégias profissionais docentes necessários para solucionar situações 

problemáticas a partir do que foi privilegiado nas propostas dos subprojetos.  

As subcategorias propostas são de que esses conhecimentos e estratégias 

profissionais docentes podem ser provenientes de um conhecimento baseado 

unicamente na ciência aplicada (Subcategoria C1.1) ou provenientes de um 

conhecimento socialmente situado e localmente construído (Subcategoria C1.2). 

Pode ser, ainda, que o subprojeto não faça referência a esse aspecto (Subcategoria 

C1.3). Conforme se verifica na Tabela 6 exposta abaixo: 

 

Tabela 6 - Conhecimentos e estratégias profissionais docentes necessários para solucionar 
situações problemáticas 

 C1.1 Conhecimento baseado 
unicamente na ciência 
aplicada 

C1.2 Conhecimento 
socialmente situado e 
localmente construído 

C1.3 Não faz referência 
a esse aspecto 

Sp1 - 01 - 

Sp2 01 - - 

Sp3 - 01 - 

Sp4 - - 01 

Sp5 - 02 - 

Sp6 - 01 - 

Sp7 - 01 - 

Sp8 - 01 - 

FA  01 07 01 

FR (%) 11% 78% 11% 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da Pesquisa 2016 e 2017. 

 

 

A subcategoria conhecimento baseado unicamente na ciência aplicada 

pode ser detectada a partir do seguinte excerto em um dos subprojetos analisados:  

 

Os Pibidianos serão capacitados e auxiliarão os professores da xxxx e 
das escolas parceiras a pesquisar, elaborar e produzir materiais didáticos 
como: apostilas de aula prática, roteiros de estudo a partir de filmes e ou 
artigos e produção de slides utilizando-se diferentes programas como PPT, 
Prezi, Flash Power, entre outros. A finalidade é desenvolver a criatividade 
e contribuir para a melhoria das aulas no ensino superior e ou na 
educação básica. (Sp2-25. Grifos nossos).  
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Identifica-se a ideia de que é possível ‘capacitar’ os alunos bolsistas a 

promover melhorias das aulas, seja no ensino superior ou na educação básica, a 

partir de um conhecimento já determinado e que será repassado a esses alunos 

para que adquiram essas capacidades e apliquem esses conhecimentos de modo a 

“auxiliar” os professores. (Sp2-25). Quer dizer, ao que parece, no excerto 

apresentado se parte de uma racionalidade mais instrumental, diretamente baseada 

no modelo das Ciências aplicadas, uma racionalidade capaz de calcular e combinar 

eficazmente meios e fins, corroborando com o que esclarece Tardif (2002). 

Já a subcategoria que tem como base de conhecimento as estratégias 

profissionais para solucionar situações problemáticas, tomando como base um 

conhecimento socialmente situado e localmente construído, pode ser 

exemplificado a partir das seguintes unidades de registro:  

 

A partir de conversas com os professores de Biologia/Ciências e dos 
conteúdos ministrados, os alunos bolsistas produzirão materiais e 
recursos para serem utilizados nas aulas de Ciências e Biologia. Os 
bolsistas poderão preparar: jogos didáticos, maquetes, apostilas com aulas 
práticas e/ou demonstrativas, coleções animais e vegetais, modelos 
didáticos, entre outros. (Sp1-03. Grifos nossos). 

 

Construção de um plano de atividades a partir da realidade levantada e 
das vivências dos alunos de iniciação à docência na escola. O plano de 
atividades deverá contemplar modalidades e recursos didáticos, como: 
debates, painel integrado, seminários, simulações didáticas, fórum de 
discussões, vídeos, elaboração de materiais didáticos, entre outros; 
referentes aos conteúdos de Ciências e Biologia. (Sp3-05. Grifos nossos). 

 

Usar o diálogo entre saberes inclui ouvir todos os sujeitos envolvidos 
(VITON, 2012), inclusive ouvir os alunos (SILVA e PACCA, 2011). 
Dessa maneira, será realizado um diagnóstico sócio educacional 
inicial para dirigir as estratégias e recursos que serão utilizados nas 
atividades posteriores. (Sp5-01. Grifos nossos). 

 

Os licenciandos serão orientados para a elaboração de sequências 
didáticas com ênfase às atividades que possibilitam a confrontação de 
conceitos espontâneos e a apropriação de conceitos científicos, 
destacando-se os questionamentos, as discussões, os debates, as 
pesquisas, as experiências e as atividades lúdicas. É importante assinalar 
que esta ação favorece a formação inicial de professores reflexivos acerca 
de sua prática, evitando improvisos que podem comprometer a qualidade 
do ensino. (Sp6-03. Grifos nossos). 

 

Contato inicial com o contexto educacional: ações nos diferentes 
espaços escolares: salas de aula, laboratórios, bibliotecas, espaços 
externos; com planejamento que valorizem o trabalho coletivo, 
interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica clara. (Sp7-02. 
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Grifos nossos). 

 

Aprimoramento profissional de professores da rede pública em Educação 
científica, utilizando os conhecimentos das características locais 
obtidas na meta anterior do projeto como fonte para a construção de 
processos pedagógicos que conduzam à conscientização em relação ao 
meio ambiente e sua complexidade viabilizando a práxis pedagógica 
relacionada a educação ambiental. Nesta ação os discentes identificarão 
as principais dificuldades dos professores em relação ao Ensino de 
Ciências e Biologia e como integrar as temáticas diversas para o 
enfrentamento destas dificuldades. (Sp8-04. Grifos nossos). 

 

Pode-se constatar, assim, o privilegio dado à construção de conhecimentos 

no contexto em que se desenvolve, ou seja, na escola, já que, ao descrever como se 

dará a produção das estratégias e materiais didáticos pelos alunos bolsistas, é 

proposto que esses materiais devem ser construídos a partir de conversas com os 

professores (Sp1-03); da vivência dos alunos de iniciação à docência na escola 

(Sp3-05); de um diagnóstico sócio educacional (Sp5-01); da confrontação de 

conceitos espontâneos e a apropriação de conceitos científicos (Sp6-03); do 

conhecimento das características locais obtidas por meio do diagnóstico inicial (Sp8-

04; Sp7-02).  

Ou seja, em todas as situações descritas, o ponto de partida para a 

construção das estratégias e recursos a serem utilizados para resolução das 

situações consideradas problemáticas do ponto de vista do processo de ensino e da 

aprendizagem partem da realidade onde se desenvolve o subprojeto. Isso vai ao 

encontro do que diz Freire (1987; 1981), ou seja, possibilita a reflexão sobre 

contradições básicas de situações existenciais, consubstanciando-se na educação 

para a prática da liberdade. Isso porque, quando o homem compreende sua 

realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar 

soluções, podendo transformá-la. (FREIRE, 1981).   

Além disso, essa busca de soluções não é baseada, unicamente, em um 

conhecimento da ciência aplicada, em técnicas pré-estabelecidas que devem ser 

seguidas da forma como são produzidas em outros contextos, essas soluções são 

buscadas, também, ancoradas em um conhecimento mais ambíguo, socialmente 

situado e localmente construído, seguindo um modelo de racionalidade mais 

limitada, no sentido em que necessita uma releitura das teorias a partir da realidade 

onde se apresenta, por isso se dá de forma mais intuitiva, a partir dos ‘insights’ que o 

professor tem para auxiliar seus alunos a compreender os conceitos ensinados. 
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Nesse sentido, o processo reflexivo-crítico desempenha um papel primordial, 

segundo nos mostra Tardif (2002).  

 

 

4.3.2. Bases da Formação Inicial de Professores 

  

Nessa categoria, identificam-se quais são as bases que fundamentam a 

formação inicial nos subprojetos, ou seja, que tipo de cultura é privilegiada nos 

mesmos, e consequentemente, na formação inicial dos alunos bolsistas 

participantes.  

Essas bases podem estar fundamentadas a partir de uma cultura, 

unicamente, baseada nas disciplinas de formação, sejam elas as disciplinas 

específicas da área de referência ou as didático-pedagógicas (Subcategoria C2.1), 

ou, ao contrário disso, se há o privilégio por uma cultura mais assentada na 

realidade do mundo do trabalho profissional e a partir daí que se estabelece a 

relação com saberes disciplinares (Subcategoria C2.2), ou, ainda, pode ser que no 

subprojeto não se detecte referências a esse aspecto (Subcategoria C2.3). Tais 

aspectos aparecem nos subprojetos conforme esquematizado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Bases da formação inicial de professores 

 C2.1 Formação 
baseada em uma 
cultura meramente 
disciplinar 
 

C2.2 Formação mais assentada 
na realidade do mundo do 
trabalho profissional 

C2.3 Não faz referência a 
esse aspecto 

Sp1 - 01 - 

Sp2 01 - - 

Sp3 - 02 - 

Sp4 - - 01 

Sp5 - 02 - 

Sp6 - 01 - 

Sp7 - - 01 

Sp8 - 03 - 

FA 01 09 02 

FR (%) 8% 76% 16% 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa 2016 e 2017. 

 

A subcategoria que toma como base da formação inicial uma cultura 

meramente disciplinar pode ser encontrada no seguinte excerto: 



172 
 

 

Os Pibidianos ofertarão, uma vez ao mês, supervisionados e orientados por 
professores da área, oficinas sobre a biodiversidade animal no Laboratório 
de Zoologia e Entomologia da xxxx, aberto ao público das escolas parceiras 
e não parceiras. Esta ação visa aproximar às escolas da região ao curso de 
licenciatura em Ciências Biológicas, bem como utilizar a universidade 
como ferramenta de ensino para a educação básica. (Sp2-24. Grifos 
nossos). 

 

No excerto apresentado fica clara a relação unidirecional, tanto da relação de 

como os conceitos devam ser transmitidos, como da relação de quem detêm esse 

saber, configurando um modelo de formação idealizado em uma lógica disciplinar. 

Segundo esclarece Tardif (2002), essa lógica exibe três polos separados: os 

pesquisadores, que produzem os conhecimentos no contexto universitário, depois 

transmitem esses conhecimentos no momento da formação e, finalmente, esses 

conhecimentos são aplicados no momento da prática. Tal modelo de formação de 

caráter aplicacionista é institucionalizado através de todo o sistema de práticas e de 

carreiras universitárias, conforme podemos verificar na própria gênese dos cursos de 

Ciências Biológicas, por exemplo.  

Segundo Tardif (2002), esse modelo apresenta certo número de problemas 

fundamentais bastante conhecidos e documentados hoje em dia. O primeiro deles 

se relaciona ao próprio fato de ser idealizado segundo a lógica disciplinar e não 

segundo a lógica profissional. Nesse sentido, é altamente fragmento e 

especializado, ou seja, nele as disciplinas não têm relação entre elas e constituem 

unidades autônomas fechadas em si mesmas. De outro lado, a lógica disciplinar é 

regida por questões de conhecimento e não por questões de ação. Desse modo, 

numa disciplina, aprender significa conhecer, enquanto que numa prática, aprender 

é fazer e conhecer fazendo.  

O segundo problema apontado pelo autor se refere ao fato de que nesse 

modelo os alunos são tratados como ‘espíritos virgens’, quer dizer, não se levam em 

consideração suas crenças e suas representações anteriores a respeito do ensino. A 

consequência disso é que essas representações, como muitos estudos indicam, 

permanecem estáveis através do tempo e a formação promove pouco ou nenhum 

impacto sobre as mesmas, sendo que, no momento da prática da profissão, acabam 

por ser reatualizadas por conta dessa socialização na função de professor e pelo 

grupo de trabalho nas escolas.  

Já a subcategoria que privilegiada uma formação mais assentada na 



173 
 

 

realidade do mundo do trabalho profissional é encontrada nos seguintes 

subprojetos: 

 

[...] buscando compreendê-la do ponto de vista de seus atores, com o 
conhecimento da estruturação pedagógica das mesmas, como é feita a 
administração escolar, a organização do calendário, a organização dos 
horários das aulas, o processo de seleção dos professores, além de 
conhecer o regimento escolar, a proposta pedagógica e a matriz curricular 
da escola, sua infraestrutura e o sistema de avaliação adotado, bem como, 
os aspectos socioeconômicos da clientela escolar. Os dados coletados 
fornecerão subsídios para posterior reflexão entre bolsistas, supervisores 
e coordenares do subprojeto acerca do diagnóstico. (Sp1-01. Grifos 
nossos). 

 

Fazer um levantamento das problemáticas locais que tenham um 
cunho social para realizar planejamentos de conteúdos curriculares 
que sejam significativos para o contexto do aluno e de temáticas que 
contribuam para entender a relação entre Ciência, tecnologia e Sociedade. 
(Sp3-04. Grifos nossos). 

 

Levantamento preliminar junto aos professores de Ciências e Biologia 
de seus principais anseios e expectativas em relação à continuidade 
de atuação dos bolsistas de iniciação à docência, considerando os 
contextos locais e as necessidades teórico-metodológicas para 
contemplar o Ensino de Ciências e Biologia. Para o levantamento 
preliminar das necessidades teórico-metodológicas será aplicado um 
questionário semiestruturado aos professores de Ciências e Biologia dos 
colégios participantes. (Sp3-12. Grifos nossos). 

 

[...] O planejamento das ações com base metodológica na pesquisa-
ação e com os principais eixos de discussões em “Educação 
Ambiental”, “Educação Científica - Santos (2007)”, “CTS&A - Kist 
(2010)” e também em função da realidade escolar. (Sp5-02. Grifos 
nossos). 

 

As principais dificuldades, interesses e necessidades educacionais 
dos campos de atuação serão investigados por meio de reuniões com 
a equipe pedagógica e administrativa de cada escola, além de 
pesquisa, referente à ambientação, realizada pelos estudantes bolsistas. 
Esta ação se justifica, uma vez que possibilitará aos licenciandos um 
primeiro contato com a realidade escolar, além de subsidiar a organização 
das ações pedagógicas que serão desenvolvidas nos colégios de 
educação básica. (Sp6-01. Grifos nossos). 

 
Essa meta visa elaborar um diagnóstico das condições gerais do município 
alvo desse estudo. Realizaremos o diagnóstico das características 
político, administrativas e demográficas e as condições 
socioeconômicas da população do Município. Estes dados 
possibilitarão aos discentes visualizar, em alguma medida a realidade 
em que vão atuar permitindo a eles conhecer as condições 
socioeconômicas das famílias dos educandos das escolas públicas 
para entenderam e refletirem sobre essas condições e suas 
interferências no processo ensino aprendizagem dos educandos da 
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educação básica. (Sp8-01. Grifos nossos). 

 
Uma formação inicial de professores que vise à profissionalização, no 

contexto atual, deve estar ligada ao meio escolar, conforme indicam as ações 

descritas anteriormente: o diagnóstico da realidade (Sp8), a investigação das 

dificuldades e interesses (Sp6), as expectativas para contemplar o Ensino de 

Ciências e Biologia (Sp3), reflexão acerca do diagnóstico (Sp1). Isso porque os 

saberes são situados, quer dizer, “são construídos e utilizados em função de uma 

situação de trabalho particular, e é em relação a essa situação particular que eles 

ganham sentido.” (TARDIF, 2002, p. 266). 

Uma proposta educativa que se pretenda construir a partir da pesquisa-ação, 

citada no Sp5, requer compreender que o saber do professor proporciona um ponto 

de partida para a reflexão crítica, corroborando com o que explicam Carr, Kemmis 

(1988, p. 61, tradução nossa):  

 

O saber do professor proporciona um ponto de partida para a reflexão 
crítica. Simplesmente, não pode ser dado por certo e sistematizado na 
teoria, nem ser tomado como definitivo na prática. E isso não acontece por 
que o saber do professor seja menos importante que os outros, mas por que 
os atos educativos são atos sociais, e, portanto, reflexivos, historicamente 
localizados e submersos em contextos intelectuais e sociais concretos. De 
tal maneira que o saber sobre a educação deve mudar de acordo com as 
circunstâncias históricas, os contextos sociais e as diferentes compreensões 
dos protagonistas sobre o que acontece durante o encontro educacional. 
Também é evidente que o conhecimento que possuímos dependerá, em 

grande medida, das situações históricas e sociais do caso.30 

  

Para tanto, a pesquisa-ação emancipatória, segundo esclarecem os mesmos 

autores, em termos dos processos de ensino e de aprendizagem, fornece um 

método pelo qual professores e alunos podem explorar e melhorar suas próprias 

práticas de sala de aula. 

 

                                            
 

30 El saber del enseñante proporciona un punto de partida para la reflexión crítica. Sencillamente, no puede 
darse por sentado y sistematizado en la teoría, ni tomarse como definitivo en la práctica. Y esto no ocurre porque 
el saber del profesor sea menos exigente que el de otros, sino porque los actos educativos son actos sociales, y 
por tanto reflexivos, históricamente localizados, y sumergidos en contextos intelectuales y sociales concretos. De 
tal manera que el saber acerca de la educación ha de cambiar de acuerdo con las circunstancias históricas, los 
contextos sociales y el diferente entendimiento de los protagonistas en cuanto a lo que sucede durante el 
encuentro educativo. También es evidente que el saber de que dispongamos dependerá en muy gran medida de 
las situaciones históricas y sociales del caso. (CARR; KEMMIS, 1988, p. 61). 
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4.3.3. Relação do Saber Teórico com o Saber Prático 

  

Nessa categoria, procura-se identificar como se dá a relação teórico-prática 

nos subprojetos analisados. Essa relação entre saberes pode se dar de forma 

dicotômica (Subcategoria C3.1) ou a partir de uma relação de indissociabilidade 

(Subcategoria C3.2). Pode ser, ainda, que o subprojeto não faça referência a esse 

aspecto (Subcategoria C3.3.). Os dados referentes às frequências de aparição das 

unidades de registro para essa categoria e subcategorias estão descritos na Tabela 

8. 

 

Tabela 8 - Relação do saber teórico com o saber prático 

 C3.1 Relação dicotômica 
 

C3.2 Relação de 
indissociabilidade 

C3.3 Não faz referência a 
esse aspecto 

Sp1 01 - - 

Sp2 05 - - 

Sp3 - 01 - 

Sp4 - - 01 

Sp5 - 02 - 

Sp6 - 01 - 

Sp7 - 01 - 

Sp8 - 01 - 

FA 06 06 01 

FR (%) 46% 46% 8% 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa 2016 e 2017. 

 

A subcategoria relação dicotômica na relação do saber teórico com o saber 

prático foi detectada nos seguintes excertos de subprojetos que são exemplificados 

a seguir:  

 

Revitalização do laboratório de Ciências e Biologia, reparação e 
construção de materiais didáticos e execução de aulas práticas: os 
alunos bolsistas farão a revitalização do laboratório de Ciências e Biologia, 
fazendo o resgate do acervo, reparando, se necessário, o material existente 
e produzindo materiais que irão auxiliar os professores nas aulas. Além 
disso, farão a preparação de aulas práticas e darão apoio aos professores 
nessas atividades. (Sp1-05) 

 

Serão realizadas oficinas com os Pibidianos para a elaboração e execução 
de práticas, sobre conteúdos de Bioquímica, como: produção de biodiesel, 
produção de sabão com óleo de fritura, detecção de proteínas em 
alimentos, ação de proteases (bromelina e papaína) na degradação de 
colágeno, entre outras. A referida atividade visa à aplicação dos 
conhecimentos de bioquímica no cotidiano escolar, facilitando a 
aprendizagem e despertando a consciência de preservação ambiental. 
(Sp2-18. Grifos nossos) 
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Pode ser verificado, nos excertos acima, que as ações descritas nos Sp1 e 

Sp2 demonstram uma concepção de prática que se traduz na ideia de pura ‘ação’; 

de ‘execução’, de ‘aplicação’. Nesse caso, o significado atribuído à prática é o que 

comumente encontramos no senso comum, o qual considera a prática como ação e 

aplicação da teoria.  

De acordo com essa concepção, caberia aos teóricos pensar, elaborar, 

planejar e refletir e aos práticos, agir, executar e fazer. Concepção essa que dissocia 

as duas dimensões da realidade, mediante a qual ambas se constituem como 

componentes isolados dessa realidade (DUTRA, 2010).  

É uma concepção que pode estar diretamente ligada à própria formação 

acadêmica dos proponentes dos subprojetos, já que, nos cursos de formação da 

área biológica, verifica-se que, historicamente, apresentam uma forte influência 

positivista em suas concepções de ciência e de educação, o que pode ser verificado 

pela forma como suas matrizes curriculares foram sendo estruturadas ao longo dos 

tempos, conforme foi exposto anteriormente em nosso referencial teórico. 

Já a subcategoria relação de indissociabilidade entre o saber teórico e o 

saber prático pode ser verificado nos seguintes excertos:  

 

Organização de um grupo de estudos com os alunos de iniciação à 
docência e os supervisores com objetivos de promover: 1) reflexão 
orientada da prática pedagógica; 2) realização de leituras de textos 
científicos da área para fundamentar as reflexões sobre a prática 
pedagógica [...]. (Sp3-03. Grifos nossos). 

 

A partir do diagnóstico inicial, as coordenadoras e as supervisoras, junto 
com os bolsistas definirão as estratégias e os recursos para a execução 
das atividades na escola. O embasamento na bibliografia 
fundamentará a reflexão sobre as ações [...]. (Sp5-02. Grifos nossos). 

 

A intervenção pedagógica dos bolsistas nas escolas estará voltada para o 
desenvolvimento de aulas teórico-práticas, com o auxílio do professor 
supervisor, realização de oficinas e/ou minicursos temáticos e projetos de 
ensino. Esta ação é imprescindível no contexto do Pibid, uma vez que 
possibilita ao estudante bolsista experienciar situações reais da prática 
docente, com vistas à reflexão e construção de seu perfil profissional. 
(Sp6-05. Grifos nossos). 

 

No desenvolvimento das atividades a partir do diálogo e da 
articulação dos membros do programa, e destes com a 
comunidade, almeja-se firmar como uma oportunidade de debate e 
reflexão das políticas de formação, das novas experiências que 
serão desenvolvidas e das interfaces entre educação e os saberes 
e as práticas das Ciências, bem como seus fazeres múltiplos e 
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complexos. (Sp7-03. Grifos nossos). 

 

[...] nesta fase desenvolveremos oficinas e seminários em que participarão 
os discentes e professores buscando aprimoramento teórico para 
interpretar a realidade e produzir, segundo este fundamento, a 
instrumentalização para a ação. (Sp8-06. Grifos nossos) 

 

Nos excertos apresentados, visualiza-se uma forma de como pode se dar a 

articulação entre a dimensão teórica e a dimensão prática na organização das 

atividades propostas nos subprojetos analisados. Nos Sp3, Sp5, Sp6, Sp7 e Sp8 

verifica-se que essa articulação se dá por meio do diálogo e da reflexão sobre as 

ações desenvolvidas no seu futuro campo de atuação profissional, tomando a teoria 

para fundamentar e orientar essa reflexão sobre a ação, bem como para reconstruir 

essas teorias, quando necessário. Portanto, ocorrer a reconstrução desse mesmo 

conhecimento teórico a partir da prática vivenciada. Esse movimento cíclico 

possibilita aos professores em formação inicial, nos subprojetos descritos, 

adquirirem a capacidade de adaptar o seu ensino aos vários contextos de sua futura 

atuação, que serão sempre singulares e incertos por sua própria natureza, conforme 

explicam Schön (2000) e Tardif (2002). 

Considera-se que em todas as ações descritas anteriormente o envolvimento 

ativo dos acadêmicos em formação inicial em atividades reflexivas que demandam 

um diálogo com o campo teórico da educação, e da educação em Ciências em 

particular, é fundamental para articular teoria e prática. 

 

 

4.3.4. Privilégio pela Construção de que Tipo (s) de Saber (es) Docentes 

 

Na medida em que as ações propostas nos subprojetos – sejam elas ações 

de ensino, de pesquisa ou de extensão – que foram propostas pelo coordenador a 

partir de suas concepções de formação (que estão presentes de modo implícito ou 

explicito), considera-se que essas ações promovem o desenvolvimento de 

determinados tipos de saberes docentes nos bolsistas em formação inicial.  

Desse modo procurou-se, nessa categoria de análise, identificar que tipos de 

saberes docentes são privilegiados na proposição das ações previstas para os 

subprojetos do Pibid analisados, detectando-se, entre eles, cinco tipos: saber 

profissional (Subcategoria C4.1); saber disciplinar (Subcategoria C4.2); saber 
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curricular (Subcategoria C4.3); saber experiencial (Subcategoria C4.4); saber 

praticar a pesquisa acadêmica (Subcategoria C4.5).  

Na Tabela 9, mostra-se os dados referentes aos saberes detectados nos 

subprojetos analisados. 

 

Tabela 9 - Privilégio pela construção de que tipo (s) de saber (es) docentes 

 C4.1 Saber 
profissional 
 

C4.2 Saber 
disciplinar 

C4.3 Saber 
curricular 

C4.4 Saber 
experiencial  

C4.5 Saber praticar 
a pesquisa 
acadêmica 

Sp1 09 03 05 - 02 

Sp2 26 12 09 - 05 

Sp3 12 04 01 - 03 

Sp4 06 03 06 - - 

Sp5 08 02 03 - 03 

Sp6 09 01 06 - 02 

Sp7 07 02 04 - - 
Sp8 07 01 01 - - 

FA 84 28 35 0 15 

FR (%) 52% 17% 22% 0 9% 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa 2016-2017. 

 

A subcategoria saber profissional foi analisada a partir do olhar para as 

ações de forma integrada, já que o objetivo, nessa etapa, foi o de verificar a 

ideologia pedagógica (TARDIF, 2002) que perpassa cada subprojeto.  

Desse modo, todas as ações propostas (com exceção das ações burocráticas 

do próprio desenvolvimento do subprojeto), em cada um dos subprojetos, foram 

consideradas na contagem das unidades de registro para essa subcategoria. A 

análise integrada dessas ações possibilitou a identificação do saber profissional a 

partir de dois paradigmas apresentados por Behrens (2009): ou as ações indicavam 

um paradigma conservador ou indicavam um paradigma inovador dos processos 

de ensino e de aprendizagem. 

O saber profissional relacionado à organização racional dos meios, das 

técnicas, dos recursos, em que nem o aluno, nem o professor aparecem como 

elementos principais do processo, mas, sim, o planejamento e o controle asseguram 

a produtividade do processo. A ênfase da prática educativa recai na técnica pela 

técnica, segundo esclarece Behrens (2009).  

Na proposição das ações do Sp2, detectamos esse fato, aliado à falta de uma 

organicidade conceitual que conduzisse as diversas modalidades didáticas 
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propostas; além de uma dicotomização da teoria e da prática, em algumas ações 

descritas, conforme já se argumentou anteriormente. Isso Caracteriza, dessa forma, 

uma abordagem mais tecnicista do processo de ensino e de aprendizagem, sendo 

uma das abordagens que está disposta em um paradigma conservador. 

(BEHRENS, 2009).  

Ainda que a proposição de modalidades didáticas diferenciadas e variadas 

não possam ser considerados um ponto negativo no processo de ensino, considera-

se que, quando essa proposição não encontra um “fio condutor”, uma “linha teórica”, 

que direcione essas ações, pode ser que se dê “mais do mesmo”, alicerçando uma 

prática pedagógica reducionista que se traduz na reprodução do conhecimento e na 

manutenção de velhos modelos educacionais. 

Quanto ao Sp4, não encontramos elementos suficientes para determinar o 

paradigma que pode ser vinculado a esse subprojeto. As ações descritas não 

apresentam clareza teórica suficiente para que se possa afirmar, contundentemente, 

qual o paradigma vinculado a ele. No entanto, ao que tudo indica, apesar de 

algumas ações sugerirem termos como “contextualização”; “despertar o interesse”; 

“fazer um levantamento nas escolas parceiras”, a sequência de passos em que as 

ações vão sendo propostas parece vincular-se a uma ideia mais tecnicista dos 

processos de ensino e de aprendizagem, já que lembra muito a sequência de 

passos propostos no “método científico”. 

Outro tipo de saber profissional detectado foi o relacionado ao ensino 

centrado na realidade social, levando o professor e os alunos a refletirem e 

analisarem os problemas relativos ao meio social, econômico e cultural da 

comunidade em que vivem, visando à ação coletiva frente aos problemas 

detectados. (BEHRENS, 2009).  

Esse tipo de saber profissional pode ser detectado nas ações propostas nos 

Sp1, Sp3, Sp5, Sp6, Sp7 e Sp8, cabendo um destaque nas menções que seguem 

abaixo:  

 

[...] buscando compreendê-la do ponto de vista de seus atores, com o 
conhecimento da estruturação pedagógica das mesmas, como é feita a 
administração escolar, a organização do calendário, a organização dos 
horários das aulas, o processo de seleção dos professores, além de 
conhecer o regimento escolar, a proposta pedagógica e a matriz curricular 
da escola, sua infraestrutura e o sistema de avaliação adotado, bem como, 
os aspectos socioeconômicos da clientela escolar. Os dados coletados 
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fornecerão subsídios para posterior reflexão entre bolsistas, supervisores e 
coordenares do subprojeto acerca do diagnóstico. (Sp1-01).  

 

Fazer um levantamento das problemáticas locais que tenham um cunho 
social para realizar planejamentos de conteúdos curriculares que sejam 
significativos para o contexto do aluno e de temáticas que contribuam para 
entender a relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. (Sp3-04). 

 

Usar o diálogo entre saberes inclui ouvir todos os sujeitos envolvidos 
(VITON, 2012), inclusive ouvir os alunos (SILVA e PACCA, 2011). 
Dessa maneira, será realizado um diagnóstico sócio educacional inicial 
para dirigir as estratégias e recursos que serão utilizados nas 
atividades posteriores. (Sp5-01). 

 

A partir do diagnóstico inicial, as coordenadoras e as supervisoras, junto 
com os bolsistas definirão as estratégias e os recursos para a execução 
das atividades na escola. O embasamento na bibliografia fundamentará 
a reflexão sobre as ações. (Sp5-02). 

 

Investigação diagnóstica da realidade escolar. As principais dificuldades, 
interesses e necessidades educacionais dos campos de atuação serão 
investigados por meio de reuniões com a equipe pedagógica e 
administrativa de cada escola, além de pesquisa, referente à ambientação, 
realizada pelos estudantes bolsistas. Esta ação se justifica, uma vez que 
possibilitará aos licenciandos um primeiro contato com a realidade escolar, 
além de subsidiar a organização das ações pedagógicas que serão 
desenvolvidas nos colégios de educação básica. (Sp6-01) 

 

Diagnóstico: Essa meta visa elaborar um diagnóstico das condições gerais 
do Município alvo desse estudo. Realizaremos o diagnóstico das 
características político, administrativas e demográficas e as condições 
socioeconômicas da população do Município. Estes dados possibilitarão aos 
discentes visualizar, em alguma medida a realidade em que vão atuar 
permitindo a eles conhecer as condições socioeconômicas das famílias dos 
educandos das escolas públicas para entenderam e refletirem sobre essas 
condições e suas interferências no processo ensino aprendizagem dos 
educandos da educação básica. (Sp8-01). 

 

Conforme podemos observar nas ações descritas, a preocupação de fazer um 

diagnóstico da realidade onde o subprojeto será desenvolvido se dá em termos da 

prática social, ou seja, detectar que problemas fazem parte da realidade dos sujeitos 

em que serão propostas as ações.  

Esses problemas têm um significado e indicam um ponto de partida para a 

instrumentalização do processo de ensino e de aprendizagem de modo que os 

conteúdos a serem propostos tenham um significado para essas pessoas. Nessa 

abordagem é estabelecida uma relação de busca de diálogo entre todos os sujeitos 

envolvidos, promovendo uma prática pedagógica crítica, reflexiva e transformadora. 

Behrens (2009) propõe que o paradigma que caracteriza esse tipo de saber 
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profissional é um paradigma inovador dos processos de ensino e aprendizagem.  

Ainda que se tenha encontrado no Sp1 uma contradição no que se refere à 

relação do saber teórico com o saber prático, conforme descrito anteriormente, na 

visualização das ações de forma integrada, considerou-se que podemos caracterizá-

lo em um paradigma inovador, ou pelo menos, em transição para um paradigma 

inovador, ainda que apresente algumas contradições. 

Quanto à subcategoria saber disciplinar, constatou-se que as ações 

descritas abaixo exemplificam o privilégio por esse tipo de saber:  

  

As aulas de reforço escolar acontecerão nas escolas conveniadas, no 
contra turno escolar e em horários pré-determinados. Durante estas aulas, 
os bolsistas discutirão com os alunos os assuntos abordados em sala de 
aula durante as aulas de Biologia e/ou Ciências, podendo assim, através 
de atividades diversificadas ajudar os alunos nas dificuldades de 
aprendizagem apresentadas. (Sp1-02. Grifos nossos) 

 

Capacitar os Pibidianos para que estes possam colaborar desenvolver e 

apresentar aos alunos do ensino médio, “Mostras do conhecimento” na 

área de Ciências Biológicas, junto a escolas públicas parceiras do Pibid 

ou não. O intuito é a divulgação do conhecimento e áreas de estudo das 

Ciências Biológicas na educação básica. (Sp2-14. Grifos nossos). 

 

Desenvolvimento das atividades pedagógicas com alunos da educação 
básica enfocando as áreas biológicas, sociais, tecnológicas, saúde e 
ambiente. (Sp3-06. Grifos nossos). 

 

Realização de aulas com jogos cooperativos do tipo RPG, abordando 
assuntos correntes das aulas formais, no contra turno dos alunos. (Sp4-
05. Grifos nossos). 

 

Além das ações da “Segunda Linha desse Projeto” em cada escola, as 
atividades também serão: Classes de apoio, nas quais os bolsistas 
atuarão como mediadores, contribuindo para superar as dificuldades dos 
estudantes; Oficinas de Biologia, de acordo com temas que 
emergirem do diagnóstico inicial e/ou que o professor supervisor indicar 
[...]. (Sp5-03. Grifos nossos).  

 

Será constituído um grupo semanal de estudos com os participantes do 
projeto, voltado à realização de reflexões e discussões de aportes teóricos 
e metodológicos sobre o processo de ensino e aprendizagem de Ciências 
e Biologia. Esta atividade possibilitará congregar a formação inicial e 
continuada de professores por meio da socialização de saberes, 
apropriados no grupo de estudos e construídos durante a vida estudantil e 
profissional. (Sp6-02. Grifos nossos). 
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Reflexão sobre formação e inquietações dos professores; educação e 
relações étnico-raciais; diferença e diversidade cultural, educação 
ambiental, educação das culturas populares e educação no 
campo. (Sp7-04. Grifos nossos) 

 

[...] nesta ação os discentes identificarão as principais dificuldades dos 
professores em relação ao Ensino de Ciências e Biologia e como integrar 
as temáticas diversas para o enfrentamento destas dificuldades. (Sp8-04. 
Grifos nossos). 

 

Nos exemplos descritos em Sp1-02 e em Sp2-14, assim como em Sp4-05, os 

tipos de atividades previstas: ‘aulas de reforço escolar’, ‘mostras do conhecimento’ e 

‘jogos cooperativos do tipo RPG’, demonstram a necessidade, por parte dos 

bolsistas, de mobilizarem os seus saberes disciplinares, já que foi planejado, nessas 

atividades, que abordem conteúdos e conceitos que são parte integrante da grade 

curricular presente na sua formação inicial.  

Considera-se que o conhecimento desses conteúdos e conceitos são muito 

necessários para seu pleno exercício profissional e se constitui em um, apenas um, 

dos saberes necessários para o ensino. Conforme destaca Shulman (2014), a chave 

para distinguir a base do conhecimento do ensino se dá a partir da interação entre 

conteúdos e pedagogia, ou seja, da capacidade que um professor tem de 

transformar o conhecimento do conteúdo que ele possui em formas que sejam 

pedagogicamente eficazes e possíveis de adaptação às variações de habilidade e 

contexto apresentadas pelos alunos.   

Ao mesmo tempo, no momento em que se deparam com esses conteúdos no 

contexto escolar, em relação direta com os alunos da escola de educação básica, já 

está se dando a construção de saberes experienciais. No entanto, contrariamente 

aos outros tipos de saberes que se manifestam a partir de uma relação de 

exterioridade, os saberes experienciais, se dão a partir de uma relação com a 

realidade escolar, são construções internas que são desenvolvidas a partir da 

adequação as suas funções como docente, aos seus problemas e situações 

peculiares de trabalho, de sua rotina, segundo esclarece Tardif (2002). Por conta 

desse fator, não se considera como uma unidade de registro, já que só se 

estabelecem na prática de sala de aula, e não há meios de avaliar como se deu 

essa produção nesse contexto. 

Considera-se de fundamental importância o domínio dos conteúdos 

conceituais da ciência de referência que o professor em formação irá ensinar. No 
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caso aqui investigado, as Ciências de referência para atuação no ensino 

fundamental são: a Química, a Física, a Biologia e a Geologia e, no ensino médio, as 

Ciências Biológicas como um todo em suas diferentes áreas.  

No entanto, não basta conhecer unicamente o conteúdo, mas, também, saber 

como ensinar esses conceitos. Esse ponto é central em um curso de formação de 

professores, ou seja, os conhecimentos das Ciências de referência devem se 

articular com os conhecimentos didático-pedagógicos.  

As diretrizes curriculares para os cursos de formação de professores 

(BRASIL, 2001a) enfatizam a importância dessa questão ao destacar a falta de 

clareza existente sobre quais são os conteúdos que o professor em formação deve 

aprender, já que precisaria saber um pouco mais do que vai ensinar, bem como 

quais serão os conteúdos que se constituirão em seus objetos de ensino. 

No Sp3-06, além da abordagem dos conteúdos relativos às Ciências 

Biológicas, onde estão inclusas as questões relativas à saúde e ao ambiente, há um 

destaque para as questões sociais e tecnológicas. Conforme já comentamos, nesse 

subprojeto o enfoque de trabalho se dá a partir das relações CTS, portanto, é 

plausível e desejável que seja prevista a abordagem dessas questões.  

Ao compreender que a educação científica deve ser considerada fundamental 

para compreensão do mundo contemporâneo nas diferentes esferas que compõem 

a sociedade (CACHAPUZ et al. 2011; SANTOS, 2007; AULER, 2002; AIKENHEAD, 

2009, entre outros), evidencia-se que o trabalho educacional em uma perspectiva 

CTS é fundamental para a formação da cidadania e para o rompimento da visão 

cientificista tradicional, na qual se revela uma relação unidirecional em que Ciência 

gera Tecnologia e esta promove o progresso da sociedade. 

Essa visão salvacionista da Ciência e Tecnologia pode ser colocada em 

discussão ao destacar as diferentes possibilidades de relação entre as dimensões 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, destacando que elas se influenciam mutuamente, 

sendo até mesmo difícil determinar os limites de cada um dos elementos dessa 

tríade.  

Como afirmam Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), as discussões sobre 

problemas CTS permitem a compreensão da não neutralidade da Ciência, da 

utilização múltipla de seus produtos, de sua política de financiamento e, por 

conseguinte de seus interesses, suas relações com outras instâncias sociais, dos 
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diferentes impactos resultantes da utilização maciça de tecnologia e das questões 

éticas que se geram nesse contexto. 

No Sp5-03 e no Sp8-04 é possível visualizar que os conteúdos específicos da 

área biológica estão subordinados aos temas ou temáticas que são levantadas a 

partir do diagnóstico obtido da realidade escolar: “Oficinas de Biologia, de acordo 

com temas que emergirem do diagnóstico inicial e/ou que o professor supervisor 

indicar”. Também no Sp7-04, visualiza-se a subordinação dos conteúdos a 

temas sociais relevantes: relações étnico-raciais; diversidade cultural, educação 

ambiental; entre outros). A diferença nesse último subprojeto é que não há 

indicativos claros de que esses temas sejam levantados a partir de diagnóstico 

inicial.  

Assim como na perspectiva anterior, que também é considerada uma 

abordagem por temas (HUNSCHE; DELIZOICOV, 2011; AULER, 2002; SANTOS, 

2007), bem como os demais tipos de abordagem que partem de um tema para 

abordar os conceitos científicos (por exemplo, FREIRE, 1987) parecem 

representativos em termos de referencial que orienta ações no contexto da sala de 

aula, bem como de pesquisas mais amplas (HUNSCHE; DELIZOICOV, 2011). No 

Pibid não é diferente. Esse tipo de abordagem exige mudanças no currículo, 

tradicionalmente, desenvolvido, demonstrando que esse tipo de saber curricular 

está presente nas ações propostas, e que o programa Pibid parece ter potencial 

para introduzir ‘sementes’ para que essas mudanças comecem a ser pensadas. 

A ação no Sp6-02, apresenta clareza no que se refere à importância de 

congregar os diferentes tipos de saberes docentes na abordagem dos conceitos 

biológicos previstos no subprojeto, ao descrever que: “Esta atividade possibilitará 

congregar a formação inicial e continuada de professores por meio da socialização 

de saberes, apropriados no grupo de estudos e construídos durante a vida estudantil 

e profissional”.  

Tendo em vista que a atividade a que se refere é um grupo semanal de 

estudos com os participantes, em que se dá a reflexão e discussão de aportes 

teóricos e metodológicos sobre o processo de ensino e aprendizagem de Ciências e 

Biologia, verifica-se a preocupação em articular os saberes que apresentam uma 

relação de exterioridade (nesse caso os saberes disciplinares de Ciências e Biologia 

que devem ser apresentados aos alunos) e os saberes experienciais docentes 



185 
 

 

(aqueles que são adquiridos no âmbito da prática da profissão).  

Nesse caso, os professores supervisores já detêm certo repertório desses 

saberes adquiridos ao longo de sua trajetória nas escolas e os alunos em formação 

inicial estão adquirindo esses saberes, tanto por meio da troca de experiências com 

os professores que já detêm uma certa bagagem de saberes experienciais, como 

por meio da reflexão orientada que é promovida no grupo de estudos sobre os 

processos de ensino e aprendizagem dos conceitos abordados e de suas práticas 

nas escolas.  

O relacionamento entre jovens professores com os professores experientes 

permite objetivar os saberes da experiência, já que nessas situações são levados a 

tomar consciência de seus próprios saberes experienciais, uma vez que devem 

transmiti-los. Nesse sentido, os saberes experienciais deixam de ser considerados 

apenas como “certezas subjetivas acumuladas individualmente ao longo da carreira 

de cada docente.” (TARDIF, 2002, p. 52). Desse modo, essas certezas podem ser 

partilhadas nas relações com os pares, conforme parece ocorrer na situação descrita 

na ação 2. 

Constata-se que o saber disciplinar ou saber do conteúdo, em muitas ações 

apresentadas e analisadas, não se apresentou desarticulado do saber curricular e 

experiencial, na medida em que houve uma preocupação de que a abordagem dos 

conteúdos tivesse uma vinculação com os aportes teóricos e metodológicos sobre o 

processo de ensino e aprendizagem e que se desenvolvessem a partir das 

experiências que são advindas da inserção dos licenciandos nas escolas. Esse é um 

ponto muito positivo e, de certa forma, também é inovador na proposição das ações, 

pois demonstra a preocupação dos proponentes de desenvolver essas habilidades 

entre os licenciandos em formação inicial.  

Quanto à subcategoria saber curricular, escolheu-se os excertos que 

seguem para exemplificar essa subcategoria, sendo que, ao discutir o item anterior 

(saberes disciplinares) também já abordamos esse saber, tendo em vista que, em 

alguns casos, apresentam-se de forma articulada, como, também, aqui se 

evidenciam, em alguns casos, juntamente com outros tipos de saberes.  

 

Reuniões dos bolsistas, supervisores e coordenadores, com vistas ao 
estudo do conteúdo do portal do professor (Dia a dia Educação – 
SEED/PR) e mapeamento das produções depositadas neste ambiente, nas 



186 
 

 

áreas de Ciências e Biologia. (Sp1-06. Grifos nossos) 

 

O portal “Dia a Dia Educação” é um site vinculado à Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, segundo consta no próprio site:  

 

O Portal Dia a Dia Educação é uma ferramenta tecnológica integrada ao site 
institucional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR). 
Lançado em 2004 e reestruturado em 2011, essa ferramenta tem o intuito 
de disponibilizar serviços, informações, recursos didáticos e de apoio para 
toda a comunidade escolar. Ele é dividido em ambientes voltados para 
educadores, Alunos, Gestores e Comunidade e possui conteúdos 
específicos para cada um deles. Sua equipe é composta exclusivamente de 
professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná, das diversas 
disciplinas e áreas do conhecimento, que tem como funções: pesquisar e 
selecionar materiais/objetos na web, adequando e disponibilizando-os no 
Portal; apresentar indicações de uso pedagógico nos recursos publicados; e 
prestar serviço à comunidade, divulgando informações de seu interesse. 
(Site do portal Dia a Dia Educação. Disponível em: 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php
?conteudo=212) 

 

Nesse sentido, por ser vinculado a SEED-PR, e tendo em vista que o estado 

do Paraná possui Diretrizes Curriculares próprias para a educação básica, o site 

contém muitas atividades que levam em conta essas diretrizes. Pode ser 

considerado como um tipo de construção de saberes curriculares, na medida em que 

um dos objetivos no subprojeto é o mapeamento das produções depositadas no 

portal. Ao mesmo tempo, na medida em que outro objetivo é o estudo do conteúdo 

do portal, também se considerou como potencial na produção de saberes 

disciplinares.  

Demais exemplos de subprojetos em que se identificou ações potenciais para 

o desenvolvimento de saberes curriculares, são expostos nos fragmentos abaixo: 

 

Incentivar a criação e manutenção das tecnologias populares de 
comunicação (blogs e redes sociais) para a formação de grupos de 
discussão, compartilhamento de materiais, agendamento de atividades e 
divulgação das atividades. O objetivo é utilizar como ferramenta 
alternativa e complementar dos processos de aprendizagem, bem 
como proporcionar maior interação entre os alunos da educação básica e 
os Pibidianos. (Sp2-08. Grifos nossos). 

 

[...] O plano de atividades deverá contemplar modalidades e recursos 
didáticos, como: debates, painel integrado, seminários, simulações 
didáticas, fórum de discussões, vídeos, elaboração de materiais 
didáticos, entre outros; referentes aos conteúdos de Ciências e Biologia. 
(Sp3-05. Grifos nossos). 
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Discutir, com os alunos, quais perguntas (formuladas por eles) serão 
problematizadas de forma científica, com construção de hipótese e 
delineamento experimental. (Sp4-02. Grifos nossos). 

 

Realização de uma feira de Ciências, na qual os alunos apresentarão os 
problemas abordados, a forma de resolvê-los e os resultados obtidos. (Sp4-
04. Grifos nossos). 

 

As TICs para Ponte (2000) podem ser usadas no contexto educacional 
como ferramenta de trabalho, sendo assim, será criado um blog, cuja 
alimentação será de responsabilidade da equipe de acadêmicos 
bolsistas, para difusão de conhecimentos científicos e educacionais. 
Para comunicações entre membros da equipe de trabalho, serão criados 
um endereço eletrônico em provedor gratuito e uma página virtual em 
uma rede social, com um grupo de trabalho oculto/secreto para 
membros convidados. (Sp5-08. Grifos nossos). 

 

Os licenciandos serão orientados para a elaboração de sequências 
didáticas com ênfase às atividades que possibilitam a confrontação de 
conceitos espontâneos e a apropriação de conceitos científicos, 
destacando-se os questionamentos, as discussões, os debates, as 
pesquisas, as experiências e as atividades lúdicas. É importante assinalar 
que esta ação favorece a formação inicial de professores reflexivos acerca 
de sua prática, evitando improvisos que podem comprometer a qualidade 
do ensino. (Sp6-03. Grifos nossos). 

 

Paralelamente à organização de sequências didáticas, os bolsistas serão 
orientados à elaboração de recursos didático-pedagógicos, como 
modelos, textos paradidáticos, documentários, recursos lúdicos e 
midiáticos (Power Point, Prezzi, Movie Maker, Simuladores), que 
poderão contribuir na formação dos conceitos científicos pelos estudantes 
da educação básica. A elaboração desses recursos oportunizará o 
desenvolvimento de capacidades docentes frente às exigências de novas 
tecnologias educacionais. (Sp6-04. Grifos nossos). 

 

Objetos educacionais: Uso de estratégias para aplicação em sala de 
aula, com a intencionalidade de promover a aprendizagem de uma 
unidade curricular ou temática, por meio de animação, simulação, 
imagens, e que também possam auxiliar na promoção da 
criatividade, agregando significados ao que se aprende. 
Caracterizam-se como agentes de mudanças que podem resultar em 
quebra de paradigmas educacionais. (Sp7-06. Grifos nossos) 

 

Elaboração de estratégias pedagógicas baseadas nos dados obtidos nas 
fases anteriores do projeto e aplicação junto ao corpo docente das escolas 
alvo desse estudo. Nesta fase desenvolveremos oficinas e seminários 
em que participarão os discentes e professores buscando aprimoramento 
teórico para interpretar a realidade e produzir, segundo este fundamento, a 
instrumentalização para a ação. (Sp8-06. Grifos nossos). 

 

Em três ações descritas acima, verificamos o uso das TIC “como ferramenta 

alternativa e complementar dos processos de aprendizagem [...]” (Sp2-08), ou ainda 
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como “ferramenta de trabalho” (Sp5-08). Também a proposta de uso de objetos 

educacionais ou objetos de aprendizagem, que representam uma TIC no processo 

de ensino (FABRE et al., 2003), como verificado nos exemplos citados no Sp7-06:  

animação, simulação e imagens. Um objeto de aprendizagem é definido como:  

 

[...] qualquer recurso que possa ser reutilizado para dar suporte ao 
aprendizado. Sua principal ideia é “quebrar” o conteúdo educacional 
disciplinar em pequenos trechos que podem ser reutilizados em vários 
ambientes de aprendizagem. Qualquer material eletrônico que provê 
informações para a construção de conhecimento pode ser considerado um 
objeto de aprendizagem, seja essa informação em forma de uma imagem, 
uma página HTM, uma animação ou simulação (RIVED, 2003, s/p.). 

 

Essas ações demonstram o entendimento das alternativas disponíveis para o 

ensino, já que o professor deve planejar o uso das diversas ferramentas de ensino 

disponíveis para apresentar um determinado conteúdo particular de modo a se 

adequarem ao entendimento de seus alunos.  

Schulman (1986) faz uma analogia acerca do conhecimento que um médico 

deve apresentar, dentre uma gama de medicamentos disponíveis para o tratamento 

de cada paciente, em cada caso específico e o conhecimento que os professores 

devem deter acerca das diversas alternativas curriculares e seus materiais 

associados disponíveis para poder ensinar. Prossegue o autor, ao discorrer sobre o 

saber curricular que os professores devem deter para ensinar, expondo que  

 

[...] quantos indivíduos que nós preparamos para ensinar Biologia, por 
exemplo, compreendem bem os materiais para a instrução, os textos 
alternativos, softwares, programas, materiais visuais, conceitos singulares 
em filmes, demonstrações de laboratório ou "convites ao raciocínio"? 
Confiaríamos em um médico que realmente não entendesse as formas 
alternativas de lidar com as diferentes categorias de doenças infecciosas, 
mas que soubesse faze-lo apenas de uma maneira? (SCHULMAN, 1986, p. 

10, tradução nossa) 31 

 

Fica claro, portanto, na visão do autor, a importância dada ao fato de que os 

professores tenham um amplo leque de alternativas e compreendam as formas e 

                                            
 

31 [...] how many individuais whom we prepare for teaching biology, for example, understand well the materiais 
for that instruction, the alternative texts, software, programs, visual materiais, singleconcept films, laboratory 
demonstrations, or "invitations to enquiry?" Would we trust a physician who did not really understand the 
alternative ways of dealing with categories of infectious disease, but who knew only one way? (SCHULMAN, 
1986, p. 10). 
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contextos que podem ser utilizadas, sendo que, nos subprojetos analisados, além 

das TIC, outras alternativas de materiais curriculares são propostos, destacando-se 

o uso de: “debates, painel integrado, seminários, simulações didáticas, fórum de 

discussões, vídeos, elaboração de materiais didáticos” (Sp3-05); “Discutir, com os 

alunos, quais perguntas (formuladas por eles) serão problematizadas de forma 

científica, com construção de hipótese e delineamento experimental. ” (Sp4-02); 

“Realização de uma feira de Ciências” (Sp4-04); “Paralelamente à organização de 

sequências didáticas, os bolsistas serão orientados à elaboração de recursos 

didático-pedagógicos, como modelos, textos paradidáticos, documentários, recursos 

lúdicos e midiáticos (Power Point, Prezzi, Movie Maker, Simuladores). ” (Sp6-04); 

“oficinas e seminários em que participarão os discentes e professores, buscando 

aprimoramento teórico para interpretar a realidade” (Sp8-06). Portanto, verifica-se 

que há uma compreensão, por parte dos proponentes dos subprojetos citados, da 

gama de materiais instrucionais disponíveis e que devem ser mobilizados e seu uso 

conhecido pelos professores em formação inicial. 

Tomar o cuidado em partir dos conhecimentos espontâneos ou prévios
32

 dos 

estudantes para a elaboração e proposição de situações de ensino (Sp6-03) se 

configura como um saber curricular essencial que o docente deve deter, pois 

interfere diretamente na aprendizagem dos estudantes. Isso porque esses 

conhecimentos espontâneos que os alunos trazem – e que são provenientes de 

suas experiências culturais e familiares – não podem ser negadas no contexto 

escolar, mas, ao contrário, precisam ser consideradas para que possam, 

progressivamente, evoluírem, serem substituídas ou transformadas.  

A resistência para substituir alguns conceitos espontâneos é um processo 

natural e somente é superada se o conceito científico trouxer maior satisfação, quer 

dizer, se tiver significado, fizer sentido e for útil. Os conceitos científicos com maior 
                                            
 

32 Existem muitos termos utilizados pelos pesquisadores na área de Ensino de Ciências para se referir às 
concepções dos alunos sobre determinados fenômenos naturais e que são frequentemente anteriores à 
abordagem científica desse fenômeno no contexto de ensino. Essas pesquisas demonstraram que os alunos 
constroem concepções próprias sobre os fenômenos naturais, frequentemente diferentes daquelas aceitas pela 
comunidade científica, sendo que essas concepções influenciam a aprendizagem futura e podem, muitas vezes, 
ser resistentes às mudanças. Desse modo, a partir da década de 70, do século passado, consolidou-se, no 
campo da pesquisa, a abordagem que se preocupa em investigar as concepções alternativas, espontâneas, 
prévias (utilizou-se todos como sinônimos) dos alunos sobre tópicos referentes às Ciências. A partir desses 
estudos, a aprendizagem passou a ser vinculada às formas com que são estabelecidas as relações entre novos 
conhecimentos e as concepções prévias dos alunos. (GIORDAN; DE VECCHI, 1996; DRIVER, 1989; SANTOS, 
1991; JUSTINA et al., 2010). 
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grau de aplicabilidade, que explicam um maior número de situações e resolvem um 

maior número de problemas, facilitam a mudança. No entanto, em muitos casos, a 

mudança conceitual (POSNER et al., 1982) não ocorre, e os conceitos espontâneos 

passam a conviver, paralelamente, com os conceitos cientificamente aceitos, 

dependendo do contexto em que for necessário ao aluno mobilizar cada um. 

(MORTIMER, 2000).  

Na subcategoria saber praticar a pesquisa acadêmica, foram consideradas 

atividades ligadas ao desenvolvimento desse tipo de saber, como se expõe nos 

fragmentos destacados a seguir:  

 

Participação e divulgação do conhecimento adquirido durante o PibidS 
em Eventos Científicos: A partir da experiência vivenciada e dos dados 
levantados na escola, os alunos serão incentivados a elaborar artigos 
acadêmicos nas áreas do subprojeto, os quais serão apresentados em 
Eventos Científicos promovidos no âmbito da xxxx e em outras Instituições. 
(Sp1-08). 

 

Participação dos bolsistas, supervisores e coordenadores de área 
nas ações previstas no projeto institucional do Pibid no xxxx: É 
indispensável a participação de todos os envolvidos no subprojeto do Pibid 
nas atividades previstas no projeto institucional, para que haja partilha, 
troca de experiências e fortalecimento das ações desenvolvidas. (Sp1-
09). 

 

Os coordenadores do projeto ofertarão aos bolsistas Pibid e supervisores 
um curso de redação científica, no qual serão abordados os princípios da 
Metodologia Científica para a elaboração de projetos de pesquisa, artigos, 
resumos ou trabalhos de conclusão de curso. Assim, pretende-se 
despertar no aluno, desde o começo do Pibid, o interesse pela pesquisa 
relacionada ao ensino além de instigar a elaboração de trabalhos 
científicos voltados ao mesmo. (Sp2-10). 

 

Elaborar trabalhos científicos pautados nas atividades desenvolvidas 
pelos bolsistas, supervisores e coordenadores do subprojeto 
BIOLOGIA, para a publicação em Revistas Científicas e Livros. (Sp2-12. 
Grifos nossos). 

 

Apresentação de trabalhos (resumo, resumo expandido, artigos, oficinas) 
em eventos técnico-científicos da área de Educação em Ciências e 
Biologia com resultados teórico-práticos da efetivação do subprojeto. 
Para tanto o aluno terá auxílio nas passagens e diárias de acordo com 
os recursos de custeio do subprojeto. (Sp3-08. Grifos nossos). 

 

Está prevista a participação dos bolsistas, dos supervisores e dos 
coordenadores em Seminários Pibids, institucionais xxxx e nacionais, 
visando o intercâmbio de informações, onde possibilitará articulação 
entre os diferentes projetos nas diversas áreas do conhecimento para 
integração dos Pibids. Nessa atividade os alunos bolsistas deverão 
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elaborar e apresentar a interpretação e a aplicabilidade dos 
textos/artigos indicados e correlacionar com as ações realizadas nas 
escolas. Também poderão colher informações e experiências de 
outros grupos para enriquecer suas práticas. (Sp5-05. Grifos 
nossos).  

 

Durante a realização do subprojeto, os licenciandos e professores serão 
motivados à produção e publicação de artigos e livro, relatando 
experiências didático-pedagógicas construídas durante a realização do 
projeto. Trata-se de uma ação necessária para a formação docente que 
perpassa da reprodução para a produção de conhecimentos. (Sp6-09. 
Grifos nossos). 

 

Verifica-se o espaço que é destinado à participação dos bolsistas em eventos 

de divulgação científica (Sp1, Sp3, Sp5), sejam eles locais, regionais ou nacionais. É 

interessante mencionar que, em quase todas as IES onde é desenvolvido o 

programa Pibid, são promovidos eventos para discussão e troca de experiências 

entre os subprojetos das diferentes áreas de conhecimento e, a cada dois anos, há 

um evento nacional que é o “Seminário Nacional do Pibid”, que ocorre juntamente 

com o ENALIC (Encontro Nacional das Licenciaturas). Além desses, que são 

específicos do programa Pibid, os bolsistas também têm a oportunidade de participar 

de outros eventos ligados à área de ensino de Ciências, pois contam com recursos 

de custeio do programa.  

Também há a previsão, em algumas ações, de elaboração de artigos e livros 

(Sp1, Sp2, Sp3, Sp5, Sp6) a partir das experiências e ações realizadas nas escolas. 

Considera-se que esse é um saber que deve ser desenvolvido nos alunos em 

formação inicial. Nesse contexto, eles aprendem a sistematizar os dados e 

resultados das atividades de ensino, promovendo, dessa forma, que se constituam 

em um saber profissional da docência que é sistematizado e divulgado a partir de 

sua experiência didática, de suas reflexões sobre o ensino e a aprendizagem dos 

alunos.  

Conforme já argumentamos anteriormente, considera-se muito importante que 

os alunos em formação inicial tenham a oportunidade de praticar atividades 

relacionadas à pesquisa acadêmica em todas as suas etapas, desde a execução até 

a divulgação dos resultados na comunidade científica. Com o Pibid, pelo fato de 

contarem também com o apoio financeiro, os alunos da licenciatura participantes do 

programa têm a oportunidade de realizar uma imersão maior no curso e de se 

dedicar às atividades propostas nos subprojetos, promovendo, dentre outros, o 
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desenvolvimento de um saber docente que denominou-se de “saber praticar a 

pesquisa acadêmica”.  

Já se diferenciou também os conceitos de ‘professor como pesquisador ou 

como investigador de sua prática’ (STENHOUSE, 1988) da ‘pesquisa acadêmica’. O 

interessante, no caso do Pibid, na maior parte dos casos analisados, é que a 

pesquisa da prática pedagógica dos professores em formação inicial leva à pesquisa 

acadêmica, já que é a partir das práticas desenvolvidas nas EEB e das reflexões que 

ocorrem dessas ações e sobre essas ações é que são elaborados os artigos 

acadêmicos e, posteriormente, divulgadas as publicações, dando-se, assim, a 

disseminação e compartilhamento desse conhecimento produzido pelos próprios 

professores. 

Dado esse que confirma o que dizem Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004): a 

inter-relação dessas duas dimensões (conforme parece ser previsto na descrição de 

algumas ações descritas nos subprojetos Sp3, Sp5, Sp6) e, ainda, sua associação à 

dimensão crítica – embora cada uma tenha sua especificidade – possibilitam o 

desenvolvimento profissional docente em uma perspectiva de construção de saberes 

profissionais no contexto de novas formas de racionalidade.  

Como hipótese preliminar, aponta-se que esse saber poderia promover, 

dentre outros aspectos, a aproximação da relação entre dois grupos que, 

historicamente, estão separados dentro de uma lógica de divisão do trabalho dos 

que produzem o saber (teóricos e pesquisadores) e dos que executam a reprodução 

desse saber de forma técnica na sala de aula (os professores). Esse aspecto fica 

bastante claro na descrição da ação 9, no Sp6: “Trata-se de uma ação necessária 

para a formação docente que perpassa da reprodução para a produção de 

conhecimentos”. 

Por fim, é importante registrar que algumas ações contidas nos subprojetos 

eram ações mais específicas do próprio desenvolvimento do subprojeto, como, por 

exemplo, ações de divulgação do subprojeto aos candidatos à bolsa, bem como a 

seleção de bolsistas, tanto de ID (iniciação à docência) como de bolsistas 

supervisores nas escolas. Esse tipo de ação não se enquadrou em nenhuma das 

categorias de análise anteriormente descritas, não contando como unidade de 

registro e, logicamente, ficando fora da análise. 
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Não foi possível constatar, em todos os subprojetos, uma linha teórica 

claramente explicitada e fundamentada. Em alguns casos há alguns fragmentos, já 

que os subprojetos, por exigência do próprio formulário proposto pela CAPES, 

acabam por se resumir em ações e mais algumas justificativas. Apesar disso, é 

possível identificar, a partir desses fragmentos, padrões de saberes docentes que 

têm potencial para serem desenvolvidos entre os acadêmicos em formação inicial 

participantes desse programa. Esses foram descritos e, da mesma forma, foram 

discutidos os modos de como esses saberes se desenvolvem nesses subprojetos.  

Além disso, é possível identificar, a partir das propostas contidas nas ações, 

indícios de inovações em termos de incorporação das prescrições contidas nas 

pesquisas da área de Ensino de Ciências e de formação de professores. Isso faz 

com que essas pesquisas saiam do ‘papel’ para tomarem sentido no 

desenvolvimento efetivo dessas práticas, relatadas por esses subprojetos, no 

contexto das escolas onde se desenvolvem. 

Com isso, dá-se, também, a ressignificação dessas pesquisas, dessas 

teorias, desses saberes de conteúdo, de currículo e profissional que os alunos em 

formação inicial têm contato no ambiente acadêmico por meio das experiências que 

desenvolvem nas escolas.   

Nesse sentido, cabe, da mesma forma, um olhar criterioso sobre as práticas 

pedagógicas sugeridas e desenvolvidas nesses subprojetos, com ênfase nos 

impactos dessas ações na comunidade que as vivencia. Tal aspecto é abordado na 

continuação deste texto. 

 

 

4.4. AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS E SEUS IMPACTOS NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

 

Os resultados referentes às práticas pedagógicas desenvolvidas nos 

diferentes subprojetos e os seus impactos na formação dos envolvidos, com o intuito 

de responder ao objetivo específico número dois, deu-se por meio da análise dos 

relatórios de cada subprojeto.  

Para tanto, inicialmente, foi feita uma leitura flutuante dos relatórios e, a partir 

dessa leitura, foram sintetizadas as práticas pedagógicas desenvolvidas de modo a 
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caracterizá-las e compreender se, de fato, estavam relacionadas às propostas 

iniciais contidas nos subprojetos. Além disso, foi possível fazer uma síntese dos 

conteúdos abordados a partir dessas experiências e descrever onde essas se 

deram. 

Na sequência, optou-se por aprofundar a análise dos relatórios na categoria 

C4, ou seja, a relativa aos saberes docentes. Assim como nos subprojetos, nos 

relatórios também foram detectadas as unidades de registro para a categoria e 

subcategorias correspondentes, sendo que o diferencial aqui, foi o olhar que se deu 

para análise dessas categorias, já que nesse momento, os relatórios nos mostram 

os dados referentes ao que foi praticado, ao que foi, de fato, desenvolvido ou não, 

em relação ao proposto nos subprojetos.  

Nessa parte da análise, indicou-se nas tabelas elaborados a frequência de 

aparição das unidades de registro nos relatórios, tanto a frequência absoluta (FA) 

como a frequência relativa (FR). Uma mesma unidade de registro pode ser utilizada 

para compor diferentes categorias e subcategorias.  

De modo a complementar os dados a partir das frequências obtidas, foram 

transcritos excertos retirados dos relatórios que ilustram e exemplificam o 

entendimento da análise. Uma sistematização – contendo todas as unidades de 

registro utilizadas na análise dos relatórios, bem como as subcategorias em que 

foram alocadas – encontra-se no Apêndice D (p. 384). 

Outro diferencial nessa parte da descrição dos resultados é que, 

diferentemente da análise dos subprojetos, na análise dos relatórios a construção 

das categorias e subcategorias referentes aos impactos se deu a posteriori, ou seja, 

a partir da própria análise dos relatórios é que foram emergindo as subcategorias 

relativas a esse aspecto. 

 

 

4.4.1. As Práticas Pedagógicas Desenvolvidas nos Subprojetos Pibid Ciências 

Biológicas Analisados. 

 

Inicialmente, procurou-se mapear e sintetizar quais foram as práticas 

pedagógicas desenvolvidas nos subprojetos e se essas estavam relacionadas às 

ações propostas inicialmente nos subprojetos.  
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Em alguns casos, as práticas descritas nos relatórios se repetiam, pois se 

desenvolviam em um determinado período e, depois, em outro. Desse modo, 

agrupou-se quando necessário, um mesmo tipo de prática pedagógica quando esta 

se repetia. Na sequência, sintetizou-se os conteúdos que eram citados e onde se 

deram as práticas pedagógicas desenvolvidas: nas escolas de educação básica, em 

eventos, na universidade. Esses dados foram descritos no Quadro 9, que segue à 

continuação. 

 

 Quais são as práticas pedagógicas?  Ação Do quê?  Onde? 

R
S

p
1

 Orientação à comunidade escolar 4 Reciclagem e impactos ao meio ambiente. 
 

EEB 

Dinâmicas de sensibilização; Palestras; 
Conversas; Divulgação de campanhas do 
governo. 

4 Orientação sexual; métodos anticoncepcionais; DST; 
Gravidez na adolescência; Fisiologia e anatomia do 
Sistema Reprodutor; Vacinação HPV. 

EEB 

Pesquisa bibliográfica; Produções de texto; 
Maquetes; Seminários; Exposição das 
produções; Atividade experimental 
demonstrativa. 

3 – 5 Tecido animal. EEB 

Pesquisa bibliográfica; Uso de textos; Vídeos 
e documentários; Produção de slides e 
palestras.  

4 Gravidez na adolescência; Métodos contraceptivos; DST; 
Valores culturais e relações sociais e familiares. 

IES 

Apresentações; Palestras; Discussões. 4 Gravidez indesejada; Métodos contraceptivos; DST; 
Valores culturais e relações sociais e familiares. 

EEB 

Palestras; Maquetes; Jogos 4 Água: uso racional; etapas do tratamento; ciclo; 
importância e escassez; Conscientização sobre a 
importância de uso da água de forma responsável. 

EEB 

Palestra 4 Higiene: Corporal, da casa, da escola; dos alimentos; 
Qualidade de vida e saúde.  

EEB 

Palestra. Confecção de materiais com 
embalagens recicladas. 

3 - 4 Reciclagem e reaproveitamento; Lixo; Reflexos nos 
aspectos ambientais e econômicos. 

EEB 

Aula Expositiva; Modelos didáticos. 
Apresentação dos modelos. 

3  Célula animal e vegetal. EEB 

Aula Expositiva; Atividades lúdicas; Herbário; 
Exposição. 

4 Plantas medicinais. EEB 

Aula expositiva. Produção de alimentos. 4 Nutrição; Alimentação; Economia e renda familiar; 
Diminuição do desperdício.  

EEB 

Aula expositiva; Pirâmide nutricional 
tridimensional. 

3 - 4 Alimentação saudável; Nutrição; Saúde corporal. EEB 

Atividades experimentais. 4 - 5 Solo; Fungos; Armazenamento e higienização dos 
alimentos. 
 
 

EEB 

R
S

p
2

 Organização de eventos técnico-científicos:  
- Olímpiada Brasileira de Biologia - OBB. 
- Festa junina 

F3 Avaliação; Conteúdo da OBB; Integração dos envolvidos 
com a escola.  

IES e 
EEB 

Participação em eventos técnico-científicos 
como ouvintes 

F3 Congresso municipal de educação; 
Audiência pública sobre liberação de terreno para 
construção: Impacto ambiental; 
Palestra “Prevenção uso de Drogas”; 
Violência infantil. 
 

Evento 

Prática de Ensino e ciência experimental:  
- Oficina de reciclagem de materiais; 
- Projeto Esperança-respeito à vida; 
- Auxilio dos Pibidianos aos professores nas 

P4 - 5 
P10 
F6 
F5 

Jogos; Meio ambiente; Brinquedos; Materiais didáticos; 
Reciclagem de materiais; Direitos dos animais; Animais 
domésticos; Leis sobre experimentos científicos; Práticas 
alimentares saudáveis; Evolução; Modalidades de ensino; 

EEB 
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atividades experimentais; 
- Organização do laboratório da escola; 
Aferição e limpeza de instrumentos do 
laboratório; 
- Horta; 
- Confecção de material didático sobre 
evolução; 
- Monitorias; 
- Projeto Lixo; 
- Minicurso compostagem; 
- Cine Ciências; 
- Implementação de atividades experimentais; 
- Trilha ecológica; 
- Projeto oficina revitalização do jardim; 
- Intervenção junto à sala de recursos 
multifuncional da escola; 
- Palestra “Um olhar sobre o lixo”; 
- Oficina sobre higiene. 

Metodologia de ensino; Compostagem; Decompositores; 
Destino de resíduos; Adubação orgânica; Ecologia; Vírus 
e bactérias; Genética; Botânica; Normas do uso do 
laboratório; Ecologia; Metodologia de ensino para 
educação ambiental; Diversidade dos fungos; Bactérias; 
Importância da mastigação.  

Reconhecimento e funcionamento da 
infraestrutura escolar. 
Acompanhamento do professor em sala de 
aula. 
Formação e capacitação para inclusão na 
escola. 
Reunião pedagógica na escola. 
Formação para uso de ferramentas digitais e 
objetos de aprendizagem na escola. 

P3 
F9 

Escola: estrutura e funcionamento; Análise do PPP e do 
PPC da escola; Regimento escolar; Curso com a 
supervisora da escola; Recursos didáticos; Metodologia 
de ensino; Comportamento dos alunos; Inclusão.  

EEB 

Reuniões de planejamento e gestão do 
projeto. 
Planejamento de projetos temáticos. 
Construção de planilha eletrônica das 
atividades desenvolvidas pelos Pibidianos e 
uso de rede social. 

P11 
F6 
F9 

Planejamento; Avaliação; Socialização das práticas 
desenvolvidas; Elaboração de projetos temáticos: 
Hipertensão e diabetes; Gravidez na adolescência; 
Dependência Química; Planilha eletrônica de atividades 
desenvolvidas para acompanhamento dos supervisores e 
coordenadores; Rede social; Fan Page da OBB.  

IES e 
EEB 

Produções escritas, divulgação e socialização. F3 Apresentação de trabalhos; Artigos; Relatos de 
experiência; Resumos.  

Evento 

Planejamento de resumos e questionamentos 
sobre filmes. 

F5 Uso de filmes como recurso didático; Conceitos relativos 
aos filmes usados. 

IES 

Participação na semana da pátria com 
distribuição de mudas. 
Visita ao lago.  

F3 
P4 - 5 

Entrega de mudas na semana da pátria. 
Visita técnica de reconhecimento ao lago e aula de 
campo: Impacto ambiental; Assoreamento; Fauna e flora.  

Extra 
Classe 

Visitações na IES. P4 - 5 Apresentação dos ambientes da IES para as escolas e 
aulas demonstrativas nos laboratórios de zoologia e 
entomologia da IES para alunos das EEB. 

IES 

R
S

p
3

 Grupo de estudos com egressos Pibid e 
bolsistas ID; Relatos escritos dos egressos. 

5 -13 Avaliação; Professor reflexivo; CTS. IES 

Acompanhamento e avaliação de bolsistas. 12 Atividades realizadas pelos bolsistas. IES 

Atividades complementares: Minicurso. 10 Expressão oral e escrita; Normas de escrita.  IES 

Seminários de integração nas IES. 14 Subprojetos do Pibid das diferentes licenciaturas da IES. IES 

Grupo de estudos com bolsistas de ID; 
Ficha de reflexão para nortear as reflexões 
sobre a prática pedagógica; 
Discussão orientada sobre abordagem CTS. 

5 -12 Avaliação; Reflexão individual e coletiva sobre as ações 
desenvolvida; CTS; Estratégias e recursos didáticos; 
Temáticas de interesse da escola.  

IES 

Planejamento e implementação de Módulos 
Didáticos nas EEB. 

4–6-
7- 9 

Temas CTS levantados nas EEB; Planejamento; 
Modalidades e recursos didáticos.  

IES e 
EEB 

Produções escritas, divulgação e socialização; 
TICs. 

1 Capítulos de livro; Blog; Material de apoio ao professor; 
Resumo; Resumo expandido; Artigos; Oficinas. 

Evento 

Reconhecimento do ambiente escolar;  
Observação de aulas; 
Análise do PPP e das Diretrizes do Paraná. 

15 Escola. PPP. PDT. Diretrizes curriculares do Paraná. EEB 

Levantamento das problemáticas locais 6 Temas levantados nas EEB: Alimentação; Enchentes, 
Gripe, Enteroparasitoses, entre outras. Planejamento. 

EEB 

Visitas a locais diversos com alunos. 9 Teatro; Zoológico; Mostra Aventura do Conhecimento. Outros 

R
S

p
4

 

Não foi possível identificar os dados nesse subprojeto 
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R
S

p
5

 Diagnóstico Sócio Educacional. 1 Características físicas e sócio econômicas da escola e do 
público alvo. 

EEB 

Relatório; Dossiês. 4 Avaliação. IES 

Reuniões de planejamento, acompanhamento 
e estudo. 

2 - 4 Avaliação; Reflexões; Outros temas educacionais. IES 

Divulgação das ações desenvolvidas nas 
EEBs. 

3 Recursos didático-pedagógicos produzidos pelos alunos; 
Jornal escolar.  

EEB 

Projetos temáticos: Pibid na copa; 
Higiene e saúde. 

3 Educação ambiental; Higiene e saúde; Parasitoses 
humanas. 

EEB 

Planejamentos, produção e desenvolvimento 
de modalidades e recursos didáticos variados; 
Levantamento bibliográfico; Jogos; Oficinas; 
Maquetes; Saídas de campo; Horta escolar; 
Gincana cultural; Peça teatral; Palestras. 

2 - 3 Higiene e saúde; Água; Meio ambiente; Animais em 
extinção; Parasitoses; Cidadania; Recursos e 
modalidades didáticas.  

IES e 
EEB 

Produções escritas, divulgação e socialização. 8 - 9 Artigos; Relatos de experiências da prática docente. Evento 

R
S

p
6

 Grupo de estudos, planejamento e reflexões; 
Matriz reflexiva das oficinas. 

2–3- 
4 

Ensino por investigação; CTS; Pesquisa em Ensino de 
Ciências; Aportes teóricos e metodológicos sobre o 
processo de ensino; Conhecimento na ação educativa; 
Reflexão na e sobre a ação. 

IES e 
EEB 

Participações nas aulas dos supervisores. 5 Citologia; Fungos; Solo; Germinação; PH e propriedades 
Químicas; Classificação dos seres vivos.  

EEB 

Aulas de reforço. 5 - 6 Modelos didáticos; Jogos; Recursos audiovisuais.  EEB  

Oficinas temáticas. 5 - 6 Insetos; Sistema Cardiovascular; Infecções do cotidiano; 
Raias e tubarões; Os sentidos humanos; Astronomia. 
Sexualidade; DST; Metodologias de ensino.  

EEB  

Cursos temáticos. 5 Rochas; Solo; Água; Reino vegetal; Reino animal; Vírus; 
Bactérias; Sistema digestório; Tabela periódica; 
Organização dos seres vivos; Atividades experimentais; 
Recursos didáticos. 

EEB 

Elaboração de recursos didáticos. 4 Material de consulta; Apresentações em power point.  - 

Produções escritas, divulgação e socialização 7 - 9 Resumos; Artigos; Relatos das experiências 
desenvolvidas. 

Evento 

Diagnóstico das escolas. 1 Aspectos estruturais internos e externos do espaço 
escolar; PPP. 

EEB 

R
S

p
7

 Atividades de formação da equipe e 
planejamento: Reuniões; cursos; minicursos; 
testagem de material; elaboração de roteiros. 

2-3 Diversos conteúdos de ciências e biologia abordados nas 
oficinas e aulas de acordo com o conteúdo a ser 
ministrado: Extração de DNA do morango; higiene; DST; 
movimentos respiratórios; fases de divisão celular.  

EEB e 
IES 

Observação de aulas de Biologia em sala de 
aula e laboratório 

2 Vários conteúdos de Ciências e Biologia. EEB 

Montagem e aplicação de pré-teste sobre 
assuntos a serem abordados no ano letivo 

5 Biologia celular; genéticas; biologia vegetal; sexualidade; 
bioética; biossegurança; biotecnologia. 

IES 

Planejamento, montagem e implementação de 
modalidades didáticas e recursos didáticos 
variados: aulas práticas; jardim botânico; horta 
escolar; jogos; oficinas; aulas de campo; 
produção de vídeos; mapas conceituais; clube 
de ciências; exposições; feiras; mostras; 
gincanas; olimpíadas; programa de rádio; 
criação de grupos de expressão étnico-racial, 
entre outros 

4-5-6 
e 7 

Biologia celular; zoologia; Biologia vegetal; genética e 
biotecnologia; anatomia; DST e educação sexual; meio 
ambiente. 

IES e 
EEB 

Atividades de acompanhamento e avaliação 
do subprojeto. Relatórios; portfólios; visitas  

1 e 5 Avaliação IES 

Atividades de socialização dos resultados 
obtidos no subprojeto. 

3 Resumos, artigos; encontros; livros; vídeos; blog Evento
e web 

R
S

p
8

 Planejamento e acompanhamento das ações 
específicas do subprojeto; 
Estudos teóricos-metodológicos de 
planejamento e pesquisa. 

A1 Educação Ambiental; Educação Sexual; Teoria crítica em 
Educação Ambiental e sexualidade; Condições 
socioambientais dos municípios em que as escolas estão 
localizadas; Metodologia de ensino e pesquisa em EA. 

IES 

Reconhecimento das condições pedagógicas 
e estruturais da escola.  

E2a 
A2 E1 

Aspectos pedagógicos e estruturais das escolas EEB 

Atividades complementares: Estudos da 
Língua Inglesa.  

- Possessive adjectives; Verb to be; Affirmative statements; 
Contractions; Articles; Yes/no questions; Negative 
Statements; Pronouns; Present continuous; Time 
expressions; Simple presente; Irregular verbs. 

IES 
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Reflexões sobre os problemas detectados nas 
EEB a partir das teorias estudadas e o 
conteúdo escolar e sua integração.  

A2 E2 Educação ambiental; Educação sexual; Pedagogia 
histórico cultural; Reflexão ação; Prática social; Saúde 
pública; Modelo de produção e consumo da sociedade; 
Sistema circulatório; Sistema excretor.  

IES 

Atividades nas EEBs. A2 E3 Feira de ciência; Degradação do solo; Educação 
ambiental; Energia. 

EEB 

Produções escritas, divulgação e socialização; 
Organização de eventos. 

- Resumos; Artigos; Relatos das experiências 
desenvolvidas. 

Evento 

Observação de aulas de supervisores. A2 E1 Funcionamento da semana pedagógica; Ecologia; 
Educação ambiental; Sistemas. 

EEB 

Atividades complementares: Treinamento para 
confecção de blog. 

A2 E2 Blog. IES 

Quadro 9 - Síntese das práticas pedagógicas, relação com as ações propostas, conteúdos 
desenvolvidos e local. 
Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa.  

 

Legenda de cores dos conteúdos abordados nos subprojetos Pibid:  

 Educação Ambiental Biológicos/ Sociais/ Tecnológicos 

 Educação Sexual  

 Água  

 Alimentação  

 Outros temas sócio científicos  
 

 Outros conteúdos ligados às Ciências e à Biologia Biológicos/ Químicos/ Geológicos 
 

 TICs; CTS; recursos didáticos; metodologia de ensino; currículo; 
Diretrizes, entre outros. 

Ensino de Ciências e Biologia 

 

 Inglês e Português Outras áreas que não as biológicas 

 

Considerando-se o quantitativo de práticas pedagógicas desenvolvidas nos 

subprojetos do Pibid analisados, optou-se por aprofundar a análise a partir de uma 

única categoria: a categoria C4, ou seja, quais foram os saberes docentes 

desenvolvidos durante a implementação das ações propostas nos subprojetos nas 

escolas de educação básica parceiras (Tabela 10).  

 

Tabela 10 - As práticas pedagógicas desenvolvidas promoveram a construção de que tipo 
(s) de saber (es) docentes 

 C4.1 Saber 
profissional 
 

C4.2 Saber 
disciplinar 

C4.3 Saber 
curricular 

C4.4 Saber 
experiencial  

C4.5 Saber praticar 
a pesquisa 
acadêmica 

Sp1 14 14 13 13 - 

Sp2 40  29 25 22 02 

Sp3 20 11 12 08 03 
Sp4 - - - - - 

Sp5 22 17 15 13 01 

Sp6 12 08 09 09 01 

Sp7 19 11 13 12 01 
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Sp8 13 06 02 03 02 

FA 140 96 89 80 10 

FR (%) 34% 23% 21% 19% 3% 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa 2017. 

 

Assim como na descrição das ações, aqui, nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas nos subprojetos, olhamos para essas práticas de forma integrada, a 

fim de determinar a ideologia pedagógica que estava subjacente nessas práticas e, 

desse modo, determinar o tipo de saber profissional contemplado em cada um dos 

subprojetos.  

Todas as práticas pedagógicas descritas foram consideradas na contagem 

das unidades de registro para essa subcategoria e estão relacionadas na Tabela 10. 

Mantivemos, na análise integrada das práticas pedagógicas, a identificação do saber 

profissional, com base nos dois paradigmas apresentados por Behrens (2009), que 

são o paradigma conservador e o paradigma inovador dos processos de ensino e 

de aprendizagem.  

Confirmou-se, pelas práticas pedagógicas desenvolvidas, que o Sp1 se 

encontra em transição entre o paradigma conservador e o inovador, pois – ainda 

que o saber profissional contenha elementos que caracterizam uma preocupação de 

desenvolver os conteúdos a partir da prática social dos alunos – outros elementos 

caracterizam abordagens pedagógicas que visavam à reprodução dos conteúdos de 

forma pronta e acabada, buscando repassar e transmitir informações unicamente, 

caracterizando uma abordagem tradicional dos processos de ensino e 

aprendizagem. Um desses momentos pode ser confirmado no seguinte excerto:  

 

Conhecer as organelas que compõem as células animais e vegetais. 
Identificar a função de cada uma destas organelas. Num primeiro momento 
foram dadas explicações sobre o funcionamento da célula nos organismos, 
sua diferenciação e a função de cada organela. (RSp1-09) 

 

Já o Sp2, confirmou-se dentro de um paradigma conservador, já que – a 

partir das práticas pedagógicas desenvolvidas – é possível identificar vários 

momentos que confirmam uma dicotomização da teoria e da prática, visando 

assegurar, primeiro, a teoria e, depois, a confirmação dessa teoria por meio das 

práticas desenvolvidas, caracterizando uma abordagem tecnicista (RSp2-07; RSp2-

29; RSp2-40).  
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Também encontramos elementos que caracterizam uma abordagem mais 

tradicional dos conteúdos, já que o professor apresenta o conteúdo para seus alunos 

de forma pronta e acabada (RSp2-02; RSp2-06; RSp2-12; RSp2-13). Ainda que 

possamos observar, também, alguns elementos onde os conteúdos a serem 

abordados apresentam-se relacionados à realidade dos alunos. Uma dessas 

práticas diz respeito à análise do PPP, onde afirma-se que será “analisado a 

compreensão da realidade social e econômica dos alunos e da escola” (RSp2-05); e 

a outra é uma visita ao lago para “elaborar atividades conjuntas com professores de 

disciplinas distintas para os alunos do ensino médio” (RSp2-38). No entanto, essa 

visita ao lago objetiva o planejamento de uma “aula de campo”. Portanto, não temos 

elementos para afirmar se isso se viabilizou, nem como se viabilizou.  

O saber profissional relacionado ao ensino centrado na realidade social e que 

instiga os professores a buscarem uma prática pedagógica que supere a 

fragmentação e a reprodução do conhecimento foi confirmado no Sp3, Sp5, Sp6, 

Sp7 e no Sp8.  

No caso do Sp3, a busca pela superação da fragmentação do conhecimento 

se dá pela perspectiva de ensino adotada nesse subprojeto, que é a perspectiva 

CTS, não havendo contradições entre o proposto e o praticado. Alguns exemplos 

podem ser verificados nos excertos RSp3-01; RSp3-02; RSp3-06; RSp3-10; RSp3-

11; RSp3-12; RSp3-14; RSp3-19. Segue um desses excertos, a título de exemplo:  

 

Em seguida, a partir de temáticas de interesse da escola e dos alunos foram 
elaborados, pelos acadêmicos, módulos didáticos com a abordagem CTS 
entre os meses de março a dezembro. Esses módulos foram apresentados 
e discutidos no grupo de estudos antes da sua aplicação. A discussão 
visava sugestões e adequações dos módulos produzidos. Esses módulos 
estão sofrendo adequações para a publicação como um material de apoio 
para o professor. (RSp3-11). 

 

No Sp5 foram detectados elementos indicativos de que as práticas 

pedagógicas desenvolvidas seguiram a proposta teórica indicada no subprojeto, que 

foi a pesquisa-ação nos preceitos da bibliografia indicada no subprojeto, segundo 

Morales et al. (2013). Retomando o subprojeto, verifica-se a definição utilizada pelos 

coordenadores de que: 

 

[...] o presente projeto terá como encaminhamento pedagógico e científico 
principal a pesquisa-ação, definida por Franco (2005), como sendo uma 
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pesquisa pedagógica, dentro da perspectiva de ser um exercício 
configurado como uma ação que problematiza a prática educativa e que 
concebe a formação continuada, bem como a emancipação dos sujeitos da 
prática. Conjuntamente, é preciso fazer a ação caminhar, quando se 
pretende a transformação da prática. (Sp5, p. 2) 

 

Na sequência, os coordenadores apresentam um gráfico, mostrando as 

etapas da pesquisa-ação, conforme segue na Figura 9: 

 

Figura 9: Etapas da pesquisa-ação descrito em Morales et al. (2013) 

 

Fonte: Retirado do Sp1 

 

Foi possível identificar alguns exemplos dessas etapas nas práticas 

desenvolvidas e descritas no relatório, segundo se pode observar nos fragmentos 

selecionados abaixo:  

 

Dirigir as estratégias e recursos a serem desenvolvidos. Levantamento das 
características físicas e sócio econômicas da escola e do público a ser 

atingido. Diagnóstico sócio educacional. (RSp5-01). 

 

Reconhecimento da estrutura escolar, dos alunos, das relações aluno-
aluno, professor-aluno, professor-professor e equipe pedagógica. Plano de 
ação por equipe (Escola) I Semestre. Tema gerador 2014" Pibid na Copa". 
(RSp5-07). 

 

Através do projeto Pibid no Concurso Cultural entre os alunos para Copa, 
buscou-se desenvolver com os alunos atividades referentes a impactos 
ambientais possivelmente ocasionados pelo acúmulo de lixo, construção de 
estádios e etc.. Buscou-se também trabalhar as relações ecológicas, os 3 
Rs da sustentabilidade e o histórico biológico do mascote da Copa (Fuleco). 
Desenvolveu-se também um concurso cultural no qual buscou-se 
desenvolver a autonomia de expressão e pensamento crítico dos alunos. 
(RSp5-08). 

 

Desenvolver habilidades de redação e descrição, organização de ideias e 
teorização a partir da prática docente. Relato de experiências a partir da 
prática docente com os alunos do ensino fundamental. Artigos para 
apresentação em eventos. (RSp5-20). 

 

Organizar e acompanhar atividades desenvolvidas. Os membros das 
equipes (aluno bolsista, supervisor e coordenador de área) reunem-se 
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semanalmente para preparar e/ou acompanhar as atividades nas escolas. 
(RSp5-03). 

 

Ao que tudo indica, primeiro se dá o diagnóstico da realidade sócio educativa 

(etapa 1), seguido do planejamento e desenvolvimento das atividades a partir desse 

diagnóstico (etapa 2), logo se dão os relatos das experiências desenvolvidas e 

acompanhamento das atividades que são postos em reflexão por meio da 

‘teorização’, visando dar suporte a essas reflexões (etapa 3), já se dando a 

avaliação e acompanhamento semanal, oportunizando um 

planejamento/replanejamento contínuo e frequente das práticas desenvolvidas 

(etapa 4).  

No caso do Sp6, o fio condutor das práticas pedagógicas se deu a partir de 

duas frentes: uma dessas frentes também está centrada na perspectiva CTS, na 

qual, por meio de temas sociais mais abrangentes, dá-se a estruturação das 

atividades de ensino. A outra frente está centrada no Ensino por Investigação. 

Alguns exemplos são encontrados nos seguintes excertos: RSp6-01; RSp6-03; 

RSp6-05; RSp6-06; RSp6-09.  

Um aspecto a ser destacado nesses três subprojetos se relaciona a constante 

preocupação de promover a reflexão orientada das práticas pedagógicas 

desenvolvidas (RSp3-01; RSp3-02; RSp3-05; Rsp3-09; RSp3-12; RSp5-03; RSp5- 

20; RSp6-01; RSp6-02; RSp6-12), possibilitando aos alunos em formação inicial a 

compreensão e a aprendizagem de formas de praticar a reflexão de sua prática 

pedagógica de maneira orientada, já que, nos três casos, são desenvolvidas 

reuniões semanais, onde o aporte teórico é estudado e, a partir desse aporte teórico, 

são realizadas as discussões e reflexões das ações desenvolvidas nas escolas.  

Essa perspectiva, mais uma vez, confirma que o processo de ensino e de 

aprendizagem está disposto em um paradigma inovador, pois, nesse paradigma, 

segundo esclarece Behrens (2009), há a produção de conhecimento, produção que 

se dá a partir das ações desenvolvidas e refletidas, promovendo o envolvimento do 

aluno no processo educativo. A ação pedagógica que leve à produção de 

conhecimento e que busque formar um sujeito crítico 

 

[...] precisa estimular a análise, a capacidade de compor e recompor dados, 
informações e argumentos. Acrescida da valorização da ação reflexiva e a 
disciplina tomada como capacidade de estudar, refletir e sistematizar o 
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conhecimento instiga o aluno a reconhecer a realidade e refletir sobre ela. 
(CUNHA, 1997 citado por BEHRENS, 2009, p. 55) 

  

Isso é o que se visualiza nos casos das práticas descritas nesses subprojetos, 

onde se estabelece a perspectiva que o professor deve atuar como um pesquisador 

de sua prática, promovendo a valorização da reflexão, da ação, do espírito crítico, do 

questionamento e a exigência de estarem sempre reconstruindo a prática educativa 

proposta em sala de aula.  

No Sp7 também se verifica a preocupação pela avaliação semanal das 

atividades desenvolvidas, segundo se observa no fragmento a seguir: 

 

Atividades de Acompanhamento do Projeto: Avaliação do projeto; Produção 
de relatórios; Portfólios; Visitas aos subprojetos nas escolas. Durante as 
reuniões semanais são feitas avaliações quanto a cada atividade realizada. 
Houve a produção de portfólios em agosto de 2014. (RSp7-17). 

  

Conforme descrito, é possível visualizar que existem instrumentos variados 

para promover o acompanhamento e a avaliação das atividades realizadas, o que é 

bastante louvável. No entanto, não encontramos elementos indicativos claros sobre 

a realização de atividades reflexivas a respeito das práticas desenvolvidas.  

Os elementos que nos levam a indicar que esse subprojeto se encontra em 

um paradigma inovador é o fato de haver uma diversidade de práticas pedagógicas 

desenvolvidas, aliadas à preocupação com o conhecimento das ideias prévias dos 

alunos. Como exemplo, podemos citar: atividades artísticas, atividades esportivas, 

atividades experimentais, atividades literárias, criação de recursos midiáticos, 

exposições, feiras, organização de momentos filosóficos e sociológicos, oficinas 

temáticas, entre tantos outros. Para o desenvolvimento dos conteúdos abordados 

houve a montagem e aplicação de pré-teste, com o objetivo de identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre cada assunto estudado, segundo se lê no 

excerto abaixo:  

 

Montagem e aplicação de pré-teste sobre Biologia Celular, Genética, 
Biologia Vegetal, Sexualidade, Bioética e Biossegurança e Biotecnologia. As 
diversas formas de apresentação de pré-testes propostos pelos alunos do 
Pibid, possibilitaram identificar os conhecimentos prévios dos estudantes 
sobre cada assunto elencado, de acordo com a série escolar. (RSp7-06). 
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Como se vê, existe uma sistematização para promover a identificação do que 

os alunos já conhecem sobre os conteúdos que serão desenvolvidos. Esse aspecto 

contribui para superar um ensino reprodutivista, pois se parte do que os alunos já 

trazem de suas vivencias anteriores, com isso o envolvimento do aluno no processo 

educativo é mais efetivo.  

No caso do Sp8, a perspectiva de busca pela superação da fragmentação do 

conhecimento se dá por meio da teoria crítica em Educação Ambiental, em Gênero e 

Sexualidade. Independentemente da metodologia de ensino proposta para o 

desenvolvimento das atividades em uma perspectiva crítica, considerou-se, nesse 

trabalho, a perspectiva crítica a partir de uma visão mais ampla, corroborando com o 

explicitado por Ramalho, Nuñez, Gauthier (2004), sendo o mais importante buscar 

superar práticas pedagógicas exclusivistas e reprodutoras em direção a uma ação 

pedagógica que vise transformar a realidade educativa, esses aspectos podem ser 

observados em RSp8-04; RSp8-05; RSp8-08; RSp8-09. 

No Sp4 não foi possível identificar aspectos relacionados às práticas 

pedagógicas em nenhuma das categorias propostas para análise, pois não 

conseguimos acessar os dados da planilha eletrônica do excel passada pelo 

coordenador. Apesar de termos solicitado o relatório, como nos demais subprojetos, 

só nos foi disponibilizada essa planilha, na qual não conseguimos acessar as 

atividades on line por meio dos links. 

Quanto aos saberes disciplinares ou de conteúdo específico (biológicos, 

da língua portuguesa, da língua inglesa, da Química, etc. ...), bem como os 

conteúdos relacionados ao Ensino de Ciências e Biologia na educação básica, foi 

possível constatar, pelas atividades desenvolvidas e descritas nos relatórios, que os 

conteúdos abordados foram muito diversificados, uma síntese desses conteúdos 

está descrita no Quadro 9. Foram tratados desde conteúdos biológicos culturalmente 

abordados nos currículos de Ciências e Biologia no ensino fundamental e médio, 

como, também, conteúdos com um viés mais social e contemporâneo. Além de 

conteúdos relacionados a áreas de conhecimento não ligados diretamente à área 

biológica – como os conteúdos de língua portuguesa e língua inglesa. Também 

foram abordados muitos conteúdos relacionados ao ensino.  

Foram trabalhados conteúdos que, culturalmente, (SACRISTÁN, 2013) são 

desenvolvidos nas grades curriculares do atual ensino fundamental e médio nas 
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disciplinas de Ciências e Biologia, como, por exemplo: tecido animal; sistema 

circulatório; sistema excretor; Ph e propriedades químicas; parasitoses humanas; 

fungos. Exemplos de práticas pedagógicas que contemplam esse enfoque podem 

ser vistos nos fragmentos selecionados abaixo: 

 

Compreender a caracterização do tecido animal com suas funções 
externas e internas. Conhecer os órgãos que compõem um sistema e suas 
funções. Inicialmente foi realizada pesquisa bibliográfica utilizando o acervo 
da biblioteca escolar e sites da internet, posteriormente foram desenvolvidas 
as seguintes atividades: produções de texto, gênero dissertativo; criação de 
cartazes e slides; Confecção de maquetes; Apresentação de seminários; 
Exposição das produções; visualização de tecidos com microscópio óptico. 
(RSp1-03. Grifos nossos). 

 

Aulas práticas realizadas com as turmas do ensino fundamental e médio. O 
objetivo das aulas práticas é propiciar os alunos um melhor entendimento 
sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula. [...] Aula prática 1: 
Observação macroscópica de fungos: (2º ano do ensino médio). Para a 
preparação desta aula prática utilizou-se maisena (amido de milho) que é 
um ambiente propicio para o crescimento de fungos. Preparou-se as placas 
e os alunos foram separados em grupos: cada grupo ficou responsável em 
achar um ambiente da escola para fazer a contaminação das placas, os 
ambientes escolhidos foram: Laboratório, Lixeira, Maçaneta da porta do 
banheiro dos professores, bancada da cozinha. Após este procedimento os 
alunos anotaram os lugares de onde tinham feito a contaminação das 
placas. Na semana seguinte os alunos observaram as placas e os tipos de 
fungos que cresceram, foi montada uma lâmina onde foram observadas as 
hifas no microscópio, para cada aluno foi entregue um roteiro de aula 
prática, onde os alunos desenharam as hifas. [...] (RSp2-40. Grifos nossos). 

 

Observa-se que os Pibidianos desenvolvem conteúdos curriculares que, 

culturalmente, estão estabelecidos no currículo e que terão que abordar ao se 

tornarem professores logo após sua formação acadêmica. Disso se compreende que  

 

[...] a cultura inserida nos conteúdos do currículo é uma construção cultural 
especial, “curricularizada”, pois é selecionada, ordenada, empacotada, 
lecionada e comprovada de acordo com moldes sui generis. Os usos 
escolares delimitam o significado do que chega a se converter em uma 
cultura específica: o conhecimento escolar. (SÁCRISTAN, 2013, p. 20). 

 

Sendo assim, o conhecimento dos conteúdos “tecido animal” ou “fungos”, 

descritos acima, por exemplo, que são lecionados pelos acadêmicos em uma 

determinada sala de aula, ou laboratório de Ciências, em uma determinada série, 

desenvolvem-se em uma determinada sequência didática, num determinado 

contexto escolar. Isso ocorre, por exemplo, no descrito no RSp1- 03, a partir de 

pesquisa bibliográfica; das produções de texto; da criação de cartazes e slides; da 
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confecção de maquetes; de apresentação de seminários; de exposição das 

produções; da visualização de tecidos com microscópio óptico. Isso tudo ao mesmo 

tempo em que não constitui todo o saber acumulado sobre tecido animal, já que sua 

natureza está modelada pelos códigos que estruturam o currículo.  

Portanto, esse conhecimento escolar é uma realidade determinada pelo 

contexto escolar instituído naquele momento histórico. Essas opções, adotadas 

durante a seleção e organização desses conteúdos, mostram ao professor em 

formação inicial no Pibid algumas escolhas que podem ser tomadas durante o 

processo de ensino daquele conteúdo, naquele nível de ensino. Essas podem 

contribuir, em menor ou em maior grau, numa intermediação mais eficaz desses 

conteúdos. 

É possível verificar, ainda, que esses e outros conteúdos que foram descritos 

nos relatórios estão relacionados nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná 

(PARANÁ 2008a; PARANÁ, 2008b), isso por que as escolas de educação básica 

desse Estado seguem essas diretrizes e que, nesse momento histórico, esses 

documentos são os maiores responsáveis por regular os conteúdos e as práticas 

desenvolvidas nas EEB.  

O diferencial dessas diretrizes, em contraposição aos PCN, é que adotam um 

formato curricular disciplinar como forma de organização do conhecimento científico 

historicamente produzido. Essa reorientação, supostamente, pretende superar o 

esvaziamento de conteúdos disciplinares dos PCN. E, ademais, que os subprojetos, 

em alguns momentos, proponham práticas e conteúdos em perspectivas inovadoras, 

em outros, ainda se impõe uma perspectiva de desenvolvimento de conteúdos da 

forma como, culturalmente, está estabelecido e regulado pelo currículo desse 

Estado. 

Conteúdos que foram abordados a partir de um viés mais social e 

contemporâneo apresentaram-se de forma frequente na descrição das práticas 

pedagógicas realizadas nas EEB, confirmando o que havia sido proposto a partir das 

ações que foram anteriormente discutidas. Dentre esses temas, pode-se destacar: 

temas ambientais; gênero e sexualidade; água; alimentação saudável; higiene e 

saúde; modelo de produção e consumo da sociedade. Seguem alguns exemplos: 

 

Incentivar a reciclagem de papel, diminuir o consumo e o impacto no 
meio ambiente. Após revisão bibliográfica toda comunidade escolar foi 
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orientada quanto ao procedimento a ser tomado em relação a reciclagem, 
foram orientados e incentivados a reduzir o seu consumo, visando 
diminuir o impacto ambiental causado pelo uso abusivo de papel. [...] 
(RSp1- 01. Grifos nossos). 
Produção coletiva entre professores da educação básica e os Pibidianos 
integrando os processos fisiológicos e as implicações da qualidade do ar, 
poluição, efeito estufa e sua relação com o aquecimento global. Os 
Pibidianos puderam compreender a íntima relação entre saúde pública, 
ambiente, e ações humanas com resultado da modelo de produção e 
consumo da sociedade contemporânea. (RSp8-08. Grifos nossos). 

 

Nos excertos apresentados – nos quais são abordadas essas questões 

relativas ao meio ambiente quando se propõem a: “reduzir o seu consumo, visando 

diminuir o impacto ambiental causado pelo uso abusivo de papel” (RSp1-01), como 

também “compreender a íntima relação entre saúde pública, ambiente, e ações 

humanas com resultado do modelo de produção e consumo da sociedade 

contemporânea” (RSp8-08) – verifica-se que a perspectiva adotada nessas práticas 

pedagógicas se afasta das formas unicamente de transmissão de conteúdos, já que 

oportuniza uma reflexão acerca das relações do conteúdo específico com o seu 

papel social e o desenvolvimento moral e ético dos alunos.  

Essa perspectiva de abordagem de conteúdos é importante pois, segundo 

esclarecem Selles e Ferreira (2005), verifica-se que, a partir do desenvolvimento das 

pesquisas biológicas e pressões sociais de ordem ética, há uma ampliação das 

fronteiras do conhecimento biológico. Isso demanda, cada vez mais, uma ampliação 

da contribuição desses conhecimentos para questões sociais contemporâneas. Esse 

processo vem abrindo espaços para que, além dos conceitos científicos, outros 

valores e conhecimentos sejam introduzidos na disciplina.  

Além disso, transparece no último excerto apresentado (RSp8), uma 

perspectiva globalizante, em detrimento de uma perspectiva naturalista de meio 

ambiente. Compreender e se valer dessa perspectiva no ensino do meio ambiente é 

importante por que, na perspectiva globalizante, os seres humanos se constituem 

em parte integrante e estão incluídos na representação do meio ambiente, 

proporcionando uma visão de mundo mais integrada (REIGOTA, 1988). 

A perspectiva globalizante de educação ambiental está presente nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001c) ao considerar os aspectos 

ambientais relacionados aos aspectos sociais, econômicos e políticos, segundo 

esclarece Lorenzetti (2008), em sua tese. Nela, o autor trata das pesquisas 

desenvolvidas em Educação Ambiental, sendo que as políticas públicas contribuem 
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para a disseminação desse estilo de pensamento
33

 (na denominação do autor Estilo 

de Pensamento Ambiental Crítico-Transformador).  

No entanto, segundo esclarece, o estilo de pensamento ecológico (que está 

atrelado a uma visão de conhecimentos e práticas pedagógicas relativas à 

conservação e à preservação da natureza, aproximando-se muito da Ecologia) ainda 

é dominante no contexto das práticas educativas desenvolvidas no contexto escolar 

pelos professores de educação básica, fazendo-se necessária a disseminação do 

estilo de pensamento ambiental crítico-transformador, que ainda está muito restrito 

ao círculo esotérico, ou seja, dos pesquisadores e autores das pesquisas nessa 

área. 

Outro aspecto que não podemos deixar de analisar, quanto à abordagem dos 

conteúdos, diz respeito à necessária integração dos conteúdos trabalhados na 

universidade e na escola. Nesse sentido, segue o fragmento abaixo:  

 

Aprofundamento teórico para pensar a prática por meio da teoria em 
educação ambiental e de gênero e os elementos importantes no espaço 
escolar. Os estudantes Pibidianos em interação com os professores da 
escola pública aprenderam a refletir sobre os problemas da escola e de 
como lidar com a teoria produzida na academia e o conteúdo escolar e 

pensar sua integração. (RSp8-05. Grifos nossos). 

 

Apesar de não se compactuar com o fato de que a teoria é produzida 

somente no contexto acadêmico, conforme já foi amplamente discutido, o aspecto 

que se quer abordar aqui relaciona-se ao fato de que o Pibid proporciona aos 

acadêmicos a habilidade de articularem os conteúdos específicos cursados nas IES 

com a abordagem desses mesmos conteúdos na educação básica, conforme 

visualiza-se no excerto apresentado (RSp8-05).  

                                            
 

33 O autor citado se apoia na epistemologia de Ludwik Fleck (1896-1961) para analisar as pesquisas 
desenvolvidas em Educação Ambiental. As ideias centrais de Fleck se fundamentam, segundo Delizoicov et al. 
(2002), na perspectiva de que os fatos científicos são condicionados e explicados sócio historicamente, sendo 
que as teorias científicas do presente estão relacionadas com aquelas do passado, e estas se ligarão as do 
futuro. Desse modo, o conhecimento científico é considerado como uma construção contínua. Resumidamente, 
dentre as categorias introduzidas por Fleck (2010) para explicar o desenvolvimento do conhecimento científico 
está a categoria de Estilo de Pensamento (EP). Para Fleck (2010), um fato científico é influenciado pelas 
condições sociais, culturais de uma época, ou seja, o EP daquele momento histórico. Sendo que, uma 
comunidade de cientistas que compartilham o ideal de um EP compõe o Coletivo de Pensamento (CP). Os 
estilos de pensamento condicionam os diferentes coletivos de pensamento. A formação do EP ocorre em 
círculos hierarquizados epistemologicamente: um círculo menor esotérico, constituído pelos especialistas de uma 
área, e um círculo maior exotérico, formado pelos participantes do coletivo de pensamento. (FLECK, 2010; 
2012). 
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Ao considerar que essa é uma das grandes defasagens que se tem nos 

cursos de formação de professores, em que, de modo geral, os conteúdos 

específicos, tanto da área biológica como da área de ensino, são trabalhados sem 

que se façam as pontes necessárias de sua abordagem no contexto escolar. Isso 

ocorre por que, como já se verificou durante a abordagem da gênese dos cursos de 

Ciências Biológicas, o que temos é o enfoque na formação do bacharel, em 

detrimento da formação do professor de Biologia. Isso faz com que não haja uma 

preocupação por parte dos formadores pela abordagem desses conteúdos para o 

contexto escolar onde serão de fato trabalhados. 

Conforme se sabe, há processos de transposição didática
34

 (CHEVELLARD, 

1991), tanto na abordagem dos conteúdos específicos tratados na academia, como 

nos conteúdos escolares. Não caberia, unicamente, aos acadêmicos administrar 

esses processos de transposição na educação básica. É importante, sim, promover 

aos licenciandos o conhecimento do processo de transposição didática.  

Entender como se dá o processo de transposição didática de um conceito 

permite, ao licenciando, compreender sobre quando, quem e onde os conceitos 

foram produzidos, quem determinou seu ensino, bem como a diferença na 

abordagem conceitual existente entre os diferentes níveis de ensino. Além disso, tal 

conhecimento auxilia a ver quais são as maiores dificuldades no ensino e na 

aprendizagem desses conceitos no contexto onde se desenvolvem, seja ensino 

superior, fundamental ou médio. Assim, quando esses conceitos forem tratados nas 

disciplinas específicas, deveria haver formas de contribuir com os acadêmicos para 

que verificassem essas possibilidades e fizessem algumas pontes entre o que é 

tratado na IES e como tais aspectos devem ser tratados nas EEB. 

De certo modo, a PCC (Prática como Componente Curricular) veio com o 

intuito de tentar suprir essas deficiências. Foi proposta a partir das diretrizes de 2002 

                                            
 

34 A noção de Transposição Didática (TD) foi introduzida em 1974, na tese apresentada na Universidade de 
Paris e intitulada Le temps des études (O tempo de estudos), pelo sociólogo Michel Verret e tem por base a 
compreensão de que a educação escolar não se limita a fazer uma seleção entre o que há disponível da cultura 
num dado momento histórico, mas, igualmente, tem por função tornar os saberes selecionados efetivamente 
transmissíveis e assimiláveis. Para isso, exige-se um exaustivo trabalho de reorganização, de reestruturação ou 
de transposição didática. Em última instância a TD analisa as transformações ocorridas no saber de referência, 
denominado de saber sábio, até se tornar um saber da sala de aula, denominado de saber ensinado (SIQUEIRA; 
PIETROCOLA, 2006). Os estudos sobre TD foram aprofundados e apresentados de uma forma mais ampla pelo 
matemático francês Yves Chevallard (1991) e, depois, na Didática das Ciências, por Astolfi; Darot; Ginsburger-
Vogel e Toussaint (1997). 



210 
 

 

e continua tendo validade nas atuais diretrizes. Conta com a mesma carga horária 

determinada pelas diretrizes de 2002, a partir de sua especificação no art. 13, 

parágrafo primeiro, inciso I: “400 (quatrocentas) horas de prática como componente 

curricular, distribuídas ao longo do processo formativo.” (BRASIL, 2015, p.12).  

Com isso, os cursos de licenciatura se obrigaram a discutir e reelaborar seus 

Projetos Políticos Pedagógicos de modo a contemplar essas questões. Isso, de certo 

modo, representa um avanço para alguns cursos que passam a debater e verificar 

formas possíveis de promover a articulação dos conteúdos específicos nas diversas 

áreas de conhecimento e sua abordagem na educação básica. No entanto, para 

outros cursos esses avanços não se efetivaram, muitas vezes, pela falta de 

compreensão por parte do corpo docente do que seriam as PCC e de como as 

colocariam em prática. Esse aspecto, em um dos cursos onde uma das 

coordenadoras de subprojeto atua, foi lembrado pela mesma, vejamos um trecho da 

entrevista em que Ana fala um pouco do que ocorreu em seu curso: 

  

Entrevistada: ─ A integração. Uma coisa que eu acho que veio, assim, de 
cima para baixo, como a gente diz, que foi uma lei, e aí os cursos tiveram 
que se adaptar. E eu sei que a resistência é maior nos cursos mais 
tradicionais, nas universidades mais tradicionais, federais em geral e tal.  
Foi a lei da prática curricular. 

Entrevistadora: ─ A prática como componente curricular, a PCC? 

Entrevistada: ─ A PCC é. Aqui na xxxx isso foi uma grande discussão 
quando foi implantada. Ninguém entendia o quê que iria ser feito, nós 
demos a essas disciplinas o nome de Laboratório de Ensino. Por incrível 
que pareça, talvez você consiga reconhecer isso, eu não sei.... Pelo que eu 
já andei por aqui pelo Estado a xxxx tem uma licenciatura diferente das 
demais, talvez por não ter sido tão resistente ao modelo anterior e ter aceito 
essa reforma do início dos anos 2000, a xxxx tem mudado a cara da 
licenciatura. Eu acho que a gente avançou mais do que as outras. Pelas 
conversas que eu tive, eu já fui em alguns fóruns de licenciatura aqui do 
estado [....] E aí, nessas discussões, deu para perceber que algumas coisas 
nós avançamos. O fato de ter práticas curriculares como disciplinas nos 
cursos e não aqueles 10% em cada uma das disciplinas, que... como uma 
pessoa que não sabe o que que é..... Então ela vai dar aula técnica e vai 
pegar aqueles 10% fazendo técnico também. E quando a xxxx colocou isso 
para todos os cursos, montado como disciplina, mas deu a liberdade que 
cada curso montasse como quisesse, desse o nome que quisesse, os 
cursos, alguns, lógico, não todos, mas alguns trouxeram um novo olhar 
sobre isso e transformaram essas disciplinas, em realmente, em disciplinas 
integradoras: - E o que se aprende com a técnica que aprendi no curso? E 
qual é a parte pedagógica? O que eu faço com isso? E como que eu faço 
transposição, faço integração das duas coisas? Na Biologia eu digo para 
você que isso tem funcionado muito, muito bem! 
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Conforme se verifica no excerto apresentado, na visão da coordenadora Ana, 

a PCC em sua universidade, e mais especificamente em seu curso, tem contribuído 

para articular teoria e prática, conteúdo específico e conteúdo didático-pedagógico.  

A coordenadora atribui esse avanço ao fato de que em sua IES a PCC foi 

proposta em forma de disciplinas. Em pesquisa desenvolvida por Dutra (2010), 

referente à distribuição da carga horária da PCC nos cursos de licenciatura da 

UFSM, observaram-se várias formas de organização desse componente curricular 

nos cursos, sendo que, em alguns, a carga horária da disciplina era dedicada 

totalmente a PCC, em outros parcialmente à PCC e em outros total e parcialmente à 

PCC. A autora, assim, conclui que o debate sobre como distribuir a carga-horária da 

PCC não contribui para avançar em formas de superar a dicotomia entre teoria e 

prática, mas, ao contrário, acaba por voltar a prevalecer a dicotomia entre essas 

dimensões, a partir do momento em que o foco recai sobre como distribuir 

determinada carga horária para uma e/ou outra dimensão. 

Corrobora-se com a autora no sentido de que a discussão não deve recair no 

“como” distribuir a carga-horária da PCC nos cursos, mas, sim, buscar formas de 

organização que apresentem mecanismos para a operacionalização da articulação 

dos componentes teóricos e práticos nos cursos.  

 Conteúdos ligados à língua portuguesa e à língua inglesa também foram 

abordados: 

 

Desenvolvimento de um minicurso (oficina) com os participantes do Pibid 
para trabalhar a expressão oral/escrita dos mesmos. (RSp3-03. Grifos 
nossos). 

 

Atividades para a complementação da formação acadêmica. Reunião com 
os estudantes do Pibid para estudos da Língua Inglesa. Apropriação da 
língua inglesa pelos Pibidianos em nível básico. (RSp8-03. Grifos nossos). 

 

Os conteúdos relacionados ao domínio da língua portuguesa, conforme se 

verifica no RSp3-3, aparecem descritos nas práticas pedagógicas desenvolvidas. 

Essa foi uma exigência da portaria Nº. 096/2013, que em seu art. 13, determina, em 

seu inciso terceiro, que deverão ser adotadas estratégias para que o bolsista 

aperfeiçoe o domínio desse aspecto, incluindo a leitura, a escrita e a fala.  
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Nesse ponto, em especial, podemos verificar o quanto é falho o processo 

educacional brasileiro, pois constata-se que nem mesmo o domínio da língua 

materna é superado durante a educação básica, sendo necessário ser incluído o 

aperfeiçoamento desse domínio em um edital voltado para o ensino superior, onde, 

supostamente, já deveria ter sido superado. E, de fato, a partir da experiência no 

ensino superior, verifica-se que grande parte dos alunos com quem trabalhamos não 

detém o domínio de aspectos básicos da língua portuguesa, como, por exemplo, a 

grafia correta de algumas palavras. 

Quanto ao domínio da língua inglesa (RSp8-03), é inegável a importância do 

domínio desses conteúdos pelos bolsistas ID, principalmente em se tratando de 

promover entre os mesmos o desenvolvimento de habilidades para a pesquisa 

acadêmica. No entanto, questiona-se se esse seria o locus mais adequado para o 

desenvolvimento desse domínio, pois, talvez, poderia estar se sobrepondo, de certo 

modo, ao desenvolvimento de outros domínios cuja prioridade é maior nesse 

programa. 

Os conteúdos ligados ao Ensino de Ciências e Biologia foram diversos: 

perspectiva de ensino CTS; recursos e estratégias didáticas; metodologias de 

ensino; avaliação; planejamento; professor reflexivo; diretrizes curriculares; TICs; 

entre outros. Exemplos desses tipos de conteúdo abordados durante as práticas 

pedagógicas desenvolvidas nos subprojetos são:  

 

Grupo de estudos. Discutimos a fundamentação teórica CTS (Ciência, 
Tecnologia e Sociedade) que nortearia o desenvolvimento dos módulos 
didáticos. Também houve uma discussão sobre estratégias e recursos 
didáticos, a qual foi aprofundada com apresentações dos bolsistas de 
iniciação à docência acerca desses temas. (RSp3-10. Grifos nossos). 

 

Grupo de estudos. Subsidiar a formação inicial e continuada de professores 
e bolsistas, aproximando o grupo de novas perspectivas educacionais, 
como o Ensino por Investigação e a perspectiva CTS (Ciência, 
Tecnologia e Sociedade). Durante o ano de 2015, deu-se a continuidade de 
reuniões semanais para estudos, reflexões e discussão de aportes teóricos 
e metodológicos sobre o processo de ensino e tópicos específicos de 
Ciências. [...] (RSp6- 01. Grifos nossos). 

 

Matriz reflexiva das oficinas. Refletir sobre a ação docente após a 
realização das oficinas. [...]. Oportunizou a reflexão sobre a ação do 
professor durante o ato educativo: conteúdo, métodos e objetivos de ensino, 
conhecimentos e capacidades a serem desenvolvidas nos alunos, fatores 
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relacionados a aprendizagem no processo de avaliação e a razão do ser 

professor. (RSp6-12. Grifos nossos). 

 

Esses conteúdos relacionados ao ensino – abordados e discutidos nos grupos 

de estudos, nas reuniões de planejamento e acompanhamento dos subprojetos, 

bem como a partir das reflexões realizadas a partir das práticas desenvolvidas nas 

EEB – mostram-nos um pouco do quanto as questões preconizadas como frutíferas 

no âmbito das pesquisas em Ensino de Ciências e Biologia estão chegando ao 

âmbito do ensino no contexto investigado.  

Desse modo, parece haver uma superação, pelo menos em parte, da 

insuficiência/ debilidade/ dificuldade, nas palavras de Moreira (2004), de que as 

pesquisas cheguem ao âmbito escolar. Isso ocorre, principalmente, por dois fatores 

complementares no caso do Pibid: o primeiro deles é que há uma participação 

efetiva e ativa dos professores, tanto em formação inicial como os professores de 

Biologia das escolas, nos grupos de trabalho e pesquisa, tanto nas IES quanto nas 

EEB. Isso constitui um avanço sem precedentes, que o Pibid acaba por conquistar, 

ou seja, proporcionar esses espaços e tempos escolares para que se deem as 

interações, as discussões, os planejamentos e as pesquisas sobre as práticas 

desenvolvidas, promovendo não só a transferência do conhecimento produzido pela 

pesquisa na área como, também, a produção de conhecimentos sobre o ensino, 

conforme já abordado. 

O segundo fator se refere à preparação e ao investimento formativo de uma 

parcela significativa desses coordenadores de subprojetos, na área de Ensino de 

Ciências. Esse investimento formativo se dá tanto a partir de cursos de pós-

graduação, como a partir da participação em projetos de pesquisa relacionados à 

área durante a sua atuação profissional, conforme poder ser visualizado no Quadro 

7. 

Esse é um fato recente na história dessa área de pesquisa que tem se 

consolidado cada vez mais, tanto em termos qualitativos como também quantitativos 

e que, com isso, tem inserido esses pesquisadores nas IES, fazendo com que atuem 

tanto na formação inicial como na formação continuada de professores, promovendo 

a disseminação desses conhecimentos produzidos no âmbito da pesquisa em 

Ensino de Ciências.  
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Alguns exemplos de práticas pedagógicas responsáveis por desenvolver os 

saberes curriculares entre os Pibidianos são descritas abaixo:  

 

Reconhecimento e funcionamento da infraestrutura a escolar. Estudando o 
Projeto Político Pedagógico já instituído no colégio, os alunos participantes 
do projeto Pibid, acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas, ficaram encarregados de buscar respostas de algumas 
questões relacionadas ao PPP do Colégio Estadual de xxxx. Como por 
exemplo: "Quem são os alunos? De onde vêm? Quais os cursos ofertados 
pelo Colégio? Quais as concepções de: Homem? Sociedade? Trabalho? 
Conhecimento? Currículo (Concepção de Infância, articulação entre os Anos 
Iniciais e Anos Finais do ensino fundamental)? O que está sendo feito no 
Colégio? (Ações, projetos...)". Conhecer o projeto político pedagógico é 
fazer a reflexão da verdadeira democracia que se tem no Colégio, onde 
convivem todos os membros da comunidade escolar. É no PPP que estão 
inseridas as propostas do Colégio, os projetos e programas da instituição 
qual estamos inseridos. É também analisada a compreensão da realidade 
social e econômica dos alunos e da escola. [...] (RSp2-05. Grifos nossos). 

 

Inserir os alunos em atividades de docência na escola, com intuito de 
oportunizar a vivência dos mesmos em todos os momentos do trabalho 
pedagógico: elaboração do projeto político-pedagógico, planejamentos, 
regência conjunta de classe, avaliação, conselho de classe, entre outros. 
Inicialmente os acadêmicos bolsistas fizeram o reconhecimento do ambiente 
escolar, analisaram o Projeto Político Pedagógico da Escola, refletiram 
sobre o Plano de Trabalho Docente com o professor supervisor e 
observaram aulas dos professores supervisores que os acompanhariam nas 
atividades. Essas atividades foram subsidiadas por uma ficha elaborada 
pela equipe de orientação do projeto. Também foram analisadas e 
discutidas as Diretrizes Curriculares do Paraná de Ciências e Biologia. 
(RSp3-13. Grifos nossos). 

  

O desenvolvimento desse tipo de saber (curricular) também perpassa pelo 

conhecimento sobre as principais leis, documentos e trâmites burocráticos que 

permeiam a carreira do professor, sendo o PPP, o PTD e as Diretrizes curriculares 

do Paraná alguns desses documentos que os professores em formação terão que 

dominar ou pelo menos conhecer para melhor desenvolver sua atividade educativa.  

Geralmente, durante a formação inicial, não são oportunizados momentos em 

que o aluno possa estabelecer relação entre esses documentos no contexto escolar. 

Até pode ser que esses documentos sejam trabalhados, como, de fato, são 

trabalhados nas disciplinas da área de ensino. No entanto, muitas vezes, os alunos 

têm pouca opção de verificar, em contexto, como eles funcionam e como direcionam 

as práticas desenvolvidas nas escolas.  

Com o Pibid, conforme os exemplos mostrados, verifica-se que há até, 

mesmo, a possibilidade de participarem da discussão para “elaboração do projeto 
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político–pedagógico” (RSp3- 13), oportunizando a esses alunos o conhecimento de 

um modo participativo e colaborativo de construção desse documento. Isso é 

considerado um fator muito positivo, pois é recente essa perspectiva de construção 

colaborativa e mais democrática do PPP na escola (pelo menos em termos de 

práticas desenvolvidas e não somente prescrições).  

Além disso, essa perspectiva afasta a possibilidade desse documento 

continuar a operar somente como uma atividade burocrática a ser cumprida e que 

anteriormente era definida pela equipe pedagógica e direção da escola unicamente, 

sendo que os professores ficavam externos a essa tarefa.  

Essa perspectiva de construção do PPP tem uma possibilidade maior de dar 

respostas às questões propostas no relatório RSp2- 05: "Quem são os alunos? De 

onde vêm? Quais os cursos ofertados pelo colégio? Quais as concepções de: 

Homem? Sociedade? Trabalho? Conhecimento? Currículo (concepção de Infância, 

articulação entre os anos iniciais e anos finais do ensino fundamental)? O que está 

sendo feito no colégio? (ações, projetos...)". Por sua vez, ao se considerar uma 

perspectiva mais crítica de educação, o conhecimento da realidade situacional dos 

alunos, de suas condições sociais e culturais possibilita a reflexão sobre as 

contradições básicas de situações existenciais, buscando soluções a partir de seus 

desafios. Isso leva a uma transformação da mesma, corroborando com o que já se 

argumentou e que é pontuado por Freire (1987; 1981).  

O PTD (Plano de Trabalho Docente), citado no RSp3- 13, é o nome dado ao 

planejamento que o professor deve desenvolver a partir do que é proposto no PPP 

da escola e da ementa da sua disciplina – que, no Estado do Paraná, é chamado de 

Proposta Pedagógica Curricular (PPC). Refere-se ao documento que cada professor 

deve elaborar, sendo, portanto, de caráter individual. Embora os conteúdos 

elencados no PPC sejam os mesmos para os professores da mesma disciplina e da 

mesma escola, cada professor possui uma maneira própria de desenvolver esses 

conteúdos. Assim, a partir do PTD, o professor definirá a abordagem que fará de 

determinado conteúdo, que metodologia e recursos utilizará, em que momentos irá 

desenvolver os instrumentos avaliativos, entre outros aspectos. A partir daí, segundo 

o que é expresso em Paraná no documento norteador do Estado:  

 

Neste momento o projeto de sociedade se efetiva no currículo e para tal 
deve sair do papel e passar para a prática docente junto aos discentes. Ou 
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seja, a partir da proposta pedagógica, a qual reúne a concepção das 
disciplinas em torno da concepção de educação sistematizada no Projeto 
Político-Pedagógico, o professor planeja suas aulas e organiza seu Plano 
de Trabalho Docente. É o currículo em ação. (PARANÁ, 2010, p. 35). 

  

Ao considerar, ainda, que no PTD deverão constar os conteúdos 

estruturantes, básicos e específicos que estão descritos nas Diretrizes Estaduais, é 

importante que os professores em formação consigam percebem o movimento que 

se dá a partir das relações que se estabelecem na construção desses documentos. 

Ou seja, como se dá esse fio condutor desde a elaboração do PPP, perpassando 

pelo PPC e chegando ao PTD, que, por sua vez, contempla elementos dos 

documentos anteriores e, ainda, das Diretrizes Estaduais.  

Confirma-se assim, que os saberes curriculares que foram propostos e ainda 

mais alguns estão se desenvolvendo a partir das práticas pedagógicas mostradas, 

sendo encontradas com uma frequência de 21%.  

Cabe um destaque especial no que se refere ao desenvolvimento de saberes 

experienciais docentes a partir das práticas pedagógicas que foram realizadas nas 

escolas de educação básica. Se, por um lado, não caberiam inferências do quanto 

esse tipo de saber poderia ser promovido nas ações propostas, aqui temos 

condições de fazer inferências a respeito desse saber, já que grande parte das 

práticas pedagógicas relatadas se estabelecem na prática direta de sala de aula. 

Como exemplo, pode-se destacar algumas que seguem:  

 

Conscientizar os alunos sobre a importância da passagem pela 
adolescência com responsabilidade. Discutir sobre valores culturais e 
relações sociais e familiares, bem como, a gravidez indesejada e 
inesperada. Conhecer os métodos contraceptivos e as DSTs. Foram 
desenvolvidas apresentações, nos quais os acadêmicos de Ciências 
Biológicas, bolsistas do Pibid, exploraram diversos assuntos relacionados à 
sexualidade na forma de palestras. O objetivo desse trabalho foi abordar 
com alunos do colégio xxxx assuntos que envolvem a sexualidade, 
esclarecendo e orientando sobre as mudanças corporais na fase da 
puberdade, abuso sexual, sexo, gravidez na adolescência, aborto, métodos 
contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis. Discussão sobre o 
assunto abordado e sua inter-relação com o contexto de vida dos alunos 
[...]. (RSp1-05). 

 

Participação em eventos sociais promovidos pelo colégio. Auxiliar os 
educadores na preparação de eventos que acontecem no colégio como, por 
exemplo, festa junina, planejamento, formação continuada para os 
professores (palestras, grupos de estudo), entre outros. [...]. (RSp2-19). 
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Durante o desenvolvimento das práticas descritas nos relatórios, foi possível 

detectar uma frequência de 19% de saberes experienciais, conforme Tabela 10. É 

interessante perceber que o Pibid contribui com o desenvolvimento de saberes 

experienciais docentes, porque suas atividades de intervenção ocorrem diretamente 

na escola de educação básica. É a partir daí que se dá o planejamento, a 

implementação e, muitas vezes, também a avaliação das atividades propostas. 

Nesse sentido, vale ressaltar o que diz um dos coordenadores entrevistados, o 

professor João, a respeito desse aspecto:  

 

Entrevistado: ─ Olha, eu penso assim, essa questão de organizar as 
situações, o saber organizar as situações de ensino, é o que a gente 
sempre batia em né. Avaliação, por exemplo, saber avaliar. Eu penso que 
ficou a desejar, por que nem sempre eles tinham essa oportunidade; ou o 
módulo não contemplava uma avaliação que fosse contar na escola. 
Embora a gente sempre comentava da importância. E deixa eu ver qual 
outro saber... É ficava mais nessa, da organização, no preparar atividades, 
por que a gente sempre pedia coisas criativas, construir as coisas... e 
também o conteúdo específico, que o professor precisa saber o conteúdo 
especifico e, às vezes, a gente percebia uma dificuldade na organização do 
curso temático, devido a uma fragilidade na construção conceitual que o 
aluno tinha, então isso também dava pra perceber... aí ele tinha de correr 
atrás disso, por que também a gente, nas reuniões, não dava conta de 
perceber coisas mais especificas, então isso influenciou. Mas assim, 
olhando para o todo da experiência que eu tive no Pibid, eu penso que o 
saber privilegiado é organização do ensino... 

Entrevistadora: ─ O Planejamento. 

Entrevistado: ─ Planejamento... preparar atividades... e também no 
momento de ministrar essa aula. 

Entrevistadora: ─ A experiência? 

Entrevistado: ─ Seria mais nesse sentido, esse saber de ter um jogo de 
cintura em algumas situações, que equivale ao saber da experiência. Penso 
que é mais nesse sentido que me vem, assim, que ficou evidente, é ajudar 
esses alunos saber preparar e organizar bem as situações de ensino e 
aprendizagem que ele fosse vivenciar, isso pra mim era bem privilegiado 
mesmo. 

 

Percebe-se, na fala do coordenador João, a importância dada ao 

planejamento das situações de ensino que serão desenvolvidas pelos alunos em 

formação inicial. Promover o desenvolvimento é, no dizer do coordenador, “saber 

preparar e organizar bem as situações de ensino e aprendizagem que ele fosse 

vivenciar”.  

O planejamento do ensino é fundamental para mostrar a esses bolsistas que 

as situações de ensino precisam ser pensadas, elaboradas, bem planejadas. É 
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necessário planejar qual a melhor metodologia para determinado conteúdo, qual o 

melhor recurso a ser utilizado. A partir das situações que vão vivenciando, eles 

podem ir verificando se está adequado, se é necessário repensar o estabelecido.  

O que transparece na fala do coordenador é que esse aspecto foi bem 

trabalhado no seu subprojeto, inclusive mostrando a necessidade de privilegiar 

“coisas criativas, construir as coisas...”. Quer dizer, é preciso criar, é preciso 

construir as situações de ensino da forma mais criativa e motivacional possível.  

Para bem ensinar é necessário, primeiro, planejar. Essa perspectiva é 

importante, pois quebra com uma visão de que basta chegar à escola e ir recitando o 

conteúdo que está posto no livro didático. Aliás, esse aspecto é bem destacado pelo 

coordenador, ao afirmar que havia “uma dificuldade na organização do curso 

temático devido a uma fragilidade na construção conceitual que o aluno tinha”, ou 

seja, quando o aluno precisava mobilizar o conhecimento específico para planejar as 

atividades em uma perspectiva diferenciada, os limites conceituais transparecem, 

mostrando as falhas, os limites da formação inicial em relação a esse aspecto.  

O coordenador João destaca, ainda, que, ao ministrar as aulas, os alunos 

precisam “ter um jogo de cintura em algumas situações, que equivale ao saber da 

experiência”. Isso significa que os professores em formação inicial têm a 

possibilidade de começar a construir sua própria jurisprudência pessoal (GAUTHIER 

et al., 1998) de saberes para lidar com as diversas situações vivenciadas nesse 

contexto. Isso ocorre já que os saberes experienciais dependem e estão sempre 

relacionados à ação, são construídos a partir dos desafios da prática cotidiana, na 

relação do professor com seu trabalho docente.  

Quanto à avaliação, na visão do coordenador, esse aspecto ainda “ficou a 

desejar, por que nem sempre eles tinham essa oportunidade; ou o módulo não 

contemplava uma avaliação que fosse contar na escola”, revelando, mais uma vez, a 

necessidade de oportunizar situações de ensino que os alunos ID pudessem lidar 

com a avaliação, onde pudessem se deparar com formas de avaliação de alunos 

reais, em situações reais de ensino.  

O Pibid se destaca na construção desse tipo de saber, pois o tempo de 

permanência desses bolsistas na escola é bastante intenso. Também está o 

privilégio pelo lócus do trabalho docente na escola como espaço privilegiado na 
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constituição do seu saber docente. Vejamos o destaque dado a esse aspecto pela 

coordenadora Carla:  

 

Entrevistada: ─ [...] que é um diferencial nosso e que acaba, assim, 
contribuindo mais pra nossa formação de professor, que é o foco, que seria 
eles irem pra escola toda semana, a questão de ir lá, estar lá quatro horas, 
pelo menos, ou cinco horas aulas durante toda semana, todo dia por 
semana eles irem pra escola. Acho que isso é uma coisa. Por que toda 
semana eles estão lá né... aquilo... a escola já é algo que faz parte da vida 
deles, então, isso é algo muito importante pra formação deles, esse contato, 
essa experiência que eles estão tendo e a outra é o que eles fazem aqui 
((se refere ao que fazem na IES)), por que esse tempo que eles tem, eles 
estudam, eles planejam, eles discutem, eles elaboram coisas, criam, isso 
também é muito importante pra formação deles, por que, se eu fosse dizer 
que só o ir pra escola é importante parece que só vivenciar o prático é 
importante, mas o prático sem o teórico... 

Entrevistadora: ─ A relação dessa teoria com essa prática. 

Entrevistada: ─ .... Às vezes fica uma coisa vazia. 

Entrevistadora: ─ Solta. 

Entrevistada: ─ Solta. E como é uma coisa relacionada com a parte teórica 
que eles estudando, eles leem, eles discutem, essa relação teoria e prática 
acho que isso é o que faz o diferencial na formação deles como 
professores. 

Entrevistadora: ─ E isso... no Pibid você considera que é mais... vamos 
dizer assim, um tempo maior no Pibid do que se não existisse o Pibid né? 
Se fosse seguir só pela grade curricular do curso? 

Entrevistada: ─ Sim, sim por que se fosse só pela grade eles não teriam 
esse tempo hábil pra irem, e também assim, as escolas abrem as portas 
para os alunos toda semana por que é projeto que tem esse enfoque. Eu 
não sei se, talvez, fossem alunos da graduação, se a gente teria essa 
abertura. 

Entrevistadora: ─ Que tem todo respaldo, todo acompanhamento também. 

Entrevistada: ─ Porque é algo vinculado a um projeto, tem a professora 
que acompanha, não é uma coisa solta, o aluno está indo lá na escola 
assim... 

Entrevistadora: ─ Ao “Deus dará”... 

Entrevistada: ─ É. Tem todo um acompanhamento, tem suporte também 
da questão da bolsa, por que muitos alunos, se não tivesse a bolsa, eles 
não fariam isso, eles estariam trabalhando em alguma outra coisa, então, 
tem todo um aporte que faz com que isso aconteça. 

 

Verifica-se, na fala da coordenadora, que as vivências proporcionadas pelo 

tempo de permanência na escola no contexto do Pibid – “a questão de ir lá, estar lá 

quatro horas, pelo menos, ou cinco horas aulas durante toda semana, todo dia por 

semana eles irem pra escola” – é importante, pois esse é um fator que contribui na 

emergência dos saberes experienciais, corroborando com o que afirma Tardif 

(2002), quando diz que a dimensão temporal do trabalho é essencial na aquisição do 
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sentimento de competência e na implantação de rotinas de trabalho, ou seja, na 

estruturação da prática.  

No entanto, não é só o tempo que permanecem na escola, como destaca a 

coordenadora: “a outra é o que eles fazem aqui [se refere ao que fazem na IES], 

porque esse tempo que eles têm, eles estudam, eles planejam, eles discutem, eles 

elaboram coisas, criam. Isso, também, é muito importante para formação deles, 

porque, se eu fosse dizer que só o ir pra escola é importante, parece que só 

vivenciar o prático é importante, mas o prático sem o teórico...”.  

Se, por um lado, oportunizar um tempo efetivo de permanência na escola é 

importante, por outro, essa permanência sem ser planejada, orientada, refletida, 

revela-se em uma prática com pouco, ou nenhum significado. Isso mostra a 

necessidade de que a experiência desenvolvida se constitua enquanto ponto de 

partida e suporte para dar significado ao que acontece, por meio da constante 

avaliação, planejamento, reflexão, reelaboração dos saberes teóricos, a partir das 

práticas desenvolvidas.  

Isso é cíclico, não acaba nunca, já que a escola e os impasses e dificuldades 

do trabalho docente estão em contínua transformação. Esse movimento dá um 

significado maior para os demais saberes: profissionais, disciplinares, curriculares, 

conforme explica Tardif (2002), pois, ao serem ressignificados, não serão 

descartados, mas estarão dialogando com os saberes experienciais. A experiência, 

segundo o autor, provoca  

 

[...] um efeito de retomada crítica (retroalimentação) dos saberes adquiridos 
antes ou fora da prática profissional. Ela filtra e seleciona os outros saberes, 
permitindo assim aos professores reverem seus saberes, julgá-los e avaliá-
los e, portanto, objetivar um saber formado de todos os saberes 
retraduzidos e submetidos ao processo de validação constituído pela prática 
cotidiana. (TARDIF, 2002, p. 53). 

   

O papel dos saberes experienciais é o de agrupar, de mobilizar os demais 

saberes que o professor adquire durante sua trajetória formativa e pessoal. Essas 

questões são consideradas nesse processo devido à forma como o projeto se 

desenvolve e está estruturado, já que, de um lado, existe o apoio dos supervisores 

para o trabalho dos alunos nas escolas: “tem a professora que acompanha, não é 

uma coisa solta” e, de outro lado, existe um suporte financeiro para que isso ocorra: 

“tem suporte também da questão da bolsa, por que muitos alunos, se não tivesse a 
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bolsa, eles não fariam isso, eles estariam trabalhando em alguma outra coisa, então, 

tem todo um aporte que faz com que isso aconteça”. 

As situações que promoveram o desenvolvimento do tipo de saber que 

denominamos de saber praticar a pesquisa acadêmica foi verificada em 3% das 

práticas desenvolvidas. Vejamos alguns exemplos:  

 

II Seminário Estadual Pibid Paraná. Integração e troca de experiência entre 
Pibidianos e supervisores dos mais diversos locais do Estado do Paraná. 
Apresentação de trabalhos na forma oral e banner, sobre atividades 
realizadas pelos Pibidianos no município de xxxx. Participação em 
palestras, mesas redondas e apresentações de trabalhos. (RSp2-15). 

 

Articular com as outras licenciaturas a realização de seminários dentro da 
instituição, envolvendo os participantes dos diferentes subprojetos Pibid e 
demais alunos das licenciaturas, para que haja maior integração entre as 
mesmas. (RSp3-04). 

 

Desenvolver habilidades de redação e descrição, organização de ideias e 
teorização a partir da prática docente. Relato de experiências a partir da 
prática docente com os alunos do ensino fundamental. Artigos para 

apresentação em eventos. (RSp5-20).  

 

Estimular a participação, apresentação e publicação de resumos e artigos 
em congressos e eventos científicos. Os professores em formação inicial 
aplicaram uma aula investigativa experimental no período de junho a 
setembro, as quais possibilitaram a elaboração de um artigo científico. 
(RSp6-10). 

 

Socialização dos Resultados: Apresentação de trabalho em evento no pais; 
Apresentação de trabalho em evento no exterior; [...]. Participação dos 
formadores em reuniões de trabalho; Publicação de livros, revistas e jornais 
em meio digital; Publicação de livros, revistas e jornais em meio impresso; 
Realização do Seminário Institucional de Iniciação à Docência (atividade 

obrigatória). (RSp7-18). 

 

É possível constatar que os subprojetos do Pibid analisados se destacaram, 

também, na elaboração de atividades de pesquisa acadêmica em todas as suas 

etapas. Essas atividades, por sua vez, desenvolvem-se a partir da pesquisa da 

prática profissional dos professores em formação inicial: “os professores em 

formação inicial aplicaram uma aula investigativa experimental no período de junho a 

setembro, as quais possibilitaram a elaboração de um artigo científico” (RSp6-10), 

conforme já foi argumentado. A seguinte atividade, abaixo referida, é uma das 

práticas que mais se destaca na opinião da coordenadora Ana:  
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Entrevistadora: ─ E dessas práticas, você acha que tem uma que você 
destaca mais? Que você mais considera? Que mais contribuiu para a 
formação inicial deles?  

Entrevistada: ─ No curso ou no Pibid?  

Entrevistadora: ─ No Pibid. 

Entrevistada: ─ O que tem contribuído muito no Pibid são eles saírem, 
quando eles fazem eventos. São poucos os alunos, que a gente tem 
limitado o dinheiro para fazer isso. Mas eu percebo que os alunos voltam 
totalmente diferentes quando eles participam de um evento, em outro 
Estado, em outra universidade, que eles veem o Pibid de outras... de outros 
cursos. Aqui mesmo, no último encontro, a gente fez interdisciplinaridade, 
eles viram o que os outros projetos, de outras áreas estão fazendo, isso foi 
riquíssimo essa experiência para eles, foi incrível, foi incrível, todo mundo 
gostou disso. Quando eles foram para o evento nacional, quando eles 
voltam do evento nacional, que eles viram o que acontece no Rio de 
Janeiro, no Espírito Santo, também eles voltam empolgadíssimos porque 
eles descobrem que o mundo não é só essa redoma aqui dentro da 
Universidade, dentro da cidade, dentro do que eles conhecem, eles 
percebem que isso se expande como ondas, isso existe fora dos limites do 
olhar. 

 

Constata-se, mais uma vez, a importância de que os alunos em formação 

inicial tenham a oportunidade de conhecer outras realidades, de perceber práticas 

pedagógicas semelhantes, não somente na sua área de conhecimento, mas nas 

diversas áreas de conhecimento em que o Pibid se desenvolve: “a gente fez 

interdisciplinaridade, eles viram o que os outros projetos, de outras áreas estão 

fazendo, isso foi riquíssimo essa experiência para eles, foi incrível, foi incrível”. Ainda 

que tenha limitações, pois não são todos os alunos que participam dos eventos, 

pois, segundo afirma a coordenadora: “a gente tem limitado o dinheiro para fazer 

isso”, essa possibilidade de troca de experiências e de divulgação do conhecimento 

produzido no contexto de seus subprojetos é enriquecedora. Tal aspecto se 

evidencia na fala destacada a seguir: 

 

Entrevistada: ─ Aí ele consegue perceber que ele avançou mais do que o 
outro, que já tem uma, ele pode contribuir por que ele tem uma vivência, ele 
tem uma resposta para aquilo, ele volta fazendo outras perguntas, mas e se 
a gente fizesse aqui, e se a gente pensasse desse outro jeito, olha aquela 
turma fez assim, então é a troca mesmo de experiências, quando eles 
fazem isso com outros.  

 

Enriquece, pois, possibilita “uma resposta para aquilo”, ou seja, a troca de 

experiências mostra caminhos possíveis, em situações semelhantes, tornando essas 

práticas mais sociais e não somente individuais, do aluno, daquele contexto 
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específico, mas, sim, aproximando e dando respostas semelhantes em situações 

semelhantes, evidenciando o que afirmam Gauthier et al. (1998), de que uma 

jurisprudência privada é de pouca utilidade para a formação e profissionalização 

docente. Portanto, divulgar os saberes produzidos a partir das práticas 

desenvolvidas é uma forma de contribuir para os processos de formação e 

profissionalização dos futuros professores. 

Todo esse processo formativo traz consigo, seguramente, impactos bem 

marcados na carreira do futuro docente e, também, naquela de quem o acompanha 

na trajetória. Ao ser introduzido no mundo laboral, esse futuro profissional tem a 

oportunidade de vislumbrar a realidade com a qual ele há de se enfrentar como 

sujeito social e histórico que pode contribuir na transformação da realidade 

educacional de nosso país. A esse ponto dos impactos do Pibid nos reportamos na 

sequência. 

 

 

4.4.2. Impactos das Atividades Desenvolvidas no Pibid para a Formação Inicial de 

Professores. 

  

Nos relatórios analisados, foi possível verificar o reconhecimento, por parte 

dos envolvidos, de que as atividades desenvolvidas no âmbito do Pibid promoveram 

impactos na formação inicial de professores. Esses foram sintetizados, conforme 

segue exposto na Tabela 11, à continuação. 

Tabela 11 - Impactos do Pibid na formação inicial de professores 

Síntese dos impactos na formação de professores FA FR (%) Subprojetos 

- Permitir aos licenciandos vivenciar o cotidiano escolar. 05 32% RSp1; RSp2; RSp6; RSp8 
- Influenciar, de forma indireta, na formação continuada. 03 19% RSp3; RSp6; RSp8 
- Possibilitar o aprimoramento de saberes disciplinares. 03 19% RSp3; RSp8 
- Permitir o desenvolvimento de saberes experienciais. 02 12% RSp2; RSp3 
- Adquirir o gosto pela profissão docente. 01 6% RSp6 
- Permitir a prática critico-reflexiva acerca das ações 
desenvolvidas. 

01 6% RSp1 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa 2017. 

 

Um dos impactos para a formação inicial se refere ao fato de que o 

desenvolvimento das atividades no âmbito do Pibid permite aos licenciandos 

vivenciar o cotidiano escolar, conforme se expressa nos excertos selecionados na 

sequência:  
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O projeto permitiu aos licenciandos vivenciar o cotidiano escolar e colocar 
em prática os conteúdos trabalhados em sala de aula na IES, articulando o 
aprendizado com a realidade de cada escola/turma. (RSp1). 

 

As atividades desenvolvidas complementam a formação acadêmica no 
sentido de permitir uma vivência mais ampliada do ambiente escolar em 
razão da carga horária do projeto comparada aos períodos de estágio 
obrigatório. (RSp1). 

 

[...] na prática está possibilitando a real vivência dos alunos com a realidade 
escolar. (RSp2). 

 

Para tanto, o Pibid/Biologia tem contribuído por meio do diálogo entre a 
formação inicial e a formação continuada de professores a participação 
conjunta de estudos teóricos de conteúdos específicos e pedagógicos, 
reflexões, discussões e partilha de experiências, organização do ensino e 
desenvolvimento de ações na realidade escolar. (RSp6). 

 

As ações oportunizaram a eles o contato com a realidade da escola pública, 
indo além do senso comum veiculado sobre a escola e o papel dos 
professores da educação básica. (RSp8). 

 

 Essa vivência dos licenciandos na realidade escolar se dá de formas 

diferenciadas em um mesmo subprojeto ou nos diferentes subprojetos e permite o 

desenvolvimento de diversos aspectos de sua formação. Entre eles, destacam-se, 

segundo os envolvidos: “colocar em prática os conteúdos trabalhados em sala de 

aula na IES, articulando o aprendizado com a realidade de cada escola/turma” 

(RSp1); “complementam a formação acadêmica em razão da carga horária do 

projeto comparada aos períodos de estágio obrigatório” (RSp1); “diálogo entre a 

formação inicial e a formação continuada de professores a participação conjunta de 

estudos teóricos de conteúdos específicos e pedagógicos, reflexões, discussões e 

partilha de experiências” (RSp6); “indo além do senso comum veiculado sobre a 

escola e o papel dos professores na educação básica.” (RSp8). 

Outro impacto citado refere-se ao desenvolvimento da prática critico-reflexiva 

acerca das ações desenvolvidas, de acordo com o que se expressa no fragmento a 

seguir: 

 

O programa permite também ao aluno bolsista refletir criticamente sobre a 
prática docente de um professor de Ciências e/ou Biologia. Essa prática 
reflexiva é que fornecerá ao futuro professor subsídios para a construção da 
sua identidade profissional ao longo da sua formação. (RSp1). 
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 É exatamente esse ponto que deve ser um dos pressupostos para que 

ocorram transformações significativas nas práticas vigentes em matéria de formação 

de professores, ou seja, a formação inicial deverá visar habituar os alunos à prática 

profissional dos professores em exercício, a qual faz deles práticos reflexivos.  

 Outro impacto para formação dos envolvidos diz respeito ao fato de que as 

ações desenvolvidas permitem desenvolver saberes experienciais da atividade 

docente, segundo os depoimentos que seguem:  

 

No decorrer de 12 meses do projeto foi possível observar um 
amadurecimento dos bolsistas tanto os participavam do Pibid 2012/2013 e 
continuaram no programa, bem como a inserção de novos bolsistas 2014, 
acerca do "ser professor", sobretudo em escola pública. Tal fato se 
evidencia na auto-gestão dos Pibidianos mais velhos e a contribuição 
destes para a inserção dos demais colegas. (RSp2). 

 

A convivência e as experiências vivenciadas nos diferentes momentos 
propiciados pelos subprojetos desenvolvem autonomia acadêmica, 
cooperação entre os bolsistas, iniciativa e criatividade. Aspectos importantes 
para o exercício da profissão docente. (RSp3). 

 

Reconhecimento das habilidades individuais para assumir papeis e funções 
de liderança, organização, criação, observação, orientação, etc. (RSp5). 

 

 O desenvolvimento de saberes experienciais durante o processo de formação 

inicial não só é desejável como contribui muito para que não haja um “choque de 

realidade” nos primeiros anos de atuação profissional. Além disso, esses saberes 

contribuem para que os futuros docentes tenham um repertório de conhecimentos 

constituídos a partir do estudo da prática, mudando o foco da formação.  

 Outro impacto se dá na formação continuada de professores. O Pibid é, 

essencialmente, um programa voltado para a Formação Inicial de Professores. 

Contudo, os impactos do mesmo não se restringem a esses sujeitos, mas se 

refletem, diretamente, na formação dos professores em exercício participantes dos 

subprojetos, como podemos observar nas opiniões expressas abaixo:  

 

O Pibid tem influenciado de forma indireta a formação continuada, haja vista 
que por meio dos grupos de estudos realizados na universidade, os 
supervisores, envolvidos nos subprojetos, ressignificam suas metodologias 
e suas fundamentações teóricas, o que influenciando em sua prática diária. 
Em decorrência, contribuem para a melhoria das escolas públicas, parceiras 
dos programas. (RSp3). 
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Assim, os professores em exercício, participantes do projeto, são 
provocados a refletirem sobre a sua prática pedagógica e, por sua vez, 
atualizar os conteúdos e procedimentos metodológicos. (RSp6). 

 

Os professores da educação básica ao interagirem com os Pibidianos 
adquiriram um conjunto de símbolos que potencializaram, em um primeiro 
momento, a necessidade de estudo mais aprofundado dos conteúdos 
próprios do currículo, mas também a produção científica atual sobre a 
temática que nos ocupamos e que são temas recentes na escola e que 
suas formações iniciais não contemplaram. (RSp8). 

 

 Ao considerar-se o que comenta Tardif (2002, p. 292) de que “a 

profissionalização do ensino exige um vínculo muito mais estreito entre a formação 

contínua e a profissão, baseando-se nas necessidades e situações vividas pelos 

práticos”, as situações descritas exemplificam bem esse pressuposto nos 

subprojetos. Isso se dá porque o Pibid auxilia os participantes fazer com que 

reflitam, intencionalmente, sobre suas ações, atualizando “os conteúdos e 

procedimentos metodológicos” (RSp6) e, também, “a produção científica atual sobre 

a temática que nos ocupamos e que são temas recentes na escola e que suas 

formações iniciais não contemplaram” (RSp8).   

Possibilitar o aprimoramento de saberes disciplinares foi um impacto 

citado em dois relatórios, conforme destacamos na sequência:  

 

Nos grupos de estudos aprofundaram os conhecimentos específicos de 
cada área do conhecimento, bem como do fazer docente. (RSp3). 

 

A publicação de artigos também corrobora nessa direção. Além de socializar 
as atividades dos subprojetos, a publicação de artigos possibilitou o 
aprimoramento da língua portuguesa e da oralidade tanto dos bolsistas de 
iniciação à docência, quanto dos supervisores das escolas envolvidas. 
(RSp3). 

 

Os Pibidianos por meio do estudo de artigos e livros na área da educação 
em geral, da educação ambiental e de gênero em particular, apropriaram os 
conteúdos e os aplicaram nas atividades desenvolvidas viabilizando a 
perspectiva de que o enfretamento do cotidiano depende significativamente 
do aprofundamento teórico. (RSp8). 

  

 O aprimoramento dos saberes disciplinares se deu não só no contexto das 

disciplinas da área de formação biológica, como nos RSp3 e RSp8, mas, também, 

no de disciplinas complementares. No âmbito dos subprojetos analisados, a 
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formação do professor deu-se, da mesma forma, em outras áreas de conhecimento, 

como a língua portuguesa: “a publicação de artigos possibilitou o aprimoramento da 

língua portuguesa” (RSp3). 

 Já o impacto do programa relacionado à promoção de habilidades para a 

pesquisa acadêmica foi lembrado no seguinte relatório:   

 

Os participantes do projeto também foram estimulados a envolver-se com a 
área de pesquisa em Ensino de Ciências por meio de leitura e discussão de 
artigos, participação de congressos, elaboração e apresentação de 
trabalhos em eventos científicos da área, tornando-se pesquisadores de sua 
própria prática pedagógica. Assim, foi possível perceber que houve um 
gradativo aumento do interesse dos bolsistas em participar de eventos 
científicos e na capacidade de realizar revisões bibliográficas, interpretar 
textos e elaborar artigos. (RSp6). 

  

 Conforme foi discutido anteriormente, a pesquisa da própria prática 

pedagógica deve ser estimulada entre os professores em formação inicial, pois 

possibilita que os mesmos se tornem produtores do conhecimento ao ressignificar as 

teorias a partir dos problemas reais que interferem em sua prática pedagógica.  

 Adquirem o gosto pela profissão docente, como se pode perceber na 

afirmação destacada abaixo: 

 

Os instrumentos de avaliação da participação dos bolsistas no projeto 
Pibid/Biologia tem sinalizado o gosto e o bem-estar na profissão docente. 
(RSp6). 

  

 O “gosto e o bem-estar na profissão docente” (RSp6) é a antítese do “mal-

estar” na profissão docente, alvo de tantas pesquisas (ESTEVE, 1994; JESUS, 

2001) que descrevem os efeitos negativos das condições da profissão docente 

sobre a personalidade do professor, integrando os conceitos de insatisfação, 

demissão, falta de responsabilidade, desejo de abandonar a docência.  

 Sem adentrar em maiores detalhes sobre o tema, que não é foco principal 

aqui, considera-se que o simples fato de estar desenvolvendo nos bolsistas esse 

gosto e o sentimento positivo em relação à profissão docente, que vem sendo tão 

desvalorizada por diversos fatores, esse é um impacto muito positivo do programa.  
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4.4.3. Impactos nos Cursos de Licenciatura Envolvidos no Pibid. 

  

 Quanto aos impactos promovidos nos cursos de licenciatura, a partir do 

desenvolvimento dos subprojetos do Pibid analisados, foi possível sintetizar, na 

Tabela 12, os seguintes impactos:   

 

Tabela 12 - Impactos nos cursos de licenciatura envolvidos 

Síntese dos impactos nos cursos de licenciatura 
envolvidos  

FA FR (%) Subprojetos 

- Minimizar a fragmentação dos cursos de licenciatura, ao 
possibilitar a articulação dos diferentes tipos de saberes 
docentes. 

05 56% 
RSP1; RSp2; RSp6; 
RSp8 

- Aproximar os cursos de licenciatura com a comunidade 
envolvida. 

02 22% RSp2 

- Permanência dos acadêmicos nos cursos de licenciatura 
onde o Pibid se desenvolve. 

01 11% RSp3 

- Os acadêmicos apresentam maior rendimento no curso 
de graduação. 

01 11% RSp1 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa 2017. 

 

 Um dos impactos citados, a partir da participação dos acadêmicos no 

programa Pibid, é o de que os mesmos apresentam maior rendimento no curso, 

conforme se pode verificar no excerto que segue: 

 

Os acadêmicos envolvidos no projeto apresentam uma maior desenvoltura 
e rendimento nas atividades do curso, como por exemplo uma maior 
facilidade no desenvolvimento dos estágios. O Pibid é uma rica 
oportunidade da vivência escolar, complementando as atividades 
desenvolvidas ao longo dos estágios obrigatórios [...]. (RSp1. Grifos 
nossos). 

  

Como se verifica nesse excerto, o Pibid traz contribuições para o curso ao 

adiantar o contato com as escolas. É esse contato que permite que o acadêmico vá 

adquirindo um saber experiencial inicial da atividade docente. Isso, certamente, 

contribui muito para o seu rendimento durante as atividades relacionadas aos 

estágios obrigatórios.   

Tendo em vista que os bolsistas participantes do Pibid desenvolvem uma 

carga horária bastante intensa nas escolas e que sua participação pode se dar 

desde o início do curso, ao chegarem nos estágios obrigatórios eles já adquiriram, 

pela inserção no programa, certos conhecimentos da organização e funcionamento 

escolar, bem como certas habilidades e macetes com o manejo de turma.  
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 Um dos coordenadores entrevistados confirma essa ideia, ou seja, os alunos 

participantes do Pibid apresentam um maior rendimento nas disciplinas no curso. 

Vejamos como expressa isso o entrevistado: 

 

Entrevistado: ─ [...] a gente percebe o amadurecimento dos alunos do 
Pibid principalmente nas disciplinas metodológicas, na didática, que a 
discussão dele é diferente daqueles alunos que não tiveram essa vivência. 
No curso de licenciatura eu percebi isso muito claro. Esse ano na disciplina 
que eu tive que assumir, uma disciplina que eu nunca tinha trabalhado 
didática de biologia, didática de Biologia assumi e eu percebi que os alunos 
do Pibid eles conseguiam sair daquele olhar básico da metodologia, eles 
conseguiam falar assim,  não, mas eu tenho que trabalhar isso para chegar 
nesse conceito pro aluno.  

Entrevistadora: ─ Os alunos do Pibid?  

Entrevistado: ─ Do Pibid.  

Entrevistadora: ─ Os do Pibid é mais que os outros? 

Entrevistado: ─ Isso, eles percebiam porque que a gente está discutindo 
aquela linha teórica dentro da didática, porque que ele está falando sobre 
aquele recurso.  

Entrevistadora: ─ Acaba tendo mais significado para.  

Entrevistado: ─ Isso até a gente chegou numa discussão da questão de 
discutir gênero em sala, a raça que hoje está essa ideia de tentar tirar esse 
vínculo de discutir raça entre alunos, eles conseguiram colocar preceitos 
que os alunos que não eram do Pibid não tinham percebido, ele fala assim: 
‘nossa nunca tinha pensado dessa forma né’. Mas eu acho que isso é um 
amadurecimento que ocorre.  

 

Verifica-se, segundo esclarece o coordenador Célio, que os alunos 

conseguem fazer a relação do conceito teórico que está sendo discutindo na 

disciplina com as relações práticas que se estabelecem durante a vinculação dos 

conceitos na escola e, a partir disso, conseguem fazer relações, conseguem atribuir 

um significado maior à teoria estudada e isso pode ser visto mais claramente entre 

os alunos que fizeram parte do subprojeto do Pibid.  

Outro impacto citado nos relatórios é o de que as vivências nos subprojetos 

interferem, positivamente, nas atividades desenvolvidas nas disciplinas no contexto 

das IES. Isso, por sua vez, possibilita minimizar a fragmentação dos cursos de 

licenciatura, ao promover a articulação entre os diferentes tipos de saberes 

docentes, de acordo com os excertos retirados dos relatórios e citados abaixo: 

 

[...] além de possibilitar aos docentes do curso a articulação de atividades e 
trazer a experiência dos acadêmicos para dentro da sala da IES. (RSp1). 
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Permite também, a possibilidade de integrar os percursos formativos dos 
estudantes acadêmicos ao longo do curso, expressos nos variados 
componentes curriculares presentes em diversas disciplinas, com a inserção 
nos espaços da escola básica. (RSp1).  

 

As observações e vivências do projeto têm contribuído inclusive para o 
desenvolvimento das aulas que os coordenadores ministram na xxxxx, no 
curso de Ciências Biológicas, permitindo melhor reflexão e relacionamento 
entre os conteúdos trabalhados na universidade, a formação pedagógica 
trabalhada e a demanda das escolas públicas. Pontuações semelhantes 
são elencadas pelos demais professores colaboradores. (RSp2). 

 

O projeto Pibid/Biologia tem contribuído para minimizar a fragmentação dos 
cursos de licenciatura, principalmente, no que se refere ao distanciamento 
entre as disciplinas de conteúdos específicos e as disciplinas pedagógicas, 
entre estas últimas e o estágio supervisionado e, por conseguinte, entre o 
conhecimento veiculado na universidade e a realidade escolar. (RSp6). 

 

Por meio de estudos, pesquisas e a inserção na educação básica os alunos 
puderam conhecer e refletir sobre a formação inicial que recebem da 
universidade e, principalmente, buscar aprofundamentos dos conteúdos que 
faltam a eles durante o curso. Ainda puderam verificar os diversos 
problemas que tangenciam ação pedagógica e como é possível incorporá-
los como elementos integradores entre os conteúdos escolares e da vida 
prática. (RSp8). 

 

Aqui, verifica-se a importância que têm as experiências vivenciadas pelos 

bolsistas nas escolas participantes do programa. Tais vivências promovem um 

conhecimento dos “diversos problemas que tangenciam a ação pedagógica e como 

é possível incorporá-los como elementos integradores entre os conteúdos escolares 

e da vida prática” (RSp8). Ou seja, os saberes experienciais docentes vão sendo 

incorporados pelos bolsistas e vão sendo integrados aos demais saberes docentes 

considerados numa relação de exterioridade, principalmente os saberes disciplinares 

que são transmitidos nas universidades.  

Conforme já se mencionou em outro momento, essa experiência provoca um 

efeito de retomada crítica (retroalimentação) dos saberes adquiridos antes ou fora da 

prática profissional. Fator que, por sua vez, “minimiza a fragmentação dos cursos de 

licenciatura” (RSp6). 

Outro impacto se refere à proximidade dos cursos de licenciatura com a 

comunidade envolvida, como se pode observar nas colocações destacadas 

abaixo: 

 
O curso de Ciências Biológicas está muito mais próximo da comunidade e 
reconhecido na cidade devido a várias atividades desenvolvidas em virtude 
do Pibid. Conseguimos nesse ano envolver os Pibidianos, os professores da 
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educação básica e os diretores das escolas na semana acadêmica de 
Biologia, proporcionando mais ainda a visualização. (RSp2). 

 

Um dos projetos de maior impacto no Pibid foi a visitação à xxxxx. Neste 
projeto trouxemos cerca de 300 alunos de várias escolas estaduais públicas 
e privadas [...]. (RSp2). 

. 

Considera-se um impacto muito positivo o reconhecimento da importância das 

ações promovidas pelos subprojetos do Pibid por parte da comunidade escolar, 

significando uma proximidade maior dos cursos envolvidos e, consequentemente, da 

IES com seu campo de atuação profissional, as EEB.  

O impacto referente à permanência dos acadêmicos nos Cursos de 

Licenciatura onde o Pibid se desenvolve foi lembrado no seguinte relatório: 

 

As atividades desenvolvidas no projeto e o recebimento da bolsa 
contribuem para a permanência dos acadêmicos em seus cursos. (RSp3). 

 

Esse é um impacto muito significativo, pois promove a fixação dos alunos nos 

cursos de graduação, especialmente por se tratarem de cursos de licenciatura, em 

que a evasão é bastante alta, por diversos fatores, que já foram discutidos 

anteriormente. Esses dados também corroboram com aqueles encontrados por 

Brasil (2013d), ao afirmar que:   

 

A fixação dos alunos nos cursos de graduação tem sido uma preocupação 
permanente das políticas públicas do Ministério da Educação, considerando 
o alto índice de evasão e abandono das IES brasileiras, especialmente, nos 
cursos de licenciatura. O Pibid, agindo como colaborador nesta fixação, é 
um importante mecanismo de manutenção das licenciaturas e permanência 
dos cursos de formação docente. (BRASIL, 2013d, p. 56). 

 

Ao que se percebe as ações implementadas estão mostrando as 

contribuições do programa na fixação dos alunos nos cursos, bem como para outros 

aspectos antes descritos para os cursos de licenciatura no contexto investigado.  

 

 

4.4.4. Impactos nas Escolas de Educação Básica. 

 

O Pibid, além de promover impactos na formação dos envolvidos e nos 

cursos de licenciatura, gerou impactos diretos, também, nas EEB onde se 
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desenvolveram os subprojetos. A síntese dos impactos gerados pelas ações dos 

subprojetos no âmbito das EEB está apresentada na Tabela 13, que segue descrito 

abaixo: 

  

Tabela 13 - Impactos nas EEB 

Síntese dos impactos nas escolas de educação básica FA FR (%) Subprojetos 

- Outros impactos. 03 34% RSp5; RSp6; RSp8 
- Implementação de projetos e ações de ampla visualização 
na comunidade escolar. 

02 22% RSp2; RSp3 

- Parceria entre IES e EEB. 02 22% RSp2; RSp6 
- Disponibilização de materiais didáticos que permanecem à 
disposição da escola. 

01 11% RSp3 

- Otimização no uso de ambientes com espaços restritos 
como os laboratórios de Ciências. 

01 11% RSp1 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa 2017. 

 

Um dos impactos nas escolas, creditados ao desenvolvido do Pibid, aponta 

que, a partir da construção de materiais didáticos pelos bolsistas, há a 

disponibilização desses materiais para as escolas, segundo se observa à 

continuação:  

 

As aulas desenvolvidas, bem como os materiais didáticos construídos pelos 
bolsistas não se restringem somente ao uso das turmas dos professores 
diretamente envolvidos no Pibid, uma vez que esse material fica à 
disposição da escola. (RSp3). 

 

Ao se saber da carência de recursos e matérias didáticos que as escolas 

públicas têm, não é difícil de entender a importância do desenvolvimento e 

disponibilização desses materiais para as escolas. Tal ação é possível graças ao 

empenho dos bolsistas em desenvolver esses materiais e aos recursos 

disponibilizados pelo programa para compra dos materiais necessários.  

As ações voltadas para a otimização do uso de ambientes com espaços 

restritos com os laboratórios de Ciências também são lembradas nos relatórios, 

conforme se observa no seguinte depoimento:  

 
Os licenciandos em Ciências Biológicas propiciaram uma grande melhoria 
no dia a dia dos colégios, auxiliando professores em diferentes atividades, 
elaborando-as e aplicando-as com a devida supervisão, possibilitando aos 
alunos da educação básica um aprendizado baseado na experimentação, 
utilizando diferentes recursos didáticos. O Pibid permitiu que estas 
atividades acontecessem com uma maior frequência, em função da 
limitação dos professores nas divisões de turmas para uso de ambientes 
com espaços restritos, como por exemplo laboratórios. (RSp1). 
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Considerando-se que o uso de laboratórios de Ciências, no âmbito das EEB, 

geralmente se dá de forma bastante restrita – já que, de modo geral, esses espaços 

não comportam turmas inteiras e as atividades desenvolvidas requerem a divisão 

das turmas para que se dê a utilização de equipamentos, como microscópios e 

vidrarias, por exemplo, a presença dos bolsistas possibilita um impacto muito 

positivo nesses espaços, pois, ao auxiliarem os professores com a divisão de 

turmas, ou com o planejamento e implementação de atividades experimentais, o uso 

dos laboratórios se torna mais viável no dia a dia escolar.  

Outro impacto citado foi a implementação de projetos e ações de ampla 

visualização na comunidade escolar, de acordo com os registros abaixo 

destacados: 

 

Nas escolas em que o Pibid vinha sendo desenvolvido os resultados foram 
bem mais evidentes do que na escola que iniciou este ano. Entretanto é 
importante salientar que o Pibid impactou diretamente toda a comunidade 
escolar da nova escola em que foi inserido, uma vez que desenvolveram 
projetos de ampla visualização. (RSp2). 

 

Nas escolas desenvolveram as seguintes ações, tais como: observação e 
docências das disciplinas específicas de cada subprojeto, oficinas didáticas, 
atividades de intervenção, organização de laboratórios, planos e projetos de 
ensino, preparação de cenário e encenação de peças teatrais, módulos 
didáticos, palestras, contação de histórias, produção de materiais didáticos. 
Essas atividades contribuíram, sobremaneira, para a inserção dos bolsistas 
de iniciação à docência nas escolas, da mesma forma, possibilitaram o 
contato com a organização escolar. (RSp3). 

 

É fato que o empenho dos envolvidos com o desenvolvimento das atividades 

diferenciadas promove impactos muito positivos para toda comunidade escolar, já 

que a presença dos bolsistas nas escolas mobiliza ações e projetos de grande 

visibilidade.  

Outro impacto se dá por meio da parceria entre IES e as EEB, citado em 

dois relatórios:  

 

Além disso, as escolas participantes do projeto tem se mostrado excelentes 
parceiras na execução do projeto e também tem sinalizado o interesse em 
continuar com o projeto para 2015. Segundo os diretores, o Pibid 
conquistou a comunidade escolar, inclusive, os pais dos alunos de forma 
que os PibidIANOS já são considerados parte integrante das escolas. 
Devido ao impacto das atividades desenvolvidas, no decorrer de 2014 
outras escolas do município entraram em contato com a coordenação do 
Pibid solicitando a execução de ações do projeto em suas escolas. (RSp2). 
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É consenso entre as universidades e escolas públicas que a iniciativa do 
MEC/CAPES/DEB tem favorecido a interação social e cultural entre 
integrantes das IES e escolas públicas, possibilitando trocas de 
conhecimentos, razão pela qual somos de parecer favorável à continuidade 
deste Programa.  (RSp6). 

 

Esse é, talvez, um dos impactos mais desejados pelo programa, já que a 

parceria entre as IES e as EEB favorece “a interação social e cultural entre 

integrantes das IES e escolas públicas” (RSp6). Além disso, isso possibilita que o 

espaço da ação docente – espaço esse em que são mobilizados os saberes 

necessários para a profissionalização dos professores – aproxime-se do espaço da 

formação. Em muitos casos está ocorrendo o que aborda Zeichner (2010), sobre os 

espaços híbridos de formação, em que se dá uma “relação mais equilibrada e 

dialética entre o conhecimento acadêmico e o da prática profissional” (p. 487).  

Nesse contexto, tanto as IES como as EEB passam a se configurar como espaços 

de formação docente, cada qual com suas especificidades.  

Outros impactos nas escolas dizem respeito ainda a diferentes questões, 

como:  

 

Ampliação da perspectiva para o desenvolvimento de ações com a 
finalidade de melhorar a qualidade de ensino. (RSp5). 
 
De acordo com os discursos dos professores supervisores, equipe 
administrativa, pedagógica, funcionários, as atividades desenvolvidas nas 
escolas estão contribuindo para despertar o interesse dos estudantes pela 
disciplina de Biologia.  (RSp6). 

 

Os estudantes discutiram elementos de sua realidade embasados nos 
fundamentos críticos referentes a educação ambiental e de gênero, 
puderam compreender a prática por meio da teoria. (RSp8). 

 

Os envolvidos, ao mencionarem que gostariam de ampliar, ainda mais, o 

desenvolvimento das ações do Pibid (RSp5), expressam, de fato, que essas ações 

estão promovendo melhorias para as escolas. Caso fosse o contrário, não dariam 

indícios de querer dar continuidade ao desenvolvimento das atividades nas escolas.  

Quanto ao fato de despertar o interesse dos estudantes pela disciplina de 

Biologia (RSp6), considera-se esse um outro ponto de impacto muito positivo, já que, 

quando não é bem trabalhada e contextualizada, a disciplina de Biologia acaba por 

ser rejeitada pelos estudantes, transformando-se em um amontoado de nomes sem 

sentido que eles necessitam decorar unicamente. Tal fato fica confirmado na citação 
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do último excerto (RSp8), onde se mostra que as ações desenvolvidas nas escolas 

possibilitaram que os estudantes discutissem elementos de sua realidade e com 

embasamento crítico.  

Os impactos encontrados pelo desenvolvimento desta pesquisa, relativos ao 

desenvolvimento dos subprojetos do Pibid analisados nas escolas de educação 

básica, corroboram os resultados encontrados por Brasil (2013d), ao afirmar que os 

impactos nas escolas, creditados ao Pibid, apontam para um cenário de mudanças 

positivas no tocante às escolas e à valorização do magistério da educação básica.  

Além disso, segundo Brasil (2013d), esses impactos também destacam que 

as escolas participantes do programa têm se beneficiado com a presença dos 

bolsistas em seu interior, quer pela mobilização de diferentes atividades que 

problematizam a formação docente a partir de questões pertinentes à escola, quer 

pelo estreitando da relação teoria-prática.  

 

 

4.4.5. Impactos na Pós-Graduação. 

  

Quanto aos impactos gerados na pós-graduação, foi citada a aprovação dos 

bolsistas participantes do programa em cursos de pós-graduação.  Esse fato é 

o destaque da Tabela 14, referido a seguir:  

 

Tabela 14 - Impactos na Pós-graduação 

Síntese dos impactos na pós-graduação  FA FR (%) Subprojetos 

- Aprovação de bolsistas em programas de pós-graduação 02 100% RSp3; RSp6 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa 2017. 

 

Dois relatórios citaram os impactos referentes ao desenvolvimento do Pibid 

para os programas de pós-graduação, segundo se observa nos excertos abaixo:  

 

Outra contribuição significativa é aprovação dos bolsistas em programa de 
pós-graduação. (RSp3). 

 

Assim como em anos anteriores (2012, 2013 e 2014), ao serem motivados 
pela pesquisa em Ensino de Ciências, alguns dos bolsistas que se formam 
em abril de 2015 participaram da seleção para o mestrado no Programa de 
Pós-graduação em Educação para a Ciência e a Matemática da xxxx e 
foram aprovados. (RSp6). 
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Verifica-se, portanto, que os alunos participantes do programa têm obtido 

boas colocações nos cursos de pós-graduação. Nesse caso, considerando-se que 

os subprojetos analisados são da área de licenciatura em Ciências Biológicas, foram 

destacados nos relatórios a aprovação dos bolsistas nos programas da área de 

Educação para a Ciência, já que tiveram um contato maior com a pesquisa nesse 

contexto durante a realização dos projetos.  

Esse é um impacto muito relevante, principalmente ao considerar-se que, no 

Brasil, a formação pós-graduada tem inserido seus egressos nas IES, segundo é 

destacado por Brasil (2013d).  

Desse modo, um impacto de longo prazo do programa se daria quando os ex-

bolsistas do Pibid, atuando nas IES, pudessem melhorar o ensino dos cursos de 

graduação, bem como promovessem a articulação da universidade com as escolas 

de educação básica.  

 

 

4.5. AS BASES CONCEITUAIS DOS SUBPROJETOS E OS PRINCÍPIOS 

ORIENTADORES ORIGINALMENTE PROPOSTOS PARA O PROGRAMA PIBID/ 

DEB/ CAPES 

 

Os princípios orientadores para o Pibid nacional (BRASIL, 2015), descritos no 

relatório CAPES/DEB, são quatro: 

 

 Princípio 1 (P1) - A formação de professores deve ter como referência o 

trabalho na escola e a vivência de casos concretos;  

 Princípio 2 (P2) - A formação de professores realizada com a combinação do 

conhecimento teórico e metodológico dos professores das instituições de ensino 

superior e o conhecimento prático e vivencial dos professores das escolas públicas; 

 Princípio 3 (P3) - A formação de professores atenta às múltiplas facetas do 

cotidiano da escola e à investigação e à pesquisa que levam à resolução de 

situações e à inovação na educação;  

 Princípio 4 (P4) - A formação de professores realizada com diálogo e trabalho 

coletivo, realçando a responsabilidade social da profissão; 
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Com o intuito de traçar um comparativo entre as bases conceituais dos 

subprojetos analisados e os princípios orientadores do programa Pibid, procedeu-se 

o cruzamento dos dados contidos na primeira parte do sistema de avaliação com 

esses princípios, resultando na terceira parte do sistema, que é desmembrado na 

análise que segue.  

Para o princípio de número um (P1), que menciona a importância de que a 

formação de professores deve ter como referência o trabalho na escola e a vivência 

de casos concretos, avaliou-se se esse princípio esteve presente nos subprojetos 

analisados a partir do cruzamento dos dados da segunda categoria de análise da 

primeira parte do sistema. Ou seja, se a formação inicial dos professores nos 

subprojetos estava baseada em uma cultura meramente disciplinar ou, ao contrário, 

se estava mais assentada na realidade do mundo do trabalho profissional. Esse 

cruzamento está exposto na Tabela 15, a seguir: 

 

Tabela 15 - Avaliação de quanto os subprojetos coadunam com o princípio de número 
um do Pibid nacional 

 Princípio 1- A formação de professores deve ter como referência o trabalho na 
escola e a vivência de casos concretos. 

 C2.1. Formação baseada 
em uma cultura 
meramente disciplinar. 

C2.2. Formação mais assentada 
na realidade do mundo do 
trabalho profissional.  

C2.3 Não faz referência 
a esse aspecto 

Sp1 - 01 - 
Sp2 01 - - 
Sp3 - 02 - 
Sp4 - - 01 
Sp5 - 02 - 
Sp6 - 01 - 
Sp7 - - 01 
Sp8 - 03 - 

FA 01 09 02 
FR (%) 8% 75% 17% 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa 2017. 

 

A partir do cruzamento dos dados da categoria de número dois com o 

primeiro princípio do Pibid nacional, obteve-se, em 75% dos casos, que os 

subprojetos analisados coadunam com esse princípio. Ou seja, os subprojetos dos 

cursos de Ciências Biológicas se detiveram em promover, a partir das ações 

propostas e desenvolvidas nas EEB, uma formação de professores que teve como 

referência o trabalho na escola e a vivência de casos concretos.  
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O emprego desse princípio também pode ser confirmado pelas práticas 

pedagógicas desenvolvidas nos subprojetos e que foram descritas nos relatórios, 

sendo possível observar, no item onde as práticas foram sistematizadas (Quadro 9) 

que essas, em sua maioria, ocorriam nas EEB, ou quando ocorriam na IES, estavam 

ocorrendo planejamentos, avaliações, reflexões e socialização das práticas 

desenvolvidas nesse contexto.  

Considerar esse princípio é importante, pois, por meio da aproximação entre 

as instituições formativas e o campo de trabalho, é possível criar condições para um 

processo de formação que colabore com o desenvolvimento profissional dos 

professores em formação inicial e, também, em formação continuada, possibilitando 

que, de fato, possam contribuir com uma educação de qualidade, voltada às reais 

condições dos jovens que frequentam a escola, corroborando os resultados 

apresentados por Gatti et al. (2014). 

Além disso é preciso retomar aqui o que afirma Nóvoa (2009), sobre a 

necessidade de que a profissão docente deve ser caracterizada a partir de um outro 

lugar. Esse lugar seria o contexto onde as práticas se estabelecem e podem ser 

tomadas como ponto de partida para construção do conhecimento, abandonando-se 

definitivamente a ideia de que a profissão se define, primordialmente, pela 

capacidade de transmitir um determinado saber.  

O princípio de número dois (P2) do Pibid afirma que a formação de 

professores deve ser realizada com a combinação do conhecimento teórico e 

metodológico dos professores das IES e o conhecimento prático e vivencial dos 

professores das EEB. De modo a avaliar se esse princípio esteve presente nos 

subprojetos, cruzaram-se os dados da terceira categoria da primeira parte do 

Sistema de Avaliação proposto. Ou seja, se a relação entre saber teórico e saber 

prático, nos subprojetos, é dicotômica, então fica claro que o subprojeto não segue 

esse princípio, mas se, ao contrário, essa relação de saberes é de 

indissociabilidade, então o subprojeto segue o referido princípio proposto para o 

Pibid nacional.  Essa situação é resumida na Tabela 16, exposto na sequência:  

 

Tabela 16 - Avaliação de quanto os subprojetos coadunam com o princípio de número dois 
do Pibid nacional 

 Princípio 2- A formação de professores realizada com a combinação do 
conhecimento teórico e metodológico dos professores das instituições de ensino 
superior e o conhecimento prático e vivencial dos professores das escolas 
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públicas. 

 C3.1. Relação 
dicotômica entre saber 
teórico e prático. 

C3.2. Relação de 
indissociabilidade entre saber 
teórico e prático. 

C3.3 Não faz referência a 
esse aspecto 

Sp1 01 - - 

Sp2 05 - - 

Sp3 - 01 - 

Sp4 - - 01 

Sp5 - 02 - 

Sp6 - 01 - 

Sp7 - 01 - 

Sp8 - 01 - 

FA 06 06 01 

FR (%) 46% 46% 8% 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa 2017. 

 

Nesse fundamento, verifica-se o quanto é difícil promover uma formação de 

professores que consiga superar a dicotomia entre as dimensões teóricas e práticas 

e promover o diálogo entre essas duas dimensões da realidade. Isso pode ser 

confirmado ao observar-se que em 46% dos casos se deu a dissociação entre o 

saber teórico e o saber prático nas ações propostas nos subprojetos. Assim, 

também, em 46% dos casos houve uma relação de indissociabilidade. 

Conforme já argumentamos, essa relação dicotômica entre o saber teórico e o 

saber prático foi consensual durante todo processo formativo dentro de um modelo 

hegemônico, onde, segundo afirma Nóvoa (2009), vários grupos, como por exemplo, 

grupos de especialistas nas IES, progressivamente, foram assumindo uma 

responsabilidade cada vez maior na formação dos professores, e na regulação da 

profissão docente, relegando os próprios professores para um papel secundário. 

Desse modo, para que essas relações se estabeleçam de modo indissociável, 

precisa-se atentar para que haja um diálogo entre esses dois campos de 

conhecimento – formadores de professores e professores em exercício nas escolas.  

Portanto, considerou-se que os subprojetos contemplaram, parcialmente, 

esse princípio, destacando-se que, no Sp2, esse entendimento dicotômico das 

relações entre o saber teórico e o saber prático foi o principal responsável por esse 

índice.    

Já o princípio de número 3 (P3) do Pibid nacional afirma que a formação de 

professores deve estar atenta às múltiplas facetas do cotidiano da escola e à 

investigação e à pesquisa que levam à resolução de situações e à inovação na 

educação. Desse modo, se o subprojeto, por meio das ações propostas e também 

das práticas pedagógicas desenvolvidas, desenvolvesse o saber denominado saber 
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praticar a pesquisa acadêmica, categoria C4.5, então ele segue esse princípio. Esse 

aspecto está contemplado na Tabela 17, conforme se pode observar à continuação. 

 

Tabela 17 - Avaliação de quanto os subprojetos coadunam com o princípio de número três 
do Pibid nacional 

 Princípio 3- A formação de professores atenta às múltiplas facetas do cotidiano da 
escola e à investigação e à pesquisa que levam à resolução de situações e à 
inovação na educação. 

 C4.5.1 Saber praticar a 
pesquisa acadêmica. 
Ações 

C4.5.2. Saber praticar a 
pesquisa acadêmica. 
Práticas 

C4.5.3 Não faz referência a 
esse aspecto 

Ações Práticas 
Sp1 02 - - 01 
Sp2 05 02 - - 
Sp3 03 03 - - 
Sp4 - - 01 - 
Sp5 03 01 - - 
Sp6 02 01 - - 
Sp7 - 01 01 - 
Sp8 - 02 01 - 

FA 15 10 04 
FR (%) 52% 34% 14% 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa 2017. 

 

Desenvolver a pesquisa acadêmica, nos casos aqui analisados, significa que 

também estão promovendo a pesquisa da prática pedagógica (STHENHOUSE, 

1988) dos professores em formação inicial, confirmando-se que, a partir da inter-

relação entre essas duas dimensões, dá-se o desenvolvimento profissional docente 

em uma perspectiva de construção de saberes profissionais no contexto de novas 

formas de racionalidade.  

Essas novas formas de racionalidade significam que os professores em 

formação inicial, e também os supervisores – que estão em processo de formação 

continuada – saem do status de consumidores de conhecimentos para se elevarem 

ao de produtores de conhecimento. Transformando ainda a experiência coletiva em 

conhecimento profissional, segundo esclarece Nóvoa (2009).  

Quanto ao princípio de número quatro (P4) do Pibid nacional, este afirma 

que a formação de professores deve ser realizada com diálogo e trabalho coletivo, 

realçando a responsabilidade social da profissão. Desse modo, definiu-se que, se o 

subprojeto estiver situado a partir de um conhecimento baseado unicamente na 

ciência aplicada, ele não contempla o princípio de número quatro, já se, ao contrário, 

estiver situado a partir de um conhecimento socialmente situado e localmente 
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construído, então segue esse princípio. Essa diferença ficou esquematizada na 

Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Avaliação de quanto os subprojetos coadunam com o princípio de número 
quatro do Pibid nacional. 

 Princípio 4- A formação de professores realizada com diálogo e trabalho coletivo, 
realçando a responsabilidade social da profissão.  

 C1.1. Conhecimento 
baseado unicamente na 
ciência aplicada. 

 C1.2. Conhecimento 
socialmente situado e 
localmente construído. 

C1.3 Não faz referência a 
esse aspecto 

Sp1 - 01 - 
Sp2 01 - - 
Sp3 - 01 - 

Sp4 - - 01 
Sp5 - 02 - 

Sp6 - 01 - 
Sp7 - 01 - 
Sp8 - 01 - 

FA 01 07 01 
FR (%) 11% 78% 11% 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa 2017. 

 

Quanto ao princípio de número quatro do Pibid nacional, verificou-se que, em 

78% dos casos, os subprojetos estiveram alinhados a esse princípio já que se nota o 

privilégio pela construção de conhecimentos no contexto onde se desenvolvem os 

subprojetos e, a partir daí é que são pensadas as estratégias didático-pedagógicas 

para resolver situações encontradas, conforme já foi descrito e discutido 

anteriormente nesse item. Podemos adicionar a isso, o fato de que o instrumento 

para que isso se dê é promover - corroborando com o que afirma Nóvoa (2009) - nos 

futuros professores hábitos de reflexão e de autorreflexão que são essenciais numa 

profissão que não se esgota em matrizes científicas ou mesmo pedagógicas.  

A partir das bases teóricas adotadas – e também do cruzamento dos dados 

com os princípios que orientam o Pibid nacional – pode-se concluir que o programa, 

como um todo – e, mais especificamente os subprojetos aqui analisados  –  está 

demonstrando, a partir de suas ações e de suas práticas pedagógicas, que, para 

formar professores, é necessário estar atento às especificidades dessa tarefa, que é 

complexa, que não pode ser realizada por qualquer profissional que detenha 

somente o saber disciplinar.  

Deter o conteúdo é importante, é um dos saberes necessários, porém, 

existem muitos outros, conforme se discorreu e se argumentou durante o 

desenvolvimento deste relatório de pesquisa. 
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Ao que tudo indica, o paradigma da profissionalização docente – articulado às 

metáforas do professor (reflexivo, investigador e crítico) de forma dialética, segundo 

foi mostrado por Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) – está se incorporando e 

transformando, em grande parte, as ações e as práticas pedagógicas desenvolvidas 

no contexto dos subprojetos aqui analisados.  

A convergência e a articulação, em muitos momentos, desses referenciais é 

notável em nossa análise, ao promover momentos de reflexão, onde os bolsistas ID 

têm a oportunidade de compreender como deve se dar essa reflexão, a partir das 

práticas que se desenvolvem, sendo elas orientadas pelas teorias e sendo 

ressignificadas por essas mesmas teorias, a partir da ação docente, de forma 

dialética.   

Essa é a ação docente que os alunos ID, por sua vez, têm a oportunidade de 

desenvolver nas escolas reais, com todos os seus problemas, com todas as suas 

limitações, com toda a singularidade e riqueza de alunos reais com quem aprendem 

a ensinar e aprendem a aprender, ao mesmo tempo. Nesse contexto, eles contam 

com todo o apoio de professores experientes, nas escolas e nas IES, que andam 

lado a lado desses aprendizes na construção de sua profissionalização docente. Aí 

se dão trocas de ideias, de conhecimento, de macetes, de estratégias singulares 

para lidar com as diferentes situações encontradas. Vê-se que os acadêmicos estão 

começando a adquirir sua própria jurisprudência de saberes, a partir das diversas 

situações experienciadas nas escolas e na sala de aula.  

Essas reflexões, por sua vez, são traduzidas, tomam significados e se 

transformam em conhecimento por meio de uma ferramenta muito importante, 

segundo nos mostra Stenhouse (1991), a pesquisa dessas práticas.  Elas são 

sistematizadas, ainda, por meio da estruturação desse conhecimento, por meio do 

uso de metodologias próprias, em conhecimento que é compartilhado com os pares, 

em eventos da área de Ensino de Ciências e outros específicos do Pibid, em artigos, 

em livros, dando-se, pois sua disseminação.  

Desse modo, tais conhecimentos saem do contexto de validade individual 

para se tornarem válidos em um contexto coletivo, compartilhado, avaliado e 

validado pelo conjunto da comunidade científica onde se apresentam. Em alguns 

casos, também se dá a inserção desses bolsistas de Iniciação à Docência em 

programas de pós-graduação, possibilitando o aprofundamento teórico e sua 
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imersão na pesquisa acadêmica. Ousaria dizer que estão, a partir de sua inserção 

em um círculo exotérico e em menor proporção, em um círculo esotérico, 

participando de um coletivo de pensamento, segundo nos ensina Fleck (2010). 

Nessa perspectiva – a perspectiva de reconstrução/reelaboração de novos 

conhecimentos, a partir da reflexão crítica na e sobre a prática (SCHÖN, 2000), já 

que se volta à análise do cotidiano da sala de aula, focando na ação docente que 

desenvolvem nas escolas de educação básica onde os subprojetos operam – 

permite-se mobilizar e construir diferentes saberes, ao mesmo tempo em que integra 

as dimensões teóricas e práticas.  

A formação inicial desses participantes, ou da maioria dos participantes, está 

seguindo os princípios propostos para o Pibid nacional (P1- 75%; P2- 46%; P3-86%; 

P4- 78%). Esses princípios, por sua vez, ao tomarem perspectivas teóricas que 

transparecem a visão da formação no sentido de sua profissionalização docente, 

direcionam para um Modelo Emergente de Formação Inicial.  

A formação posta a partir desse modelo emergente possibilita ao professor 

em formação inicial começar a compreender que ele deve atuar como o sujeito que 

detém um conhecimento capaz de perceber as contradições sociais que estão 

postas no contexto onde trabalha e realizar a mudança em seu meio.  

Se os saberes dos professores estão diretamente relacionados com o seu 

trabalho docente, com sua ação na escola, na sala de aula, é possível ensinar aos 

professores em formação inicial, que participam desse processo, a compreender que 

esse saber não é inato, não está posto, não está pronto e acabado, como se 

concebia a partir de um Modelo Hegemônico de Formação. Ao contrário, nesse 

modelo emergente, o conhecimento precisa ser construído de maneira individual e 

coletiva no dia a dia, nas relações interativas que se estabelecem com seus alunos, 

com seus pares, com a interlocução entre teoria e prática.   

Além disso, a perspectiva de formação inicial, dentro de um modelo 

emergente, permite, ainda, compreender que o saber é oriundo de diversos 

contextos, seja das disciplinas, das experiências, dos currículos, os quais se 

encontram em constante transformação, de acordo com o tempo e as influências do 

momento social, político e econômico. Essa perspectiva rompe com a visão de 

formação que afirma que para ensinar basta conhecer o conteúdo, a matéria a ser 

ensinada e deter de algumas técnicas pré-estabelecidas para ensinar determinada 
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matéria. Ensinar  –  em uma perspectiva de profissionalização, de tomar a tarefa de 

ensinar como profissão de fato e o professor como o profissional –  requer 

compreender que ser professor não se aprisiona no deter conteúdos ou no saber 

fazer, pois é imprescindível ter conhecimentos e saberes específicos que são 

constantemente reconstruídos e que extrapolam o conhecimento universitário 

unicamente, conforme foi amplamente abordado e exemplificado a partir dos 

saberes analisados nos subprojetos e práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

Pibidianos. 
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QUARTA PARTE - QUAIS AS CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES DA 
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 CONCLUSÕES... 

 

Esta tese orientou-se a partir do delineamento teórico e metodológico traçado, 

inicialmente, para responder à questão de pesquisa formulada que foi: Quais 

desdobramentos teórico-práticos emergem da estruturação dos subprojetos Pibid 

para a Formação Inicial de Professores da área de Ciências Biológicas no estado do 

Paraná? A partir do problema proposto, o objetivo geral foi: analisar as bases 

conceituais nos subprojetos Pibid e os impactos das práticas desenvolvidas para a 

Formação Inicial de Professores de Ciências Biológicas, bem como os demais 

objetivos específicos propostos.  

Para responder ao problema de pesquisa e aos objetivos traçados, buscou-se 

subsídios na análise, durante todo o processo de pesquisa, de oito subprojetos de 

cursos de licenciatura participantes do Pibid, na área de Ciências Biológicas, bem 

como os relatórios produzidos a partir do desenvolvimento desses subprojetos e 

entrevistas com os quatro coordenadores.   

De posse desse material, foi possível concluir que: o conjunto das categorias 

propostas para identificar as bases conceituais presentes nos subprojetos acerca 

dos princípios orientadores da formação e profissionalização docente no Pibid, foram 

satisfatórios, pois permitiram sistematizar e determinar os principais aspectos que 

orientam um determinado modelo de formação inicial. Esses aspectos foram:  

1) Conhecimentos e estratégias profissionais docentes necessários para solucionar 

situações problemáticas. Nessa categoria foi possível observar que a maioria dos 

subprojetos (seis dos oito analisados) estabeleceram as suas ações de modo a 

privilegiar um conhecimento socialmente situado e localmente construído, 

perfazendo uma frequência relativa de 78%. Em um dos subprojetos constatou-se 

que o conhecimento e as estratégias privilegiadas estavam mais assentados na 

Ciência aplicada, unicamente. E, um subprojeto, não foi possível determinar esse 

aspecto.  

2) Bases da Formação Inicial de Professores. Mais uma vez, a maioria dos 

subprojetos analisados (seis dos oito analisados) apresentaram suas ações a partir 

de uma perspectiva de formação mais assentada na realidade do mundo do trabalho 

profissional, perfazendo uma frequência relativa de 75%. A análise mostrou que 

somente um subprojeto teve uma formação baseada em uma cultura meramente 
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disciplinar. Em um subprojeto não foi possível determinar esse aspecto da formação, 

pois, conforme mencionado, não se conseguiu ter acesso aos dados da planilha 

enviada pelo coordenador.  

3) Relação do saber teórico com o saber prático. Cinco subprojetos apresentaram 

ações que se mostraram em uma relação de indissociabilidade entre o saber teórico 

e o saber prático, contando com uma frequência relativa de 46%. Dois subprojetos 

apresentaram ações que demonstraram uma concepção de prática que, comumente, 

encontramos no senso comum, considerando a prática como pura ação e aplicação 

da teoria. Portanto, isso demonstra uma relação dicotômica entre o saber teórico e o 

saber prático, também contanto essa perspectiva com uma frequência de 46%. Em 

um subprojeto não foi possível determinar esse aspecto a partir das ações 

propostas.  

4) Privilégio pela construção de que tipo (s) de saber (es) docentes. Constatou-se, 

ainda, que as ações propostas tiveram grande potencial para promover o 

desenvolvimento de variados tipos de saberes docentes entre os bolsistas de 

iniciação à docência participantes dos subprojetos analisados.  

O primeiro desses saberes analisados foi o saber profissional, que contou 

com uma frequência relativa de 52%. Isso porque todas as ações foram analisadas 

de forma integrada para poder-se determinar a ideologia pedagógica, segundo 

explica Tardif (2002), que esse tipo de saber deve permitir identificar.  

 Para determinar quais foram as ideologias pedagógicas subjacentes aos 

subprojetos, adotamos os dois paradigmas apresentados por Behrens (2009). Desse 

modo, ou as ações propostas indicavam que o subprojeto estava disposto em um 

paradigma conservador ou em um paradigma inovador dos processos de ensino 

e de aprendizagem.  Um dos subprojetos, o Sp2, mostrou uma ênfase da prática 

educativa a partir da técnica pela técnica, além de dicotomizar a relação entre teoria 

e prática em algumas ações propostas, caracterizando-se dentro de uma abordagem 

mais tecnicista do processo de ensino e de aprendizagem, sendo essa uma das 

abordagens que está disposta em um paradigma conservador.  

O outro tipo de saber profissional detectado foi o relacionado ao ensino 

centrado na realidade social, ou seja, esses subprojetos tinham a preocupação de 

fazer um diagnóstico da realidade onde o mesmo seria desenvolvido, visando 

promover uma ação coletiva frente aos problemas detectados dessas realidades. 
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Por sua vez, esse tipo de saber profissional determina um paradigma inovador dos 

processos de ensino e de aprendizagem, sendo que seis subprojetos (Sp1, Sp3, 

Sp5, Sp6, Sp7 e Sp8) tiveram dispostos em suas ações características que nos 

conduziram a enquadrá-los nesse paradigma.  

Apesar de haver uma contradição encontrada no Sp1, no que se refere à 

relação do saber teórico com o saber prático, pode-se dizer que esse poderia, 

também, estar em transição entre um paradigma e outro.  Um subprojeto, o Sp4, 

não apresentou elementos suficientes para que pudéssemos determinar o 

paradigma a que esteve vinculado.  

O outro tipo de saber identificado nas ações propostas pelos subprojetos 

analisados foi o saber disciplinar, que se apresentou com uma frequência relativa 

de 17%. Um aspecto a ser destacado foi o caráter inovador de como os saberes 

disciplinares foram dispostos nos subprojetos, já que, em muitas ações 

apresentadas, esse saber não se apresentou de forma desarticulada com o saber 

curricular e experiencial, pois houve uma preocupação de que a abordagem dos 

conteúdos tivesse uma vinculação com os aportes teóricos e metodológicos sobre o 

processo de ensino e aprendizagem, além de se desenvolverem a partir das 

experiências dos bolsistas ID nas escolas.  

Quanto aos saberes curriculares, foi possível detectar que foram usadas 

diversas alternativas curriculares e materiais didáticos associados na previsão das 

ações a serem desenvolvidas, demonstrando o conhecimento da gama de materiais 

instrucionais disponíveis e que devem ser mobilizados e seu uso conhecido pelos 

professores em formação inicial. Esse saber se mostrou com uma frequência relativa 

de 22%.  

Além desses saberes, consideramos, ainda, o desenvolvimento de um tipo de 

saber que emergiu a partir da proposição das ações dos subprojetos, que 

denominamos de saber praticar a pesquisa acadêmica. Esse saber foi 

caracterizado por meio das ações que levassem os licenciandos a praticar atividades 

relacionadas à pesquisa acadêmica. Esse tipo de saber docente contou com uma 

frequência relativa de 9%. 

Concluiu-se, ainda, que, nos subprojetos Pibid analisados, as atividades de 

pesquisa acadêmica e de pesquisa da prática docente andaram lado a lado. Ou 

seja, a pesquisa da prática pedagógica dos professores em formação inicial leva à 
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pesquisa acadêmica, já que é a partir das práticas desenvolvidas nas EEB e das 

reflexões que ocorrem dessas ações e sobre essas ações que são elaborados os 

artigos acadêmicos e posteriormente divulgadas as publicações. A disseminação e 

compartilhamento desse conhecimento produzido pelos próprios professores dá-se 

desse modo. Esse fato muda, completamente, a perspectiva do papel dos 

professores em formação inicial, e também dos professores em formação 

continuada, participantes das atividades, já que passam da categoria de 

reprodutores para produtores de conhecimento.  

Portanto, as ações propostas nos subprojetos do Pibid dos cursos de 

Ciências Biológicas analisados tiveram o potencial para desenvolver diversos tipos 

de saberes docentes nos acadêmicos em formação inicial, ressaltando-se que, de 

modo geral, esses saberes foram mobilizados de forma articulada, não se 

sobressaindo nenhum tipo sobre o outro. Esse fato contraria estudos já existentes 

na literatura, que mostram que o saber disciplinar se apresenta como o principal 

saber docente destacado pelos professores. 

Ao mesmo tempo, constatou-se que a mobilização dos saberes docentes 

considerados numa relação de exterioridade do ponto de vista de sua produção – os 

saberes disciplinares, curriculares e pedagógicos, os quais são apropriados pelos 

professores, que os transmitem, segundo esclarece Tardif (2002), pois são produtos 

que já se encontram determinados e são oriundos da tradição cultural e dos grupos 

produtores de saberes sociais que são transformados em saberes escolares – 

articulam-se, em muitas das ações propostas dos subprojetos aqui analisados, a 

partir da realidade escolar. Isso significa que muitas das ações promoveram, 

também, o desenvolvimento de saberes da prática ou saberes experienciais.  

Confirmou-se, aqui, que os saberes experienciais, que se desenvolvem em 

confronto com as condições reais da profissão, permitiram uma avaliação dos outros 

tipos de saberes (que se dão em uma relação de exterioridade). Essa avaliação se 

deu no momento em que os Pibidianos tiveram a possibilidade de retraduzirem 

esses saberes a partir das condições limitadoras das experiências das escolas onde 

os subprojetos se desenvolveram. O que ocorreu a partir daí é que esses 

professores em formação inicial, possivelmente, não mais rejeitaram os outros 

saberes que, na maior parte dos casos, acabam por rejeitar, já que consideram, ao 

entrar em contato com a realidade escolar, que esses saberes são abstratos e não 
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os auxiliam na complexidade de lidar com tantos fatores que devem lidar em uma 

sala de aula concreta.  

Assim ocorreu, no contexto investigado, o que esclarece Tardif (2002), que os 

professores incorporaram esses outros saberes à sua prática, retraduzindo-os em 

categorias de seu próprio discurso. Nesse sentido, a experiência provoca um efeito 

de retomada crítica (retroalimentação) dos saberes adquiridos antes ou fora da 

prática profissional. 

Com relação às práticas pedagógicas desenvolvidas nos diferentes 

subprojetos e os seus impactos na formação dos envolvidos, o Pibid mostrou, por 

meio das atividades desenvolvidas, uma riqueza enorme de práticas pedagógicas 

que foram mapeadas e sintetizadas neste relatório de pesquisa. Essas práticas 

pedagógicas também foram analisadas de modo a determinar que tipos de saberes 

docentes estariam desenvolvendo nos alunos de Iniciação à Docência. A análise 

possibilitou que se concluísse que eles   promoveram o desenvolvimento de saberes 

profissionais, saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes experienciais e 

saberes da pesquisa acadêmica.  

Por meio da análise integrada das práticas pedagógicas, foi possível 

confirmar ou não em que paradigma os subprojetos estavam dispostos. Desse 

modo, os saberes profissionais desenvolvidos no Sp1 confirmaram que esse se 

encontrava em transição de um paradigma conservador para um paradigma 

inovador dos processos de ensino e aprendizagem. Enquanto que o Sp2 se 

confirmou dentro de um paradigma conservador, principalmente por dicotomizar a 

relação dos saberes teóricos e práticos nas atividades desenvolvidas.  

Já o saber profissional relacionado ao ensino centrado na realidade social, 

buscando uma prática pedagógica que supere a fragmentação e a reprodução do 

conhecimento, por meio de perspectivas diversificadas que foram utilizadas (CTS; 

Pesquisa-ação; Ensino por Investigação; Reflexão orientada das práticas; 

Conhecimento das ideias prévias; Teoria crítica), foi confirmado nos Sp3, Sp5, Sp6, 

Sp7 e Sp8, mostrando estarem dispostos em um paradigma inovador. Em um dos 

subprojetos, o Sp4, não foi possível identificar aspectos relativos às práticas 

pedagógicas desenvolvidas.  

Em relação aos saberes disciplinares, as práticas pedagógicas 

demonstraram a diversidade desse tipo de saber que foi desenvolvido entre os 



252 
 

 

bolsistas de Iniciação à Docência. Sendo abordados desde conteúdos biológicos 

que, culturalmente, estão presentes nos currículos de Ciências e Biologia no ensino 

fundamental e médio, como, também, conteúdos com um viés mais social e 

contemporâneo. Também não faltou a abordagem de conteúdos relacionados à área 

de Ensino de Ciências e Biologia. Outros tipos de conteúdos abordados foram 

aqueles relativos a áreas de conhecimento não ligadas diretamente à área biológica 

(Língua Portuguesa e Língua Inglesa). 

Foi possível confirmar, ainda, o desenvolvimento do saber curricular, que se 

deu pela abordagem das principais leis, documentos e trâmites burocráticos que 

permeiam a carreira do professor, sendo o conhecimento do PPP, do PTD e das 

Diretrizes Curriculares do Paraná, alguns exemplos desses documentos. Destaca-se 

que o aspecto principal nesse contexto foi que a abordagem desses documentos se 

deu no contexto das práticas desenvolvidas nas escolas, oportunizando momentos 

de verificar como esses documentos funcionam no contexto escolar e mesmo 

participar da elaboração de alguns desses documentos, o PPP, no caso. 

Mereceu um destaque especial o desenvolvimento de saberes experienciais 

docentes, mostrando que o Pibid promove a construção desse tipo de saber. Isso 

se deu porque o tempo de permanência dos bolsistas na escola foi bastante intenso. 

Além do que, houve o privilegio pelos lócus do trabalho docente na escola, como 

espaço privilegiado na constituição do seu saber docente.  

Esses aspectos, aliados ao fato de que os alunos ID realizavam intervenções 

de planejamento, de implementação, de reflexão e de avaliação das atividades 

propostas, possibilitou que começassem a desenvolver autonomia para lidar com as 

diversas situações vivenciadas, já que os saberes experienciais estão ligados à 

ação, segundo esclarece Gauthier (1998). 

Confirmou-se, também, que os subprojetos do Pibid se destacaram na 

elaboração de atividades de pesquisa acadêmica em todas as suas etapas, que, por 

sua vez, desenvolveram-se a partir da pesquisa da prática profissional, na maior 

parte dos casos, das reflexões sobre as ações desenvolvidas nas EEB, promovendo 

o desenvolvimento de um tipo de saber que denominamos de saber praticar a 

pesquisa acadêmica. 

Em relação aos impactos, foi possível constatar o reconhecimento, por parte 

dos envolvidos, de que as atividades promoveram impactos diretos na formação 
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inicial de professores; nos cursos de licenciatura; nas escolas de educação básica e, 

ainda, na pós-graduação.  

Na formação inicial, os principais impactos se referem ao fato de que as 

atividades desenvolvidas no âmbito dos subprojetos: 1) permitiram aos licenciandos 

vivenciar o cotidiano escolar (32%); 2) influenciaram, de forma indireta, na formação 

continuada (19%); 3) possibilitaram o aprimoramento de saberes disciplinares (19%); 

4) permitiram o desenvolvimento de saberes experienciais (12%); 5) permitiram a 

prática critico-reflexiva acerca das ações desenvolvidas (6%); 6) adquirirem 

habilidades específicas relativas à pesquisa acadêmica (6%); 7) adquirirem o gosto 

pela profissão docente (6%).  

Nos cursos de licenciatura, envolvidos no Pibid, os impactos lembrados se 

relacionaram a: 1) minimizar a fragmentação dos cursos de licenciatura, ao 

possibilitar a articulação dos diferentes tipos de saberes docentes (56%); 2) 

aproximar os cursos da comunidade envolvida (22%); 3) possibilitar um maior 

rendimento no curso de graduação para os acadêmicos envolvidos (11%); 4) 

permanência dos acadêmicos nos cursos de licenciatura onde o Pibid de desenvolve 

(11%).  

Quanto aos impactos no âmbito das escolas de educação básica onde os 

subprojetos se desenvolveram, esses estiveram relacionados a: 1) parcerias entre 

IES e EEB (22%); 2) implementação de projetos e ações de ampla visualização na 

comunidade escolar (22%); 3) otimização no uso de ambientes com espaços 

restritos como os laboratórios de Ciências (11%); 4) disponibilização de materiais 

didáticos que permaneceram à disposição da escola (11%); entre outros impactos 

(34%).  

Por fim, quanto aos impactos gerados na pós-graduação, foi citada a 

aprovação dos bolsistas participantes do Pibid em cursos de pós-graduação (100%).  

O cruzamento de dados da análise dos subprojetos – a partir das categorias 

contidas na primeira parte do sistema de avaliação, com os princípios descritos em 

Brasil (2015) para o Pibid nacional – permitiu comparar o quanto as bases 

conceituais contidas nos subprojetos estavam coincidindo ou não com os princípios 

orientadores, originalmente, propostos para o programa Pibid/ DED/ CAPES.  

Nesse sentido, conclui-se que a formação inicial desses participantes, ou da 

maioria dos participantes, está coadunando com os princípios propostos para o Pibid 
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nacional, já que, em 75% dos casos, estão coerentes com o princípio de número um, 

que é promover, a partir das ações propostas e desenvolvidas nas EEB, uma 

formação de professores que teve como referência o trabalho na escola e a vivência 

de casos concretos.  

Já o princípio de número dois afirma que a formação de professores deve ser 

realizada com a combinação do conhecimento teórico e metodológico dos 

professores das IES e o conhecimento prático e vivencial dos professores das EEB. 

Esse foi confirmado somente em 46% dos casos, mostrando o quanto é difícil 

promover uma formação que consiga superar a dicotomia entre as dimensões 

teóricas e práticas. 

Quanto ao terceiro princípio, que afirma que a formação de professores deve 

estar atenta às múltiplas facetas do cotidiano da escola e à investigação e à 

pesquisa que levam à resolução de situações e à inovação na educação, foi 

coerente em 86% dos casos analisados.  

E, por fim, o princípio de número quatro, que estabelece que a formação de 

professores deve ser realizada com diálogo e trabalho coletivo, realçando a 

responsabilidade social da profissão, foi confirmado em 78% dos casos analisados.  

Estar em sintonia com esses princípios significou que, em grande parte, os 

subprojetos estavam direcionados, implícita ou explicitamente, a partir de um 

Modelo Emergente de Formação inicial. Isso ocorre porque os princípios contidos 

no Pibid nacional adotam perspectivas teóricas que transparecem à visão da 

formação no sentido de sua profissionalização docente. Tal fato significa que a forma 

como se estruturou o programa Pibid, como um todo, contribuiu ao proporcionar 

algumas das condições necessárias para estabelecer uma perspectiva formativa a 

partir de um modelo emergente.  

Não se pode, ingenuamente, acreditar que somente adotar uma perspectiva 

formativa nesses moldes seja suficiente. É importante, porém não é tudo que se 

precisa para promover a profissionalização do ensino, já que essas mudanças 

também estão relacionadas a aspectos exógenos, conforme esclarecem Ramalho; 

Nuñez e Gauthier (2004). Sendo assim, como parte das mudanças, o projeto 

formativo nesse modelo emergente é dependente do tipo de sociedade, da política 

educacional, das condições de trabalho e salários, de vida, perfil da categoria 

docente, entre tantos outros fatores. 
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Por fim, ao se sistematizar os principais aspectos que orientam um 

determinado modelo de formação inicial docente, estabeleceu-se a proposição de 

um produto educacional, que foi um sistema de avaliação que situou critérios para 

subsidiar a análise qualitativa de subprojetos do Pibid. Esse possibilitou que se 

concluísse a partir de que perspectiva formativa esses subprojetos estavam 

alinhados:  se a partir de um Modelo Hegemônico de Formação ou se a partir de 

um Modelo Emergente de Formação e profissionalização docente.  
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CONTRIBUIÇÕES... 

 

Os resultados apresentados neste relatório de pesquisa mostram as muitas 

possibilidades de se estabelecer uma Formação Inicial de Professores a partir de um 

Modelo Emergente, ou seja, que é estabelecida a partir do trabalho docente na sala 

de aula, que leve o futuro professor à análise de sua ação docente, possibilitando 

que aprendam que a tarefa docente não é simples, não é fácil, não pode ser 

realizada por qualquer pessoa que não tenha uma formação específica para tal. 

Tudo isso, faz com que percebam a importância que tem a sua ação/reflexão para 

promover a construção de saberes experienciais docentes a partir do momento 

inicial da formação. Isso contribui para que estabeleçam uma identidade para com 

essa profissão e que passem a valorizar essa árdua tarefa, que requer competência 

profissional, formação, mobilizar e relacionar os saberes para a construção de 

conhecimento.  

A contribuição maior do Pibid, a partir dos subprojetos aqui analisados, 

consiste em mostrar exemplos concretos, desenvolvidos e implementados em 

escolas reais, revelando que é possível que as muitas teorias prescritas em termos 

de pesquisa se estabeleçam e se reconfigurem a partir das práticas bem 

executadas. Essas práticas mostram que é possível romper com ações configuradas 

em um Modelo Hegemônico de Formação, quando há apoio, diálogo e competência 

profissional para sua execução.    

Todos esses exemplos apontados no contexto do desenvolvimento dos 

subprojetos do Pibid aqui analisados, e tantos outros que se desenvolveram nesse 

programa em todo o país, evidenciam a potencialidade dessas ações, que se 

contarem com as mesmas ou melhores condições de apoio financeiro e 

estrutural podem ser incorporadas nos cursos de licenciatura como um todo. Para 

tanto, devem ser desenvolvidas pesquisas para verificar como isso pode ser feito e 

quais os recursos necessários, assim como quais as reais necessidades em cada 

curso, em cada escola onde serão estabelecidas parcerias. 

Outra contribuição importante revelada por esta pesquisa é que levar em 

consideração as necessidades que os estudantes em formação irão enfrentar logo 

ali na frente significa reconhecer a dimensão interativa do trabalho docente, significa 

que não podemos mais trabalhar as disciplinas – sejam as de conteúdo específico, 
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sejam as didático-pedagógicas – de forma desarticulada do público e das reais 

necessidades das escolas, dos alunos das escolas, do universo profissional que irão 

atuar, não podemos mais nos afastar do objeto da profissão. 

Essa pesquisa também possibilita compreender que não é uma tarefa simples 

romper com uma visão de formação que se estabeleceu historicamente a partir de 

um paradigma que dicotomiza a relação do saber teórico com o saber prático requer 

ainda um longo caminho a ser percorrido, mas que ‘existe uma luz no fim do túnel’. 

Que os limites existem, mas as possibilidades são muitas. 

O sistema avaliativo proposto como produto nesta tese contribuiu para 

determinar qual o modelo formativo está posto nos subprojetos do Pibid, tanto os 

que foram analisados nesta tese, quanto outros que queiram utilizar o sistema 

proposto para análise de outros subprojetos, em qualquer área de conhecimento, 

ampliando ainda mais as determinações dos limites e possibilidades de sua 

utilização. Com isso, o produto planejado auxilia a suprir uma carência que foi 

detectada a partir do relatório Pibid (GATTI et al., 2014).  

Esse produto pode ainda contribuir, a partir de algumas adaptações, para 

avaliação de Projetos Políticos Pedagógicos de cursos de Formação Inicial de 

Professores nas diversas áreas de conhecimento, bem como integrar políticas 

públicas de Formação Inicial de Professores que tenham a preocupação da 

articulação entre teoria e prática, promovendo o desenvolvimento de saberes 

experienciais já a partir da formação inicial dos envolvidos.  
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 PERSPECTIVAS... 

 

Quase ao término da tese começou-se com o constante debate acerca do 

encerramento ou da continuidade do programa. Assim, no dia 17 de novembro de 

2017, o oficio Nº. 424/2017- GAB/PR/CAPES, em reposta ao ofício Andifes Nº. 

213/2017, afirma não ser possível a prorrogação dos atuais subprojetos do Pibid que 

estão em desenvolvimento e tem vigência até fevereiro de 2018. Isso, de certa 

forma, acabou por gerar a expectativa de que o programa não teria continuidade. Tal 

fato não pode ser considerado como uma grande surpresa, já que outras tentativas 

de finalizar o programa já haviam sido praticadas. Somente a partir de muito ativismo 

dos envolvidos junto as suas IES, dos seus representantes na luta em torno de um 

fórum nacional, o FORPibid, da luta divulgada nas redes sociais, entre outros, 

conseguiu-se reverter a proposta de encerrar o programa, ainda mais cedo. 

Esse mesmo fórum noticia em 17 de janeiro de 2018, por meio de informe Nº. 

01/2018 que, após reunião com os dirigentes da CAPES, foi consolidado o diálogo 

entre a DEB, Diretoria de Educação básica e o FORPibid, o que pode ser 

considerado como uma grande conquista, além dessa e outras questões pertinentes, 

foi informado que o programa terá continuidade, porém com ajustes. Já o próximo 

informe de Nº 03/2018 manifesta inconformidade com a decisão da não prorrogação 

dos editais capes Nº. 61 e 66/2013, referentes ao Pibid e Pibid diversidade, com 

término previsto para fim de fevereiro. Nesse mesmo informe os coordenadores 

recorrem ao MEC no sentido de pleitear a prorrogação dos projetos em andamento, 

com vistas a reconsideração da decisão. 

Esses atos só vêm a confirmar que quando não há vontade política, como se 

pode visualizar a partir das tentativas de extinção do programa, ademais de todos os 

resultados mostrados, não resta muito que fazer, a não ser continuar lutando e 

mobilizando-se, se não para uma reversão no quadro, pelo menos para que os 

indicativos positivos encontrados com o Pibid possam ser incorporados pelas novas 

políticas de formação de professores. 

Ao mesmo tempo, fica confirmado, também, que, quando há vontade política, 

é possível que se deem grandes avanços no contexto educacional, como foi o caso, 

por exemplo, da proposta de um programa de formação inicial de professores que 

contou com apoio financeiro e estrutural para seu desenvolvimento ao longo de dez 
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anos, mostrando resultados surpreendentes, que podem ser visualizados a partir dos 

estudos desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Não é uma questão de ser pessimista ou não, mas de, simplesmente 

evidenciar que o fator político, social e econômico – não somente nesse contexto, 

mas ao longo de todo o contexto educacional, como já foi mostrado, por exemplo, ao 

longo da descrição da gênese dos Cursos de Licenciatura aqui traçado – apresenta 

uma grande influência nos rumos dados à educação e aqui mais especificamente 

aos cursos de licenciatura envolvidos nesse programa. 

Por sorte, ao mesmo tempo em que influenciam certos aspectos (que não 

gostaríamos muitas vezes), as práticas que se desenvolvem na sequência, acabam 

por subverter e transformar esses rumos. Quiçá em ações semelhantes ou melhores 

das que verificamos com o Pibid. E aqui há que ser otimista!  

Têm-se aí as novas diretrizes de formação de professores (BRASIL, 2015) 

que, por sua vez, deverão se alinhar a uma base nacional de formação docente, 

mas que ainda está em elaboração. Têm-se, também, o programa de residência 

pedagógica que, segundo Castro (2017), deverá induzir à melhoria da formação 

inicial, pois visa uma modernização do Pibid. Essa ação deverá promover a 

formação em serviço ao longo da graduação com ingresso após o segundo ano do 

curso. O certo é que, de fato, conforme afirma Goodson (2013, p. 22): “o currículo 

escrito é, num sentido real, irrelevante para a prática, ou seja, que a dicotomia entre 

o currículo adotado por escrito e o currículo ativo, tal como é vivenciado e posto em 

prática, é completa e inevitável”.  

Assim, há que se vislumbrar as práticas que advirão a partir de então. Tudo é, 

ainda, bastante recente e sem condições de que se faça qualquer tipo de análise. 

Mas se abrem infinitas possibilidades de novas pesquisas a partir daqui, com relação 

a questões como: Quais as semelhanças e diferenças entre o Pibid e o programa de 

residência pedagógica? Qual a abrangência desse novo programa? Será ofertado 

para todos os alunos dos cursos de licenciatura? Essas bolsas serão suficientes 

para atingir toda demanda necessária? Como serão estruturados os cursos para 

abranger essas questões, em especial os cursos noturnos que contam com alunos 

trabalhadores durante o dia, como poderão integrar a carga horária a ser 

desenvolvida? Que condições financeiras serão dadas para tal? E as escolas terão 

suporte, espaços e tempos disponíveis para manter esses alunos em processo de 
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colaboração com os supervisores nas EEB? Como esses supervisores serão 

tratados, haverá bolsa para que deem o suporte necessário para os alunos, ou será 

uma tarefa a mais que terão que cumprir sem nada em troca? E nas IES, qual será o 

suporte dado aos orientadores desses alunos? Terão, ao menos, tempo 

disponibilizado em sua carga horária para acompanhar esses alunos?  

Em recente seminário sobre o tema promovido pela CAPES, Mello (2017) – 

que é consultora executiva do MEC – afirma:  

 

A ideia é fazer o Pibid evoluir para a Residência Pedagógica, aliás nada 
mais natural que ele se torne, de um programa fomentado pelo MEC, para 
uma norma regulamentada pelo CNE, que vaze para os marcos regulatórios 

obrigatórios da educação.35 

 

Ao mesmo tempo, o informe 01/2018 FORPibid, afirma que o Pibid 

antecederá o ingresso do acadêmico na residência pedagógica. O primeiro induz à 

iniciação à docência por meio da prática como componente curricular, com vivência 

no ambiente escolar, enquanto que a residência pedagógica se vincula ao estágio 

curricular supervisionado durante o percurso formativo do licenciando. Portanto, 

verifica-se uma falta de clareza sobre o que será e como funcionará um e outro 

programa, certamente devido a serem ainda recentes todos esses debates.  

Então, o que resta, por enquanto, é esperar os próximos capítulos que estão 

por ser escritos! Certamente muitos outros estudos deverão ser propostos e esses, 

seguramente, darão algumas respostas.  

O que se tem de indicativos até então – a partir das pesquisas desenvolvidas, 

e que foram em parte abordadas neste relatório – são estudos que demostram as 

formas pelas quais se podem dar avanços para uma profissionalização docente e 

que o Pibid muito contribuiu, ainda que não deixe de haver limitações. 

Desse modo, pensa-se que o Pibid não acaba, e muito menos esta e tantas 

outras pesquisas que se desenvolveram e que se desenvolvem perdem a sua razão 

de ser como muitos poderiam pensar. Muito pelo contrário, isso só demonstra o 

tanto que ainda se pode fazer a partir dessa experiência que foi tão significativa para 

                                            
 

35 <http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8684-residencia-pedagogica-quer-universalizar-a-

iniciacao-a-docencia> 
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a formação inicial e que muito contribuiu para a valorização da profissão docente e 

para o debate sobre um Modelo Emergente de Formação inicial. 

Fecha-se este estudo com um excerto da entrevista com uma das 

coordenadoras, que mostra as muitas perspectivas se compreendermos que 

aprofundar a questão da formação de professores significa ainda aprofundar 

teoricamente as questões educacionais, ainda estudar, pesquisar formas de como é 

possível estabelecer práticas diferenciadas e que contribuam com a aprendizagem 

dos alunos. Para tanto, o  que está posto contribui...   

 

[...] porque o teorizar é aprofundar... é sair do olhar superficial... é enxergar 
muito além.... Tem aquela frase do Bernardo de Chartres, que eu amo a 
frase, que é: “a gente precisa subir... um anão precisa subir no ombro do 
gigante para poder mudar o seu ponto de vista e enxergar muito além." 
Então o gigante para nós é a teoria, sem teorização nós ficamos na 
superficialidade e os nossos cursos são superficiais nas questões 
educacionais, a gente tem um curso técnico, cientificista e conteudista. 
(Profa. Ana). 

 

Complementa-se tal pensamento dizendo que muito se caminhou, muito já se 

tem mudado, muito já se aprendeu. Essa caminhada é importante, não deve ser 

desconsiderada, mas deve ser tomada, refletida criticamente a partir das novas 

situações e novos contextos que se impõem e se modificam a todo instante, 

principalmente a partir de todas essas mudanças tão recentes, pois o conhecimento 

que está posto não é absoluto, é cíclico, é dialógico, é fonte de onde se parte para 

ultrapassar o ombro do gigante, correr na sua frente e mostrar que existem outras 

possibilidades, que tudo pode ser melhorado, reconstruído.  
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ANEXO A  
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ANEXO B  
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ANEXO C  
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ANEXO D  
 

FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PIBID 
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APÊNDICE A- TCLE e TCUISV 
  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E TERMO DE 
CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ ENTREGUE AOS 

COORDENADORES PARTICIPANTES DA PESQUISA 
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APÊNDICE B- TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS  
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- TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA COM COORDENADOR JOÃO - 

 

Entrevistadora:  João, desde que período que você está envolvido com a formação de 

professores? 

Entrevistado:  Então ... olha ... desde quando eu iniciei a minha carreira na universidade, porque 

eu fiz mestrado em educação para ciência, então eu entrei em 2008 como colaborador na xxxx, e aí 

eu trabalhei um ano e meio e assumi o concurso em xxxx. Fiquei três anos na xxxx trabalhando com 

formação de professores, estágios, a disciplina de metodologia do ensino de ciências e voltei pra xxxx 

também na área de ensino. Então, desde de 2008 que eu trabalho com a formação de professores. 

Antes disso eu atuava na educação básica como professor de ciências.  

Entrevistadora:  Certo. E com PIBID desde que período que você está envolvido com PIBID? 

Entrevistado:  O PIBID ... desde o início, o primeiro edital que contemplou todas as instituições 

estaduais que foi em 2009, final de 2009 eu estava na xxxx e aí desde o primeiro edital eu tenho 

atuado auxiliando ou na coordenação de subprojetos então a minha primeira experiência com PIBID 

foi na xxxx, com o PIBID de biologia e depois fiquei todo período de 2009 a 2012 quando eu voltei pra 

xxxx e lá também eu dei continuidade ao PIBID como colaborador aos professores que coordenavam 

lá. O PIBID de biologia. 

Entrevistadora:  E que motivo te levou a coordenar um subprojeto PIBID? 

Entrevistado:  Olha, no primeiro momento nós não conhecíamos, era tudo muito novo, como vai 

ser? O que vai ser esse PIBID? Esse projeto? Mas aí pensando nos alunos, na quantidade de bolsas 

que tinha pra eles e ao ler o edital e perceber o quando esse projeto era... tinha uma proposta muito 

boa pra formação de professores e aí nós aqui na área de ensino decidimos que precisávamos 

abraçar esse projeto e encaminharmos um subprojeto pra concorre o edital, a maioria dos 

professores da área já estavam envolvidos no Universidade Sem Fronteiras e aí eu acabei assumindo 

junto com a professora xxxx o PIBID  aqui e fomos aprendendo e descobrindo como funcionar de fato, 

mas o que me motivou foi mais a importância do projeto e a oportunidade por meio de uma bolsa 

especifica para os alunos intensificar experiência em sala de aula. 

Entrevistadora:  Bom agora vamos pra parte que está mais relacionada ao subprojeto especifico 

de xxxx. Quantos tipos de ações que vocês desenvolveram, que vocês propuseram para desenvolver 

no subprojeto lá de biologia? O que você julga, que tipos de ações você julga que os subprojetos 

devem privilegiar? Por que? E dessas que foram propostas quais efetivamente foram privilegiadas? 

Entrevistado:  Então o subprojeto de biologia de xxxx... 

Entrevistadora:  Ele é só de biologia, né? 

Entrevistado:  Biologia e ciências. 
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Entrevistadora:  Esse aí é de biologia e ciências? 

Entrevistado:  Sim. Porque assim nós trabalhamos com as duas frentes: habilitação em ciências e 

biologia, então um grupo de alunos participa de ações no ensino fundamental, escolas do ensino 

fundamental e outro grupo no ensino médio e daí reversa, daí atua nos dois níveis. 

Entrevistadora:  Tá, mas são as mesmas ações? 

Entrevistado:  São as mesmas ações para os dois níveis de ensino o que muda são as temáticas, 

oficinas e tal, mas a nossa proposta inicial neste novo edital que foi o de 2014 antes disso nós 

tínhamos um, já estava em desenvolvimento um outro projeto em xxxx e esse eu fiquei mais a par, 

mais envolvido então em 2014 o projeto teve a intenção de relacionar conhecimentos do cotidiano e 

cientifico e para isso as nossa ações foram determinadas a partir de um diagnóstico nas escolas 

então sempre fazia reunião com o supervisor do projeto pra saber as necessidades desta escola, o 

que eles gostariam que fosse aplicado naquele ano então todo ano é sempre feito esse levantamento 

do que a escola precisa, do que a escola gostaria e as ideias vão surgi também no decorrer, mas 

assim é mais oficinas, sequências didáticas que também teve um período chamado curso temático 

então algumas temáticas que direção e o professor supervisor sinalizava como uma prioridade os 

nossos alunos atendiam e dentre essas temáticas mais recorrentes são drogas, sexualidade, animais 

peçonhentos que desperta muito interesse dos anos, também tivemos sobre dengue questão das 

doenças causadas por vírus. E o que tem fluido bastante lá são os módulos didático ou curso 

temático e também a participação do nosso aluno é bem efetiva com o supervisor isso também 

depende de cada supervisor tem supervisor que acaba é capturando melhor o aluno pra se envolver 

nas suas aulas, com aulas práticas então eles também atuam auxiliando os professores em aulas 

práticas isso mais no ensino fundamental. No fundamental eles precisam sempre organizar as 

práticas dentro dos conteúdos dos supervisores, e além desses cursos uma outra ação que nós 

propusemos é a questão da reflexão então numa perspectiva do professor reflexivos que esses 

alunos realizassem registros de suas ações por meio de algumas fichas que nós chamamos matriz 

reflexiva. Então baseada nos quatro momentos lá de reflexão do Schön esses alunos [...] reclamavam 

bastante de preencher a ficha, mas foi bem assim interessante porque essas fichas estavam 

associadas ao nosso projeto de pesquisa dentro do PIBID. 

Entrevistadora:  Envolve ações da pesquisa. 

Entrevistado:  É, aí eles tinham que devolver essas fichas é claro que sempre acontece de alguns 

não devolver, se dispersaram, mas assim a gente tentou fazer isso e por meio dessas fichas os 

alunos também precisavam olhar pra fundamentação teórica de suas ações porque a gente trabalhou 

num primeiro momento por investigação, também trabalhou CTS. 

Entrevistadora:  Perspectiva metodológica diferentes. 

Entrevistado:  Diferentes, sim e aí eles tinham de refletir eles  tinham que refletir sobre essas 

perspectivas, esse ano, quer dizer o último ano 2016 não conseguia  acompanhar muito de perto 

essa reflexão deles, mas em 2014, 2015 foi possível perceber que era importante o registro, foi uma 



319 
 

 

ação bem interessante e isso gerou produção que a gente sempre pedia pra eles escrever artigos no 

formato de relato de experiência até mesmo de pesquisa, nós conseguimos em 2016 publicar um livro 

sobre as reflexões e práticas do PIBID no contexto deste projeto, então são mais assim relatos de 

experiências que eles tiveram voltados a aplicação dos módulos didáticos e em alguns casos tem 

alguns artigos que foi da oficina. Que oficina era mais num dia só que a escola organizava então era 

assim o desenvolvimento de uma temática de forma mais pontual e os módulos didáticos ou cursos 

que eles chamavam, tinha uma escola que chamava curso temático aí era mais processual. 

Entrevistadora:  E então deu pra perceber pelo que conversou aí, falou aí teve ações de ensino, 

teve ações de pesquisa também e de certa forma tem também um pouco de extensão que peço 

assim, que tua acha que papel tem cada um, cada uma dessas coisas no PIBID? 

Entrevistado:  Então o... 

Entrevistadora:  Que importância isso tem? 

Entrevistado:  Eu penso PIBID assim temos que dar o lugar pra ele de projeto de ensino, eu 

caracterizo como ensino e é isso que a gente tem tentado priorizar o ensino. Teve um período logo o 

período que eu cheguei em Maringá que as reuniões do grupo do PIBID se estudava bastante, as 

reuniões os coordenadores traziam texto e discutiam temáticas diversificadas e epistemologia da 

ciência uma dessa temáticas, mas eu percebi que estava muito voltado para preparar o aluno pra 

seleção de mestrado,  pra continuidade aí quando nós separamos o grupo em coordenador pra 

biologia e pra  coordenador de ensino fundamental aí eu me senti mais a vontade pra focar no ensino, 

então assim claro que essas leituras são importantes e precisa continuar e o aluno que quer continuar 

na carreira acadêmica ele precisa correr atrás e a prática mais as discussões favoreceram na seleção 

também, mas não era o nosso foco principal porque pra mim é o ensino, o aluno vivencia a prática 

docente desde correção de provas juntos com o supervisor se o supervisor confiar e tiver sob sua 

orientação, participar de reuniões pedagógicas então acredito no PIBID como um programa que 

oportuniza essas vivências que é escola então é um programa de valorização do magistério e 

também pra capturar esse aluno pra se envolver com educação básica e continuar lá, apesar de que 

extensão aparece quando faz oficina, com temáticas oficiais que vai no sentido sensibilizar esses 

alunos pra tomada de consciência de alguma questão ambiental por exemplo  própria educação pra 

saúde, sexualidade e que envolve drogas também nessa educação pra saúde eu acredite que se 

configura como extensão, ele possibilita é um programa muito interessante porque ele dá essas 

possibilidades o aluno que tem um perfil de pesquisador que quer continuar ele também pode fazer 

isso porque... 

Entrevistadora:  Acaba se envolvendo, acaba. 

Entrevistado:  É a sala de aula a investigação de sua própria ação pode gerar pesquisas 

interessantes e o aluno começa se envolver, então não é só o ensino, mas o foco principal se fosse 

pra eu defender e não desvirtua do objetivo dele eu diria que é o ensino embora a gente tenta 

contemplar essas três dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão dentro de um único projeto. 

É isso. 
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Entrevistadora:  E quanto as bases teóricas do seu projeto, agora eu vou pontuar quatro pontos e 

aí eu quero que você comente um pouquinho em relação ao subprojeto. Comente e de exemplos das 

bases teóricas que fundamentam o seu subprojeto no que se refere aos conhecimentos e estratégias 

profissionais docentes necessárias para solucionar situações problemáticas. 

Entrevistado:  Então nós é num primeiro momento trabalhamos com ensino por investigação como 

perspectiva de ensino então todas as ações desses alunos eram realizadas com essa base teórica 

então se ele vai organizar  uma aula prática é seguindo as características e princípios da 

investigação, da problematização, levantamento de hipótese  por parte dos alunos, organização de 

situações em que o aluno consiga se envolver com o objeto de aprendizagem, de estudo e então a 

gente durante todo o período perseguiu essa perspectiva de ensino, porém na organização do 

planejamento de aulas nós incluíamos os três momentos pedagógicos pra auxiliar na organização de 

cada aula, de cada situação porque ali tem a problematização inicial, organização, aplicação dos 

conhecimentos mas sempre numa postura investigativa é o que a gente sempre pedia pra os alunos 

claro que nem todas as experiências foram positivas, deram bons resultados, teve experiências que 

não se caracterizou como investigação, embora eles tenham tentado mas a maioria delas foi nesta 

perspectiva e como a gente também tinha matriz reflexiva pra discussão posterior da ações aí essa 

matriz foi pautada nos fundamentos da prática reflexiva  né baseada no Schön. 

Entrevistadora:  Quanto as bases da formação inicial, que isso que você comentou já.  

Entrevistado:  Eu penso que seria essa formação reflexiva, né a base para formação inicial seria 

os princípios do professor reflexivo e a base a teórica para práticas pedagógicas o ensino por 

investigação organizado por meio dos três momentos pedagógicos. 

Entrevistadora:  E quanto a relação do saber teórico com o saber prático? 

Entrevistado:  Então eu percebo que os alunos têm uma dificuldade para fazer essa relação assim 

de como pôr em prática isso que estamos estudando de como identificar que aquilo que se vivencia 

faz parte de uma teoria, já tem estudos e pesquisas que reforçam essa necessidade principalmente 

quando a troca de bolsista, os bolsista iniciantes ficam assim seguros, mas com o tempo e por meio 

das discussões eles vão melhorando e percebendo que é possível conciliar a teoria e a prática 

embora eles tenham estudado pouco, sente dificuldade nas leituras dos textos nas reuniões e sempre 

foi uma luta, “gente vamos estudar mais” é eu procurava dar muito exemplo porque pra iniciar uma 

prática mesmo que a gente tenha reflexão e  precisa deixa livre pra dar autonomia pra esse aluno 

conseguir organizar a situação de ensino ele precisa de um modelo no começo então esse modelo 

não era rígido, mas sempre era disponibilizado no sentido de sinalizar caminhos “oh, pessoal nós 

temos aqui alguns módulos que já foram realizados pra vocês perceberem como se faz uma 

problematização verdadeira o que um problema verdadeiro no contexto”, sempre sinalizando 

situações e fatos que suscitasse criatividade pra organizar as aulas, as ações deles. Penso que é 

isso, não sei se fugi da questão ou respondi. 
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Entrevistadora:  Dentro do projeto de vocês havia privilégios pela construção de que tipo de 

saberes docentes? 

Entrevistado:  Olha eu penso que assim... essa questão de organizar as situações... o saber 

organizar as situações de ensino é o que a gente sempre batia em se.... Avaliação por exemplo, 

saber avaliar, eu penso que ficou a desejar porque nem sempre eles tinham essa oportunidade ou 

módulo não contemplava uma avaliação que fosse contar na escola, embora a gente sempre 

comentava da importância. E deixa eu ver qual outro saber. É ficava mais nessa da organização no 

preparar atividades porque a gente sempre pedia coisas criativas construir as coisas é também o 

conteúdo especifico que o professor precisa saber o conteúdo especifico e as vezes a gente percebia 

uma dificuldade na organização do curso temático devido uma fragilidade na construção conceitual 

que o aluno tinha então isso também dava pra perceber aí ela tinha de corre atrás disso porque 

também a gente nas reuniões não dava conta de perceber coisas mais especificas então isso 

influenciou. Mais   assim olhando para o todo da experiência que eu tive no PIBID eu penso que o 

saber privilegiado é organização do ensino. 

Entrevistadora:  Planejamento. 

Entrevistado:  Planejamento, preparar atividades e também no momento de ministrar essa aula. 

Entrevistadora:  A experiência. 

Entrevistado:  Seria mais nesse sentido esse saber de ter um jogo de cintura em algumas 

situações que equivale ao saber da experiência. Penso que é mais nesse sentido que me vem assim 

que ficou evidente é ajudar esses alunos saber preparar e organizar bem as situações de ensino e 

aprendizagem que ele fosse vivenciar, isso pra mim era bem privilegiado mesmo. 

Entrevistadora:  E quantas práticas pedagógicas desenvolvidas, comente sobre as práticas 

pedagógicas desenvolvidas no seu projeto, já comentou alguma coisa, e sua contribuição para 

formação inicial dos seus alunos, mas alguma questão? 

Entrevistado:  Olha eu penso assim as práticas pedagógica como nós tínhamos supervisor bem 

comprometidos com o projeto e envolviam as alunos então as aula práticas ajudou bastante esses 

alunos a buscar outras possibilidade para trabalhar conteúdo, o próprio módulo didático como eles 

precisavam ser criativo, pensar situações investigativas que exige uma leitura maior, uma busca de 

situações de contexto, situações que não fosse tão assim prontas também ajudou bastante os alunos 

a perceber a complexidade que é ministrar uma aula, organizar uma aula, a complexidade da nossa 

profissão embora essa percepção de complexidade ela pode desmotivar, mas nesse caso não 

desafiar. Desafiava buscar situações, então teve alunos assim fez simulações didáticas de 

investigação de doenças então teve muito trabalho interessante. E isso me deixa... 

Entrevistadora:  Muito rico, né? 

Entrevistado:  É me deixou feliz porque mostra que as práticas pedagógicas favoreceram essa 

criatividade, esse aluno sair de uma forma muito é de um modelo que a gente critica que é da 
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transmissão de conhecimento e isso ficou evidente nas produções finais deles quando foi pra 

escrever esses artigos para o livro então os capítulos demonstraram que as práticas pedagógicas 

contribuíram com o profissional diferenciado e talvez seja pretensioso eu dizer isso, mas pelo menos 

neste momento eles tiveram de sair da zona de conforto pra buscar algo diferente para ensinar 

ciências e biologia, e isso só aconteceu por conta de propostas didáticas que foram, que eles foram 

desafiados a desenvolver. Então acho que é isso, que essas propostas didáticas principalmente por 

meio de investigação que foi essa última que é a nossa perspectiva lá esses alunos conseguiram 

fazer bons trabalhos. 

Entrevistadora:  Sim. Em relação as diversas práticas desenvolvidas no seu projeto, destaque o 

que você considera que mais contribuiu pra formação dos seus alunos? Tem uma ou você acha que... 

Entrevistado:  Para formação deles eu penso que essa sequência didática, porque a oficina fica 

muito numa perspectiva palestra então assim o fato do PIBID oportunizar uma vivência maior na 

escola, sentar com supervisor, fazer o planejamento, ir lá ministrar de cinco a oito aulas ou dez aulas 

fica um período cumprindo um conteúdo, ou seja, essa temática é de minha responsabilidade isso é o 

que mais  oportunizar sentir como é uma sala de aula, sair de uma turma e ir pra outra, porque teve 

grupos que atuavam em mais de uma serie, percebe essa diferença. 

Entrevistadora:  A atuação em si. 

Entrevistado:  É atuação em si... é o que mais contribui, as discussões nas reuniões eu acredito 

que contribuiu mais assim é a vivência que aí eles trazem os problemas, queixas que eles ficam 

desanimados com alguma situação “aí mais aquela turma não dá nada certo, na outra turma deu 

certo” então assim é a vivência então dentre as propostas seria a seqüência didática ou módulo 

didático. 

Entrevistadora:  Porque ele possibilita uma coisa mais processual, seria isso? 

Entrevistado:  Isso, ele consegue perceber como é um processo para estabelecer relações entre 

um conceito e outro, interdisciplinares, contextualizar então assim se é pontualmente ele não 

consegue perceber e nem conhecer a turma então nós sempre todo bimestre eles tinham de 

desenvolver uma seqüência didática dentro do conteúdo do professor de forma criativa, seguindo os 

princípios da investigação e que foram organizados por meio dos momentos pedagógicos na maioria 

das vezes. 

Entrevistadora:  Então agora vamos tentar falar um pouquinho dos fundamentos teóricos do 

subprojeto relacionando isso com os fundamentos teóricos originalmente propostos pro programa 

PIBID. Então João eu vou falar sobre quatro pontos aqui que são os objetivos, os princípios que são 

citados pro PIBID e eu quero que você comente em relação a cada um se teve alguma relação nesse 

princípio no subprojeto por vocês. 

Entrevistado:  Tá. 
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Entrevistadora:  Então no que se refere aos princípios citados abaixo que são propostos para o 

programa PIBID gostaria que você comenta se em relação a cada item se existia um fundamento 

teórico em subprojeto que subsidia se o desenvolvimento do princípio citado, quanto a formação do 

professor que deve ter como referência o trabalho na escola e vivencia de casos concretos. 

Entrevistado:  Eu acredito que o professor... 

Entrevistadora:  Já comentou. 

Entrevistado:  É o fato de trabalho com os fundamentos do professor reflexivo, a própria matriz 

reflexiva tende a essa necessidade da vivência mas um olhar crítico sobre essa vivência. Penso que 

é isso. 

Entrevistadora:   A formação de professores realizada com a combinação de conhecimento 

teórico, metodológico dos professores das instituições ensino superior e conhecimento prático 

vivenciado dos professores das escolas públicas. 

Entrevistado:  Aí seria o ensino por investigação, né, que nós trabalhamos e também teve muitos 

outros temáticas que foram discutidas nas reuniões e que o aluno precisava pensar a respeito delas 

pra aplicar em situações reais de ensino, mas o foco maior do nosso projeto pelo menos o que eu 

estava a frente que era no fundamental foi investigação, como o fio condutor das ações então assim 

tudo tinha de ser dentro dessas características independentemente de quais propostas didáticas eles 

fossem trabalhar na escola, se era aula prática, se era sequência, se era auxiliar o professor, o aluno 

contra turno tudo sempre tentando tornar o conhecimento mais atrativo pro meio da investigação. 

Entrevistadora:  Isso os professores sempre participando junto da escola? 

Entrevistado:  A sim eles participavam das reuniões tudo... 

Entrevistado:  Participava na. 

Entrevistado:  Quanto aos supervisores eu sentia uma resistência as vezes, porque escapava 

alguns comentários “a mas isso na realidade não dá certo” então tem professor... É tipo assim “não 

isso, não dá muito certo. A João deixa a gente fazer isso” né, eu dei um desafio pra eles teve um 

período lá que eles tinham de propor uma ação e desenvolver um projeto, uma temática por meio da 

investigação pra fazer um relato de experiência e aí teve resistência da professora. 

Entrevistadora:  Então as vezes esse conhecimento prático deles de certa forma isso é um 

entrave, de certa forma... 

Entrevistado:  E pra motivar também. 

Entrevistadora:  Pra motivar, como lida com isso daí? 

Entrevistado:  Contraditório né, tentando sensibilizar esse próprio professor de que ele precisa 

rever essa postura, olhar pra forma que ele dar aula, a forma que ele acredita e vislumbrar novas 

possibilidades que tem professor que resiste “a não isso não dar certo” eu até tive de chamar atenção 

um dia de uma supervisora, pedir pra ela relativizar os comentários negativos a respeito da realidade 
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porque ela minha parceira na motivação de novos professores e aí a gente não podia ficar numa 

perspectiva de lamuria ali dentro do PIBID de discutir ainda mais com as questões políticas que tem 

acontecido então acabava contribuindo pra desmotivar e não a gente precisava olhar de forma 

positiva para o processo como alguém que quer fazer diferença lá dentro. 

Entrevistadora:  Quanto à formação de professores atenta a múltiplas facetas do cotidiano da 

escola e a investigação e pesquisa que leva a resolução de estações e a inovação na educação. 

Comente sobre isso. 

Entrevistado:  Quanto a isso eu acredito que o PIBID dá um bom suporte devido a quantidade de 

horas que o aluno tem pra cumprir sua carga horária do projeto da escola a própria universidade 

então ele possibilita um tempo maior de reflexão, de busca de situações novas, de leitura pra 

organizar o ensino ali então eu acredito que atende e apesar de que alguns alunos se comprometem 

menos, outros mais e aí nós vamos percebendo o diferencial né. Tem alguns alunos que cumprem o 

mínimo outros querem fazer a diferença, mas o PIBID possibilita isso o nosso projeto buscando essas 

vantagens, essas situações novas aí. 

Entrevistadora:  É a última então: quanto a formação do professor realizada com diálogo e 

trabalho coletivo realçando a responsabilidade social da profissão. 

Entrevistado:  Isso é muito evidente né, porque nas discussões no grupo a um responsabilidade 

coletiva em levar a sério, em defender a causa da profissão os alunos do PIBID eles começam a ficar 

mais, eles se identificam melhor, ou seja, o PIBID também favorece uma construção de identidade 

com a profissão e aí nas discussões é perceptivo aqueles alunos que vestem a camisa e que 

valorizam, que acreditam mesmo em da continuidade, querem continuar e gostam de dar aula, tem 

uns também que se descobrem não professores no PIBID e faz parte, eu acho importante “que não 

dá nem mudar de projeto, não quero isso”. 

Entrevistadora:  Se depara mais cedo eu acho, do que fosse só mais tarde. 

Entrevistado:  Só mais tarde por isso tem aluno do segundo ano que já começa então assim é 

bem isso. Deixa eu rever aqui o que é a última, é sobre a formação né? 

Entrevistadora:  É formação realizada com diálogo e trabalho coletivo sendo a responsabilidade 

social da profissão. 

Entrevistado:  Quanto a responsabilidade social eles por meio das temáticas sociais, que eles 

trabalham em oficinas eles também se preocupam as vezes com alguns casos nas escolas e trazem 

essa discussões pra as reuniões, “aí tem aluno, muito aluno que tomam vitamina, tem aluno problema 

e aí como que a gente tem de lidar com isso? ” Então eles acabam se preocupando com a realidade 

da escola, inclusão, isso sinaliza pra nós coordenadores uma responsabilidade também construída no 

âmbito do programa, uma responsabilidade até social então percebo que o PIBID favorece isso tudo, 

então eu sai agora da coordenação, de contribuir com a coordenação, que estou sou gestão assim 

meio que. 



325 
 

 

Entrevistadora:  Está na institucional? 

Entrevistado:  É estou na institucional, mas eu atuava lá como antes como colaborador na 

coordenação. 

Entrevistadora:  Continuava o seu projeto, mas estava no institucional também. 

Entrevistado:  E aí eu... agora mudou de professor, tipo pra dar oportunidade pra outros 

professores da área assumir o programa e também renovar, os alunos terem outro tipo orientação, 

mas eu sai com dó assim porque eu gosto muito do PIBID. 

Entrevistadora:  Eu gosto também! 

Entrevistado:  Gosto bastante, é isso. 
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- TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA COM COORDENADORA ANA – 
 
 

Entrevistadora: ─ Professora Ana, então assim, a entrevista, ela tem três partes, na verdade uma 

partezinha da identificação e as outras três partes sobre alguns tópicos específicos do meu projeto. 

Então eu vou fazendo as perguntas diretamente, daí fique à vontade para responder. Desde que 

período que você está envolvida com a formação de professores? 

Entrevistada: ─ Eu entrei na universidade já trabalhando no curso de licenciatura e em 1995, eu fui 

colaboradora durante um ano, 95, 96, e a partir de então eu me tornei professora efetiva do curso. 

Por muitos anos eu trabalhei só com o curso de agronomia, mas no início do período que eu comecei 

a trabalhar em xxxx eu trabalhei com licenciatura que era curso da biologia, apenas licenciatura, e na 

época, na década de 2000, começo de 2000, a gente teve a implantação do curso de bacharelado. E 

aí eu trabalhei um tempo no bacharelado, então, de uma certa forma, posso dizer que desde 95.  

Entrevistadora: ─ Certo. E a coordenação do subprojeto PIBID, o que levou você, o que motivou 

você a coordenar o subprojeto PIBID? 

Entrevistada: ─ Então, eu subi do PIBID quando ele surgiu por uma colega que era coordenadora de 

curso, quando ele surgiu apenas para federais, foi 2008.  

Entrevistadora: ─ Primeiro edital?  

Entrevistada: ─ O primeiro edital e era apenas para as federais. 

Entrevistadora: ─ Sim. 

Entrevistada: ─ E uma colega minha que era coordenadora de curso, a professora Maria, viu isso e 

me chamou para a gente fazer algum movimento, pedir aqui, por que ela achou muito interessante, e 

na época a gente foi ler o edital direitinho e viu que estava apenas ofertado para as federais, que a 

gente não entrava naquele edital, passou. No ano seguinte, ele foi ofertado para as estaduais 

também e a professora Melina assumiu. Na época eu não me envolvi. Depois em 2011 eu assumi a 

coordenação do curso e a professora Melina continuava participando do projeto e coordenando, e, 

anterior a isso eu estava em... 2008 fiquei afastada... voltei no final de 2008, no começo de 2009 e aí 

eu não me envolvi. Quando a professora Melina em 2012, 2014... em 2014, quando a professora 

Melina precisou se afastar, na verdade a professora Marcia tinha se afastado antes. O projeto já tinha 

duas coordenadoras: a professora Marcia precisou se afastar e a Melina pediu para que eu 

assumisse porque eu já tinha sido coordenadora de curso, eu já tinha me envolvido muito com a 

licenciatura  já não estava mais no quadro dos professores dos outros cursos de agronomia e de 

bacharelado, estava especialmente com a licenciatura, e estava muito envolvida com o projeto de 

ensino, com essa disciplina que a gente tem chamada Laboratório Ensino, que é a disciplina 

articuladora entre a área específica e a área pedagógica, e aí ela me convidou, então eu fui meio no 

susto. A partir do momento em que ela me convidou, ela precisou se afastar, ela teve problemas 
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sérios de saúde dela e do marido e aí de repente eu fiquei com PIBID sozinha eu que estava 

começando, estava experimentando aquilo, fiquei com PIBID sozinha, foi bem assustador no 

momento, eu fiquei com 28 pessoas para coordenar ao mesmo tempo eram quatros supervisores e 

24 alunos. 

Entrevistadora: ─ Nossa sozinha, não tinha ninguém para ajudar na coordenação? 

Entrevistada: ─ Não, não, foi muito difícil, muito difícil! Quatro escolas, cada uma delas uma 

realidade totalmente distinta, por que tinha escolhido que a gente queria escola da periferia da cidade 

de xxxx, longe da xxxx ((IES)), então foi um desafio muito grande, mas tem sido legal, aprendi 

bastante.  

Entrevistadora: ─ É, no fim acaba aprendendo muito. Que legal! Agora vamos para a parte mais 

específica: quanto as ações propostas no projeto, no subprojeto, o seu subprojeto. Que tipo de ações 

você julga que o subprojeto PIBID deve privilegiar? Por que? Apenas essas e dessas quais 

efetivamente privilegia?  

Entrevistada: ─ Olha no PIBID é muito difícil a gente conseguir privilegiar alguma coisa, tem tanta 

coisa para ser feita né. Bom, mas vamos por partes. O projeto tem como tema central o meio 

ambiente. Qual a concepção que ele tinha de meio ambiente? Quando a gente montou, eu e a 

Melina, nesse edital 2014, que está valendo até fevereiro de 2018, a primeira ideia foi de que meio 

ambiente estava relacionado diretamente com a natureza, bicho, animal, não necessariamente 

envolvendo o homem, bom, já começa aí uma divergência. Isso era a primeira ideia, lá em 2014, a 

concepção que a professora Melina tem e que eu tenho sobre as ações. A Melina foi quem montou 

comigo também, e que tinha mais experiência. Hoje trabalho, já trabalhei, eu e a Marcia; Marcia 

voltou um tempo, depois trabalhei.... hoje trabalho eu e a Bruna e, em breve, daqui uns meses, eu 

saio e entra a professora Ilma. Cada uma tem uma concepção, eu vou falar hoje... a gente vai 

conversar nessa reunião do PIBID exatamente sobre o professor ensinar e as concepções que tem. 

As primeiras ações estavam relacionadas como fazer algo dentro da escola que os alunos pudessem 

aprender algo a mais, ou de uma coisa estratégica distinta sobre meio ambiente, sobre fauna e flora. 

A professora Bruna, que é muito mais envolvida na área de Ensino de Ciências, tem uma outra 

concepção e hoje com as equipes dela, ela trabalha, por exemplo, diversidade humana, que está 

relacionado com o ambiente, o ser humano. Então não exclui o ser humano do meio ambiente e aí 

começou a ter uma outra concepção, quando eu comecei a trabalhar com a Bruna a gente começou a 

enxergar as ações do projeto com uma outra perspectiva e, na minha opinião, tudo é ponto de vista, 

que é o tema hoje da reunião que a gente vai fazer.  E o que é mais necessário? Mas o que é mais 

difícil de fazer? Por que a gente trabalha em grupo grande, é exatamente trabalhar com os 

estudantes da universidade, os conceitos, não as informações, os conceitos que são necessários 

dentro da sala de aula. No último encontro que tivemos, no final de semana, que foi aqui no prédio da 

xxxx ((IES)), numa discussão interdisciplinar, nós descobrimos que nós temos atualmente estudantes 

analfabetos no sexto ano, o PIBID não pode ignorar isso. Esse aluno está excluído desde a primeira 

série, sabe Deus quantas vezes ele já fez a escola, as várias séries, ele está no sexto ano e não 
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reconhece letras, nós vamos ignorá-los e mais uma vez deixá-lo de lado sem apresentar nada? Então 

a professora, que também é sensível, a professora...  

Entrevistadora: ─ A supervisora.  

Entrevistada: ─ Colocou uma aluna para atender especificamente, individualmente, esse aluno e 

trabalhar com ele de outra forma. Bom, se ele não reconhece letras, então vamos trabalhar com 

imagens e assim está sendo feito. Mas se eu não preparo aqui teoricamente os meus estudantes, os 

meus alunos PIBID bolsistas, eles só vão fazer... eles não sabem por que estão fazendo, eles não 

vão ter embasamento teórico, então eles vão “fazer por fazer”. Entra no utilitarismo, no pragmatismo e 

acaba sendo assim... que a demanda do PIBID é tão grande, as pessoas estão tão dentro da escola, 

estão tão necessitadas de teoria, mas eles não sabem que eles querem teoria, eles dizem assim: - Eu 

quero atividades diferenciadas! O que é atividade diferenciada? Giz e fala pode ser muito diferente. 

Não é a coisa que é diferente, é como você trata a coisa que é diferente, não é? Qualquer que seja a 

sua ação. Eu usei coisas, mas não estou falando de coisas, estou falando de ações. Não é o que 

você faz e sim como você faz. Você pode dar a aula “teoricamente” mais tradicional: quadro, giz, 

professor falando, mas é uma aula divertida, é uma aula interessante, envolvente, desde que você 

coloque o seu aluno junto com você, então para isso... eu preciso ensinar isso pro bolsista, por que 

na correria de todas atividades que precisam ser feitas o aluno, o bolsista, às vezes fica mercê desse 

processo, ele não recebe teoria o suficiente, por que, por exemplo, entra aluno desde o primeiro ano, 

eu tenho aluno do 1º, 2º, 3º e do 4º ano bolsistas. 

Entrevistadora: ─ É muita rotatividade. 

Entrevistada: ─ É muita rotatividade. Então eu já trabalhei esse assunto a meses com a turma, mas 

a turma já não é mais a mesma, então essa rotatividade também é desafiadora, por isso o professor 

supervisor, com o número muito grande de alunos tem grandes dificuldades de ficar retomando isso, 

ele não consegue retomar isso “um a um”. É impossível. Então é uma atividade que tem que ser em 

grupo, que tem que ser coletiva, lógico que aluno do 4º ano ajuda o aluno do primeiro, até pelo 

exemplo, o aluno do primeiro ver como é que o aluno do 4º ano está trabalhando, mas nem sempre 

que eu tenho dois de séries distintas, um podendo ajudar o outro, eles se apoiam, mas às vezes eu 

tenho dois alunos que acabaram de entrar no curso, que acabaram de entrar no PIBID, trabalhando 

junto, na mesma escola, eles se apoiam, mas eles não tem fundamentação teórica para trocar. Então 

o que eu preciso? Então a gente tem grupos de estudos, pelo menos uma vez por mês, para fazer 

isso. Confesso a você que na época que eu fiquei com 28 sozinha eu não conseguia, eu tentei, acho 

que eu fiz duas reuniões assim, desse estilo, no ano, mas aí, como você falou, a rotatividade do 

estudante é tão grande que a turma que pegou no final não era a mesma turma que tinha pego no 

início. Então essa é uma grande dificuldade. 

Entrevistadora: ─ É um desafio.  

Entrevistada: ─ É. Então por isso eu acho que esse desenho pedagógico do PIBID é muito 

interessante de você ter um coordenador de área com um grupo de alunos que tenha suporte de um 

supervisor, então você pode trabalhar com um supervisor. Nós estamos tendo muita dificuldade com 



329 
 

 

supervisores, esse ano, agora, por que os supervisores não podem sair da escola, antigamente eles 

vinham até as reuniões conosco, agora, se eu quiser fazer uma reunião com supervisores tenho que 

ir na escola.  

Entrevistadora: ─ Porque que não podem?  

Entrevistada: ─ Porque os diretores não estão liberando, os diretores... diminuiu o número de hora 

atividade, por que o governador tirou, e aí determinado horário eles têm que... mesmo que eles não 

tenham nada para fazer, pessoa que não tem nada para fazer é utopia, mas, não pode sair da 

unidade escolar. Então a gente tá tendo essa dificuldade sabe.  

Entrevistadora: ─ É bem recente? 

Entrevistada: ─ Muito, isso esse ano. Até o ano passado. No ano passado eu optei para ir nas 

escolas no segundo semestre, eu ia nas escolas, fazia a reunião com grupo lá na escola, esse ano... 

Entrevistadora: ─ Para eles poderem participar?  

Entrevistada: ─ Para eles participarem e para eu ter todo o grupo reunido. Esse ano a gente está 

reunindo aqui, mas eu vou ter que fazer algumas reuniões lá na escola, por que os supervisores não 

estão conseguindo vim na reunião da xxxx ((IES)).  

Entrevistadora: ─ E dentre de todas essas ações propostas, qual você acha que é o papel da 

pesquisa, da extensão e do ensino no seu subprojeto?  

Entrevistada: ─ Elas se mesclam né, não é porque está na escola só que é extensão, mas é quando 

você passa atingir muito mais do que o grupo que você tenha aqui de estudantes bolsistas, os 

universitários. Se você... eu acho que é essa a fundamentação que precisa acontecer pro bolsista e, 

se possível, pro supervisor, que tenha um tanto... mas eles também são pessoas diferentes. Eu tenho 

uma que tem mestrado lá na xxxx ((IES)) e uma outra que não fez pós-graduação nenhuma, as que 

ficam sob a minha coordenação. A mesma coisa a Bruna, que coordena a outra metade do PIBID de 

Biologia. Ela também tem uma que doutora na área de Ensino de Ciências e a outra não fez nada, e 

nunca... só trabalhou, nunca fez pós-graduação alguma, fez assim, curso latu sensu, eu acho, mas 

não fez numa área específica, não fez mestrado, não fez doutorado. Então a ação delas, as 

perspectivas que elas têm dentro da sala de aula, também é diferente, e isso influencia os nossos 

bolsistas. A gente faz rodízio no final do ano, a gente tira alguns alunos das escolas que estavam e 

troca eles para outra supervisora, até para ouvir outra conversa, outro discurso, outra prática, então a 

gente tem todas essas variações. E aí, no caso das minhas, eu preciso levar a teoria, eu tenho feito 

assim: o aluno fez lá uma atividade qualquer que seja, eu quero um relato. Que eu descobri que eles 

não fazem relatórios, eles fazem relato do acontecido. Então eles têm me mandado. Quando eu leio 

um relato eu escrevo um texto teorizando sobre o relato. Então eu uso, a partir do olhar deles sobre a 

situação, sobre o fazer, eu trago teoria. Por quê? Se eu não consigo que ele esteja fazendo a 

teorização eu preciso ensiná-lo, eu posso ensiná-lo pelo exemplo. Por que eu não estou lá na sala de 

aula. Então eu vou apresentar um texto. O que eu tenho feito? O que estava fazendo antes e que eu 

vi que não foi muito efetivo, eu dou um texto para ler, mas se ele não leu e daí? Então se eu trago já 
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num texto, eu monto um texto a partir da experiência que ele me relatou, quer dizer, parte dele, ele já 

foi protagonista.  

Entrevistadora: ─ A parte prática dele?  

Entrevistada: ─ Isso ele já foi protagonista por que foi ele... e não escrevo antes dele me mandar o 

relato dele... eu ponho citações, eu trago textos, eu trago uma bibliografia, que é a minha maneira de 

provocá-lo a lê isso: ─ ‘Poxa vida, meu nome está aqui! A professora diz que o texto foi construído 

conosco, então eu tenho que ler isso aqui, é a minha parte’. Eu não posso obriga-los, mas é a minha 

maneira de estimular eles a fazer. E aí isso é divulgado, a gente está tendo uma página no Facebook 

aqui da xxxx ((IES)) e da Biologia e a gente vai divulgar esses textos que são curtos, são duas ou três 

páginas, mas que não tem apenas o relato do fato, tem um fato e uma teorização sobre ele. Então 

por exemplo, essa questão do analfabetismo no 6º ano, eu escrevi um texto essa semana e aí o que 

eu puxei? Injustiça, como ensinar. Na verdade, eu puxei justiça, como ensinar justiça, respeito e 

coletividade a partir do texto de analfabetismo. Aí ela fez o relato que o aluno não lê, não sabe ler, e 

já está no 6ª ano... então, o quê que o PIBID precisa fazer? Aí eu achei um texto maravilhoso sobre 

um cara falando sobre justiça, avaliando princípios de justiça na escola e aí ele trouxe vários autores, 

eu usei um texto só, que trouxe vários autores, então eu fui relatando os autores, como que ele 

colocou no texto, para puxar esse assunto e deixei a referência. Então esses alunos que fizeram 

esses relatos e depois aqueles que lerem isso podem se interessar e ler aquele texto que está 

referenciado ali. E não é apenas fazer por fazer, e é um outro olhar, por que você não vai dizer: ─ 

"Nossa! Puxa vida! Coitadinhos!" Eu vou trabalhar com eles até um certo ponto, por que nós estamos 

começando o ano, não vamos conseguir fazer esse aluno escrever até o final do ano. Pode ser que 

sim, mas pode ser que não. As nossas alunas não são pedagogas. Até vamos fazer uma oficina, 

justamente com as pedagogas, para aprender algumas técnicas em que a gente possa utilizar com os 

alunos para incentivá-los. Mas o quê que tem dado certo? Esse aluno está motivado, o aluno que é 

analfabeto, dentro da sala de aula, não está a parte das aulas de ciências, ele está trabalhando... 

tanto que isso foi relatado na reunião dos professores da escola, nenhum outro professor está 

conseguindo trabalhar com o aluno, é só a professora de ciências que falou que ele fez as atividades, 

que ele fez isso, que ele fez aquilo. 

Entrevistadora: ─ Hum, hum.  

Entrevistada: ─ Então qual é o tratamento diferenciado? E daí ela relatou:  ─ Bom, mas eu tenho 

uma aluna PIBID dentro da sala de aula, essa aluna PIBID está trabalhando com o menino.  

Entrevistadora: ─ Acompanha? 

Entrevistada: ─ Acompanha individualmente. Porquê? Por que que a escola não está fazendo nada 

entre aspas? Por que a escola precisa de um laudo e esse... é um laudo que precisa, quando o aluno 

tem alguma deficiência, que é mais física ou mental. Talvez essas crianças até têm problemas 

mentais, não sei te dizer, por que eu não conheço pessoalmente, mas não parece que é um caso 

mais, assim, visível, não existe diagnóstico para ela, então não tem determinado pelo estado uma 

pessoa para acompanhar.  
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Entrevistadora: ─ Sim.  

Entrevistada: ─ Só que a criança está lá, você vai fazer o quê? Fechar os olhos?  

Entrevistadora: ─ Começa a excluir.  

Entrevistada: ─ Começa? Ele está excluído desde que ele entrou, ele não entrou ainda, ele está 

entrando agora, então agora com essas atividades, com imagens, ele está participando das aulas e 

daí elas fazem, não só com eles, elas fazem joguinhos, por exemplo, com todo mundo, envolvendo 

ele também. Participa por que é imagem, e imagem ele entende, ele dá opinião, ele apresenta, então 

o sujeito sabe alguma coisa, ele tem conhecimento prévio, não está sendo desprezado isso, e ele 

pode aprender alguma coisa, qualquer coisa, mesmo que seja muito menos quantidades do que os 

outros, mas talvez o esforço que ele esteja fazendo para aprender isso, nessa idade, nas condições 

que ele tem, é muito maior do que qualquer um outro dentro da sala de aula, e isso é justiça, isso é 

justiça!  

Entrevistadora: ─ Muito bom. Vamos para outra parte então das perguntas: Quanto as bases 

teóricas do subprojeto.... Comente e de exemplos da base teórica que fundamenta o seu subprojeto. 

Quais são os conhecimentos, as estratégias profissionais docentes necessárias para solucionar 

situações problemáticas? Acho que você falou bastante sobre isso.  

Entrevistada: ─ Falei bastante sobre isso, não sei se eu tenho uma base teórica, mas a minha 

preocupação hoje é mostrar para os alunos da licenciatura, por que a nossa licenciatura como curso, 

como currículo ela tem falha. A maior delas, eu diria que é uma reduzida carga, não é só nossa, é 

nacional e reflete o que os professores universitários pensam sobre licenciatura infelizmente, mas é 

um processo que a gente está vivendo de transição. Nosso curso tem uma baixa carga horária de 

disciplinas voltadas para o ensino, por que ainda prevalece, predomina na cabeça dos formadores, 

que saber algo é a mesma coisa que ensinar algo. Então muitos professores formadores, são 

bacharéis, são bacharéis em outras áreas, não especificamente daquela ensinado no curso de 

licenciatura. E aí a dificuldade... e mesmo alguns que são licenciados, eu mesma sou bacharel e 

licenciada no meu curso, mas eu não tinha a mínima ideia do que era isso quando eu me formei, e eu 

só fui entender o que era licenciatura quando eu fui coordenadora. Eu fui me preocupar com essa 

questão pedagógica quando eu fui coordenadora do curso, antes eu fazia tal qual todo mundo fazia, 

meio que por instinto... ─ Ah! Mas você teve licenciatura? Tive, mas eu não me lembro mais nada das 

minhas aulas didáticas, até didática eu lembro alguma coisa, que eu tive duas professoras 

razoavelmente centradas, mas os outros, as outras matérias, psicologia da educação, eu acho que eu 

não tive absolutamente nada, e daí como trabalhar? E nós reproduzimos esse currículo, os currículos 

são esvaziados diante da técnica: ─ Precisa ter aula de biologia molecular. Ah! Precisa ter aula de 

TICs. Precisa ter aula de, sei lá, de coisas que estão na moda. É uma discussão nossa, a gente 

precisa ter um seminário para falar sobre curiosidades de ciências, sabe, vou fazer pelo fazer? Mas e 

daí? Como é que a gente usa isso para teorizar e para aprofundar? Por que o teorizar e aprofundar... 

é sair do olhar superficial... é enxergar muito além.... Tem aquela frase do Bernardo de Chartres, que 

eu amo a frase, que é: “a gente precisa subir... um anão precisa subir no ombro do gigante para 
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poder mudar o seu ponto de vista e enxergar muito além." Então o gigante para nós é a teoria, sem 

teorização nós ficamos na superficialidade e os nossos cursos são superficiais nas questões 

educacionais, a gente tem um curso técnico, cientificista e conteúdista.  

Entrevistadora: ─ Histórico pela própria formação. 

Entrevistada: ─ É, é... Mas eu acredito que sou otimista em alguns momentos, não sempre, mas em 

alguns momentos, atualmente está difícil ser otimista, mas eu sou otimista que nós estamos 

passando um processo de transição, por que já tem muita gente pensando nisso entrando nas 

universidades. Então eu vejo que os meus colegas mais jovens se interessam mais, são menos 

resistentes a esse assunto. Enquanto eu fui coordenadora, no período que fui coordenadora, eu 

procurei fazer esse processo, eu não fiz reformulação curricular na época por que era um tal de... a 

reforma curricular é só mudar o número da carga horária e o nome da disciplina e meia dúzia de 

palavras na ementa e só... umas tiram, outras põe, só isso.  

Entrevistadora: ─ Infelizmente fica restrito, né?  

Entrevistada: ─ É. A minha ideia não foi essa. Vamos discutir: ─ O que é licenciatura? Vamos falar 

de licenciatura, vamos ver o que é importante, vamos ver o que os alunos entendem e o que nós 

entendemos sobre licenciatura. E foi aí que eu percebi, ninguém entendia quase nada. Então, por 

isso, o curso está como está. E aí o que você tem que fazer? “Enfiar na cabeça”. Mas como eu não 

pude “enfiar com machado” e abrir, botar lá, eu fui fazendo que nem o ditado lá: ─ “Água mole em 

pedra dura tanto bate até que fura”, vai falando, vai falando, vai falando, e aí eu percebo a 

resistência. Quem vem de encontro? Os mais jovens, que tem interesse, que está querendo saber 

mais e tal. E os mais velhos: ─ ‘Ah não! Estou na minha zona de conforto. Ah, fiz assim a vida inteira. 

Agora eu vou mudar? Não. Deixa assim mesmo’, e faz. Então daqui a pouco todo mundo morre e 

aposenta. Não aposentar está difícil! Mas os mais velhos vão conseguir, os mais velhos vão 

conseguir se aposentar, graças a Deus, ele sai desse processo e alguém mais jovem, com ideias 

menos resistentes, por que não é... eu acho que não é nem ser uma ideia nova, por que essa ideia 

não é nova, ela é do século passado, das últimas duas décadas do século passado já se falava sobre 

isso, mas nós aqui no Brasil não ouvimos, estávamos de ouvidos tapados. Hoje eu entendo que o 

Ensino de Ciências, os cursos de pós-graduação com o Ensino de Ciência já estão trazendo essa 

temática mais à tona, está virando quase moda, para daí as pessoas... 

Entrevistadora: ─ Refletirem um pouco mais... 

Entrevistada: ─ Refletirem e fazerem de forma diferente, não sei se é exatamente diferente, mas 

profundamente. Essa reforma é lenta.  

Entrevistadora: ─ Sim é bem lenta.  

Entrevistada: ─ É bem lenta.  

Entrevistadora: ─ E é geral né?  

Entrevistada: ─ É isso para ser efetivo. Qualquer reforma muito rápida vai ser superficial que 

ninguém vai entender o que está fazendo.  
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Entrevistadora: ─ Sim, com certeza, muito bom. Quanto às bases da formação inicial.... Essa 

questão que você estava comentando aí mesmo... da questão ensinar, como mudar isso? 

Entrevistada: ─ A integração. Uma coisa que eu acho que veio, assim, de cima para baixo, como a 

gente diz, que foi uma lei, e aí os custos tiveram que se adaptar. E eu sei que a resistência é maior 

nos cursos mais tradicionais, nas universidades mais tradicionais, federais em geral e tal.  Foi a lei da 

prática curricular. 

Entrevistadora: ─ A prática como componente curricular, a PCC? 

Entrevistada: ─ A PCC. É. Aqui na xxxx isso foi uma grande discussão quando foi implantada. 

Ninguém entendia o quê que iria ser feito, nós demos a essas disciplinas o nome de Laboratório de 

Ensino. Por incrível que pareça, talvez você consiga reconhecer isso, eu não sei.... pelo que eu já 

andei por aqui pelo Estado a xxxx tem uma licenciatura diferente das demais, talvez por não ter sido 

tão resistente ao modelo anterior e ter aceito essa reforma do início dos anos 2000 a xxxx tem 

mudado a cara da licenciatura. Eu acho que a gente avançou mais do que as outras. Pelas conversas 

que eu tive, eu já fui em alguns fóruns de licenciatura aqui do estado onde eu discutir com gente de 

Maringá, de Londrina, Unioeste, Unespar, algumas privadas estavam nesse encontro.... Por que eu 

fui também... lembro da Copelic, por muito tempo, e através da Copelic, eu participei de alguns 

fóruns. No ano passado, acho que foi, que eu fui para Londrina no fórum que teve em Londrina. E aí 

nessas discussões deu para perceber que algumas coisas nós avançamos, o fato de ter práticas 

curriculares como disciplinas nos cursos e não aqueles 10% em cada uma das disciplinas, que como 

uma pessoa não sabe o quê que é, então ela vai dar aula técnica e vai pegar aqueles 10% fazendo 

técnico também. E quando UEPG colocou isso para todos os cursos montado como disciplina, mas 

deu a liberdade que cada curso montasse como quisesse, desse o nome que quisesse, os cursos, 

alguns, lógico, não todos, mas alguns trouxeram um novo olhar sobre isso e transformaram essas 

disciplinas, em realmente, em disciplinas integradoras: - E o que se aprende com a técnica que 

aprendi no curso? E qual é a parte pedagógica? O que eu faço com isso? E como que eu faço 

transposição, faço integração das duas coisas? Na Biologia eu digo para você que isso tem 

funcionado muito, muito bem. 

Entrevistadora: ─ E é muito difícil para conseguir?  

Entrevistada: ─ É. Uma das coisas que eu amo de paixão, assim, que tenho orgulho de dizer que 

nós fizermos. Não é produto meu, mas eu participei bastante disso. Foi a mostra do laboratório de 

ensino. Isso virou um eixo para nós, nós temos assim, as quatro disciplinas em todas as séries, e 

existe uma programação nessas disciplinas que ao final do ano todo mundo trabalha no mesmo 

projeto, que é a mostra do laboratório de ensino, que são trabalhos... que a gente vai apresentar para 

comunidade externa. Então durante um ano primeira e segunda série trabalham e montam maquetes, 

montam explicações, uma performance, enfim, algo que eles vão fazer e apresentar para estudantes 

do ensino básico, da educação básica que serão convidados a vim na mostra e que... 

preferencialmente interativo. A terceira série tem como tarefa organizar o evento, e a quarta série, 

que já foi a primeira, segunda, já foi expositora, já foi organizadora, que já foi a terceira série... a 
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quarta série apresenta os banners dos projetos, dos projetos, não já dos trabalhos defendidos nos 

TCCs ou a defender nos TCCs. Que para nós chama TCD ainda, que é só para a disciplina. Trabalho 

de conclusão de disciplina. Ou seja, todos os alunos do curso têm uma tarefa a desenvolver nesse 

evento, o evento é construído pelos alunos e apenas supervisionados pelos professores das 

integradoras e... 

Entrevistadora: ─ E são vários professores dessa disciplina?  

Entrevistada: ─ São dois. Do 1ª e 2ª ano é 1. E do 3ª e 4ª, outro. 

Entrevistadora: ─ Mas só da área de ensino? Ou não? Envolve as outras áreas? 

Entrevistada: ─ Não esses dois trabalham com essa prática, com a prática curricular. Um deles é 

formado em Ensino de Ciência, o outro não, o outro é formado, eu acho que em biosfera, mas ele 

vestiu a camisa dessa disciplina, ele entendeu o papel dessa disciplina na licenciatura e ele trabalha 

isso integrado, tranquilamente. O quê que é integração? Os trabalhos têm temas técnicos: então ele 

vai fazer uma experiência de microbiologia, tem que conversar com o professor de microbiologia. Vai 

mostrar uns detalhes lá dos parasitas, tem que conversar com o professor de parasitologia. Ah, vai 

fazer de botânica, tem que conversar com o professor de botânica. Ah, eu quero fazer um negócio de 

fisiologia, mas eu não tive fisiologia ainda, vai conversar com o professor de fisiologia do terceiro ano.  

Entrevistadora: ─ E os professores aceitam eles?  

Entrevistada: ─ Com resistência, quem resiste mais são os professores da quarta e terceira série. 

Impressionantemente nós estamos no décimo evento, 10 anos consecutivos fazendo isso. Nesses 

últimos dois anos eu digo para você que os professores estão pedindo para os alunos os procurá-los. 

Até então a gente tinha que implorar a participação deles e de um tempo para cá a parte do processo 

de convencimento lá né. Os professores estão entendendo o que isso significa, entendendo qual é o 

papel disso para licenciatura, para a formação inicial, e aí, por exemplo, alguns professores da 

terceira série falaram: - "Poxa, mas a gente não está sendo contemplado, por que os alunos da 

terceira série não fazem exposições dos trabalhos, porque eles são os organizadores”. Não, mas o 

pessoal do primeiro ano, que vai trabalhar anatomia do sistema digestivo, pode conversar com os 

professores de fisiologia para falar do sistema digestivo. O professor, sei lá... o aluno que vai 

apresentar alguma coisa de botânica, ou de zoologia, pode conversar com professor de ecologia, que 

é da quarta série, e aí falar sobre ecologia também entendeu? 

Entrevistadora: ─ Vai se tornando uma cultura dentro do curso?  

Entrevistada: ─ Isso. Quem ainda tem resistência? Os mais antigos. E não necessariamente os mais 

velhos, por que eu já estou me considerando velhinha nesse processo. Mas os mais antigos, sabe... 

tem um outro mais jovens de idade que ainda tem essa resistência, mas é mais forte nos professores 

mais antigos, formados a muito tempo, e que não querem sair da sua prática convencional sabe? 

Entrevistadora: ─ Sim, entendi, perfeito. E quanto a relação do saber teórico com o saber prático? 

Como se dá essa relação no seu projeto? Você vê como uma relação dicotômica ou indissociável?  
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Entrevistada: ─ Tem que ser indissociável né. Só que a gente ainda tem que fazer esse processo de 

convencimento, os bolsistas não estão preparados teoricamente para entrar em sala de aula e agirem 

assim, então isso precisa ser constante no processo de acompanhamento deles.  

Entrevistadora: ─ Quem tem a ver com o próprio processo de formação que eles vivenciam, que 

você acabou de contemplar também né?  

Entrevistada: ─ E você tem alunos de todas as séries dentro do projeto, então você pega o aluno de 

primeiro ano e você vai exigir dele a mesma conduta do aluno do 4ª ano? Não. Agora, você dá 

suporte para ele, eu entendo assim, já tem um tempo o PIBID na universidade dentro do nosso 

curso... o quê que a gente percebe: quem participou do PIBID desde o começo, permanece no PIBID, 

tem uma conduta na quarta série muito mais avançada do que aquela conduta do aluno que esteve e 

está na 4ª série e não esteve no programa, não participou de nada. Então isso dá um suporte sim, o 

programa está ajudando. O programa está contribuindo na formação inicial.  

Entrevistadora: ─ A gente vê esse retorno né?   

Entrevistada: ─ É. 

Entrevistadora: ─ E que tipo de saberes docentes você pensa que seu subprojeto privilegie? 

Saberes curriculares? Saberes experienciais? Saberes pedagógicos?  

Entrevistada: ─ Ele privilegia ainda a parte técnica experimental, ainda, por conta de processo ser 

transitório, são os conceitos que nós carregamos.... Como também existe uma transição dos 

coordenadores, não tivemos muito de supervisores, mas de coordenadores a gente teve muita 

mudança. A concepção de cada um desses coordenadores de área, se transfere pra ação 

desenvolvida no projeto. O tema é o mesmo, continua sendo o meio ambiente, mas como eu 

comentei lá no começo tinha uma concepção com a Melina, tem outra concepção com a Bruna... 

Deve mudar isso quando eu sair... para outra pessoa... e aí é a contribuição de cada um. Ainda você 

se centra muito na parte experimental, a gente tem que fazer atividades no laboratório com os alunos 

ou fora da sala de aula ou fazendo alguma coisa, assim né. Eu penso na minha concepção o que faz 

a grande diferença é você literalmente inclui o aluno no processo, o aluno tem que fazer coisas junto 

com você. Eu adoro uma frase de um artigo, eu não vou lembrar o nome do artigo, mas é o artigo da 

revista ensaio de 2011, que os autores são [Silvio Park]...parece... eu não me lembro direito o título, 

mas é um relato de um curso de pós-graduação com professores de física e tem uma frase lá que eu 

amo. Ele diz assim: - “É importante dar voz ao aluno, mas quando o professor dá voz ao aluno ele sai 

do seu eixo, da sua segurança, do seu estado de segurança, no entanto, ele se torna parceiro do seu 

aluno e os dois podem caminhar juntos”. Eu acho isso fantástico por que normalmente quando o 

professor é autoritário, quando o professor manda, quando professor se sente sabedor de todas as 

coisas, ele se posiciona no alto e os alunos abaixo e ninguém caminha junto por que ele fica 

inacessível para o aluno. A ideia não é essa, eu acho que tudo é possível quando a gente conversa 

olho no olho, e seu aluno... me senti assim mesmo, eu como professora formadora para os bolsistas, 

ou eu professora da escola, pros meus alunos de ensino fundamental, se a gente se reconhecer 

como pessoas incompletas nós vamos fazer as coisas juntos e aí eu trago meu aluno comigo e aí a 
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gente pode caminhar junto e fazer muito mais. Então qualquer ação, seja experimental, seja na sala 

de aula, seja um jogo, seja lúdico, seja teórico eu preciso estar junto e aí a gente faz junto. Eu acho 

que é isso que tem privilegiar.   

Entrevistadora: ─ Ótimo.  Então mais duas partezinhas. Quanto às práticas pedagógicas agora, 

vamos para as práticas desenvolvidas, que você já comentou bastante...mas se tiver alguma coisa 

que ainda queria comentar sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas no seu subprojeto e sua 

contribuição para a formação inicial dos seus alunos? Você falou bastante sobre isso.  

Entrevistada: ─ Eu acho que já falei isso. Essa questão, por exemplo, do que... não do que fazer, 

mas como fazer. Eu posso fazer saída de campos, eu posso fazer aula de laboratório, eu posso 

montar uma maquete, eu posso assistir aula debaixo da árvore, eu posso fazer um passeio, uma aula 

passeio na cachoeira, não importa o que eu vou fazer, ou se eu vou assistir aula lá de sistema 

digestório com PowerPoint, não importa o que eu vou fazer, importa é como eu vou fazer.  

Entrevistadora: ─ E dessas práticas, você acha que tem uma que você destaca mais? Que você 

mais considera? Que mais contribuiu para a formação inicial deles?  

Entrevistada: ─ No curso ou no PIBID?  

Entrevistadora: ─ No PIBID. 

Entrevistada: ─ O que tem contribuído muito no PIBID são eles saírem, quando eles fazem eventos. 

São poucos os alunos, que a gente tem limitado o dinheiro para fazer isso. Mas eu percebo que os 

alunos voltam totalmente diferente quando eles participam de um evento em outro estado, em outra 

universidade, que eles veem o PIBID de outras... de outros cursos. Aqui mesmo, no último encontro, 

a gente fez interdisciplinaridade, eles viram o que os outros projetos de outras áreas estão fazendo, 

isso foi riquíssimo essa experiência para eles, foi incrível, foi incrível, todo mundo gostou disso. 

Quando eles foram para o evento nacional, quando eles voltam do evento nacional, que eles viram o 

que acontece no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, também eles voltam empolgadíssimos porque 

eles descobrem que o mundo não é só essa redoma aqui dentro da Universidade dentro da cidade, 

dentro do que eles conhecem, eles percebem que isso se expande como ondas, isso existe fora dos 

limites do olhar.  

Entrevistadora: ─ Em todos os lugares tem coisas parecidas também?  

Entrevistada: ─ Isso, dificuldades maiores.  

Entrevistadora: ─ Dificuldades.  

Entrevistada: ─ Aí ele consegue perceber que ele avançou mais do que o outro, que já tem uma, ele 

pode contribuir por que ele tem uma vivência, ele tem uma resposta para aquilo, ele volta fazendo 

outras perguntas, mas e se a gente fizesse aqui, e se a gente pensasse desse outro jeito, olha aquela 

turma fez assim, então é a troca mesmo de experiências, quando eles fazem isso com outros.  

Entrevistadora: ─ Sim.  

Entrevistada: ─ Isso é muito legal.  
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Entrevistadora: ─ E o que se refere aos princípios citados abaixo. Vou citar alguns princípios que 

são os princípios do PIBID, do programa PIBID, que são propostos no programa e eu gostaria que 

você comentasse em relação a cada item se existiu algum fundamento teórico no subprojeto e que 

subsidiasse o desenvolvimento do princípio citado. São quatro e daí encerramos.  

Entrevistada: ─ Tá.  

Entrevistadora: ─ Quanto a formação dos professores. Devem ter como referência o trabalho na 

escola e a vivência de casos concretos. É um dos princípios do PIBID.  

Entrevistada: ─ Eu acho que a gente tem feito isso, essa questão do analfabetismo, por exemplo, 

que eu citei que está na nossa pauta de hoje, a gente está procurando referenciar isso, trabalhar isso, 

não ignorar. É demanda, é atual, está lá, não é só um caso isolado, por que a gente sabe que isso vai 

aparecer a cada vez mais e a gente está dando suporte.  

Entrevistadora: ─ Quanto a questão da formação de professores realizados com combinação do 

conhecimento teórico-metodológico dos professores das instituições do ensino superior e o 

conhecimento prático e vivencial dos professores das escolas públicas.  

Entrevistada: ─ Pois é, eu acho que essa troca da gente aí, você tem vários professores no 

programa, cada um traz a sua experiência né e a gente faz reuniões de estudos aqui, todos os 

PIBIDianos com todos os coordenadores eu e a Bruna, e a gente procura trazer gente, outros 

professores, até os supervisores para falar aqui e foi a última semana, a última reunião, que a gente 

teve, então isso é troca, acho que essa troca está existindo.  

Entrevistadora: ─ Quanto à formação dos professores atenta as múltiplas facetas do cotidiano da 

escola e a investigação e a pesquisa que leva a resolução das situações e a inovação na educação.  

Entrevistada: ─ É. Esse grupo de estudo procura trazer isso para eles, e o que é a pesquisa de tudo 

isso né? Uma coisa é eu relatar, e daí eu teorizo, tudo bem eu teorizo, mas daí quando que vira 

pesquisa? Quando eu vou buscar algumas respostas, não necessariamente a solução, mas alguma 

resposta que explique a situação ou que me de bases para encontrar soluções. Hoje, na nossa 

reunião de hoje, é exatamente isso que a gente está tentando apresentar, eu preciso teorização para 

poder depois transformar isso num projeto de pesquisa, num trabalho de pesquisa. Então eu parto de 

uma observação de uma vivência na escola, um fato que eu vi, que eu vivenciei, eu relato, mas isso 

não é a pesquisa. Então o que é pesquisa? Ah aí eu preciso estudar a fundo. Eu preciso buscar 

entender não superficialmente, mas a fundo: o quê? Porque está acontecendo? E quais as 

possibilidades de explicação para isso? Até uma possível solução... Isso é pesquisa.  

Entrevistadora: ─ Ótimo. E em relação à formação dos professores realizadas com o diálogo e o 

trabalho coletivo, realçando as responsabilidades sociais da profissão.  

Entrevistada: ─ Eu acho que está envolvido tudo isso que eu falei, por que não dá para entrar na 

escola sem... não tem escola sem pensar no social e eles mesmos, eles tem a vida deles, eles 

também tem histórias, não está muito longe daquelas que eles estão vendo na escola, eles têm talvez 

mais êxitos que a escola, mas está tudo misturado.  
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Entrevistadora: ─ Joia professora. Obrigada!!!  
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- TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA COM COORDENADORA CARLA– 

 

Entrevistadora: ─ Bom, então primeiramente queria saber Carla qual, desde que período que você 

está envolvida com a formação de professores?  

Entrevistada: ─ No geral?  

Entrevistadora: ─ É no geral, pode ser desde que você começou na graduação?  

Entrevistada: ─ No geral eu acho que desde 2004, 2004 que eu fiz a PIBID é faz tempo, desde 2004 

no geral assim.  

Entrevistadora: ─ O PIBID especificamente que motivo que te levou participar coordenar subprojeto 

PIBID?  

Entrevistada: ─ A princípio eu comecei no PIBID como colaboradora eu estava trabalhando aqui 

como colaboradora e comecei no PIBID como voluntária mais para ajudar como colaboradora. 

Trabalhei acho que o ano como colaboradora e no outro ano assumir a coordenação né, mas eu acho 

que o PIBID é um projeto muito bom para os alunos, para os professores da escola, para nós também 

por causa dessa aproximação que tem da universidade com a escola, eu acho que esse diferencial 

que tem o PIBID eu acho que é o que motiva as pessoas participarem, tanta a gente como os alunos, 

como os professores da escola, por ter essa aproximação que é uma coisa que no cotidiano da 

Universidade não é tão presente é uma coisa mais pontual dos estágios e tal ou de algum outro 

projeto.  

Entrevistadora: ─ E esse como já era um edital que já se conhecia um pouco o que era o PIBID né?  

Entrevistada: ─ Sim.  

Entrevistadora: ─ Então eu acho que isso motiva um pouco mais do que quando não se sabe nem o 

quê que é?  

Entrevistada: ─ Sim porque já era o segundo edital né.  

Entrevistadora: ─ Já era o segundo edital que a gente participou aqui.  

Entrevistada: ─ Daí a gente já sabia do que se tratava como então já fica mais fácil.  

Entrevistadora: ─ Essa partezinha aqui eu não sei é que você vai saber, mas isso aqui qualquer 

coisa eu vejo também que é a questão do número  total dos subprojetos que tem atualmente a 

Unioeste?  

Entrevistada: ─ Eu não sei.  

Entrevistadora: ─ É né eu acho que isso aí eu vou ver depois, eu acho que é uma organização 

institucional mesmo né?  
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Entrevistada: ─ Eu sei que aqui em Cascavel tem sete, só aqui no campus. 

Entrevistadora: ─ Ta. 

Entrevistada: ─ Aí nas outras eu não sei.  

Entrevistadora: ─ Isso eu vejo depois também. Então agora a primeira parte Carla, a gente vai falar 

um pouco sobre as ações propostas no subprojeto especificamente aí as ações que foram propostas 

tentando verificar um pouco que tipo de atividades foram essas então que tipo de ações você julga 

que eu soube projeto PIBID deve privilegiar ? Que tipo de ações?  

Entrevistada: ─ Bom o nosso tem várias ações, mas elas têm, eu acho que alguns eixos assim 

algumas atividades que eles fazem na escola, algumas que eles fazem aqui, e as da escola envolve 

participar das aulas junto com professor, envolve participar de reunião pedagógicas quando tem, de 

atividade extra classe, tem alunos que sai com os professores nessas viagens saída de campus e tal 

se eles tão lá juntos eles acompanham, na realidade de participar de tudo que acontece na escola 

envolvendo aquele professor, as atividades na escolas.  

Entrevistadora: ─ Sou mais atividade de ensino né? Poderia dizer assim.  

Entrevistada: ─ Sim.  

Entrevistadora: ─ Mas voltadas para o ensino.  

Entrevistada: ─ É porque eles acompanham atividade que o professor participar, então eles 

participam no meio de reuniões pedagógicas, mas junto com esse professor quando ele participa. E 

tem aquelas mostras também no [...] tem uma mostra no final do ano assim que daí também os 

alunos  ajudam a organizar a fazer que daí é um dia que eles abrem para as comunidades para os 

pais virem, então eles também ajudam nisso. Aí as atividades aqui a gente faz bastante leitura de 

textos, discutir os textos e principalmente nas reuniões que vem as professoras também participam.  

Entrevistadora: ─ Discutem o quê Carla?  

Entrevistada: ─ Então a gente discute diferentes coisas tanto da abordagem CTS em se. 

Entrevistadora: ─ Que é o foco do projeto da docência.  

Entrevistada: ─ Que é o foco, como texto de como planejar uma aula, mas relacionadas aos 

aspectos didáticos pedagógicos de orientações pedagógicas a gente discutiu alguns textos também 

de avaliação ou depende do que a gente está trabalhando, por exemplo, a gente trabalhou nesse final 

de ano com texto de divulgação científica, daí eles estudaram o que é um texto de divulgação 

científica aí a gente trabalhou com artigo eles estudaram esse artigo, eu procurei um artigo que 

também fazia um paralelo de CTS com uso de texto de divulgação científica daí também não 

estudaram a gente discutiu. Discutimos coisas atuais esse ano também em virtude de toda a questão 

aí, nós discutimos a reforma do ensino médio, aí a PEC daí nós passamos esses materiais pros 

alunos lerem, daí eles leram a reforma do ensino médio lá a proposta a gente discutiu também, então 

a gente discutir assim, tanto o texto relacionados ao ensino de forma geral como da abordagem e da 

abordagem a gente sempre vai retomando porque entra muitos alunos e sai principalmente esse ano 
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que teve greve que teve uma rotatividade muito grande esse foi o ano da rotatividade eu acho que 

mais do que todos os outros anos. Porque como tinha aquela previsão de que o PIBID iria acabar em 

junho, um monte de gente já foi atrás de outra bolsa aí quando saiu a outra bolsa largou o PIBID, aí 

teve gente também acabou saindo por conta da greve arrumou, por conta da greve não, por conta de 

achar que o PIBID seria suspenso arrumou um trabalho porque precisava ter dinheiro.  

Entrevistadora: ─ Isso interferiu bastante mesmo que não tenha havido a suspensão por enquanto 

pelo menos né.  

Entrevistada: ─ Sim porque isso interferiu muito na questão da rotatividade, teve gente que saiu 

porque precisava de dinheiro aí arrumou um emprego saiu para ficar nesse emprego e saiu do PIBID, 

e também por conta da acho que assim da greve e isso acaba, também por mais que a gente 

continuou com as interatividades durante a greve, mas quebra aquela rotina que a gente tem sempre, 

de esporadicamente eles terem as mesmas atividades, eles ficam fazendo coisas mais esporádicas 

durante a greve que não são aquelas da rotina quebra um pouco aí os alunos se distanciam, foi bem 

complicado assim, mas em relação aos textos seria isso que a gente discute no geral principalmente 

nas reuniões. E daí também os alunos eles elaboram os roteiros ou os planos de aula e implementam 

junto com professor na escola e aqui também eles fazem, também participam de eventos da área 

divulgando as coisas socializando os resultados.  

Entrevistadora: ─ Essa parte você diria que está mais relacionada também talvez a uma introdução 

na área de pesquisa ensino de ciências desses alunos?  

Entrevistada: ─ Sim.  

Entrevistadora: ─ Também tem a sensação? 

Entrevistada: ─ Sim.  

Entrevistadora: ─ De que maneira que você vê que tem esse espaço para?  

Entrevistada: ─ Também tem na medida que eles refletem sobre aquilo que eles fizeram e aí eles 

produzem alguns trabalhos, geralmente fica mais um relato de experiência, mas é uma exceção na 

área de pesquisa porque eles fazem uma reflexão sobre daquilo que eles fizeram e investiga os 

resultados fazendo paralelo com abordagem CTS, então nesse sentido eles tem uma isenção na área 

de pesquisa, claro que não é assim tanto o foco né a gente acaba, como o foco maior é na área de 

ensino a pesquisa é uma coisa que acaba caminhando junto sendo uma consequência, mas não que 

ela é o foco principal ela é uma consequência daquilo que eles fizeram porque eles têm que se 

socializar a CAPEs também coloca isso que a gente tem que socializar as ações do PIBID, então 

acaba tendo essa inserção  na pesquisa por conta disso, por conta da...  Esse ano até a gente teve 

bastante trabalhos aceito em revista dos alunos do ano passado que na realidade são alunos que 

agora eles já saíram do PIBID, não estão a maioria não estão mais no PIBID do ano passado, mas 

acabaram tendo os artigos aceitos por conta dessa demora das revistas acabaram que artigos que 

eles mandaram no ano passado acabaram sendo aceito esse ano, então tem bastante trabalhos os 
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alunos aceitos em revistas, então assim a gente vê que foi um trabalho bem produtivo nesse aspecto 

da pesquisa também que teve aceitação.  

Entrevistadora: ─ Revista de que?  

Entrevistada: ─ Revista da área de ensino mesmo, não me lembro agora de todas porque nem todos 

os alunos me passaram ainda os artigos na para colocar no relatório, mas revistas da área de ensino 

que eles mandaram e destes tensão também alguns alunos mandaram para revista de extensão.  

Entrevistadora: ─ Que papel você acha que tem extensão também no projeto acho que tem espaço 

também para isso?  

Entrevistada: ─ Sim eu vejo.  

Entrevistadora: ─ Dessas ações?  

Entrevistada: ─ Eu vejo assim principalmente com o PIBID acho que a gente consegue fazer uma 

extensão melhor porque às vezes a extensão acaba ficando, como é que eu vou dizer, não fique 

naquela via de mão dupla né, que a literatura de extensão fala né, fica mais uma coisa que a 

universidade vai faz uma coisa fora, e com o PIBID não a gente também tem esse retorno da escola e 

a escola é uma coisa que trabalha juntos os alunos fazem coisas que os professores propõem que 

eles façam também, então só não é só uma coisa a universidade está dizendo vamos fazer tal coisa, 

tem essa demanda da escola também que nem esse ano a gente, as professoras fizeram uma 

apresentação para nós de como elas escolhem os livros didáticos, como que elas analisam, então 

tem essa.  

Entrevistadora: ─ Também é um aprendizado né prático?  

Entrevistada: ─ Também tem essa troca de conhecimento não é só aquela coisa que a universidade 

tá levando alguma coisa para fora, e também porque os alunos estão na escola toda semana, então 

tem uma troca de conhecimento muito grande entre eles e o professor, mesmo que o professor não 

diga faça isso faça aquilo, mas ele está vendo que o professor faz né. Eles vão aprendendo os 

diferentes perfis dos professores. Esse ano também foi uma coisa muito interessante que a gente fez 

nós trocamos alguns PIBIDianos de escola na medida do possível que a gente conseguiu trocar eles 

porque eles têm uma certa resistência, tem uns que eles querem ficar na escola não querem ir para 

outra, mas na vida na medida que a gente conseguiu nós trocamos alguns de escola para eles 

trabalhar em outra escola, com outro professor, com outra realidade e isso também foi uma coisa boa 

porque aí eles tiveram assim a noção de diferentes escolas de como o funcionamento, eles fala na 

escola tal funciona mais assim na outra escola já não de outro jeito. Ou naquela escola o alunos eles 

trazem mais coisas e tal, nessa outra escola já é uma outra realidade porque os alunos não têm tanto 

acesso à informação em casa, então eles conseguem ter esse paralelo e fica muito bom assim até 

seria uma coisa que se pudesse fazer todo ano, trocar os alunos de escola e trocar de grupo também 

a gente trocou, enfim a gente fez uma baguncinha assim que eles não gostam muito, mas foi muito 

bom porque daí a gente trocou de grupos, alunos para eles trabalharem com outras pessoas, aí para 

trabalhar também. Também procuramos colocar alunos mais velhos com alunos mais novos para 
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sempre eles irem ajudando os mais novos isso também foi muito bom. Só que aí depois de Julho 

assim isso fugiu um pouco do nosso controle, porque com uma rotatividade muito grande de alunos 

acabaram ficando duplas daí trios de alunos novos só de alunos novos, porque aí os mais velhos 

tinham saído e tal acaba interferindo um pouco no que a gente almeja, mas em fim, são os 

contratempos que acontecem.  

Entrevistadora: ─ Certo mais alguma coisa? 

Entrevistada: ─ Não. 

Entrevistadora: ─ Agora eu queria passar para outra parte da entrevista que está mais relacionada 

sobre as bases teóricas do seu subprojeto de vocês. Então assim, mas para a gente falar um pouco 

aqui, autores que fundamentam projeto,  com que perspectiva da formação docente, então são quatro 

itens aqui que eu queria que você comentasse mais em relação a isso. Comente exemplos das bases 

teóricas que fundamentam seu sobre projeto e se refere, então vamos de item por item. 

Entrevistada: ─ Hum, hum. 

Entrevistadora: ─ Conhecimentos e estratégias dos profissionais docentes necessárias para 

solucionar situações problemáticas. Tem alguma referência nesse sentido, como que vocês 

trabalham e isso?  

Entrevistada: ─ Deixa eu ver. A gente discutiu o texto do Álvaro eu acho que era mais ou menos 

nessa direção aí, que ele fez um apanhado era um texto que ele fez um apanhado de vários autores 

sobre formação de professores que daí ele colocou a questão da racionalidade técnica na 

racionalidade prática, daí o texto dele tinha um pouco de reflexão de professor flexível, aí só que foi 

um texto dele que ele trabalhava ele trouxe vários autores porque a gente precisa de uma coisa mais 

sintetizada pros alunos que às vezes a gente não tem tempo de discutir tanta coisa.  

Entrevistadora: ─ Álvaro Lorencini?  

Entrevistada: ─ Sim a gente discutiu um texto dele trazia um pouco disso eu acho que vai nessa 

direção aí que falava do professor reflexivo, daí trazia  da [...] de racionalidade técnica e prática que 

daí trazia um pouco desses autores também, mas a gente discutiu um texto dele. Mas assim de 

formação de professores, e aí tem, tem os textos de CTS também trazem um pouco disso a gente 

discutiu um texto CTS tem um do Santos [...] que a gente discute todo ano, mas tem outro jeito CTS 

que a gente discutiu também que agora deixa eu ver que tem aqui eu não me lembro direito a. Esse é 

aquele que tem as referências?  

Entrevistadora: ─ Eu acho que tem. 

Entrevistada: ─ Tem um.  

Entrevistadora: ─ Não eu acho que não tem porque esse formulário é da CPAS 

Entrevistada: ─ A esse não tem. Mas que tem um outro texto de CTS que a gente discutiu com eles, 

deixa eu ver que tem aqui para te mostrar. Que as vezes autores assim a gente não lembra todos  de 

cabeça não, mas aqui tem uns textos alguns textos que a gente discutiu. Esse é do Santos [...]. 
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Entrevistadora: ─ Hum, hum. 

Entrevistada: ─ Que daí ele tem [...] aqui, traz o Alves, o [...] que é mais de CTS mesmo são mais de 

autores de CTS, esse eu não sei como se pronuncia [...] aquela de Santa Catarina que ela trabalha 

com CTS também. Daí tem esse do [...]. 

Entrevistadora: ─ [...]. 

Entrevistada: ─ Esse texto traz bastante parte desse autor até que é um autor que trabalha com 

CTS, aí o outro que a gente trabalhou, a gente discutiu as [...]  também [...] que a gente fez um estudo 

dirigido sobre essas as CTSs, mas esse já faz um tempão, que foi mais no começo do ano. Então são 

mais esses que a gente utiliza, e daí a gente utilizou esse ano de divulgação científica. Deixa eu ver 

que tenho o texto aqui, que a gente trabalhou com... esse aqui da Silva e Cruz que eles criaram 

alguns parâmetros para você analisar seu artigo de divulgação científica ele é um artigo bom para se 

trabalhar com CTS, e aí a gente discutiu esse texto para ele saber como selecionar um artigo de 

divulgação científica.  

Entrevistadora: ─ Como trabalhar em sala de aula? 

Entrevistada: ─ E aí também teve também algumas meninas do mestrado que deram uma oficina 

para eles, porque elas estavam tendo uma disciplina no mestrado de divulgação científica. 

Entrevistadora: ─ Da divulgação cientifica.  

Entrevistada: ─ Daí elas eram o ex-PIBIDianas, daí elas vieram dar uma... como se fosse uma 

oficina para eles de como utilizar o texto divulgação científica, foi bem legal de gostaram bastante 

também. 

Entrevistadora: ─ E sobre as bases da formação inicial?  

Entrevistada: ─ O que seria mais no sentido de formação de professores assim?  

Entrevistadora: ─ É.  

Entrevistadora: ─ Alguma proposta, a parte teórica vocês utilizam que vocês centram o projeto está 

mais ligado em que base da formação inicial, essa parte que você falou também da questão da 

racionalidade técnica da racionalidade prática?  

Entrevistada: ─ É mais nessa direção assim que a gente pensa, a gente procura sempre trabalhar 

com ele a parte da reflexão.  

Entrevistadora: ─ De que forma Carla vocês fazem  essa parte?  

Entrevistada: ─ Então a gente faz assim, o que a gente planejam eles apresentam pro grupo para 

socializar com o grupo pro grupo da ideias ou até para ter uma avaliação do que eles estão 

planejando o novo grupo, e aí também para eles refletirem a cerca desse planejamento deles. Aí tem 

uma apresentação. E depois que eles aplicam eles apresentam de novo como foi. Aí tem algumas 

questões que eu fiz para eles apresentar em cima de algumas questões.  

Entrevistadora: ─ E como que são essas questões é para direcionar?  
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Entrevistada: ─ Essas questões...  

Entrevistadora: ─ Essa reflexão deles?  

Entrevistada: ─ É para direcionar reflexão deles, até tem umas aqui.  

Entrevistadora: ─ Aquelas que a gente ia fazer o famoso artigo?  

Entrevistada: ─ Pois é aquele artigo é parecido. Deixa eu ver se tem aqui. 

Entrevistadora: ─ Mas é para direcionar a reflexão deles?  

Entrevistada: ─ Hum, hum.  

Entrevistadora: ─ Para que sentido assim, para que eles tenham uma fundamentação?  

Entrevistada: ─ Para eles pensar um pouco quais foram os resultados que eles tiveram, aí eu fiz 

algumas questões em cima de CTS para ver se eles percebem assim, porque uma coisa que a gente 

ver muito que aulas deles eles sempre falam assim, ‘ah eu vou trabalhar tal coisa de deficiência, tal 

coisa de tecnologia, e tal coisa do social’.  E às vezes eles não conseguem fazer a relação entre 

esses três.  

Entrevistadora: ─ Hum, hum.  

Entrevistadora: ─ Então nesse momento que eles apresentam é um momento importante para a 

gente fazer eles pensarem se está tendo a relação ou não, porque às vezes depois que eles 

apresentam eles conseguem visualizar melhor, ‘é mesmo eu só trabalhei separadas as três coisas’, 

eu tenho que mostrar que essas coisas se relacionam, então a gente discute, como que eles 

poderiam mostrar se eles não estão mostrando eles a gente pensa em estratégias de como que eles 

poderiam pensar a relação  entre essas três eixos e também depois que eles aplicaram, 

implementaram na escola também porque daí eles conseguem visualizar assim, ah eu trabalhei mais 

a parte científica o social ficou meio que de segundo plano ou às vezes eles falam, ah eu trabalhei os 

três eixos, mas eu não consegui muito relacionar. Para eles conseguirem perceber se eles fizeram 

isso ou não as questões vão nesse sentido, e também na questão para eles refletirem um pouco 

sobre a prática deles. Por que tem uma pergunta assim, ‘o que você mudaria?' ‘O que você faria 

diferente?’ ‘O que não ficou bom que você faria diferente?’ Aí sempre eles colocam alguma coisa, ha 

tal coisa. Que nem no ano passado teve um grupo que essa parte mesmo de CTS  eles falaram, ‘ah 

gente trabalhou muito social e a parte científica ficou meio em segundo plano a gente não conseguiu 

explorar muito fazer essa relação do social com científico’. Então a gente percebe que essas 

discussões essas reflexões fazem com que eles compreendam melhor também abordagens em si, 

para eles ter uma noção melhor do que é ciência, do que é tecnologia, das interferências, por que o 

objetivo além do que ele faça as coisas na escola é que eles têm uma visão melhor do que do que é 

ciência do que é tecnologia da questão das influências sociais que existem, porque às vezes.  

Entrevistadora: ─ As vezes as visões estão neutras? 

Entrevistada: ─ Porque às vezes durante a graduação mesmo com tantas disciplinas de ensino você 

pega um aluno no quinto ano e pergunta para ele o que é ciência ele tem uma visão neutra objetiva.  
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Entrevistadora: ─ E você acha que o PIBID acaba conseguindo?  

Entrevistada: ─ Eu vejo assim que a gente está caminhando sabe não que a gente consiga com 

todos os alunos, porque tem alunos que às vezes fica pouco tempo, tem alunos que nem... Essa 

rotatividade, por exemplo, quando ela é muito grande é difícil é ruim para esse aluno porque às vezes 

ele entra depois que a gente já discutiu e aí a gente passa os textos para ele de novo e tal, mas não 

tem aquela discussão sistematizada que teve, porque se a gente fizer toda vez que entre alguém uma 

nova discussão os velhos reclamam, então a gente acaba assim passando os textos, a gente 

conversa um pouco com o aluno, pede para os antigos explicarem para ele tentarem inserir ele nessa 

discussão, mas não é uma coisa igual para quem acompanha todo o processo porque infelizmente a 

rotatividade vai gerando isso. O que a gente tem procurado para fazer é no começo de cada ano pelo 

menos e no final do ano retomar os textos assim pelo menos uma um ou dois ou trazer um texto 

diferente, mas que fale da mesma coisa que foi discutida antes e aí a gente pergunta de novo, então 

o que é ciência? O  quê é tecnologia? O que tem haver o social com tudo? Para voltar a essas 

discussões, mas acaba ficando assim não tão sistemático com quem entra depois.  

Entrevistadora: ─ Em relação à parte do saber teórico como saber prático como que vocês tratam 

isso no subprojeto, tipo de relação que vocês trabalham, o tanto na prática do projeto, como 

trabalham isso com os alunos que tem alguma visualização nesse sentido?  

Entrevistada: ─ Então, eu acho assim se for pensar na questão do saber teórico mais em relação à 

área pedagógica se for pensar nesse sentido a gente tem tanto estudos teóricos, tantos os estudos 

teóricos como a parte que ele está na escola vivenciando o dia a dia escolar, então ele está tendo 

essa relação teórica e prática, e também em relação se fosse pensar nos conteúdos mais biológica e 

científicos, que e a gente trabalha com biologia e ciências, eu acho que ele faz essa relação no 

sentido assim que ele está estudando esses conteúdos na graduação, ele está planejando essas 

aulas, estudando esses conteúdos para planejar sua aulas e ele está vivenciando a prática 

implementação dessas aulas lá na escola, então existe essa relação entre saber teórico e saber 

prático na medida que ele vivencia prática ao longo do tempo que ele faz graduação, que ele participa 

dos estudos  que a gente tem, o mesmo estuda algo teórico para planejar aula dele ele está fazendo 

essa relação teórico e prática eu acho que nesse sentido, que é um diferencial que os alunos do 

PIBID tem. Por que os alunos que estão só fazendo graduação não têm essa relação teórica e prática 

tão presente assim.  

Entrevistadora: ─ Fica bem mais limitado.  

Entrevistada: ─ É por que...  

Entrevistadora: ─ Não abordagem lá?  

Entrevistada: ─ Fica só mais no estágio, mais na disciplina teoria e prática que nem nós aqui. 

Alguma outra atividade que algum professor dá.  

Entrevistadora: ─ Mais pontual né?  

Entrevistada: ─ Só que é mais pontual.  
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Entrevistadora: ─ As que vocês consideram que isso é importante para formação deles dos 

professores?   

Entrevistada: ─ Sim porque... Até os alunos falam isso né. Na realidade os alunos do PIBID mesmo 

eles falam que o PIBID deveria ser para todos os alunos na graduação, por que eles falam que eles 

estão vivenciando é muito ruim que os outros não tenham essa oportunidade e é assim para nós é 

muito bom, porque assim que nem tem uma aluna que está comigo aqui em cima, ela entrou esse 

ano e ela falou assim, a Prof. no final do ano vou ter que me despedir dois alunos eu acho que eu vou 

chorar. Então é bonito a gente vê isso porque eles gostam.  

Entrevistadora: ─ Passa pela noção do que vai ser pelo campo de atuação?  

Entrevistada: ─ Passou a gostar às vezes alunos que não gostavam da licenciatura eles passam a 

gostar de dar aula não ver mais da sala de aula como um bicho de sete cabeças que eles não vão ter 

coragem de enfrentar.  

Entrevistadora: ─ Já emendando então já que a gente está bem falando disso também, o privilégio 

da construção de que tipo de saberes da ciência que tem o PIBID no subprojeto você considera que 

tem privilégios por algum tipo mais que outras?  

Entrevistada: ─ Ah eu acho que no geral assim eu acho que não né. Acho que a gente tem tanto os 

saberes pedagógicos quanto os saberes científicos porque eles estão estudando para dar essas 

aulas, eles estão tendo esse paralelo com a graduação, até assim uma coisa também que  a gente 

ajuda eles no sentido assim quando eles têm provas eles vem aqui eles estudam para prova deles, 

quando eles tem provas naquele dia, porque aí você dá um tempo para o aluno também estudar pra 

uma prova, para aula que ele tem né que a gente entende que o conhecimento científico também é 

importante, ah se ele tem prova naquele dia, mas  um horário do PIBID, porque antes a gente tinha 

alunos que faltavam no horário do PIBID porque eles tinham que estudar para prova, aí a gente 

combinou se você tem prova você vem aqui você estuda para sua prova, mas você vem aqui. E 

também uma maneira que a gente vê que ele está estudando para prova porque se ele falta e diz que 

vai estudar para prova eu não sei se ele está estudando ou não, aí eles estudam aqui e eles têm 

faltado menos mesmo que eles têm um provas pronto. Então eu acho que é assim a gente tem tanto 

saberes da experiência lá que ele está em contato com a professora, ele vivencia a realidade dos 

alunos e tal,  quanto e saberes teóricos, pedagógicos, científicos aqui porque ele está estudando para 

dar aula ele não está estudando coisas pedagógicas principalmente quando eles faziam os módulos 

eles estudavam muito conhecimento científico daquele módulo, então também tinha toda essa parte 

né. Agora esse ano por conta dessa questão do PIBID que talvez acabaria nós optamos por planos 

de aula porque módulo não dava um tempo para eles fazer o módulo aplicar, até Junho por exemplo 

no começo do ano, aí nós optamos por plano de aula e uma coisa que a gente sentiu falta é que daí 

eles.  

Entrevistadora: ─ No enfoque do...? 

Entrevistada: ─ Sim no mesmo enfoque só que eles fazem uma coisa mais curta. 
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Entrevistadora: ─ Mas para uma aula? 

Entrevistada: ─ É, mais para uma aula para duas aulas é uma coisa mais curta, e aí o que a gente.  

Entrevistadora: ─ Os módulos eram mais para um conteúdo, pra um?  

Entrevistada: ─ Isso era maior, eram no mínimo seis aulas, mas sempre e um pouco mais, umas 

oito, nove. E assim eles estudavam mais pros módulos estudavam mais aquele conteúdo e agora é 

assim como é um plano de aula o que a gente percebeu que foi uma coisa não tão boa é que eles 

estudam menos porque é uma aula só que eu vou dar, então eu não preciso estudar tanto conteúdo 

porque não vai dar tempo, então eles estudam menos. Aí acaba assim... como é que vou dizer, é um 

fator limitante porque eles estudam só para uma aula para um aspecto daquele conteúdo digamos e 

antes eles estudavam todo um leque de conteúdos, então isso acabou que com os planos de aula 

fica uma coisa mais restrita, mas foi uma coisa que a gente teve que adotar por conta dessa  

imprevisibilidade que o Pibit tinha e vai até tal mês não vai, vai cortar, não vai cortar e isso acabou 

limitando um pouco as nossas ações nesse sentido, tivemos que mudar um pouco a estratégia aí.  

Entrevistadora: ─ Sim, jóia. E a terceira parte Carla... só tem mais duas agora... em relação as 

práticas pedagógicas desenvolvidas que você já falou bastante e eu acho que talvez acaba repetindo 

alguma coisa que você já falou, mas aqui, comente sobre as práticas pedagógico desenvolvidas no 

seu projeto e sua contribuição pra formação inicial dos professores. Eu acho que você já comentou 

bastante sobre isso, sobre essas práticas. E a outra questão, se de repente der para falar junto, das 

diversas práticas desenvolvidas no seu subprojeto. Destaque a que você considera que mais 

contribuiu para a formação inicial de seus alunos e justifique. De todas que você comentou aí, talvez 

alguma que não foi comentada. Qual você considera que é a principal para formação deles? Por que 

você acha isso? 

Entrevistada: ─ É complicado destacar alguma só, por que dizer: – “a isso é o mais importante, outro 

não é....”, acho isso meio complicado. Mas acho que se fosse assim... acho que duas coisas que 

andam muito juntas no nosso projeto, que eu acho que isso, até assim, quando a gente tem as 

reuniões que os outros subprojetos apresentam, que eles fazem a gente ver, que é um diferencial 

nosso e que acaba, assim, contribuindo mais pra nossa formação  de professor, que é o foco, que 

seria eles irem pra escola toda semana, a questão de ir lá, estar lá quatro horas, pelo menos, ou 

cinco horas aulas durante toda semana, todo dia por semana eles irem pra escola. Acho que isso é 

uma coisa. Por que toda semana eles estão lá né... aquilo... a escola já é algo que faz parte da vida 

deles, então, isso é algo muito importante pra formação deles, esse contato, essa experiência que 

eles estão tendo e a outra é o que eles fazem aqui ((se refere ao que fazem na IES)), por que esse 

tempo que eles tem, eles estudam, eles planejam, eles discutem, eles elaboram coisas, criam, isso 

também é muito importante pra formação deles, por que, se eu fosse dizer que só o ir pra escola é 

importante parece que só vivenciar o prático é importante, mas o prático sem o teórico. 

Entrevistadora: ─ A relação dessa teoria com essa prática. 

Entrevistada: ─ As vezes não, fica uma coisa vazia. 
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Entrevistadora: ─ Solta. 

Entrevistada: ─ Solta, e como é uma coisa relacionada com a parte teórica que eles estudando, eles 

lêem, eles discutem, essa relação teoria e prática acho que isso é o que faz o diferencial na formação 

deles como professores. 

Entrevistadora: ─ E isso no PIBID você considera que é mais... vamos dizer assim, um tempo maior 

no PIBID do que se não existisse o PIBID né? Se fosse seguir só pela grade curricular do curso? 

Entrevistada: ─ Sim, sim por que se fosse só pela grande eles não teriam esse tempo hábil pra irem 

e também assim, as escolas abrem as portas para os alunos toda semana por que é projeto que tem 

esse enfoque. Eu não sei se, talvez, fossem alunos da graduação, se a gente teria essa abertura. 

Entrevistadora: ─ Que tem todo respaldo, todo acompanhamento também. 

Entrevistada: ─ Porque é algo vinculado a um projeto tem a professora que acompanha não é uma 

coisa solta o aluno está indo lá na escola assim... 

Entrevistadora: ─ Ao deus dará... 

Entrevistada: ─ Tem todo um acompanhamento, tem suporte também da questão da bolsa porque 

muitos alunos se não tivesse a bolsa eles não fariam isso eles estariam trabalhando em alguma outra 

coisa então tem todo um aporte que faz com que isso aconteça. 

Entrevistadora: ─ Então a última parte agora a gente vai um pouco agora pros fundamento teórico 

do programa PIBID pra tentar relacionar isso especificamente com o subprojeto então ao que se 

refere princípios citados abaixo eu vou falar quatro princípios que são princípios que fundamentam 

teoricamente o PIBID, eu gostaria que você comentasse em relação a cada item se existiu 

fundamento teórico em seu subprojeto que subsidiasse o desenvolvimento do principio citado, 

primeiro então com relação a formação de professores que deve ter como referência o trabalho na 

escola e a vivencia de casos concretos. 

Entrevistada: ─ É deixa ver se eu entendi você quer que eu pense em relação se a gente discutiu 

alguma coisa teórica em relação a isso? 

Entrevistadora: ─ O fundamento no subprojeto em relação a isso, o fundamento teórico que 

subsidiasse esse aporte teórico do PIBID que em relação, que o PIBID ele tem esse enfoque que o 

trabalho do PIBID ele tem que ter esse vínculo mesmo com a escola é um dos focos centrais do 

PIBID essa relação universidade escola. 

Entrevistada: ─ Então eu acho que se a gente fosse pensar em fundamentos teóricos eu acho que 

até a própria questão da racionalidade prática de você pensar o professor construir saberes a medida 

que ele esta exercitando a sua prática profissional que a prática também é um momento de 

construção de saberes não de aplicação, eu acho que isso são fundamentos teóricos que a gente 

trabalhou nesse sentido da prática como momento de construção de saberes pra eles que eles não 

estão indo pra escola aplicá-los uma coisa lá, nesse viés, eles estão indo pra escola aprender ser 
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professor também na prática cotidiana da escola então acho que as nossas leituras em relação a isso 

acho que vão nessa direção aí.  

Entrevistadora: ─ Em relação a formação de professores realizada com a combinação do 

conhecimento teórico e metodológico dos professores das instituições do ensino superior e o 

conhecimento prático e vivenciado dos professores  das escolas publicas. Tu já comentou um pouco 

já. 

Entrevistada: ─ Eu acho que aí até assim a própria legislações quando a gente discutiu DCE 

também vai nesse sentido aí de entender o funcionamento da escola, não sei se entendi bem a 

questão, mas nesse sentido assim que gente discutiu um pouco dos documentos, teve a... as 

professoras fizeram uma apresentação pra gente também do que a APPCC o PPD que elas fazem, o 

que é esse documento para quer ele serve, elas trouxeram livro de chamada e explicaram para os 

alunos como se preenche, para que serve livro de chamada, até agora parece que o governo 

começou implantar esse ano o livro de chamada online aí elas explicaram como ia funcionar o 

impresso para online. Então eu acho que todas essas documentações assim quando a gente faz com 

que os alunos tenham acesso também faz parte dele compreender docência porque são burocráticas, 

mas esta presente a própria questão de fazer o planejamento, plano de trabalho docente das 

metodologias que você utilizar, das estratégias que professor utiliza tem todo um suporte teórico pra 

isso então acho que vai nesse sentido aí as discussões que a gente fez. 

Entrevistadora: ─ Quanto a formação de professores atenta as múltiplas facetas do cotidiano da 

escola e a investigação e a pesquisa que levam a resolução de situações e aí avançamos na 

educação. 

Entrevistada: ─ Nossa! 

Entrevistadora: ─ É meio que complicadinho. 

Entrevistada: ─ É difícil de entender. 

Entrevistadora: ─ Tem bastante coisa. 

Entrevistada: ─ Mas enfim se a gente fosse pensar em inovações a gente esta sempre trazendo 

discutindo com os alunos estratégicas didáticas diferentes estratégias até aquele texto do Santos [...] 

que eu te mostrei  ele trás assim como CTS pode ser trabalhado então ele trás algumas estratégias, 

discussões, debates e a gente discutiu isso com os alunos termos de estratégias de ensino do que dá 

pra ser feito dentro dessa abordagem, até porque a abordagem e uma coisa ampla então você tem 

que estudar outras coisas para ver como você vai trabalhar ela. 

Entrevistadora: ─ Mas o próprio fato eu acho de esta trabalhando com ela essa abordagem na 

escola tendo essas práticas eles vivenciando essas abordagem de forma prática conseguindo levar 

isso eu acho que é uma inovação também. 

Entrevistada: ─ Sim. 

Entrevistadora: ─ Não é o tipo de prática pedagógica que a gente visualize. 
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Entrevistada: ─ Que vê cotidianamente, até assim teve uma aluna que fez, ela fez uma dissertação 

com os professores e ela ainda não defendeu, mas ela fez uma entrevista com os professores dela 

comentando com a gente que uma das professoras falou pra que a vivência com uma abordagem 

diferente, com leituras de modo diferentes de planejar aula que ela foi melhorando as aulas dela 

porque ela é uma pessoa que fez bacharel eu acho, depois ela fez uma complementação então ela 

não tem uma formação como a de hoje uma formação que ela fez bacharel depois ela só 

complementou ficou meio desvinculada essa questão de  teoria e prática e ela mesmo falou que a 

vivência com uma abordagem diferente. E eu  acho assim quando a gente fala em abordagem de 

ensino você tem muita coisa teórica, mas você não tem muitos trabalhos dizendo a forma de fazer 

isso que esta na teoria na prática, como eu coloco isso em prática então na realidade o que  fazendo 

é uma tentativa não sei se talvez digamos assim se a gente fosse analisar talvez nem todas as aulas 

dos nossos alunos tenham a abordagem CTS, como ela deveria ser mas é uma tentativa nós 

estamos construindo isso, e claro a gente discute também a falhas por isso tem um momento de 

refletir depois a gente discute as falhas o que poderia ter melhorado, porque não tem uma receita pra 

eles e como é ensino nem deveria ter mesmo não tem algo assim a abordagem CTS você faz desse 

jeito a gente tem um suporte teórico mas o como fazer nos estamos tentando pensar em alternativas. 

Entrevistadora: ─ E acho que isso já direciona também esse ultimo foco do PIBID que é testando 

dialogo e trabalho coletivo que é essa responsabilidade social da profissão, esse diálogo coletivo de 

verificar essas limitações, o quanto que deu, quanto que não deu eu acho que isso também. 

Entrevistada: ─ E isso é muito bom porque a gente faz não é um trabalho isolado ele sempre 

trabalha em dupla ou trio tem sempre o suporte de um professor aqui da universidade então não é 

algo sozinho e aí eu acho que isso também vai fazer que quando eles forem professores eles tenham 

mais facilidade de dialogar com os outros, não ser um professor que se isola que não dialoga porque 

eles vivenciam isso aqui no projeto.  

Entrevistadora: ─ Então Carla muito obrigada. 

Entrevistada: ─ Era isso? 

Entrevistadora: ─ Era isso, mas alguma coisa que ache interessante. 

Entrevistada: ─ Eu espero que tenha respondido. 

Entrevistadora: ─ Contribuiu muito, muito obrigada. 

Entrevistada: ─ Imagina. 
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- TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA COM COORDENADOR CÉLIO – 
 
 

Entrevistadora: ─ Então vamos lá. Está aqui então essa parte dos dados de identificação. Vou 

começar aqui então: desde que período você está envolvido com a formação de professores?  

Entrevistado: ─ Bom... formação de professores desde 2001 quando eu cheguei aqui na Unioeste, 

que eu cheguei como professor colaborador em 2001 e era meio a meio era meio colaborador 

Biologia celular e meio na área de ensino com estágio supervisionado, que a disciplina era estágio 

supervisionado 1 e estágio supervisionado 2 na época, e daquela época até hoje continuo 

trabalhando com licenciatura, é direcionado a formação de professores.  

Entrevistadora: ─ Sim. E o PIBID Célio, desde que período está envolvido com PIBID?  

Entrevistado: ─ De abril de 2013 que eu entrei aqui, eu retornei do doutorado em Março e em Abril 

eu entrei junto com PIBID.  

Entrevistadora: ─ Então já foi esse último edital aqui né. 

Entrevistado: ─ Eu entrei ainda com o velho.  

Entrevistadora: ─ É verdade, é verdade eu ainda estava aqui. 

Entrevistado: ─ Eu assumi. 

 Entrevistadora: ─ Foi que depois no final do ano é que veio esse outro edital aqui.  

Entrevistado: ─ Isso, no final eu acho que foi em novembro que foi...  

Entrevistadora: ─ Eu estava aqui ainda.    

Entrevistado: ─ Isso. E daí eu assumi na verdade no lugar da professora Leda, que ela pediu 

afastamento por algum motivo eu não lembro que era o motivo dela ela, ela pegou licença especial, 

eu cheguei ela pegou licença especial ela precisava se afastar depois ela retornou, eu até conversei 

com ela se ela queria retornar novamente pro PIBID, mas ela não quis.  

Entrevistadora: ─ Então esse foi o motivo que te levou a coordenação do projeto PIBID teve algum 

outro motivo?  

Entrevistado: ─ Bom, a coordenação mesmo, eu assumi devido não ter quem fosse assumir na 

verdade. Eu era o único professor que estava disponível para assumir na época. Inclusive porque eu 

assumi também junto, em abril e maio, eu já assumi a coordenação do curso de Ciências Biológicas, 

então teoricamente até fiz a proposição de não assumir o PIBID, já falei duas ou três vezes: - Olha se 

alguém quiser assumir o PIBID no meu lugar assume,  por que eu e a professora Julia hoje somos os 

coordenadores, mas praticamente a Julia que é o braço forte do PIBID, por que eu até participo das 

reuniões com os alunos, mas falto várias devido ser coordenador do curso também.  
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Entrevistadora: ─ Entendo. Bom Célio, agora eu vou para a parte mais especifica, que tem a ver 

mais com os objetivos. Cada parte da entrevista é voltada para um ou mais objetivos específicos e eu 

tentei fazer essa entrevista bem focada nesses objetivos.  

Entrevistado: ─ São pertinentes aos objetivos.  

Entrevistadora: ─ Então a primeira questão em relação as ações propostas e os tipos de atividades 

que são desenvolvido no PIBID que na verdade a partir desse edital de 2013 essa proposição foi 

mais a partir dessas ações, vamos dizer assim,  tinha que colocar quais ações que ia desenvolver no 

PIBID e tal.  Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que tipo de ações você julga 

que seu subprojeto privilegiou? Porque privilegiou esse tipo de ação na sua concepção?  

Entrevistado: ─ Sim. É... bom... No próprio edital do PIBID já tem lá uns pontos que deveriam estar 

sendo contabilizados com ações necessárias dentro do PIBID, olhando aquilo lá foi montado algumas 

ações dentro do curso e eu acho que a principal ação é aquilo que o discente, que está participando 

como bolsista, vai fazer lá dentro do colégio, a questão de vincular as atividades do discente 

totalmente ao colégio. 

Entrevistadora: ─ Hum, hum. 

Entrevistado: ─ E junto a isso os alunos tem que estudar, a parte teórica dentro da concepção que o 

projeto tenha, como esse projeto está mais vinculado à ciência e tecnologia e sociedade, estão 

vinculado.  

Entrevistadora: ─ O tema do projeto foi esse? CTS?  

Entrevistado: ─ Isso CTS, então uma discussão que ele deve fazer dentro do colégio é sobre isso, 

isso seria eu acho que a principal ação é a formação do aluno verificando o local de atividade do 

projeto, que seria... já que o projeto é de iniciação à docência, então que realmente esse projeto 

esteja vinculado a formação do decente, para docência.  

Entrevistadora: ─ Que seria mais a relação de ensino?  

Entrevistado: ─ De ensino. 

Entrevistadora: ─ De ensino né.  

Entrevistado: ─ Da atividade de ensino. Ele acompanhar os professores na sala de aula, auxiliar as 

partes práticas, verificar até mesmo o que pode ser feito para melhorar que aquela atividade dentro 

da sala de aula com professor, com porque é isso que vai amadurecer o olhar deles dentro da escola 

até porque querendo ou não só estágio dá uma visão meio que, até às vezes o aluno fica, fala assim 

não quero ser mais professor, por que pelo tempo que ele está na escola... 

Entrevistadora: ─ Consegue perceber. 

Entrevistado: ─ Perceber todo os problemas.  

Entrevistadora: ─ Toda a realidade é muito limitada apesar de ter hoje em dia um pouco mais de 

tempo PIBID acaba sendo bem mais amplo essa parte do tempo na escola e tudo isso né.  
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Entrevistado: ─ E essa ação que ele vai fazer dentro do colégio ele está vinculado a diversas 

turmas.  

Entrevistadora: ─ Ah sim.  

Entrevistado: ─ É interessante que ele vai ver essa diversidade de turmas, verificar que os alunos 

são diferentes, que as ações dentro da escola são diferentes, os alunos esse ano solicitaram alguns 

para trocar de colégio para vivenciar até outras experiências dentro de outros colégios.  

Entrevistadora: ─ Para não ficar só na mesma escola.  

Entrevistado: ─ Na mesma escola, por que às vezes a forma que o professor está dentro daquela 

escola faz com que os alunos tenham percepções diferentes também né, os professores de algumas 

escolas que estão ali há 15 a 20 anos eles já estão com histórico formado dentro da escola e que 

dificilmente muda, se ele vai ver uma experiência de outros professores e outras escolas isso vai 

amadurecer mais a formação com docente. A gente percebe que eles se sentiram bem nessa troca, 

nessas ações que eles fizeram.  

Entrevistadora: ─ Isso é legal também no PIBID, que eles tenham esse tempo deles, de até propor 

esse tipo de coisas e as oportunidades de vivenciar essas diferentes coisas né!  

Entrevistado: ─ E outra questão interessante é ação que eu acho muito necessária dentro do PIBID 

do retorno disso para todo o grupo, deles trocar essa experiência entre eles dentro da universidade 

que é meio impossibilitado às vezes pela questão de tempo com eles que deveria ter um tempo maior 

talvez de vínculo entre todos os alunos.  

Entrevistadora: ─ Essa ação seria essa parte mais que eles desenvolvem aqui na universidade que 

tipo de ação que você classificaria que é essa? Mais de pesquisa, mais de extensão? É relacionado 

ao ensino isso também? Eu queria saber sobre a segunda questão. Já entra um pouco nessa parte 

de qual é o papel que você acha do PIBID, dessas ações, do espaço de pesquisa, ensino e extensão 

nesses subprojetos? Que peso teria ...?  

Entrevistado: ─ O peso para classificar realmente extensão pesquisa e ensino?  

Entrevistadora: ─ O quê que você acha que privilegia mais, você acha que tem que ter as três 

coisas no PIBID?  

Entrevistado: ─ Eu acho que tem que ter três coisas, por que, na verdade, vai partir do princípio que 

o aluno vai ter que ter uma formação teórica, isso a  pesquisa ajuda muito, a pesquisa ajuda nessa 

formação teórica, talvez não naquela pesquisa que vá afunilar sobre uma única teoria, mas sim uma 

pesquisa que formule várias questões para ele dentro do ensino, que de visões, que tenha 

metodologias diversas, que tem cursos didáticos diversos, que tenha teorias diversas e que tem até 

mesmo pensamentos diversos sobre as próprias teorias. Então isso eu acho que é uma coisa 

interessante para eles estarem percebendo dentro da linha da pesquisa e a extensão e ensino eu 

acho que está diretamente relacionada a ida deles na escola e também a questão da extensão eu 

acho que formula a pesquisa com ensino, formula essa atividade. Se bem que extensões a gente 

pode pensar em uma atividade tipo uma semana acadêmica, uma semana de ciências na escola isso 
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estaria mais vinculado mais a extensão do que propriamente dito a pesquisa, mas eu acho que o 

aluno vai perceber isso, mas como ensino o aluno, e não como um processo de extensão eu percebo, 

eu fui professor de escola, eu vi que a questão da semana de ciências, estava mais vinculado ao 

fazer aquele aluno estar trabalhando na escola, o aluno.  

Entrevistadora: ─ Da escola?  

Entrevistado: ─ Que está se formando na escola que está se formando, é mais um processo de 

ensino do que realmente um processo de extensão para ele, por que aquilo, às vezes, ele tem 

contato com conteúdos ali durante aqueles processos.  

Entrevistadora: ─ Acaba tendo duas coisas juntas né? É difícil de separar essas coisas também né? 

Entrevistado: ─ Mas eu acho que é muito mais ensino do que extensão praticamente pelo princípio 

da escola, por que a escola na verdade é [...] pro aluno, com relação da comunidade ali que está com 

aquele aluno, isso é difícil da gente pensar essa separação pesquisa, extensão e ensino, eu 

realmente nunca parei pra [...] sobre isso,  

Entrevistadora: ─ Sobre o quê? 

Entrevistado: ─ Sobre isso, mas agora com essa história da curricularização da extensão vou ter 

que começar a pensar nisso, que eu... estão querendo 10% de extensão dentro dos currículos.  

Entrevistadora: ─ E na pós-graduação também parece né?  

Entrevistado: ─ Eu acho que em tudo eles estão querendo, eu fico com o pé atrás nessa relação 

porque se a extensão vai querer 10%, daqui um dia a pesquisa vai querer 10% também com visão só 

de pesquisa, e aí a gente... Vamos estar começando a dividir mais ainda.  

Entrevistadora: ─  No lugar da coisa ficar mais junto, mais indissociável como deveria ser...  

Entrevistado: ─ Isso, isso. Talvez uma disciplina com olhar o que é uma extensão discutir processo 

de extensões com os alunos e de como fazer isso na comunidade e o que é realmente a extensão 

por que hoje está tendo uma ideia que extensão dentro da universidade é ir lá na comunidade é fazer 

dosagem de sangue, ver pressão, isso faz parte, mas para você realmente ser extencionista  você 

tem que estar ali vivenciando aquele processo todo, não é lá de vez em quando.  

Entrevistadora: ─ E no PIBID é bem... 

Entrevistado: ─ É bem isso também.  

Entrevistadora: ─ E  bem mais inserido no processo...  

Entrevistado: ─ Então o PIBID ele faz justamente o contrário do que hoje a extensão está fazendo, 

ele vai trabalhar durante um processo por aluno, de ter um princípio, um meio e um fim, vai visualizar 

o ano todo da escola, vai realmente vivenciar o quê que é aquilo na ideia do professor da escola e no 

que é o trabalho dele olhando a formação dele dentro da instituição, a gente percebe o 

amadurecimento dos alunos do PIBID principalmente nas disciplinas metodológicas, na didática que a 

discussão dele é diferente daqueles alunos que não tiveram essa vivência. No curso de licenciatura 



356 
 

 

eu percebi isso muito claro. Esse ano na disciplina que eu tive que assumir, uma disciplina que eu 

nunca tinha trabalhado didática de biologia, didática de biologia assumi e eu percebi que os alunos do 

PIBID eles conseguiam sair daquele olhar básico da metodologia, eles conseguiam falar assim,  não, 

mas eu tenho que trabalhar isso para chegar nesse conceito pro aluno.  

Entrevistadora: ─ Os alunos do PIBID?  

Entrevistado: ─ Do PIBID.  

Entrevistadora: ─ Os do PIBID é mais que os outros? 

Entrevistado: ─ Isso, eles percebiam por que que a gente está discutindo aquela linha teórica dentro 

da didática, por que que ele está falando sobre aquele recurso.  

Entrevistadora: ─ Acaba tendo mais significado para.  

Entrevistado: ─ Isso até a gente chegou numa discussão da questão de discutir gênero em sala, a 

raça que hoje está essa ideia de tentar tirar esse vínculo de discutir raça entre alunos, eles 

conseguiram colocar preceitos que os alunos que não eram do PIBID não tinham percebido, ele fala 

assim: ‘nossa nunca tinha pensado dessa forma né’. Mas eu acho que isso é um amadurecimento 

que ocorre.  

Entrevistadora: ─ Por exemplo, Célio. Só para explorar essa ideia.  

Entrevistado: ─ Só para explorar essa ideia...  

Entrevistadora: ─ Um pouquinho mais.  

Entrevistado: ─ Uma coisa que a gente discutiu é por que tipo falar que o japonês é igual qualquer 

outro indivíduo da sociedade, por quê que a gente teria que discutir o quê que é o japonês na sala de 

aula, isso foi uma proposição do aluno né. E o aluno perguntou “por quê, assim, mas o quê que você 

quer dizer com isso?” Ele falou nada é que o aluno lá da escola que é  de uma descendência 

diferente da maioria na sala de aula, ele pode ter um nome que tem um significado diferente, ele pode 

ter culturas que são diferentes e que não são aceitos pelo resto da sala, então nisso que você traz 

essa discussão junto com os alunos você consegue mostrar que todo mundo tem uma diferenciação 

em relação a isso e daí tem aceitação de todos foi essa fala de uma aluna que era do PIBID. Ou seja, 

ela conseguiu discutir aquilo que era o canal fala que o outro professor da USP, esqueci o nome dele, 

ele fala tipo, a gente tem que mostrar que as coisas não são num plano único, existe uma diversidade 

enorme e essa diversidade tem que ser respeitada perante os alunos.  

Entrevistadora: ─ Sim. Célio a gente vai para as questões das bases teóricas do subprojeto, como é 

muito difícil nesse subprojeto da gente perceber mais essas bases teóricas, os autores que 

fundamentaram o projeto, o porquê dessas escolhas, qual a importância disso, então a questão é:  

Comente e dê exemplos das bases teóricas que fundamentam o seu subprojeto.  

Entrevistado: ─ Bom... 
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Entrevistadora: ─ Conhecimentos e estratégias profissionais docentes necessárias para selecionar 

situações problemáticas. Eu acho que vamos indo item por item.  

Entrevistado: ─ Hum, hum, conhecimentos e estratégias profissionais docentes necessárias para 

solucionar situações problemáticas?  

Entrevistadora: ─ Teve algum fundamento teórico em relação a isso?  

Entrevistado: ─ Teve eu não estou lembrando o nome do autor.  

Entrevistadora: ─ Não precisa.  

Entrevistado: ─ O nome do autor, mas a questão é seguir alguns passos que é fornecido por esse 

autor na questão de trabalhar o contexto, primeiro de se pensar qual que é a problemática que se 

vivencia dentro da percepção dos alunos sobre um conteúdo e a partir dessa problemática trabalhar 

as questões científicas e as relações que estão sendo produzidas na sociedade pra depois propor 

uma situação teórica sobre aquelas questões junto com os alunos, os alunos que vão tem que 

perceber isso, seria como se fosse uma solução de problemas. Não estou lembrando o nome do 

autor agora.  

Entrevistadora: ─ Nas perspectivas CTS?  

Entrevistado: ─ CTS isso, sempre trabalhando com a perspectiva CTS. Por que vamos falar um 

exemplo, tipo formação de chuva ácida. Por que que tem regiões que tem formação de chuva ácida e 

tem regiões que não tem? Discutir isso com os alunos na sala de aula, levantar os problemas e tentar 

fazer com que eles proponham soluções para isso e até mesmo condições de vivenciar a própria 

legislações que tem sobre aquela área, que também seria da questão ambiental, no caso da chuva 

ácida, a gente tem como controlar aquilo só que não se toma medidas para fazer a solução daquele 

problema, mas aí eles que teriam que vivenciar, então teria vários exemplos no caso pra citar dessa 

linha né de pensar isso né, agora. 

Entrevistadora: ─ Está mais localizado dentro de um contexto social? 

Entrevistado: ─ Isso.  

Entrevistadora: ─ Está relacionado a isso.  

Entrevistado: ─ Mas...  

Entrevistadora: ─ Não só o conteúdo, mas aquele conteúdo contextualizando dentro dessa... 

Entrevistado: ─ Isso sempre com contextualização, não precisa ser só na relação social por que 

pode ter problemas que não tenha relação social direta, mas que seja um problema produzido pela 

própria sociedade, no caso da chuva ácida ele pode iguais regiões que não vão afetar a sociedade 

que produziu aquele problema, mas está sendo afetado a todos, tipo seres vivos no caso. Olhando o 

foco do PIBID que está mais relacionado a própria biologia, agora como pensar isso lá na escola foi 

uma dificuldade com os alunos porque os alunos eles conseguiam perceber a pergunta, mas eles não 

conseguiam ver além disso, além da pergunta, eles praticamente querem uma resposta rápida. E isso 
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os próprios alunos PIBIDianos, não os alunos da escola, a gente percebeu isso dentro dos próprios 

alunos aqui. Não tinha esse olhar de CTS e uma dinâmica de pensar isso a longo prazo.  

Entrevistadora: ─ Até por que eles não têm muito essa vivência né.  

Entrevistado: ─ Nem mesmo dentro da formação.  

Entrevistadora: ─ Nem mesmo dentro da formação. 

Entrevistado: ─ Dentro da formação que as disciplinas são  [...].  

Entrevistadora: ─ E aí vocês acham que dentro do PIBID consegue melhorar um pouco essa 

questão, consegue evoluir um pouco? 

Entrevistado: ─ Auxilia muito, auxilia muito os alunos, eu não vou falar 100% dos alunos que tem 

alguns alunos que parece que travam e não sai daquela percepção, eu assim eu percebi dois alunos 

que parece que eles continuavam naquele pensamento ainda da caixinha separadinha que cada 

momento tem que ser o momento, não tem uma relação direta com conteúdo, com objetivo, com o 

que vai se trabalhar com os alunos, na atividade práticas parece que eles querem fazer tudo 

separadinho, momento á momento.  

Entrevistadora: ─ Tradicional?  

Entrevistado: ─ Tradicional, e mesmo que a gente fala não, mas tem que ser feito diferente eles.  

Entrevistadora: ─ Não conseguiam.  

Entrevistado: ─ Ah tem que fazer diferente vamos fazer diferente, mas não consegue sobressair 

disso, mas a gente sabe que sem tem exceções nesse caso eu acho que talvez seja as exceções, 

mas são alunos que não normalmente não se envolve totalmente dentro do projeto eles acabam 

sendo ficar envolvidos com outras questões a mais tipo é do projeto e ainda continuo desenvolvendo 

dois ou três projetos de pesquisa com outro orientador de outra área, isso a gente percebe muito.  

Entrevistadora: ─ Isso atrapalha?  

Entrevistado: ─ Atrapalha, eu percebo que atrapalha muito isso, além de um processo hoje que a 

gente está percebendo da tecnologia que a questão do uso do próprio celular eles querem ter 

respostas rápidas para tudo a gente percebe parece que eles querem buscar informação no próprio 

meio tecnológico.  

Entrevistadora: ─ Não durante as discussões.  

Entrevistado: ─ Vai no texto eles já querem saber que tem o resumo do texto para ver se consegue 

entender o texto mais rápido. Não você tem que ler o texto como todo para você conseguir entender 

ele e tentar tirar uma percepção daquilo, você ler só o resumo não vai adiantar.  

Entrevistadora: ─ Célio e com relação as bases da formação Inicial? Que contribuições o subprojeto 

tem dado? A partir de quais bases teóricas que essa proposta foi feita?  

Entrevistado: ─ Isso é formação inicial do curso?  
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Entrevistadora: ─ É.  

Entrevistado: ─ Do curso?  

Entrevistadora: ─ A formação inicial dos alunos.  

Entrevistado: ─ Dos alunos aqui né?  

Entrevistadora: ─ Hum, hum.  

Entrevistado: ─ Bom aí vai depender muito do professor que está trabalhando as disciplinas.  

Entrevistadora: ─ Não. É sobre o projeto, se tem essa preocupação com a formação inicial?  

Entrevistado: ─ A sim você quer dizer na questão da preparação deles como professor.  

Entrevistadora: ─ Isso.  

Entrevistado: ─ Formação inicial do curso né.  

Entrevistadora: ─ Não, não, não.  

Entrevistado: ─ A formação inicial do aluno.  

Entrevistadora: ─ Específico no subprojeto.  

Entrevistado: ─ Do aluno subprojeto. Eu acho que é direta né a relação. Eu acho que quando a 

gente olha já o princípio do aluno está dentro do projeto e as discussões de que ele vai fazer dentro 

do projeto, são todas a vinculadas a formação Inicial, a formação de professores a discussão de 

metodologias, propostas teóricas que vai ser feitas dentro dos trabalhos que eles vão devolver na 

escola e tendo que está relacionado à ciência e tecnologia e sociedade. Eu acho que ele consegue 

tipo fomentar isso no aluno mostrando o que é necessário não só ter a prática e sim ter o processo da 

formação teórica. Agora para saber se isso vai ter um efeito ou não eu acho que seria interessante a 

gente vê eles formados daqui a 2 a 3 anos trabalhando com professores, que vai ser um professor 

que continua na mesmice do colégio ou se ele vai ser um professor diferenciado, por que agora é 

difícil. 

Entrevistadora: ─ Esses enfoques que foram trabalhados se ele consegue aplicar essas coisas 

depois.? 

Entrevistado: ─ Isso.  

Entrevistadora: ─ Ter essas práticas mais diferenciadas.  

Entrevistado: ─ Sim, por que a gente conhece alguns professores nossos que conseguem trazer 

uma discussão diferente para sala de aula, mas tem alguns que continuam na mesma. Não vinculado 

ao PIBID. Por que isso aí mesmo eu não percebi nenhum professor ainda.  

Entrevistadora: ─ É mais recente né?  

Entrevistado: ─ Eu não tive contato com ex-PIBIDianos formados na área né.  

Entrevistadora: ─ Sim.  
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Entrevistado: ─ A gente percebe a diferença né, em alguns...  

Entrevistadora: ─ E em relação à questão do saber teórico com saber prático como que isso é 

trabalhado dentro do subprojeto? Como que é essa relação?  

Entrevistadora: ─ Isso é justamente a parte que eu não acompanho muito. Como eu falei que eu sou 

um quebra galho. Saber teórico com saber prático? Bom, a questão que a gente faz o aluno tem que 

conhecer a teoria para ir desenvolver o módulo e fazer essa aplicação do módulo na escola. A 

questão que ele realmente sabe o saber teórico aí já é mais difícil da gente perceber, por que a gente 

só vai perceber isso ao longo do tempo se ele realmente vai saber desenvolver vários conteúdos 

olhando aquele saber teórico, por que daí no módulo a gente percebe, mas a gente está orientando. 

Eu, a Julia, o Alex, lendo os planos: - Não aqui você tem que discutir tal coisa. Vamos ampliar essa 

situação dentro do sistema. Daí vai... a gente acaba ajudando ali, a ele ter essa visão. Agora se ele 

vai conseguir fazer isso, é uma boa pergunta! Gerou uma questão, por que daí ele vai... como que ele 

vai acompanhar isso lá na escola? Seria interessante estar olhando o trabalho, a aplicação dele na 

escola, ver quando algum aluno pergunta alguma coisa, que tira ele do preparado, se ele consegue 

trabalhar algo mais relacionado à ciência, tecnologia ou se ele vai se perder totalmente a linha, vai 

responder de uma forma bruta.  

Entrevistadora: ─ Já dá a resposta. 

Entrevistado: ─ Bruta de uma forma bruta ali aquilo já não é tal coisa, nem fazer o aluno pensar. 

Que na verdade o professor ele está ali mais para ajudar o aluno a discutir o conhecimento do que 

propor o conhecimento para o aluno, o aluno tem que saber discutir aquilo. Eu sinceramente não sei 

se todos os alunos vão ter essa percepção. O que eu percebo é que os alunos que estão ali com 

dois, três anos já dentro do PIBID eles conseguem fazer isso, na fala deles quando eles vem 

conversar com a gente, ou quando eles vão apresentar o módulo, a gente percebe que eles 

conseguem ver coisa diferente ali na hora, na explicação: - Ah eu poderia estar fazendo tal coisa.  

Entrevistadora: ─ Isso na escola como é que funciona dentro com esses alunos e eles conseguem?  

Entrevistado: ─ Então como a gente não acompanha na escola, só o supervisor que acompanha na 

escola, a gente não consegue dar retorno.  

Entrevistadora: ─ Mas pela própria forma como ele apresenta.  

Entrevistado: ─ Apresenta. A gente já percebe que ele tem essa vivência já consegue, mas alunos 

que são mais antigos do grupo, por que... 

Entrevistadora: ─ Com tempo, você acha que eles vão conseguindo relacionar mais?  

Entrevistado: ─ Isso. Perceber dentro dessa desse processo de perceber realmente que eles 

precisam fazer isso talvez.  

Entrevistadora: ─ Dentro do enfoque CTS.  

Entrevistado: ─ Enfoque CTS.  
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Entrevistadora: ─ Hum, hum.  

Entrevistado: ─ Eu acho que quanto mais tempo o aluno esteja dentro do processo é melhor, quanto 

mais tempo ele esteja ali envolvido com PIBID.  

Entrevistadora: ─ Ele já tem a visualização melhor de como que vai funcionar e o que ele pode 

fazer?  

Entrevistado: ─ Pode fazer. Isso talvez seja até o problema quando a gente pensa nisso dentro da 

própria escola, por que se você vai para uma escola que tem uma linha teórica bem diferenciada isso 

acaba matando ás vezes o aluno ou até mesmo que a escola... 

Entrevistadora: ─ Que tem uma visão teórica diferenciada.  

Entrevistado: ─ Diferenciada.  

Entrevistadora: ─ Do que é o projeto?  

Entrevistado: ─ Do que é o projeto. Isso. É diferente. Como no Paraná os currículos não estão todos 

voltados, mas na linha Vigotskiana, Marxista, então a gente percebe que talvez não esteja tão 

vinculado esse CTS de uma forma que a gente trabalha dentro da biologia, por que a gente não 

trabalha olhando somente o homem como o perfeito dentro da sociedade e tudo pro homem e dá 

uma impressão que os professores que são mais vinculados essas linhas dentro da escola entende 

que parece que tudo o homem tem que utilizar. 

Entrevistadora: ─ Ah tá. 

Entrevistado: ─ Igual abelha faz mel pro o homem.  

Entrevistadora: ─ Mais utilitarista.  

Entrevistado: ─ Utilitarista do meio, como se o homem fosse o dominador do meio, essa impressão 

eu tenho muito forte inclusive nas coisas que eu discuto muito com pessoal marxista daqui. O 

pensamento deles daqui não é da universidade não é extremamente dessa forma, mas da forma que 

imposta a teoria dentro dos currículos você percebe talvez pelos professores essa ação e isso acaba 

matando um pouquinho o próprio efeito do CTS dentro da escola. Não na área de ciência, da biologia 

muito forte por que o pessoal da ciência e da biologia é bem pluralista metodologicamente falando, 

mas quando você percebe as discussões deles na escola mesmo, o PPP da escola isso fica mais 

visualizado, isso acaba matando talvez um pouco o trabalho dos nossos alunos. O supervisor da 

escola, o supervisor que eu falo não é o supervisor do aluno, mas supervisor pedagógico da escola, 

vai fazer uma proposta diferenciada ele não aceita aquela proposta o aluno já fica decepcionado na 

situação.  

Entrevistadora: ─ E como vocês lidam com a situação do PIBID já aconteceu?  

Entrevistado: ─ Já. Já aconteceu várias vezes. 

Entrevistadora: ─ Isso já aconteceu? 
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Entrevistado: ─ Já aconteceu várias vezes e a gente tenta conversar com o supervisor do aluno que 

está vinculado ao projeto para verificar se consegue deixar desenvolver aquele projeto dentro da 

escola conversando ou mesmo você tem que talvez propor uma outra situação para o aluno para o 

aluno mudar de foco trabalhar outra dinâmica para poder se aceitar, aceita dentro da escola porque a 

gente acaba sendo dependente da escola, depois que a gente que está lá dentro se sair a gente 

perde espaço se sair de uma vez. Então a gente tem que sempre fazer uma mediação para se manter 

dentro do processo. E aí envolve uma outra questão que talvez a universidade não esteja tão próximo 

dos colégios como deveria ser e propor o curso de licenciatura.  

Entrevistadora: ─ Hum, hum.  

Entrevistado: ─ E aí acaba tendo esse distanciamento do processo.  

Entrevistadora: ─ E com o PIBID você acha que isso melhorou um pouco ou você acha que ainda 

está bastante distante?  

Entrevistado: ─ Eu acho que ajudou um pouco, em alguns casos. Em outros colégios até meio que 

afastou a universidade, por que tinha alguns colégios que o pessoal falou assim: - Eu não quero mais 

PIBIDiano aqui, por causa que dá muito trabalho, a gente tem que ficar no controle dos alunos, como 

que os nossos alunos chegassem lá para fazer baderna na escola. Na verdade, não é isso. Aqui é um 

processo bem controlado.  

Entrevistadora: ─ Mas com o PIBID de biologia aconteceu isso?  

Entrevistado: ─ Aconteceu, aconteceu, no colégio, num colégio aconteceu, mas era mais problemas 

com a própria direção da escola. A direção não queria os PIBIDianos com uma ação com o supervisor 

dentro da sala de aula, ou seja, eles queriam o PIBIDiano como professor substituto, como aquele 

aluno... o aluno que vem para quebrar galho.  

Entrevistadora: ─ Para ‘quebra galho’ e não dentro da proposta que tem o PIBID?  

Entrevistado: ─ A proposta de formação.  

Entrevistadora: ─ De formação.  

Entrevistado: ─ De formação.  

Entrevistado: ─ Isso talvez ...  

Entrevistadora: ─ Mas aquela visão que o aluno está ali pra tapar os buracos que surgem.  

Entrevistado: ─ E isso e daí isso acaba também afetando o saber teórico do saber prático, por que o 

aluno vai preparado para fazer uma coisa dentro da escola, que é produzido dentro do projeto, e 

chega na escola é jogado numa sala de aula com trinta e cinco alunos e bom...  

Entrevistadora: ─ Se vira.  

Entrevistado: ─ Se vira e faça o que você puder.  

Entrevistadora: ─ Salve-se quem puder! 
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Entrevistado: ─ Tem alunos que se saíram super bem né! Mas tem alunos que travava né, 

totalmente.  

Entrevistadora: ─ Bem complicado né.  

Entrevistado: ─ Assim... os que conseguiram dar conta são aqueles com mais tempo no curso, que 

estão no quarto, quinto ano, os que estão lá no segundo, primeiro ano, que também já são do PIBID, 

ficaram amarrado na situação.  

Entrevistadora: ─ Então a gente continua complementando: Em relação a construção do saber 

docente, como que se dá isso no projeto?  

Entrevistado: ─ Isso na verdade a gente já posicionou algumas coisas aqui, tipo a questão do 

próprio currículo.  

Entrevistadora: ─ Acaba se relacionando.  

Entrevistado: ─ Da escola acaba se relacionado. O saber... do saber formativo também do aluno, do 

docente, acho que é muito importante. Porque qual que é o foco principal do projeto? É que o aluno 

consiga realmente se ver como docente, fazendo o curso de licenciatura. Aí eu lembro da Ana Maria 

Pessoa de Carvalho, que o aluno de licenciatura deveria ser igual a um aluno de medicina, que já 

tenha  vivência desde o inicio, durante o terceiro, quarto, quinto anos já, dentro do hospital, para ser 

médico, ele tem que ter essa vivência e o projeto trouxe essa formação.  

Entrevistadora: ─ Possibilitou.  

Entrevistado: ─ Possibilitou essa formação, a visualização do que é o currículo, do porquê que tem 

que ter sistematização curricular talvez vivenciar isso na escola, por que o aluno fala assim: - Ah 

porque que eu não posso discutir tal conteúdo no quinto ano e tem que discutir isso no sétimo ano? 

Porque se discutir no quinto ano é um assunto, se o cara trocar de escola o que ele vai fazer da vida 

dele que não vai ter aquele outro conteúdo que ele não viu no quinto ano, então tem que ter uma 

sistematização de conteúdo, mas não que aquele conteúdo tem que ser trabalhado numa linha direta 

e só aquilo, só  discussão ele pode levar para outros âmbitos igual discutir por quê de falar sobre a 

água, falava sobre a chuva que a água vem que é bom para as plantas e as outras questões da água 

da necessidade da água hoje, produção elétrica que hoje praticamente de água, formação de novos 

seres vivos, então está totalmente dependente disso de água potável principalmente, e às vezes só 

fala lá que a água é H2O é que é formada a chuva e é necessário para as plantas da oxigênio para 

gente sobreviver, ou seja, a gente quase não precisa de água. Então Professor tem que ter ciência 

disso, olhando o currículo, olhando a estrutura da escola, para perceber e, eu acho, que o PIBID 

consegue fazer isso devido às discussões que ele vai trazer para Universidade olhar os [...].  

Entrevistadora: ─ A partir do que ele visualiza na escola?  

Entrevistado: ─ Visualiza na escola.  

Entrevistadora: ─ A partir dessa realidade aí né?  
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Entrevistado: ─ Nessa realidade, por que a gente tem professores que são supervisores, que os 

alunos vêm falando muito bem daquele professor e, tem outros, que ele fala: - Nossa o professor 

acabou com a aula dele hoje!   

Entrevistadora: ─ Aquela professora da escola?  

Entrevistado: ─ Da escola isso. Então a discussão vem pro PIBID. Mas porque você acha que ele 

acabou com a aula? O que faltou? O que ele deveria ter trabalhado mais? Então é fazer o aluno 

repensar no que ele está dizendo, que não é só falar que o professor é ruim. Por que esse professor 

é ruim? Está matando a aula no caso. 

Entrevistadora: ─ Mas porque que eles dizem isso está matando? Por causa do enfoque?  

Entrevistado: ─ Normalmente por causa do conteúdo repetitivo que o professor disse, que fica tipo 

seis meses querendo dar o mesmo conteúdo, parece que não sai.... Tem uma professora que ela 

trabalha astronomia na 5ª, na 6ª, 7ª e no 8ª ano, só astronomia, aí eles falam: - Porque que eu tenho 

que ficar só discutindo astronomia em todas as séries? Mas quando você ver isso no currículo, está 

lá, tem que discutir astronomia em todas as séries, só que o enfoque é totalmente diferente. Talvez a 

professora que está na escola, está tentando fazer isso, e eles não estão conseguindo perceber.  

Entrevistadora: ─ Os alunos do PIBID?  

Entrevistado: ─ Os alunos do PIBID. E só se percebe na discussão.  

Entrevistadora: ─ Na reflexão da prática?  

Entrevistado: ─ Da reflexão da prática, isso. Agora o contrário também pode ser verdadeiro, dos 

alunos ver que o professor não está conseguindo passar novos conhecimentos em todas as 

disciplinas, em todas as séries, quer dizer, o 5ª. o 6ª, o 7ª e 8ª anos, agora  6ª, o 7ª , 8ª , 9ª ano, eu 

sempre esqueço os detalhes. Então se o aluno está percebendo isso que ele tenha compreensão que 

ele consiga fazer uma objetividade dessa expressão que ele está dando sobre o professor explique o 

porquê o que o professor poderia fazer diferente, isso pode auxiliar tanto ele tanto os colegas na 

discussão como também o professor porque ele pode dar esse retorno para o professor lá, que tal a 

gente fazer uma atividade assim pro 7ª ano, que tal fazer uma atividade pro 8º ano,  então isso vai se 

ajudar os três espaços, a formação deles, a formação dos colegas dentro da universidade, e a própria 

escola, como professor na escola. Mas na verdade pode discutir muitas coisas, o tipo de saber 

docente né. Quais são os outros saberes docentes tenho o curricular, tem... 

Entrevistadora: ─ O experiencial que a gente já falou bastante.  

Entrevistado: ─ Essa vivência deles compreender o porquê que eles tem que discutir isso, fazer com 

que ele entendam que eles não tenham que chegar tirando conclusões, que eles tem que trazer isso 

e discutir, [...] qual que é o posicionamento do professor também na escola, isso é muito bom por que 

as vezes falam: - Nossa o professor poderia ter feito isso. Mas ele não tem condições de fazer isso 

agora porque ele não tem condições, ah não tem  é espaço, não tem  momentos na escola para fazer 

isso, então como que o professor vai melhorar. 
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Entrevistadora: ─ Hum, hum. 

Entrevistado: ─ Isso é uma das coisas que eu percebo que ali no segundo, terceiro ano do PIBID, 

eles conseguem enxergar. No primeiro ano eles falam: - Nossa o professor não me deu nada hoje na 

sala de aula. Depois que foram perceber que não era bem assim né, por que o professor... 

Entrevistadora: ─ E eles vão se colocando na condição de professor também né, eles vão 

percebendo essas dificuldades.  

Entrevistado: ─ Essas dificuldades. Eu gostaria que isso melhorasse eles na universidade também, 

alguns melhoram, mas não todos depois de tanto tempo no PIBID.  

Entrevistadora: ─ Célio, então vamos para as práticas pedagógicas desenvolvidas, que também a 

gente já falou um pouco dessas práticas aí né, mas vamos ver se retoma mais alguma coisa que 

faltou de repente. Comente sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas no seu subprojeto e sua 

contribuição para a formação inicial de seus alunos?  

Entrevistado: ─ Bom, práticas pedagógicas aí envolvendo tudo né? Você quer saber tipo todo o 

processo do trabalho né?  

Entrevistadora: ─ Todo processo, sim. Já entrando na segunda pergunta junto, qual é que você 

acha que é mais importante para a formação deles, qual que você acha que contribui mais? Tem 

uma? Ou é tudo junto que contribui?  

Entrevistado: ─ Eu acho que tem que ser sempre unificado nessas situações, por que, primeiro que 

eles vêm com a ideia de que o professor está ali só para dar conteúdo na escola, aquela visão que é 

errada que o professor tem que ser conteudista, tudo nas caixinhas bonitinhas chegar o aluno 

responder na prova. Eles conseguem perceber que não é só isso depois que eles começam a 

estudar, mas a prática principal é essa vivência escolar deles, dele ir para escola de acompanhar o 

professora, acompanhar o colégio, que ir no conselho de classe, vivenciar o conselho de classe. 

Então essa vivência dentro da escola eu acho que é o que mais contribui, por que as discussões que 

a gente vai fazer o retorno dele aqui dentro da universidade.  

Entrevistadora: ─ Sempre tem esse retorno né? 

Entrevistado: ─ Tem que ter esse retorno da discussão, às vezes acaba não dando tempo por que é 

uma hora por semana para discutir, então um foco que apareça lá a gente fica quarenta, quarenta e 

cinco minutos discutindo isso. Fora os recados que tem que dar, as pessoas pedirem pra conta e tudo 

mais né, a parte dos relatórios do PIBID que você conhece bem o quê que é...  

Entrevistadora: ─ Sim.  

Entrevistado: ─ Essas discussões elas poderiam ser feitas lá dentro da escola, com o próprio 

supervisor e, com uma equipe pedagógica da escola, para ter também esse olhar diferente dos 

alunos. 

Entrevistadora: ─ Hum, hum. 
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Entrevistado: ─ Isso também poderia estar sendo feito como alguns projetos tem isso, a gente sabe 

que alguns projetos fazem.  

Entrevistadora: ─ Pode ser uma discussão dentro da escola sobre as práticas desenvolvidas lá.  

Entrevistado: ─ Lá.  

Entrevistadora: ─ Não só vim aqui e falar sobre o que é desenvolvimento. 

Entrevistado: ─ Até mesmo por que é a percepção do aluno né. 

Entrevistadora: ─ Mas se bem que aqui também que o professor também está junto né.  

Entrevistado: ─ Sim o supervisor né, lá na escola o retorno pra escola poderia ser diferente.  

Entrevistadora: ─ Para escola como todo, mais amplo não só os participantes do PIBID.  

Entrevistado: ─ Isso, uma abertura maior.  

Entrevistadora: ─ Para eles entenderem talvez o que está acontecendo.  

Entrevistado: ─ Isso, até para ter uma aproximação no projeto, por que às vezes eles se distanciam, 

mas aquele professor é o professor do PIBID ele  está ganhando uma bolsa para fazer aquilo, então 

ele tem que fazer sozinho que na verdade não é essa a ideia do PIBID. A ideia é justamente a fazer, 

auxiliar a formação inicial e uma formação continuada do professor que está dentro da escola, então 

poderia ser talvez esse retorno.  

 Entrevistadora: ─ Mais articulado. 

Entrevistado: ─ Mas eu sei que nesses projetos não são feitos com todos os alunos, mas tem os 

alunos que estão acompanhando naquela escola.  

Entrevistadora: ─ Como assim Célio?  

Entrevistado: ─ Tem cinco vinte alunos dentro do PIBID, tem cinco dentro daquela escola, então só 

aqueles cinco fazem reunião com a equipe pedagógica daquela escola. O que poderia ser com todos 

os alunos participantes do projeto naquela escola tipo.  

Entrevistadora: ─ Independente de eles serem daquela escola ou da outra escola?  

Entrevistado: ─ Ou não. Isso por que a percepção vai ser outra também da vivência escolar, por que 

a situação é diferente, a gente sabe que mudou, o diretor às vezes muda todo o foco da escola, a 

gente percebe isso claramente.  

Entrevistadora: ─ Sim. 

Entrevistado: ─ Então essa prática deles de estarem participando na escola é essencial. Lógico que 

para isso tem que ter recursos né.  

Entrevistadora: ─ Sim.  

Entrevistado: ─ Não podemos esquecer dos recursos financeiros. 

Entrevistadora: ─ Que está... 
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Entrevistado: ─ Que está cada vez mais escasso. Eu vou te falar, aqui, uma bolsa de R$ 400,00 

hoje pra ele, se a gente pensar dele se manter na universidade e ir para escola com aquele dinheiro, 

não dá, a gente sabe que não consegue, ele tem...  

Entrevistadora: ─ E fora que estão cortando.  

Entrevistado: ─ É isso. Ele tem que ter outra fonte. O que normalmente os nossos alunos da biologia 

têm? Fazem estágio no HU, aqueles laboratórios e isso acaba afetando um pouquinho o projeto.  

Entrevistadora: ─ Deles estarem em uma atividade a mais...  

Entrevistado: ─ Isso. E aí, talvez voltando aí daquela questão, a pesquisa ser importante dentro do 

PIBID, para dar esse foco para eles, que também... que o aluno do PIBID pode ser um pesquisador.  

Entrevistadora: ─ Faz uma pesquisa, desenvolver uma pesquisa.  

Entrevistado: ─ Isso. Eles acham que as pesquisas na área de ensino vai ser só pesquisar as linhas 

teóricas do ensino da educação. Não é bem assim a gente pode pesquisar, pode vincular as 

questões de disciplinas específicas ali dentro do PIBID, tentar formular questões juntos com 

professoras das específicas, igual a gente já teve alguns professores fazendo isso com a biologia 

celular, da anatomia, que aconselharam alguns projetos.  

Entrevistadora: ─ Vincular a questão conteúdo e metodologia.  

Entrevistado: ─ Isso.  

Entrevistadora: ─ Aquela exposição didática de início? 

Entrevistado: ─ Isso. E aí eu acho que entra a questão da extensão, por que isso seria um olhar da 

extensão, vincular as disciplinas para se resolver um processo de pesquisa no todo né.  

Entrevistadora: ─ Mais, interdisciplinar.  

Entrevistado: ─ Interdisciplinar.  A gente olha a pesquisa hoje... todo mundo faz uma pesquisa 

definida na sua linha e esquece que isso pode estar vinculado a outras disciplinas. Aí fica no mundo 

das caixinhas. 

Entrevistadora: ─ Sim  

Entrevistado: ─ Não sei se eu respondi a sua... 

Entrevistadora: ─ É isso mesmo Célio. Então quanto às questões dos fundamentos teóricos e 

metodológicos dos subprojetos e os fundamentos teóricos originalmente propostos para o programa 

PIBID.  Então aqui eu linguei esses pressupostos teóricos que são do PIBID. Em relação a isso, a 

esses princípios que vou citar, que são propostos para o PIBID, para cada um eu gostaria que você 

comentasse em relação a cada item, se existiu fundamento teórico no seu subprojeto que subsidiasse 

o desenvolvimento do princípio citado. 

Entrevistado: ─ Ham, ham.  
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Entrevistadora: ─ Vamos ver se até já não foi comentado alguma coisa. A formação dos professores 

deve ter como referência o trabalho na escola e a vivência de casos concretos. Já falou bastante 

sobre isso.  

Entrevistado: ─ É. Já falei bastante... como referência o trabalho na escola e a vivência de casos 

concretos, trabalho de escola.  

Entrevistadora: ─ Foi o que você comentou nessa última aqui.  

Entrevistado: ─ Eu acho que é todo o processo do CTS na verdade, vincula isso, vincula isso.  E 

queira ou não o PIBID exige que tenha que ter relações com o dia-a-dia do aluno, isso o cotidiano do 

aluno, tentar trazer algo que chame atenção dos alunos lá da escola no caso movimento do processo 

isso aí já está,  

Entrevistadora: ─ É Já, já falamos o bastante. A formação de professores realizados com 

combinação conhecimentos teóricos e metodológicos dos professores da instituição de ensino 

superior e o conhecimento prático vivenciados pelos professores nas escolas públicas.  

Entrevistado: ─ Isso é feito muito por que a gente, toda semana, tem uma reunião com os 

professores da universidade que participam. Temos hoje mais três professores vinculados com grupo, 

então somos de cinco professores da universidade e três supervisores.  

Entrevistadora: ─ Da escola?  

Entrevistado: ─ Quatro professores da escola né, três hoje, nós estamos com três. E a discussão... 

ela sempre ocorre nos dois méritos. Olhar o princípio do que está tentando se discutir e verificar o que 

o professor pode auxiliar nisso e graças a escolha dos professores, a gente tem se dado bem na 

discussão disso.  

Entrevistadora: ─ Dos professores?  

Entrevistado: ─ Dos professores da escola dentro da universidade eles trazem experiências, 

colocam vivências concretas deles: - Olha lá isso aqui é interessante, isso aqui pode funcionar. Um 

processo que a gente está pensando dentro da escola, até pode funcionar por que [...] disso dentro 

da escola já consegue ver o que está querendo se desenvolver dentro da escola. Por que muita 

gente... a gente que está um pouco mais distante não percebe. Igual eu, sou um cara muito contra 

fazer... fazer maquete. Eu sou um cara que detesto maquete, então eu sou... e no caso o a 

professora falou: - Não, mas é interessante que eles façam maquete, para verificar que isso vai 

ocorrer realmente na natureza. Por que foi desenvolvido um processo de contaminação de solo com 

maquete, e eu falei: - Mais maquete! Mas tem tanta coisa que a gente também pode desenvolver! – 

Não. Maquete a gente deixa lá na escola, vai usar na semana de ciência da escola, então os pais vão 

ver que os alunos estão conseguindo entender o assunto e se cria um respeito dentro disso. Mesmo 

sendo contra maquete, que lógico, tem outras coisas que você pode trabalhar para mostrar a questão 

de poluição do solo, tipo a filtragem de substâncias, você pode ter um filtro e colocar lá que o filtro, 

que a terra, tem aquelas substâncias, o filtro pequeno, você vai perceber isso de forma clara, botando 

uma substância, uma água bem suja e verificar que a água saia bem clarinha do outro lado, só 
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permeando o solo, aí já percebe que aqueles resíduos já ficaram lá no solo, então tem outras formas, 

mas os professores falaram que era necessário ter maquete.  

Entrevistadora: ─ Traz a visão deles pra entender.  

Entrevistado: ─ Deles dentro do processo né.  

Entrevistadora: ─ E ao mesmo tempo eles também percebem a importância das pesquisas que são 

desenvolvidas aqui, que eles conseguem ver, as vezes, que dá para fazer até isso também.  

Entrevistado: ─ Até naquela cobrança que ele sempre fala ‘a porque isso nunca chega na escola, é 

uma cobrança que muitos fazem.  

Entrevistadora: ─ Principalmente a pespectiva CTS né, que é bem...  

Entrevistado: ─ É bem trabalhada nas universidades e pouco posicionados na sociedade, tipo na 

escola.  

Entrevistadora: ─ Parte da aplicação mesmo. Como fazer isso dentro daquela proposta, daquele 

enfoque, é possível mesmo que se desenvolva? Acho que consegue perceber que dá para fazer.  

Entrevistado: ─ Isso. Aqui em xxxx teve até uma escola que fez aquecimento solar de água com 

garrafas pet e resto de cano, emendando cano e o pessoal viu que aquilo dava certo, então tem 

algumas casas que foram construídas, de pais que utilizaram aquilo da escola, eu posso usar por que 

que não. Fizeram a casa e fizeram em cima da casa uma construção com garrafa PET, negócio foi 

barato, você ajuda a sociedade economizar, economiza energia na casa e que poucos às vezes 

temos que desenvolver. É lógico que os pais que fizeram isso foram os pais que eram pedreiros, que 

eram eletricistas,  

Entrevistadora: ─ Para desenvolver aquilo certinho para funcionar tem que ter uma técnica.  

Entrevistado: ─ Tem que ter técnica. Se bem que na internet tem tudo né.  

Entrevistadora: ─ A formação dos professores atenta as múltiplas facetas do cotidiano da escola e a 

investigação e a pesquisa que leva a resolução das situações inovação na educação. 

Entrevistado: ─ Nas questões das múltiplas facetas, [...] eu acho que a gente peca em alguns 

pontos, no caso, principalmente, no tratamento de pessoas com problemas. Crianças que tem tipo 

aquela... a síndrome de... eu esqueço e nome...  

Entrevistadora: ─ As crianças especiais?  

Entrevistado: ─ Especiais da sala, as crianças especiais. Isso é uma coisa que a gente às vezes 

esquece de focar dentro dos projetos, as diferenças de formação também da escola, igual uma escola 

de campo, uma escola urbana. 

Entrevistadora: ─ Hum, hum. 
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Entrevistado: ─ É alguma coisa que também acaba sendo... por que a gente não sabe aonde esse 

aluno vai trabalhar depois e isso eu percebo que isso é uma coisa que a gente não consegue atentar 

todas as facetas, as múltiplas facetas tem até outras questões. 

Entrevistadora: ─ Eu acho que até não conseguiria também né. 

Entrevistado: ─ É não conseguiria.  

Entrevistadora: ─ Todas, a englobar tudo.  

Entrevistado: ─ Mas pelo menos posicionar uma e mostrar que existe problemas. Só a gente 

mostrar que tem diferença da rural com a urbana, a gente já verifica que eles vão se atentar a isso. 

Aqui é uma escola rural, isso aqui é mais urbana, que a gente já vivenciou isso no universidade sem 

fronteiras, no estado do Paraná, que foi desenvolvido. Talvez naquele olhar que eu tinha, do sem 

fronteiras, vinculadas ao PIBID, fosse talvez um pouco mais formativo ao aluno nessas questões das 

múltiplas facetas na escola.  

Entrevistadora: ─ Ela variava bastante não.  

Entrevistado: ─ E isso e eles percebiam e isso até tanto que eles mudavam  

Entrevistadora: ─ Eles traziam,  

Entrevistado: ─ E até mudava às vezes de programação de uma escola para outra.  

Entrevistadora: ─ Sim. 

Entrevistado: ─ Só porque eu já conhecia que os alunos eram diferentes lá da escola rural com da 

escola Urbana. Na questão.  

Entrevistadora: ─ [...] e a pesquisa que leva a resolução das situações, seria mais a pesquisa da 

prática. 

Entrevistado: ─ Da prática. Na verdade o retorno desse aluno. Ele colocando no papel realmente o 

que ele está vivenciando para ele perceber que tem coisas que ele precisa repensar, que ele pode 

melhorar na sociedade, melhorar na escola, melhorar na formação dele.  

Entrevistadora: ─ Na forma como ele atua.  

Entrevistado: ─ Isso, repensar a formação dele né, que é formação é o que eu falo na minha 

disciplina de metodologia: - Eu estou aqui para formar professor? Não. Eu estou aqui para falar para 

vocês que tem diversos caminhos, vocês têm que escolher um. Você tem que se encontrar como 

professor e o quê que eu vou fazer é você repensar as práticas de vocês. Eu tenho dois alunos que 

estão se formando este ano, que são extremamente tradicionais, juram que vão ser tradicionais e não 

vão mudar e mesmo que dentro das atividades que eu desenvolvi dentro da disciplina mostrou pra 

eles que as atividades que saiam do tradicional tinha maior aproveitamento dentro da turma deles, 

por que eu fiz um processo de avaliação com eles colocando vários pontos pra cada aluno avaliar o 

grupo que estava trabalhando aquela atividade, aí teve atividade de problematização, estudo de caso, 

saída de campo a gente fez várias atividades e eles deram nota para quantidade de conteúdo que 
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eles trabalharam, a quantidade de efeito que isso teve pra eles, como os professores interagiram com 

os alunos; aproximação disso com os alunos mesmo, que eram colegas de turma e o tradicional 

mesmo, que ficou assim, empatada com um dos menos votados. Foi o último, foi o que tirou menos 

nota entre eles... aí assim, isso mostrava que as outras atividades chamavam mais atenção deles, 

não que isso teve melhor aproveitamento mas que foi... 

Entrevistadora: ─ Mobilizava mais. 

Entrevistado: ─ Isso, que levava eles a pensar e até questão de problematização eu falei pra eles 

que não poderia ser um dia só a atividade teria que ser durante um processo então pelo menos duas, 

três semanas para eles irem trabalhando isso com alunos  então cada semana eles trabalhavam vinte 

minutos com aquela turma em cima de experimentação da experimentação que eles estavam 

fazendo. Eles falaram “nossa!”, eles conseguiram ver o quer que era uma experimentação para sala 

de aula então acho que essa também é uma questão que a gente poderia tentar propor dentro do 

próprio PIBID deles desenvolverem algo ao longo prazo só que acontece um problema dos alunos as 

vezes chegar dois, três meses está desenvolvendo o projeto lá na escola e já pedir pra sair do PIBID 

por que conseguiu uma bolsa de pesquisa. Isso aconteceu muito ano passado, ano retrasado teve 

troca assim que as bolsas começaram a aparecer, da Fundação Araucária, PIBIC. 

Entrevistadora: ─ E eles consideram que tem status menor nas bolsas do PIBID por que eles 

consideram... 

Entrevistado: ─ Eles estão fazendo universidade pensando no mestrado e quando olha as 

pontuações o aluno que é bolsista do PIBIC tem pontuação. A do PIBID não aparece, então aí no 

caso... 

Entrevistadora: ─ Isso aí é uma coisa que ainda não foi repensada dentro da própria universidade, 

dentro das próprias seleções. 

Entrevistado: ─ Das pós-graduações, ou seja, isso não causou efeito lá na pós-graduação. 

Entrevistadora: ─ Será que mesmo nas pós-graduações em ensino de ciências? 

Entrevistado: ─ Essa é uma boa pergunta, é uma boa pesquisa, talvez... 

Entrevistadora: ─ Porque é uma coisa que deva começar a valorizar pelo menos nesse tipo de... 

Entrevistado: ─ Talvez uma monografia talvez.  

Entrevistadora: ─ Interessante. 

Entrevistado: ─ É uma ideia. 

Entrevistadora: ─ Interessante escrever mais uma porque isso acaba induzido né. 

Entrevistado: ─ Até esse ano eu verifiquei que teve alunos que saíram do projeto pra entrar no 

projeto de pesquisa, por que o projeto de pesquisa contava ponto e o projeto do PIBID não vai contar 

ponto. 

Entrevistadora: ─ Na seleção de mestrado. 
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Entrevistado: ─ Na seleção de mestrado que ele vai fazer então é um problema. 

Entrevistadora: ─ O aluno que vai continuar nessa linha de formação de seguir uma carreira 

acadêmica, de seguir um mestrado, agora, talvez, um aluno que pensa, de fato, em continuar sendo 

professor talvez ele ficasse no PIBID. 

Entrevistadora: ─ E você acha que o PIBID contribui para que eles tenham essa visão, de modificar 

essa visão deles para ser professor, de querer ser professor? Você acha que isso tem uma influência 

ou não? Você acha que isso depende de outros fatores como o status social, a própria questão da 

valorização da carreira docente? 

Entrevistado: ─ Eu acho que todas as coisas têm o mesmo peso aí, mas lógico que a valorização 

profissional ela acaba... 

Entrevistadora: ─ Pesando. 

Entrevistado: ─ Pesando. Não devido a valorização financeira, mas a questão principalmente do 

trabalho que é ser professor isso está sendo muito discutido inclusive pelos alunos, a gente percebe 

isso fala assim “será que realmente eu vou querer ser professor, com todas as problemáticas que 

está tendo da escola olhando o professor? ” Até pelo próprio discurso que os professores têm dentro 

da escola que acaba afetando psicologicamente os alunos, e você vai querer ser professor ainda? 

Entrevistadora: ─ O que está fazendo aqui? 

Entrevistado: ─ O que está fazendo aí? Por que financeiramente a gente pode falar que o salário, 

pelo menos no estado do Paraná, não é tão ruim o salário do professor dentro da escola, lógico que 

deveria ser muito melhor, mas comparado com alguns outros estados a gente sabe que é um salário 

bom ali com cinco, seis anos de carreira tem um salário interessante pensando muitas outras 

carreiras que está tendo por aí. Agora na questão dele continuar sendo professor a gente sabe que 

tem alunos que entram no PIBID já falando assim eu vou fazer o PIBID porque eu quero ser 

professor, e esse realmente continuam com essa ideia querendo ser professor pelo menos eu não vi 

nenhum falando assim. Ma tem aqueles que já entram falando assim eu vou entrar porque o projeto 

estou interessado a desenvolver dentro da universidade pra conhecer a formação, pra conhecer o 

quer que é o PIBID e principalmente pela bolsa pois queira ou não o chamariz ali do projeto é a bolsa.  

Entrevistadora: ─ Sim. 

Entrevistado: ─ Agora que efeito a longo prazo isso vai ter é uma pergunta eu acho que deve causar 

um efeito na sociedade na questão de formação de escolas, repensar as escolas, a dinâmica mais 

isso é a longo prazo mesmo. 

Entrevistadora: ─ Longo prazo. 

Entrevistado: ─ A longo prazo porque pra renovar uma cultura dentro da escola é difícil, não só 

cultura de renovar os professores porque para renovar essa cultura a gente vai ter que pensar que 

aqueles professores que estão lá na escola aposentem e entre novos professores, por que se não a 
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gente é dominado dentro da escola a gente sabe disso entra dentro da escola e acaba sendo índio 

dos mais velhos então índio dos mais velho, então a gente é vencido dentro do processo. 

Entrevistadora: ─ Pelos ideais. 

Entrevistado: ─ Isso e eu percebi numa escola que eu fiz supervisão ano passado e este ano que 

com a renovação ali de uns 30, 40% dos professores daquela escola já deu uma diferença muito 

grande é alunos que estão interessados em estudar que estão indo atrás de Enem, estão buscando 

curso no exterior. 

Entrevistadora: ─ Pros alunos da escola... 

Entrevistado: ─ Da escola... 

Entrevistadora: ─ Eu acho que eles, por que isso acontece? 

Entrevistado: ─ Talvez por causa da própria dinâmica do professor ele entrar na sala de aula 

realmente querendo trabalhar com os alunos de uma forma diferente talvez. 

Entrevistadora: ─ Dos professores alunos. 

Entrevistado: ─ Dos professores novos, renovação mesmo tipo os professores se aposentaram e 

entraram professores contratados novos e junto com os PIBIDianos a gente eu até discuti isso vocês 

percebem que essa escola é um pouco diferente daquela outra que vocês estavam visitando porque 

lá maioria é mais antigo com 15, 17 anos dentro daquela escola, a gente percebe que os alunos 

estão meio desestimulados parece e a escola é o mesmo parâmetro social, não tem muita diferença 

socialmente falando inclusive dessa escola que teve renovação alunos vem até de longe para aquela 

escola porque é uma escola que acaba sendo... 

Entrevistadora: ─ Considerada. 

Entrevistado: ─ Tendo vagas mesmo para esses alunos por causa daquele geo referenciamento do 

estado, eles têm vaga ali e é mais perto da casa dele teoricamente mais perto então eles acabam 

vindo pra essa escola eles têm aluno que anda dois quilometro pra chegar na escola, e eu percebi 

assim nossa alunos perguntando realmente pro professor fazendo questionamento. 

Entrevistadora: ─ Interessante. 

Entrevistado: ─ Interessados dentro da escola e eu percebi que a professora era uma professora 

que estava ali a três, quatro anos então diferente. 

Entrevistadora: ─ Com mais pique talvez. 

Entrevistado: ─ Pique e discutia assuntos pra além daquela questão do você é um aluno problema, 

isso eu percebia claramente que ela tentava propor vem pra sala de aula ter um futuro pode 

conseguir algo na vida estudando e trabalhando meio período mesmo que os alunos lá maioria 

trabalha. 

Entrevistadora: ─ Trabalha. 
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Entrevistado: ─ Eles iam de manhã na escola e a tarde pro Menor Aprendiz, aí não sei se esse 

efeito do menor aprendiz está dentro da escola e buscando esses alunos aí um efeito é uma boa 

pergunta. 

Entrevistadora: ─ É outra, surgiu umas duas ou três monografias. 

Entrevistado: ─ Três perguntas já. 

Entrevistadora: ─ Em relação a formação de professores realizada com dialogo e trabalho coletivo 

realçando a responsabilidade social da profissão é outro princípio do PIBID a formação de 

professores realizada com diálogos e trabalho coletivo, realçando a responsabilidade social da 

profissão. 

Entrevistado: ─ Bom está ali como proposta de objetivo. 

Entrevistadora: ─ Do PIBID né. 

Entrevistado: ─ Agora o social da profissão está meio complicado, ultimamente falar mas pensando 

que o PIBID vai auxiliar essa discussão com professores aqui dentro da universidade olhando as 

questões teóricas até mesmo os levantamentos problemáticos dentro da escola por que a gente não 

trabalha só coisas positivas, tem de trabalhar também as coisas negativas principalmente a questão 

da violência escolar, a violência escolar que sobressai a questão de bater no professor as vezes tem 

outra violências que piores do que bater no professor a gente percebe aí professores no estado do 

Paraná mesmo tem 27% dos professores afastados por motivos de saúde quando você pensa 27% 

dos funcionários afastados por motivos de saúde existe algum problema dentro da profissão. 

Entrevistadora: ─ Uhum. 

Entrevistado: ─ Trazendo isso e olhando assim será que esses alunos nosso vão conseguir propor 

mudanças lá pra conseguir sair dessa questão. 

Entrevistadora: ─ Que as vezes é bem maior. 

Entrevistado: ─ Bem maior, afeta questão econômica, questão política, questão cultural do Brasil em 

relação ao professor na verdade professor no Brasil como é instituição. 

Entrevistadora: ─ Vocacional. 

Entrevistado: ─ Para o aluno ter o que fazer e a indicação de alguém que saiba fazer alguma coisa 

com as crianças na visão do [...] a gente meio que continua com isso principalmente com essas 

mudanças que estão ocorrendo na política que estão querendo qualquer um vai poder dar aula. 

Entrevistadora: ─ Notório saber. 

Entrevistado: ─ Notório saber né, notório saber. Eu falo que até pode ser que tenha notório saber vai 

ter de fazer pelo menos um doutorado de docência para provar isso, será que ele vai conseguir. 

Então esse diálogo ele vai ocorre com coisas positivas e coisas negativas no coletivo, agora essa 

responsabilidade do professor. 

Entrevistadora: ─ É isso Célio, ótimo.  
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APÊNDICE C - UNIDADES DE REGISTRO DAS AÇÕES PROPOSTAS NOS 
SUBPROJETOS PIBID ANALISADOS. 

 

Unidade  Fragmento do subprojeto Subcategoria 

Sp1- 01 Conhecimento da estrutura e funcionamento da escola: inicialmente os alunos 

bolsistas serão orientados em relação à postura ética que deverão adotar quando em 

contato direto com as escolas. A partir deste momento, realizarão um diagnóstico inicial 

da escola, buscando compreendê-la do ponto de vista de seus atores, com o 

conhecimento da estruturação pedagógica das mesmas, como é feita a administração 

escolar, a organização do calendário, a organização dos horários das aulas, o processo 

de seleção dos professores, além de conhecer o regimento escolar, a proposta 

pedagógica e a matriz curricular da escola, sua infraestrutura e o sistema de avaliação 

adotado, bem como, os aspectos socioeconômicos da clientela escolar. Os dados 

coletados fornecerão subsídios para posterior reflexão entre bolsistas, supervisores e 

coordenares do subprojeto acerca do diagnóstico; 

C2.2 

C4.1 

Sp1- 02 Desenvolvimento de aulas de reforço escolar: as aulas de reforço escolar acontecerão 

nas escolas conveniadas, no contra turno escolar e em horários pré-determinados. 

Durante estas aulas, os bolsistas discutirão com os alunos os assuntos abordados em 

sala de aula durante as aulas de Biologia e/ou Ciências, podendo assim, através de 

atividades diversificadas ajudar os alunos nas dificuldades de aprendizagem 

apresentadas; 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

Sp1- 03 Produção de materiais e recursos de ensino: a partir de conversas com os professores 

de Biologia/Ciências e dos conteúdos ministrados, os alunos bolsistas produzirão 

materiais e recursos para serem utilizados nas aulas de Ciências e Biologia. Os bolsistas 

poderão preparar: jogos didáticos, maquetes, apostilas com aulas práticas e/ou 

demonstrativas, coleções animais e vegetais, modelos didáticos, entre outros. 

C1.2 

C4.1 

C4.3 

Sp1- 04 Desenvolvimento de projetos disciplinares de intervenção: os projetos disciplinares de 

intervenção, ocorrerão através da abordagem de temas atuais de Biologia e Ciências, 

como por exemplo, educação ambiental, AIDS, gravidez na adolescência, drogas, entre 

outros. 

C4.3 

C4.1 

C4.2 

 

Sp1- 05 Revitalização do laboratório de Ciências e Biologia, reparação e construção de 

materiais didáticos e execução de aulas práticas: os alunos bolsistas farão a 

revitalização do laboratório de Ciências e Biologia, fazendo o resgate do acervo, 

reparando, se necessário, o material existente e produzindo materiais que irão auxiliar os 

C3.1 

C4.1 
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professores nas aulas. Além disso, farão a preparação de aulas práticas e darão apoio 

aos professores nessas atividades; 

C4.3 

 

Sp1- 06 Reuniões do grupo de estudos: reuniões dos bolsistas, supervisores e coordenadores, 

com vistas ao estudo do conteúdo do portal do professor (Dia a dia Educação – 

SEED/PR) e mapeamento das produções depositadas neste ambiente, nas áreas de 

Ciências e Biologia; 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

Sp1- 07 Elaboração de relatórios e participação em reuniões: será solicitada a elaboração de 

relatórios e a participação dos bolsistas em mesas de discussão e reuniões, a fim de que 

estes percebam a importância de avaliar o projeto de maneira contínua, o que possibilitará 

a detecção de falhas, dificuldades e correções/alterações que precisam ser realizadas para 

que o resultado final seja alcançado com êxito; 

C4.1 

Sp1- 08 Participação e divulgação do conhecimento adquirido durante o PIBIDS em Eventos 

Científicos: A partir da experiência vivenciada e dos dados levantados na escola, os 

alunos serão incentivados a elaborar artigos acadêmicos nas áreas do subprojeto, os quais 

serão apresentados em Eventos Científicos promovidos no âmbito do xxxx e em outras 

Instituições. 

C4.1 

C4.5 

Sp1- 09 Participação dos bolsistas, supervisores e coordenadores de área nas ações 

previstas no projeto institucional do PIBID no IFPR: É indispensável a participação de 

todos os envolvidos no subprojeto do PIBID nas atividades previstas no projeto 

institucional, para que haja partilha, troca de experiências e fortalecimento das ações 

desenvolvidas. 

C4.1 

C4.5 

Sp2- 01 Formação pedagógica: Capacitar os PIBIDianos com um curso de formação pedagógica, 

ministrado por um professor supervisor, capacitado pelo Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), o qual trabalhará assuntos como: Gestão escolar; Diretrizes 

Curriculares; Filosofia da Ciência; Gênero e Diversidade Sexual. Neste, serão destacados 

os pontos principais abordados nas Diretrizes Curriculares Estaduais, preparando, 

pedagogicamente, os futuros educadores de forma mais pontual e direcionada à educação 

básica. 

C4.1 

Sp2- 02 Incentivo à participação em eventos técnico-científicos: Desenvolver projetos para 

fortalecer e/ ou iniciar as escolas para a participação em olimpíadas do conhecimento 

(ciências, astronomia e biologia); semana da ciência e tecnologia (ExpoUT) e feiras de 

ciências. Neste sentido capacitá-los para organizar, desenvolver e executar atividades 

relacionadas ao evento, desenvolvendo e fortalecendo o espírito de trabalho em equipe.  

C4.1 

C4.5 

Sp2- 03 Cine Ciências: Selecionar, assistir, estudar e discutir filmes numa abordagem científica e 

sociocultural para a exibição em sessões específicas com alunos do ensino Fundamental e 

C4.1 

C4.3 
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Médio. A partir da análise e discussão prévia dos bolsistas PIBID e supervisores será 

elaborado um roteiro de ideias para balizar a discussão com os alunos da escola. Tal 

atividade possibilitará o desenvolvimento cultural associado a diferentes estratégias de 

ensino. 

Sp2- 04 Ciências e Cultura: Explorar/trabalhar conteúdos do currículo escolar com alunos das 

escolas parceiras por meio de peças teatrais numa abordagem relacionada ao ensino de 

ciências e biologia, bem como realizar uma visita a um museu científico. A visita será 

realizada pelos bolsistas PIBID, supervisores e coordenadores ao Museu de Ciência e 

Tecnologia da PUC-RS, propiciando o desenvolvimento cultural e exploração de diferentes 

recursos de aprendizagem. 

C4.1 

C4.2 

Sp2- 05 Organização e produção de palestras: Selecionar conteúdos referentes aos temas 

transdisciplinares do currículo escolar e organizar palestras para serem desenvolvidas no 

contra turno. Os temas serão selecionados pelo grupo de trabalho, de acordo com a série 

em que será trabalhada e demanda da escola. O objetivo da atividade é capacitá-los ao 

estudo de temas transdisciplinares, pesquisa e produção de material didático. 

C4.1 

C4.2 

Sp2- 06 Oficinas de informação e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis: 

Capacitar alunos do PIBID para o desenvolvimento de oficinas de informação e prevenção 

de doenças sexualmente transmissíveis para alunos do ensino médio em parceria com 

professores especialistas no assunto e a secretaria de saúde municipal. Tal atividade 

contribuíra para trabalhar o assunto e os problemas vivenciados no ambiente escolar bem 

como, o desenvolvimento de práticas inovadoras para a resolução de problemas. 

C4.1 

C4.2 

Sp2- 07 Orientação profissional: Os PIBIDianos promoverão palestras e discussões para os 

alunos do ensino médio, em especial alunos do 2º e 3º ano, com a participação de 

profissionais de diversas áreas, atuando nos temas profissão e emprego, nas áreas 

(Ensino, Meio Ambiente, Exatas, Saúde, Humanas, etc.). Após as explanações serão 

abertos momentos de questionamento e discussão. O objetivo é capacitar os PIBIDianos 

para o papel como futuros orientadores dos alunos na escolha da profissão dos alunos. 

C4.1 

C4.2 

Sp2- 08 Aprendizagem e mídias: Incentivar a criação e manutenção das tecnologias populares de 

comunicação (blogs e redes sociais) para a formação de grupos de discussão, 

compartilhamento de materiais, agendamento de atividades e divulgação das atividades. O 

objetivo é utilizar como ferramenta alternativa e complementar dos processos de 

aprendizagem, bem como proporcionar maior interação entre os alunos da educação 

básica e os PIBIDianos. 

C4.1 

C4.3 

Sp2- 09 Gêneros acadêmicos: o desenvolvimento de capacidades necessárias para produção 

de textos na universidade: Capacitar os participantes do PIBID para elaborar/produzir 

textos acadêmicos com a finalidade de contribuir com a formação docente e com os 

trabalhos a serem desenvolvidos nas escolas. Assim, pretende-se desenvolver nos 

C4.1 

C4.5 
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participantes as capacidades de linguagem necessárias para a produção de textos 

acadêmicos contribuindo para a disseminação do conhecimento científico. 

Sp2- 10 Curso de Redação Científica: Os coordenadores do projeto ofertarão aos bolsistas PIBID 

e supervisores um curso de redação científica, no qual serão abordados os princípios da 

Metodologia Científica para a elaboração de projetos de pesquisa, artigos, resumos ou 

trabalhos de conclusão de curso. Assim, pretende-se despertar no aluno, desde o começo 

do PIBID, o interesse pela pesquisa relacionada ao ensino além de instigar a elaboração de 

trabalhos científicos voltados ao mesmo. 

C4.1 

C4.5 

Sp2- 11 Participação em Eventos Científicos: Incentivar os PIBIDianos a participarem de eventos 

como o Seminário de Extensão e Inovação (SEI) e o Seminário Estadual do PIBID, bem 

como eventos correlacionados ao ensino, pesquisa e extensão. O objetivo é estimular a 

publicação de resumos e o compartilhamento de conhecimento para a formação 

continuada. 

C4.1 

C4.5 

Sp2- 12 Produção e publicação de Trabalhos Científicos: Elaborar trabalhos científicos pautados 

nas atividades desenvolvidas pelos bolsistas, supervisores e coordenadores do subprojeto 

BIOLOGIA, para a publicação em Revistas Científicas e Livros.   

C4.1 

C4.5 

Sp2- 13 Formação de professores de Biologia: Promover discussões e reflexões sobre as 

necessidades formativas da prática docente com os alunos do PIBID; Investigar as 

concepções de ciências na formação de professores; prover alunos em formação inicial de 

conhecimentos conceituais, atitudinais e procedimentais, com o intuito de contribuir na 

formação global do futuro professor de Biologia.   

C4.1 

C4.2 

Sp2- 14 Oficina de Biologia – Feira do Conhecimento: Capacitar os PIBIDianos para que estes 

possam colaborar desenvolver e apresentar aos alunos do ensino médio, “Mostras do 

conhecimento” na área de Ciências Biológicas, junto a escolas públicas parceiras do PIBID 

ou não. O intuito é a divulgação do conhecimento e áreas de estudo das Ciências 

Biológicas na educação básica. 

C4.1 

C4.2 

Sp2- 15 Reconhecimento e funcionamento da infraestrutura escolar: Reconhecer toda a 

estrutura administrativa e pedagógica da escola. Os bolsistas irão participar da organização 

do ano letivo, como a construção do calendário escolar, organização e distribuição das 

aulas, estudo do regimento escolar e proposta pedagógica da escola, participação em 

reuniões de pais e professores, conselhos de classe entre outros. O objetivo é familiariza-

los ao funcionamento e à dinâmica escolar como um todo.   

C4.1 

Sp2- 16 Prática de ensino: Os alunos participarão de aulas teóricas e práticas dos professores 

supervisores e professores de Ciências e Biologia das escolas parceiras com a finalidade 

de conhecer a rotina de trabalho do professor supervisor e professores da área. Em um 

segundo momento deverão propor, organizar e auxiliar na execução de atividades 

C3.1 

C4.1 
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teórico/práticas. A atividade visa à capacitação para o planejamento e desenvolvimento de 

aulas de Ciências e Biologia. 

Sp2- 17 Ciência Experimental: Os PIBIDianos organizarão e auxiliarão na execução de aulas 

práticas de Ciências e Biologia, bem como em atividades externas à escola, como visitas a 

parques e trilhas ecológicas, visitas a empresas; desenvolvimento de hortas caseiras, etc. 

O objetivo é a exploração e o desenvolvimento de experiências em diversos ambientes, 

aplicando e tornando o conhecimento de Ciências e Biologia mais atrativo e interativo. 

C3.1 

C4.1 

C4.3 

Sp2- 18 Educação Ambiental: Capacitar os PIBIDianos para que os mesmos possam contribuir no 

ambiente escolar com atividades de cunho ambiental, como a redução de resíduos e com o 

destino adequado ao lixo reciclável e orgânico. Propor atividades para a mudança de 

atitudes e hábitos diários que visem a preservação ambiental. Estas atividades terão metas 

a serem seguidas pelas escolas parceiras, na qual os PIBIDianos estarão diretamente 

relacionados à execução. 

C4.1 

C4.2 

Sp2- 19 Bioquímica em foco: Serão realizadas oficinas com os PIBIDianos para a elaboração e 

execução de práticas, sobre conteúdos de Bioquímica, como: produção de biodiesel, 

produção de sabão com óleo de fritura, detecção de proteínas em alimentos, ação de 

proteases (bromelina e papaína) na degradação de colágeno, entre outras. A referida 

atividade visa à aplicação dos conhecimentos de bioquímica no cotidiano escolar, 

facilitando a aprendizagem e despertando a consciência de preservação ambiental. 

C3.1 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

Sp2- 20 Espécies arbóreas do pátio escolar como recurso didático: Explorar com os 

PIBIDianos conteúdos formais voltados ao ensino de Botânica, em atividades práticas, 

dinâmicas, interativas e motivadoras. Espécies do pátio escolar serão catalogadas pelos 

PIBIDianos e aulas práticas referentes aos aspectos morfológicos/ adaptativos e ecológicos 

dos vegetais serão realizadas.  O objetivo é  explorar o ambiente escolar como recurso 

alternativo e/ou complementar de aprendizagem. 

C3.1 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

Sp2- 21 Jardim Sensorial: Os PIBIDianos em conjunto com alunos das escolas, sob orientação de 

professores da área, criarão um minijardim sensorial nas escolas parceiras do projeto 

PIBID, utilizando plantas aromáticas e medicinais empregadas no cotidiano dos alunos e 

comunidade. Além das atividades diretamente relacionadas à Botânica serão trabalhados 

os conteúdos de estimulação e percepção sensorial. A atividade visa desenvolvimento de 

recursos de aprendizagem no ambiente escolar. 

C4.1 

C4.3 

Sp2- 22 Monitoria de ensino: Serão realizados atendimentos individuais, ou a pequenos grupos de 

alunos, para o auxílio na realização de trabalhos escolares, sanar dúvidas sobre conteúdos 

trabalhados em sala de aula e reforço de estudo. As atividades serão elaboradas 

juntamente com o professor da disciplina, o supervisor e equipe pedagógica da escola. O 

intuito é capacitar os PIBIDianos para a detecção e desenvolvimento de formas alternativas 

C4.1 

C4.2 

C4.3 
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de ensino para alunos com dificuldades de aprendizagem. 

Sp2- 23 Reuniões quinzenais para gestão do subprojeto BIOLOGIA: Serão realizadas reuniões 

quinzenais com todos os PIBIDianos e reuniões mensais com todos os participantes do 

subprojeto BIOLOGIA. Nestes encontros serão avaliadas, discutidas a implementação e os 

resultados das atividades, além das dificuldades encontradas e possíveis 

encaminhamentos. A atividade visa a constante avaliação e regulação das atividades 

desenvolvidas nas escolas. 

C4.1 

Sp2- 24 Oficinas de Biodiversidade animal: Os PIBIDianos ofertarão, uma vez ao mês, 

supervisionados e orientados por professores da área, oficinas sobre a biodiversidade 

animal no Laboratório de Zoologia e Entomologia da xxxx, aberto ao público das escolas 

parceiras e não parceiras. Esta ação visa aproximar às escolas da região ao curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas, bem como utilizar a universidade como ferramenta de 

ensino para a educação básica. 

C2.1 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

Sp2- 25 Produção material didático: Os PIBIDianos serão capacitados e auxiliarão os professores 

da UTFPR e das escolas parceiras a pesquisar, elaborar e produzir materiais didáticos 

como: apostilas de aula prática, roteiros de estudo a partir de filmes e ou artigos e produção 

de slides utilizando-se diferentes programas como PPT, Prezi, Flash Power, entre outros. A 

finalidade é desenvolver a criatividade e contribuir para a melhoria das aulas no ensino 

superior e ou na educação básica.   

C1.1 

C3.1 

C4.1 

C4.3 

Sp2- 26 Preparação dos alunos do ensino médio para o ENEM e vestibulares: Os PIBIDianos 

farão análises de provas do ENEM e vestibulares da região e proporão aulas para auxiliar 

os alunos na resolução das provas, bem como revisão de conteúdos específicos de 

Biologia. O objetivo é capacitar os PIBIDianos para a análise de materiais e 

desenvolvimento de atividades e “aulões” de revisão para os alunos do ensino médio, uma 

vez que também se depararão com tal modalidade de ensino na futura profissão. 

C4.1 

C4.2 

Sp3- 01 Divulgação dos resultados e materiais didáticos produzidos: Divulgação do trabalho 

desenvolvido mediante publicação de: 1) coletâneas com unidades didáticas e/ou reflexões 

sobre o desenvolvimento de ações do projeto em livro, DVDs e/ou CDs; 2) folders e outros 

materiais gráficos. 

C4.1 

C4.5 

Sp3- 02 Inserção dos bolsistas de iniciação à docência nas escolas: Inserir os alunos em 

atividades de docência na escola, com intuito de oportunizar a vivência dos mesmos em 

todos os momentos do trabalho pedagógico: elaboração do projeto político-pedagógico, 

planejamentos, regência conjunta de classe, avaliação, conselho de classe, entre outros. 

C4.1 

Sp3- 03 Implementação do grupo de estudos: Organização de um grupo de estudos com os 

alunos de iniciação à docência e os supervisores com objetivos de promover: 1) reflexão 

orientada da prática pedagógica; 2) realização de leituras de textos científicos da área para 

C3.2 

C4.1 
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fundamentar as reflexões sobre a prática pedagógica e a elaboração de trabalhos escritos a 

fim de serem publicados em diferentes meios de comunicação (por exemplo: anais, livros, 

revistas científicas); 3) apresentação e discussão pelos licenciandos das estratégias 

didáticas. 

Sp3- 04 Levantamento de temáticas de CTS: Fazer um levantamento das problemáticas locais 

que tenham um cunho social para realizar planejamentos de conteúdos curriculares que 

sejam significativos para o contexto do aluno e de temáticas que contribuam para entender 

a relação entre Ciência, tecnologia e Sociedade. 

C2.2 

C4.1 

C4.2 

Sp3- 05 Elaboração de material didático: Construção de um plano de atividades a partir da 

realidade levantada e das vivências dos alunos de iniciação a docência na escola. O plano 

de atividades deverá contemplar modalidades e recursos didáticos, como: debates, painel 

integrado, seminários, simulações didáticas, fórum de discussões, vídeos, elaboração de 

materiais didáticos, entre outros; referentes aos conteúdos de Ciências e Biologia. 

C1.2 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

Sp3- 06 Desenvolvimento de atividades de docência: Desenvolvimento das atividades 

pedagógicas com alunos da educação básica enfocando as áreas biológicas, sociais, 

tecnológicas, saúde e ambiente. 

C4.1 

C4.2 

Sp3- 07 Desenvolvimento de oficina de leitura, escrita e oral da Língua Portuguesa: 

Desenvolvimento de um minicurso (oficina) com os participantes do PIBID para trabalhar a 

expressão oral/escrita dos mesmos. 

C4.1 

C4.2 

Sp3- 08 Participação em eventos relacionados à docência: Apresentação de trabalhos (resumo, 

resumo expandido, artigos, oficinas) em eventos técnico-científicos da área de Educação 

em Ciências e Biologia com resultados teórico-práticos da efetivação do subprojeto. Para 

tanto o aluno terá auxílio nas passagens e diárias de acordo com os recursos de custeio do 

subprojeto. 

C4.1 

C4.5 

Sp3- 09 Acompanhamento e avaliação dos bolsistas de ID: Acompanhamento e avaliação dos 

bolsistas de supervisão e de iniciação à docência mediante: 1) participação nas atividades 

propostas pelos coordenadores; 2) elaboração dos materiais didáticos e trabalhos 

científicos; 3) apresentação e discussão de propostas no grupo de estudos; 4) cumprimento 

da carga horária relativa ao projeto; 5) relato escrito do diretor e equipe participante na 

escola; 6) questionários aplicados aos participantes; 7) análises das áudio-gravações das 

reuniões do grupo. 

C4.1 

Sp3- 10 Acompanhamento de egressos: Convidar os bolsistas egressos para participarem do 

grupo de estudos e eventos da área, bem como solicitar relatos escritos através do e-mail 

do PIBID (que também será criado na efetivação do projeto) quanto à sua atuação 

profissional e/ou continuidade de estudos para acompanhá-los em sua formação 

C4.1 
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continuada. 

Sp3- 11 Realização de seminários com outras licenciaturas: Articular com as outras 

licenciaturas a realização de seminários dentro da instituição envolvendo os participantes 

dos diferentes subprojetos PIBID e demais alunos das licenciaturas para que haja maior 

integração entre as mesmas. 

C4.1 

C4.5 

Sp3- 12 Reconhecimento do contexto escolar: Levantamento preliminar junto aos professores de 

Ciências e Biologia de seus principais anseios e expectativas em relação à continuidade de 

atuação dos bolsistas de iniciação à docência, considerando os contextos locais e as 

necessidades teórico-metodológicas para contemplar o ensino de Ciências e Biologia. Para 

o levantamento preliminar das necessidades teórico-metodológicas será aplicado um 

questionário semiestruturado aos professores de Ciências e Biologia dos Colégios 

participantes. 

C2.2 

C4.1 

Sp4- 01 Despertar o interesse pela ação diferente da cotidiana no processo de ensino-

aprendizagem. Fazer um levantamento, nas escolas parceiras, dos recursos disponíveis 

para a realização de experimentos de médio prazo (2 a 3 meses). Interação entre 

licenciandos e professores responsáveis; descoberta de novas possibilidades de ações 

educativas dentro do espaço escolar. 

C4.1 

C4.3 

Sp4- 02 Contextualizar a ciência dentro do cotidiano dos alunos. Discutir, com os alunos, quais 

perguntas (formuladas por eles) serão problematizadas de forma científica, com construção 

de hipótese e delineamento experimental. Formulação de hipóteses científicas para tentar 

responder às perguntas levantadas pelos alunos. 

C4.1 

C4.3 

Sp4- 03 Desenvolver o espírito de investigação científica nos alunos e licenciandos/professores. 

Realização de experimentação para testar as hipóteses formuladas. Resultados e 

discussão dos experimentos. 

C4.1 

C4.3 

Sp4- 04 Capacitar os alunos a apresentarem os conhecimentos de forma científica. Realização de 

uma feira de ciências, na qual os alunos apresentarão os problemas abordados, a forma de 

resolvê-los e os resultados obtidos. Aprendizagem dos demais alunos da escola, pela via 

dos pares (alunos ensinando alunos).  

C4.1 

C4.2 

C4.3 

 

Sp4- 05 Incentivar a ação cooperativa na resolução de problemas. Realização de aulas com jogos 

cooperativos do tipo RPG, abordando assuntos correntes das aulas formais, no contra 

turno dos alunos. Aprendizagem ativa dos alunos, por sua participação direta em aventuras 

criadas pelos licenciandos. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

Sp4- 06 Proporcionar alternativas pedagógicas na formação dos licenciandos. Reuniões semanais 

de delineamento das atividades que serão desenvolvidas na escola, como criação das 

C4.1 
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aulas de RPG, discussões dos temas levantados para abordagem científica das perguntas, 

além de debates sobre formação de professores. Licenciandos conscientes de seu papel 

enquanto educadores e multiplicadores de novas propostas em educação. 

C4.2 

C4.3 

Sp5- 01 Diagnóstico Sócio Educacional: Usar o diálogo entre saberes inclui ouvir todos os 

sujeitos envolvidos (VITON, 2012), inclusive ouvir os alunos (SILVA e PACCA, 2011). 

Dessa maneira, será realizado um diagnóstico sócio educacional inicial para dirigir as 

estratégias e recursos que serão utilizados nas atividades posteriores. 

C1.2 

C4.1 

Sp5- 02 Planejamento para a Intervenção na Escola: A partir do diagnóstico inicial, as 

coordenadoras e as supervisoras, junto com os bolsistas definirão as estratégias e os 

recursos para a execução das atividades na escola. O embasamento na bibliografia 

fundamentará a reflexão sobre as ações. Serão estimuladas ações que congreguem 

atividades experimentais, demonstrativas, operacionais, expositivas, participativas e 

investigativas, com a finalidade maior de proporcionar a aprendizagem (MOREIRA et al., 

2011). O planejamento das ações com base metodológica na pesquisa-ação e com os 

principais eixos de discussões em “Educação Ambiental”, “Educação Científica - Santos 

(2007)”, “CTS&A - Kist (2010)” e também em função da realidade escolar. 

C1.2 

C2.2 

C3.2 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

Sp5- 03 Ação na Escola: Além das ações da “Segunda Linha desse Projeto” em cada escola, as 

atividades também serão: Classes de apoio, nas quais os bolsistas atuarão como 

mediadores, contribuindo para superar as dificuldades dos estudantes; Oficinas de 

Biologia, de acordo com temas que emergirem do diagnóstico inicial e/ou que o professor 

supervisor indicar; Ativação do Laboratório da Escola, revitalização e elaboração de 

protocolos de aulas práticas de Biologia. Dentre as oficinas propostas, existe a sugestão de 

propor a “Bioarte – Arte inspirada na Biologia”. 

C2.2 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

Sp5- 04 Acompanhamento da equipe e Avaliação: Serão realizadas reuniões quinzenais com os 

todos os membros da equipe para acompanhamento das atividades. Nesses momentos, 

haverá a oportunidade de diálogo e reflexão sobre cada ação e seus resultados para que o 

processo de planejamento seja contínuo e frequente. Mensalmente, todos receberão um 

cronograma com as ações previstas. E ao término de cada mês, os bolsistas e os 

supervisores deverão encaminhar um relatório às professoras coordenadoras. Cada aluno 

deve apresentar um parecer fundamentado feito pelo seu supervisor à coordenadora sobre 

o seu desempenho, mensalmente. 

C3.2 

C4.1 

Sp5- 05 Seminário PIBID: Está prevista a participação dos bolsistas, dos supervisores e dos 

coordenadores em Seminários PIBIDs, Institucionais xxxx e nacionais, visando o 

intercâmbio de informações, onde possibilitará articulação entre os diferentes projetos nas 

diversas áreas do conhecimento para integração dos PIBIDs. Nessa atividade os alunos 

bolsistas deverão elaborar e apresentar a interpretação e a aplicabilidade dos textos/artigos 

indicados e correlacionar com as ações realizadas nas escolas. Também poderão colher 

C4.1 

C4.5 



385 
 

 

informações e experiências de outros grupos para enriquecer suas práticas. 

Sp5- 06 Eventos Científicos: Os resultados de todos os trabalhos realizados, constantes nos 

relatórios parciais e final deste projeto PIBID/Biologia/xxxx deverão ser divulgados, na 

forma de apresentação oral e/ou apresentação de banners em eventos correlacionados às 

áreas de Ensino de Ciências e Biologia, Ciências Biológicas e de Educação. 

C4.1 

C4.5 

Sp5- 07 Publicações: O projeto também prevê a participação de todos os membros da equipe 

executora na elaboração de resumo e/ou artigos para divulgação em periódicos científicos 

e/ou para compor um caderno pedagógico relatando os resultados do projeto 

PIBID/Biologia/UEPG. 

C4.1 

C4.5 

Sp5- 08 Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs: As TICs para Ponte (2000) podem 

ser usadas no contexto educacional como ferramenta de trabalho, sendo assim, será criado 

um blog, cuja alimentação será de responsabilidade da equipe de acadêmicos bolsistas, 

para difusão de conhecimentos científicos e educacionais. Para comunicações entre 

membros da equipe de trabalho, serão criados um endereço eletrônico em provedor 

gratuito e uma página virtual em uma rede social, com um grupo de trabalho oculto/secreto 

para membros convidados. 

C4.1 

C4.3 

Sp6- 01 Investigação diagnóstica da realidade escolar: As principais dificuldades, interesses e 

necessidades educacionais dos campos de atuação serão investigados por meio de 

reuniões com a equipe pedagógica e administrativa de cada escola, além de pesquisa, 

referente à ambientação, realizada pelos estudantes bolsistas. Esta ação se justifica, uma 

vez que possibilitará aos licenciandos um primeiro contato com a realidade escolar, além 

de subsidiar a organização das ações pedagógicas que serão desenvolvidas nos colégios 

de Educação Básica. 

C2.2 

C4.1 

Sp6- 02 Organização de Grupo de Estudos, Debates e Reflexões: Será constituído um grupo 

semanal de estudos com os participantes do projeto, voltado à realização de reflexões e 

discussões de aportes teóricos e metodológicos sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de Ciências e Biologia. Esta atividade possibilitará congregar a formação 

inicial e continuada de professores por meio da socialização de saberes, apropriados no 

grupo de estudos e construídos durante a vida estudantil e profissional. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

Sp6- 03 Organização de sequências didáticas: Os licenciandos serão orientados para a 

elaboração de sequências didáticas com ênfase às atividades que possibilitam a 

confrontação de conceitos espontâneos e a apropriação de conceitos científicos, 

destacando-se os questionamentos, as discussões, os debates, as pesquisas, as 

experiências e as atividades lúdicas. É importante assinalar que esta ação favorece a 

formação inicial de professores reflexivos acerca de sua prática, evitando improvisos que 

podem comprometer a qualidade do ensino. 

C1.2 

C4.1 

C4.3 
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Sp6- 04 Elaboração de recursos didático-pedagógicos: Paralelamente à organização de 

sequências didáticas, os bolsistas serão orientados à elaboração de recursos didático-

pedagógicos, como modelos, textos paradidáticos, documentários, recursos lúdicos e 

midiáticos (Power Point, Prezzi, Movie Maker, Simuladores), que poderão contribuir na 

formação dos conceitos científicos pelos estudantes da Educação Básica. A elaboração 

desses recursos oportunizará o desenvolvimento de capacidades docentes frente às 

exigências de novas tecnologias educacionais. 

C4.1 

C4.3 

Sp6- 05 Intervenção pedagógica: A intervenção pedagógica dos bolsistas nas escolas estará 

voltada para o desenvolvimento de aulas teórico-práticas, com o auxílio do professor 

supervisor, realização de oficinas e/ou minicursos temáticos e projetos de ensino. Esta 

ação é imprescindível no contexto do PIBID, uma vez que possibilita ao estudante bolsista 

experienciar situações reais da prática docente, com vistas à reflexão e construção de seu 

perfil profissional. 

C3.2 

C4.1 

C4.3 

Sp6- 06 Desenvolvimento de atividades extraclasse: As atividades extraclasses serão 

organizadas e desenvolvidas por meio de visitas a parques ecológicos, museus e 

organização de feira cultural. Essas atividades são de suma importância para que os 

bolsistas percebam que a atuação docente não está especificamente vinculada à sala de 

aula, além do que, a organização do ensino em espaços não formais favorece a divulgação 

científica e a interação com a comunidade externa. 

C4.1 

C4.3 

Sp6- 07 Realização e participação de eventos científicos e culturais: A organização de eventos 

pontuais com palestras, oficinas e minicursos ministrados por professores convidados das 

IES e pós-graduandos da área de Educação para a Ciência serão realizados. Essas ações 

se fazem necessárias para incentivar os processos formativos à docência e a atualização 

dos professores supervisores. 

C4.1 

C4.5 

Sp6- 08 Produção de Blog e grupo Facebook: Os estudantes bolsistas e professores 

supervisores serão motivados à construção e manutenção de um blog e grupo facebook, 

nos quais apresentarão propostas e resultados de atividades desenvolvidas no subprojeto. 

Trata- se de uma ação pertinente ao compartilhamento de saberes entre os estudantes 

bolsistas, professores supervisores, alunos da Educação Básica e escolas envolvidas. 

Além disso, possibilita o desenvolvimento de habilidades relacionadas às Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC). 

C4.1 

C4.3 

Sp6- 09 Produção de artigos e livro: Durante a realização do subprojeto, os licenciandos e 

professores serão motivados à produção e publicação de artigos e livro, relatando 

experiências didático-pedagógicas construídas durante a realização do projeto. Trata-se de 

uma ação necessária para a formação docente que perpassa da reprodução para a 

produção de conhecimentos. 

C4.1 

C4.5 
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Sp7- 01 Sistematização e Registro das Atividades em Portfólio. Leitura e levantamento de 

dados relevantes que possibilitem acompanhamento e desenvolvimento de ações que 

estimulem a inovação, a ética profissional, a criatividade, a inventividade e a interação dos 

pares. 

C4.1 

C4.3 

Sp7- 02 Contato Inicial com o Contexto Educacional. Ações nos diferentes espaços escolares: 

salas de aula, laboratórios, bibliotecas, espaços externos; com planejamento que valorizem 

o trabalho coletivo, interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica clara. 

C1.2 

C4.1 

Sp7- 03 Oportunidade de Debate e Reflexão. No desenvolvimento das atividades a partir do 

diálogo e da articulação dos membros do programa, e destes com a comunidade, almeja-

se firmar como uma oportunidade de debate e reflexão das políticas de formação, das 

novas experiências que serão desenvolvidas e das interfaces entre educação e os saberes 

e as práticas das Ciências, bem como seus fazeres múltiplos e complexos. 

C3.2 

C4.1 

Sp7- 04 Reflexão sobre a Relação entre Educação, Diversidade e Inclusão social. Reflexão 

sobre formação e inquietações dos professores; educação e relações étnico-raciais; 

diferença e diversidade cultural, educação ambiental, educação das culturas populares e 

educação no campo. 

C4.1 

C4.2 

Sp7- 05 Elaboração e Aplicação de Instrumentos. Instrumentos para coletar dados, refletir sobre 

as ações desenvolvidas, analisar e avaliar as estratégias didáticas pedagógicas e 

instrumentos educacionais, incluindo o uso de tecnologias educacionais e diferentes 

recursos didáticos disponibilizados nos espaços escolares. 

C4.1 

C4.3 

Sp7- 06 Objetos Educacionais. Uso de estratégias para aplicação em sala de aula , com a 

intencionalidade de promover a aprendizagem de uma unidade curricular ou temática, por 

meio de animação, simulação, imagens, e que também possam auxiliar na promoção da 

criatividade, agregando significados ao que se aprende. Caracterizam-se como agentes de 

mudanças que podem resultar em quebra de paradigmas educacionais. 

C4.1 

C4.3 

Sp7- 07 Reflexões na Formação Inicial. Reconhecimento dos documentos oficiais que regem a 

Educação Básica no Brasil, bem como, a organização dos segmentos de gestão escolar. 

Serão considerados também outros aspectos agregando ambientes culturais, científicos e 

tecnológicos, físicos e virtuais que ampliem as oportunidades de construção de 

conhecimento desenvolvidas em níveis crescentes de complexidade em direção à 

autonomia do aluno em formação. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

Sp8- 01 Diagnóstico: Essa meta visa elaborar um Diagnóstico das condições gerais do Município 

alvo desse estudo. Realizaremos o Diagnóstico das características político, administrativas 

e demográficas e as condições socioeconômicas da população do Município. Estes dados 

possibilitarão aos discentes visualizar, em alguma medida a realidade em que vão atuar 

permitindo a eles conhecer as condições socioeconômicas das famílias dos educandos das 

C2.2 

C4.1 
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escolas públicas para entenderam e refletirem sobre essas condições e suas interferências 

no processo ensino aprendizagem dos educandos da educação básica. 

Sp8- 02 Diagnóstico: Levantamento de informações junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas. Contato com a Prefeitura do Município sua Secretaria de Educação; 

Levantamento das condições social, econômica e educacional da região. Formação do 

grupo de licenciandos da xxxx. 

C2.2 

C4.1 

Sp8- 03 Contato com a comunidade Escolar: Intervenção junto à comunidade Escolar para 

levantamento de informações dados sobre as condições de trabalho dos professores e 

organização de banco de dados. 

C2.2 

C4.1 

Sp8- 04 Caracterização das Escolas e do trabalho com Educação científica: Aprimoramento 

profissional de professores da rede pública em Educação científica, utilizando os 

conhecimentos das características locais obtidas na meta anterior do projeto como fonte 

para a construção de processos pedagógicos que conduzam à conscientização em relação 

ao meio ambiente e sua complexidade viabilizando a práxis pedagógicas relacionada a 

educação ambiental. Nesta ação os discentes identificarão as principais dificuldades dos 

professores em relação ao ensino de ciências e biologia e como integrar as temáticas 

diversas para o enfrentamento destas dificuldades. 

C1.2 

C4.1 

C4.2 

Sp8- 05 Levantamento de Informações nas escolas envolvidas, contato com os professores. 

Identificação das práticas pedagógicas afins com a educação científica. 

C4.1 

Sp8- 06 Construindo estratégias: Elaboração de estratégias pedagógicas baseadas nos dados 

obtidos nas fases anteriores do projeto e aplicação junto ao corpo docente das escolas alvo 

desse estudo. Nesta fase desenvolveremos oficinas e seminários em que participarão os 

discentes e professores buscando aprimoramento teórico para interpretar a realidade e 

produzir, segundo este fundamento, a instrumentalização para a ação. 

C3.2 

C4.1 

C4.3 

Sp8- 07 Aplicação de estratégias: A partir dos dados obtidos e do aprofundamento teórico 

implementar e avaliar as ações junto aos educandos, identificando seus contextos e 

procurando, inserir as equipes pedagógicas das escolas envolvidas, esta etapa implicará a 

direção integração entre os discentes universitários e os educandos da educação básica 

das escolas envolvidas promovendo a dinâmica que contribuirá para sua formação. 

C4.1 
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APÊNDICE D- UNIDADES DE REGISTRO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
DESENVOLVIDAS A PARTIR DA DESCRIÇÃO CONTIDA NOS RELATÓRIOS 

DOS SUBPROJETOS PIBID ANALISADOS. 
 

Unidade  Fragmento do relatório  Subcategoria 

RSp1- 01 Incentivar a reciclagem de papel, diminuir o consumo e o impacto no meio ambiente. Após 

revisão bibliográfica toda comunidade escolar foi orientada quanto ao procedimento a ser 

tomado em relação a reciclagem, foram orientados e incentivados a reduzir o seu consumo, 

visando diminuir o impacto ambiental causado pelo uso abusivo de papel. [...] 

C4.1 

C4.2 

RSp1- 02 Orientação sexual. Dinâmicas de sensibilização, palestra, conversa e espaço para 

esclarecimentos. [...] Espaço permanente para que os alunos procurem orientações em 

relação a sua sexualidade e divulgação de campanhas promovidas pelo governo (vacinação 

contra HPV, dia mundial de combate a AIDS, etc.). 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp1-03 Compreender a caracterização do tecido animal com suas funções externas e internas. 

Conhecer os órgãos que compõem um sistema e suas funções. Inicialmente foi realizada 

pesquisa bibliográfica utilizando o acervo da biblioteca escolar e sites da internet, 

posteriormente foram desenvolvidas as seguintes atividades: produções de texto, 

gênero dissertativo; criação de cartazes e slides; Confecção de maquetes; Apresentação de 

seminários; Exposição das produções; visualização de tecidos com microscópio óptico. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp1-04 Conscientizar os alunos sobre a importância da passagem pela adolescência com 

responsabilidade. Discutir sobre valores culturais e relações sociais e familiares, bem 

como, a gravidez indesejada e inesperada. Conhecer os métodos contraceptivos e as 

doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Inicialmente foi realizada pesquisa 

bibliográfica utilizando o acervo da Biblioteca do Colégio Estadual xxx e sites da internet, 

após foram coletados textos sobre mitos e verdades sobre sexualidade e vídeos ou 

documentários sobre gravidez na adolescência; foram então produzidos slides e realizadas 

palestras. Discussão sobre o assunto abordado e sua inter-relação com o contexto de vida 

dos alunos. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp1-05 Conscientizar os alunos sobre a importância da passagem pela adolescência com 

responsabilidade. Discutir sobre valores culturais e relações sociais e familiares, bem como, 

a gravidez indesejada e inesperada. Conhecer os métodos contraceptivos e as DSTs. 

Foram desenvolvidas apresentações, nos quais os acadêmicos de Ciências Biológicas, 

bolsistas do PIBID, exploraram diversos assuntos relacionados à sexualidade na forma de 

palestras. O objetivo desse trabalho foi abordar com alunos do colégio xxxx assuntos que 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 
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envolvem a sexualidade, esclarecendo e orientando sobre as mudanças corporais na fase 

da puberdade, abuso sexual, sexo, gravidez na adolescência, aborto, métodos 

contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis. Discussão sobre o assunto abordado 

e sua inter-relação com o contexto de vida dos alunos [...] 

RSp1-06 Conscientizar os alunos sobre o uso racional da água, tendo em vista sua importância para 

a vida no planeta. Explicitar as etapas do tratamento da água em uma ETA. Foram               

explorados conteúdos relacionados à água [...], foram montadas três salas ambientes, os 

quais foram trabalhados na forma de palestras, maquete s e jogos educativos. Explicado o 

ciclo da água de uma forma dinâmica e simplificada, salientou-se a importância da água em 

vários aspectos do cotidiano [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp1-07 Conscientizar os alunos sobre a importância de hábitos adequados de higiene corporal, da 

casa, escola e dos alimentos, para uma melhor qualidade de vida e saúde [...]. Foi 

realizada uma palestra sobre a importância de se ter hábitos adequados não somente em 

relação à higiene pessoal, mas também com o ambiente em que vivemos. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp1-08 Demonstrar a importância do reaproveitamento e reciclagem de materiais para reduzir a 

produção de lixo, tendo reflexos no aspecto ambiental e econômico. Com apresentação de 

slides promovemos uma palestra onde foi demonstrado aos alunos a importância da 

reciclagem de vários tipos de lixo, sua conservação, distribuição, reciclagem e destino até o 

aterro sanitário. Participaram todos os alunos dos 6º anos. Após a palestra foi realizado uma 

atividade didática sobre os temas discutidos e foram confeccionados pelos alunos               

porta-lápis utilizando embalagem reciclada (shrink de cd). 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp1-09 Conhecer as organelas que compõem as células animais e vegetais. Identificar a função de 

cada uma destas organelas. Num primeiro momento foram dadas explicações sobre o 

funcionamento da célula nos organismos, sua diferenciação e a função de cada organela. 

Num segundo momento a turma de alunos foi dividida em dois grupos, sendo que cada 

grupo ficou responsável pela montagem de um dos modelos de células (animal e vegetal). 

Após a montagem das células os alunos realizaram apresentação dos trabalhos para as 

demais turmas. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp1-10 Permitir uma maior interação com o tema ''plantas medicinais" e o aprofundamento do 

conhecimento específico sobre as espécies estudadas. Tornar as aulas de Ciências            

mais agradáveis e descontraídas. Inicialmente foi realizada a abordagem do assunto 

''plantas medicinais" então foram realizadas atividades pedagógicas e lúdicas, como: 

palavras cruzadas, gincana com perguntas e respostas, questionários com verdadeiro ou 

falso e quebra-cabeças. Foi também proposta a montagem de um herbário com plantas 

medicinais presentes na região. [...] Em seguida os alunos divididos em grupos realizaram a 

exposição dos conhecimentos elaborados a respeito das propriedades e utilizações 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 
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medicinais das espécies selecionadas. 

RSp1-11 Conscientizar os alunos sobre a preservação da mata ciliar, a importância do solo e 

preservação do mesmo para a agricultura e os demais seres vivos. A respeito do solo foram 

realizadas práticas experimentais em que os grupos de alunos, utilizaram garrafas PET, 

cortadas no sentido longitudinal, preenchidas com terra. Em um recipiente foram plantadas 

mudas de alface, colocados em um espaço com iluminação por alguns dias no laboratório 

de ciências, enquanto que o outro permaneceu somente com terra. Então estes foram 

regados, para observar a erosão do solo nos recipientes com e sem cobertura vegetal. Foi 

também realizado mostra dos diferentes tipos de solo: arenoso, argiloso e humífero, 

colocados em funis para observação sua importância quanto a permeabilidade. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp1-12 Conscientizar os alunos sobre a importância da utilização consciente dos alimentos, para 

completo aproveitamento destes, diante do panorama mundial de aumento populacional e 

limitação para a produção de alimentos, frente aos elevados impactos ambientais. Foram 

trabalhados em sala de aula conceitos relacionados à alimentação saudável e às 

necessidades nutricionais humanas e posteriormente   trabalhou- se   com   os   conteúdos 

nutricionais dos restos alimentares que podem ser utilizados para a produção de alimentos 

saborosos e nutritivos como cascas de frutas, caules de vegetais, etc., que normalmente 

não são aproveitados para a alimentação. Então as acadêmicas de Ciências Biológicas 

elaboraram receitas práticas, baratas e fáceis e levaram os alunos para a cozinha, 

explicando sobre a importância da higiene pessoal e dos alimentos, e permitindo aos alunos 

efetivamente produzirem os alimentos a partir de "restos". 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp1-13 Foram trabalhados em sala de aula conceitos relacionados à alimentação saudável e às 

necessidades nutricionais humanas, utilizando uma pirâmide nutricional tridimensional, 

construída pelas acadêmicas de ciências biológicas para facilitar a compreensão a respeito 

dos tipos alimentares que podem ser consumidos em maior quantidade e aqueles que são 

altamente energéticos e devem ter seu consumo limitado, para a manutenção da saúde 

corporal. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp1-14 Foi realizado um experimento prático utilizando fatias de pão mantidas em ambientes com 

variáveis de temperatura, umidade e incidência luminosa bastante diversa, para que os 

alunos pudessem constatar que condições ambientais propiciam o desenvolvimento de 

fungos e em consequência foram trabalhadas as formas de evitar o desenvolvimento de 

fungos nos alimentos. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp2-01 Incentivo à participação em eventos técnico científicos. Olímpiada Brasileira de Biologia. 

Participaram da avaliação 18 estudantes do Ensino Médio do xxxx. As provas foram 

corrigidas pelos PIBIDianos, e nenhum participante obteve resultado para prosseguir na 2ª 

fase.  Abriu-se a discussão sobre o ensino de Biologia nesta escola, comparando-se com a 

C4.1 

C4.2 

C4.3 
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avaliação de nível federal. C4.4 

RSp2-02 Congresso municipal de educação. Aprender metodologias de ensino inovadoras que 

podem facilitar a aprendizagem dos alunos; compreender a docência através de pessoas 

especializadas na área. Três PIBIDianos do xxxx participaram do congresso municipal de 

educação, um grande   evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação de xxxx, o 

qual contou com a   presença de diversos palestrantes de alto nível profissional na área da 

docência, além de atividades dinâmicas sobre as práticas de ensino. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp2-03 Cada PIBIDiano, juntamente com os alunos, levaram de casa materiais recicláveis, como 

caixa de leite, garrafa pet, caixa de ovo, entre outros. Além disso, foram levadas cartolinas e 

EVA para auxiliar na confecção dos brinquedos pelos alunos. [...]. Os alunos puderam 

participar de uma modalidade diferente de ensino, aprendendo a construir com sua própria 

imaginação brinquedos com lixo reciclável, visando a preservação do meio ambiente. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp2-04 Reconhecimento e funcionamento da infraestrutura escolar. [...]. Com esta atividade foi 

possível que os PIBIDianos conhecessem melhor os espaços do Colégio para facilitar seu 

trabalho, bem como a comunicação com os demais colegiados da comunidade escolar. 

Organizar os horários dos PIBIDianos e apresentação deles para supervisora xxxx e demais 

integrantes do projeto PIBID e demais membros do Colégio. 

C4.1 

C4.3 

C4.4 

RSp2-05 Reconhecimento e funcionamento da infraestrutura a escolar. Estudando o Projeto Político 

Pedagógico já instituído no colégio, os alunos participantes do projeto PIBID, acadêmicos 

do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, ficaram encarregados de buscar repostas 

de algumas questões relacionadas ao PPP do Colégio Estadual de xxxx. Como por 

exemplo: "Quem são os alunos? De onde vêm? Quais os cursos ofertados pelo Colégio? 

Quais as concepções de: Homem? Sociedade? Trabalho? Conhecimento? Currículo 

(Concepção de Infância, articulação entre os Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino 

Fundamental)? O que está sendo feito no Colégio? (Ações, projetos...)". Conhecer o projeto 

político pedagógico é fazer a reflexão da verdadeira democracia que se tem no Colégio, 

onde convivem todos os membros da comunidade escolar. É no PPP que está inserido as 

propostas do Colégio, os projetos e programas da instituição qual estamos inseridos. É 

também analisado a compreensão da realidade social e econômica dos alunos e da escola. 

[...] 

C4.1 

C4.3 

C4.4 

RSp2-06 O projeto Esperança-Respeito à Vida em seu objetivo primordial tem como conscientizar os 

alunos do Colégio Estadual de xxxx sobre a importância de toda forma de vida os direitos 

previstos na Constituição Federal. Juntamente com a professora xxxx a primeira etapa do 

projeto consistiu-se de uma análise da história do município de xxxx e uma conversa 

juntamente com os PIBIDianos do xxxx sobre direitos dos animais, cuidados básicos e 

sobre a importância de respeitar toda forma de vida. Os encontros dos PIBIDianos com a 

supervisora xxxx serviu para a discussão do projeto e como iríamos aplica-lo. Então foi 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 
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decidido que os PIBIDianos iriam se dividir em turnos para aplicar as palestras por meio de 

recursos de multimídia e de vídeos. [...] 

RSp2-07 Auxilio em aulas práticas de ciências, biologia e química para alunos de Ensino     

Fundamental e Médio. [...] Auxiliar nas atividades realizadas no laboratório serviu para 

demonstrar aos bolsistas como é trabalhar com os alunos. Os PIBIDianos puderam 

observar como os professores devem ou não elaborar suas aulas, bem como, a forma como 

devem ou não abordar e transpor os conceitos e conteúdos em sala de aula. Puderam ver 

didáticas de como ensinar conceitos e teoria aprendida na graduação aos alunos de ensino 

fundamental e médio, de maneira que os mesmos compreendessem e aprendessem tais 

assuntos. Além disso, os PIBIDianos compreenderam a importância de se realizar aulas 

práticas. O desenvolvimento de tais atividades auxilia o aluno na compreensão dos 

conteúdos trabalhados em sala de aula, ampliando seu raciocínio e entendimento sobre os 

fenômenos que ocorrem no seu dia-a-dia. Desperta curiosidade, interesse e principalmente 

dúvidas nos alunos, levando-os a questionar e expor suas ideias, participando ativamente 

das aulas, tornando-as atrativas. Outro ponto importante observado pelos bolsistas foi que, 

a estrutura como um todo de um laboratório (bancadas, vidrarias, reagentes, bancos, etc), 

faz diferença, pois facilita e possibilita a realização de diferentes tipos de experimentos nas 

aulas práticas. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp2-08 Pensando em melhorar cada vez mais a aprendizagem dos alunos, do Colégio Estadual de 

xxxx é necessária a criação de atividades que proporcionem a eles, vivenciarem na prática 

os assuntos vistos em sala de aula. A horta orgânica construída no colégio, e revitalizada 

pelos alunos do Programa Institucional de Bolsa a Iniciação à Docência (PIBID), juntamente 

com alunos, professores e funcionários, garante aos estudantes a possibilidade de aprender 

a plantar, selecionar quais espécies são mais adequadas, transplantar mudas, regar, cuidar, 

colher. Com este projeto os PIBIDianos puderam ter noção de como se pensa uma prática 

de ensino, e também como ela se aplica no processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

[...]  

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp2-09 A partir de estudos sobre evolução por parte dos PIBIDianos, em livros didáticos do Ensino 

Fundamental seres finais, teve-se a ideia de realizar um quadro comparativo sobre evolução 

baseado em um livro de 6º ano. A partir   disso, foram realizados desenhos sobre plantas, 

animais e humanos que foram evoluindo ao longo do tempo, sendo estes pintados e para a 

preservação dos desenhos foram encapados com papel contact. Também foram 

acrescentados nos desenhos, os anos em que surgiram as espécies, além das eras e os 

períodos. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp2-10 Reuniões semanais/quinzenais para formação e gestão do subprojeto. As reuniões 

semanais são realizadas no xxxx juntamente com a supervisora, onde são planejadas as   

atividades a serem realizadas durante a semana, além da elaboração dos projetos a serem 

realizados no decorrer do ano. Nas reuniões é possível relatar as dificuldades e avaliar o 

C4.1 

C4.3 
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que está dando certo ou errado. [...]. Um terço da reunião é destinada para momentos de 

troca de experiências e formação dos PIBIDianos em questões referentes às ações 

desenvolvidas pelo estabelecimento de ensino. [...]. Outros objetivos das reuniões são: 

sugerir assuntos para formação semanal e destacar atividades de sucesso e repensar e 

tentar solucionar problemas encontrados durante a semana no desenvolvimento das ações 

previstas e realizadas. 

C4.4 

RSp2-11 Foram chamadas turmas por turmas dos 6º e 7° anos, sendo fotografados aluno por aluno, 

e entregadas às fotos para a coordenação que organizou o cadastro dos alunos. 

C4.1 

C4.4 

RSp2-12 Curso: Por dentro da Escola Pública. Conhecer a escola pública nos seus mais amplos 

sentidos. Aproximar os universitários da realidade e do funcionamento das escolas públicas. 

Aprimorar nossos conhecimentos sobre o que é ser professor de ciências/biologia da Rede 

Estadual Pública de Ensino. Integração de todos os PIBIDianos. [...]. Através de vídeos 

interativos e de textos a supervisora transpôs todo o seu conhecimento no que diz respeito 

ao ensino na rede pública. 

C4.1 

C4.2 

RSp2-13 Observações das aulas da Educação de Jovens e Adultos. [...]. As PIBIDianas xxxx foram 

na Escola Municipal xxxx juntamente   com   a   supervisora xxxx observar as aulas CEBJA, 

onde as mesmas participaram das aulas, contribuindo com o conhecimento que tinham 

sobre os conteúdos repassados pela professora. As PIBIDianas conheceram novas 

modalidades de ensino. Tiveram a oportunidade de aprender metodologias diferentes na 

preparação de uma aula, além de poderem contribuir nas aulas transpondo seus 

conhecimentos. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

RSp2-14 Projeto Lixo (SGA) – Parte 2. No grupo do PIBID anterior do xxxx seus integrantes 

construíram floreiras e bancos, através do reaproveitamento de pneus. Os pneus foram 

pintados de várias cores e utilizados para a confecção de bancos e plantio de flores no pátio 

do colégio, com o objetivo de tornar o ambiente escolar mais colorido e alegre. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp2-15 II Seminário Estadual PIBID Paraná. Integração e troca de experiência entre PIBIDianos e 

supervisores dos m ais diversos locais do Estado do Paraná. Apresentação de trabalhos na 

forma oral e banner, sobre atividades realizadas pelos PIBIDianos no município de xxxx. 

Participação em palestras, mesas redondas e apresentações de trabalhos. 

C4.1 

C4.5 

RSp2-16 Auxílio na festa junina, com a preparação das maças do amor, que foram vendidas na festa 

que aconteceu no dia 10 de junho de 2014. Foi produzida maças do amor, com o intuito do 

diretor do colégio para levantamento de verba, onde ajuda-se para reformas e materiais da 

escola. 

C4.1 

RSp2-17 Para a realização desta atividade, foram selecionados alguns filmes, sendo eles: C4.2 
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Dinossauro, A Era do Gelo, Procurando Nemo, Bee Movie, Vida de Inseto, Os Sem 

Floresta, Wall-e, Rio 1, Mogly, Tainá, onde cada PIBIDiano escolheu dois destes para 

assistir e fazer um resumo de cada um, juntamente com perguntas voltadas para o ensino. 

Os resumos e as perguntas foram corrigidos, porém ainda não houve a aplicação dos 

mesmos em sala de aula. [...] 

C4.3 

C4.4 

RSp2-18 Reconhecimento e funcionamento da infraestrutura escolar. Acompanhamento da      

didática do professor em sala de aula. Conhecer os professores e alunos da educação 

básica do Colégio Estadual xxxx. Observar as aulas teóricas de Ciências, Biologia e 

Química, bem como as metodologias de ensino utilizados pelos professores; analisar de 

que forma o conteúdo estudado na Universidade interatua com o conteúdo transposto para 

os alunos da educação pública. [...]. Os alunos realizaram o relato escrito das aulas 

observadas. Os alunos relataram a experiência considerando os seguintes pontos: a) 

Recursos didáticos, b) Oralidade, c) Curiosidades na metodologia de ensino e d) Perfil da 

turma para posterior aula prática e desenvolvimento de projetos. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

RSp2-19 Participação em eventos sociais promovidos pelo colégio. Auxiliar os educadores na 

preparação de eventos que acontecem no colégio como, por exemplo, festa junina, 

planejamento, formação continuada para os professores (palestras, grupos de estudo), 

entre outros. [...] 

C4.1 

C4.4 

RSp2-20 Participar da formação e capacitação sobre inclusão na escola. [...]. Com a palestra, os 

PIBIDianos tiveram noções de como ocorre a inclusão e o trabalho realizado na escola 

pública, com alunos que possuem necessidades educativas especiais. 

C4.1 

C4.2 

 

RSp2-21 Produção de resumos para o ENALIC - V Encontro Nacional das Licenciaturas e IV 

Seminário Nacional do PIBID. Desenvolver resumos simples de algumas atividades 

realizadas pelos PIBIDianos de Ciências Biológicas da xxxx e enviar para o ENALIC, 

promovido pela UFRN, em Natal - RN. [...] 

C4.1 

C4.5 

RSp2-22 Minicurso de Compostagem. Incentivar os alunos ao uso de restos de alimentos para a 

elaboração de composteiras domésticas. Desenvolvimento do minicurso através de palestra 

e aulas práticas dos alunos do PIBID com educandos dos 6º anos. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

RSp2-23 Organização e produção de palestras. Sensibilizar os alunos em relação a " Hipertensão e 

Diabetes". Planejando ações a serem desenvolvidas no próximo ano de atividades. Abordar    

assuntos    relacionados   a "Gravidez na adolescência" e as complicações e profilaxias 

relacionadas. Com o projeto "Dependência Química", objetiva-se trabalhar de forma 

dinâmica e contextualizada, consequências da ação de drogas lícitas e ilícitas. [...]. Os 

projetos citados tiveram a finalidade de elaborar palestras, modelos didáticos e outras 

práticas de ensino a serem aplicados, buscando a sensibilização dos alunos, referente aos 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 
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assuntos em questão, haja vista a necessidade da escola em relação ao contexto social em 

que os alunos estão inseridos. Também foram traçados cronogramas de quando seriam 

desenvolvidos. 

RSp2-24 Reuniões mensais. Com todos os PIBIDianos, coordenadores e supervisores, a fim de 

expor atividades realizadas, propostas e planejamento para atividades do mês seguinte. [...]. 

Com essas reuniões os PIBIDianos socializam as práticas e ações desenvolvidas, discutem 

e analisam falhas e sucesso, projetam ações para o próximo mês, estabelecem atividades 

conjuntas com PIBIDianos dos demais colégios. 

C4.1 

C4.4 

RSp2-25 Aprendizagem e Mídias. Planilha eletrônica de atividades. Organizar as atividades semanais 

em planilha eletrônica para facilitar o acompanhamento pelos supervisores e 

coordenadores, além de possibilitar o acompanhamento da continuidade dos trabalhos 

desenvolvidos na instituição. [...] Grupo na rede social – PIBID. [...] Através do uso da rede 

social os PIBIDianos observaram a possibilidade do uso de ferramentas digitais não-

pedagógicas com enfoque pedagógico, além de se manter atualizado e informado das 

ações que ocorrem no colégio e das atividades realizadas por todos os integrantes. 

Também conseguem um contato rápido e direto entre os demais colegas, os supervisor es e 

coordenadores do PIBID. Foi possível perceber a evolução na maturidade dos integrantes 

quanto a formas de tratamento, filtro do que usar em uma rede social além do uso de 

etiquetas para publicação na rede e o cuidado quanto a exposição. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

RSp2-26 Fan Page da OBB -  Olimpíada Brasileira de Biologia e do ENEM – PIBID. Elaborar e utilizar 

página da rede mundial de computadores para a divulgação de material pedagógico, 

endereços para estudos do conteúdo de Biologia, links de bibliotecas e demais informações 

sobre a OBB e o ENEM. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

 

RSp2-27 Formação e capacitação para o uso de ferramentas digitais e produção de Objetos de 

Aprendizagem. Conhecer os recursos tecnológicos disponíveis no estabelecimento e sua 

funcionalidade técnica e desenvolver materiais pedagógicos digitais para uso nestes 

recursos. [...]. Os PIBIDianos tiveram uma tarde de formação no laboratório de informática 

do colégio, com a professora xxxx para elaborarem material pedagógico com o uso de 

recursos tecnológicos, dentre eles endereços eletrônicos, BIOE - Banco Internacional de 

Objetos Educacionais, lousa digital, entre outros. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

RSp2-28 Aplicação de aulas práticas para alunos de Ensino Fundamental e Médio. [...]. Os 

integrantes do PIBID elaboraram, a partir de solicitação dos professores titulares do Ensino 

Fundamental e Médio das disciplinas de Ciências, Biologia e Química, aulas práticas de 

acordo com o conteúdo que estava sendo trabalhado nas turmas Realização: Mínimo de 

duas aulas práticas para cada PIBIDiano, conforme houve a necessidade do professor das 

disciplinas de Ciências, Biologia e Química. [...]. Ao compreender o conteúdo trabalhado em 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 



397 
 

 

sala de aula, o aluno ampliou sua reflexão sobre os fenômenos que acontecem à sua volta 

e isso pôde gerar, consequentemente, discussões durante as aulas fazendo com que os 

alunos pudessem expor suas ideias. [...] 

RSp2-29 Educação Ambiental na trilha do Parque Ecológico xxxx e revisão para o ENEM. [...]. Os 

alunos dos 3º anos puderam observar diferentes espécies da fauna e flora e compreender 

os conteúdos relacionados a espécies nativas e exóticas; mata ciliar; erosão; interações                        

ecológicas, sustentabilidade, degradação ambiental, diversidade biológica, bem como, um 

reforço dos assuntos mais abordados nas últimas provas do ENEM. [...]. Aprendemos a 

planejar, organizar e realizar a aplicação de uma atividade diferenciada na área de 

educação ambiental com exploração de um ambiente natural como metodologia de ensino. 

Trabalhando o assunto de maneira mais atrativa, pois promove maior integração do aluno 

que ao mesmo tempo em que ouve a teoria consegue visualizar as situações na prática. A 

aproximação com o meio natural proporcionou aos alunos melhor compreensão dos 

assuntos abordados durante a visita, com a visualização de exemplos, como:  

biodiversidade, nascentes interações ecológicas, mata ciliar, erosão, assoreamento, 

espécies florestais nativas e exóticas, destino adequado para os resíduos. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp2-30 Projeto Oficina de Horta Medicinal. [...]. No primeiro dia de nosso projeto apresentamos as 

ideias aos alunos, comentamos o foco que foi a botânica e sobre os efeitos das ervas 

medicinais em nosso organismo. O projeto foi dividido em módulos para facilitar a 

metodologia, organização e aplicação. Primeiramente, realizou-se a problematização sobre 

as plantas medicinais, (Onde surgiu? Como surgiu? Para que servia?) Posteriormente, 

apresentou-se o histórico das plantas medicinais em slides, desde 2300 a.C com os 

egípcios até a atualidade. Em seguida, discutiu- se sobre o histórico das plantas medicinais 

no Brasil. [...]. Neste dia trabalhou-se sobre as várias formas e profundidades que as raízes 

se desenvolvem. Começamos com a problematização (O que é raiz? Qual a sua função?) 

Abordando questões relativas às funções e suas grandes variações de acordo com o 

ambiente em que se encontra. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp2-31 Projeto Oficina Revitalização do Jardim. Elaborar um projeto para revitalizar o jardim do 

Colégio. Convidar os alunos dos 7º anos para participar do projeto. Desenvolver atividades 

que promovam a aprendizagem de conceitos científicos relacionados à Botânica e a 

preservação do meio ambiente, reciclagem, reutilização e redução, bem como técnicas de 

cuidado e cultivo do solo. Conhecer da importância dos decompositores, fungos e bactérias. 

Reciclagem de nutrientes no solo, da fotossíntese para a manutenção da vida, a 

participação dos estômatos nesse processo e a necessidade de desenvolver hábitos de 

sustentabilidade. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp2-32 Audiência Pública. Compreender como ocorre uma audiência pública. Representar o curso 

de Ciências Biológicas da em uma audiência pública, sobre questões que envolvem impacto 

ambiental em área de manancial e captação hídrica da SANEPAR, no município de xxxx. 

C4.1 

C4.2 
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Os PIBIDianos acompanhados pelos supervisores compareceram em uma audiência 

pública sobre a liberação e autorização de terreno para a construção de um loteamento, em 

área de manancial hídrico e captação da SANEPAR. [...] 

RSp2-33 Palestra ACEDV "prevenção ao uso de drogas”. Tomar ciência do Art.205 da Constituição 

Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e do Código Penal (em 

especial o Art.244), que versam sobre os atos infracionais (dentre eles o uso de substâncias 

ilícitas), que ocorrem nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual da 

Educação Básica. No mês de setembro os PIBIDianos participaram da palestra sobre 

prevenção de drogas, na Associação Comercial de xxxx e, tiveram um momento de 

formação e informação sobre o tema. [...] 

C4.1 

C4.2 

RSp2-34 Congresso Educacional. Participar, como ouvinte, do Congresso Educacional de xxxx, a fim 

de transpor conhecimentos relacionados aos assuntos explicitados no evento. [...] 

C4.1 

C4.2 

RSp2-35 Organização do Laboratório. Organizar, de maneira funcional e prática, o laboratório de 

Ciências Biológicas, do Colégio Estadual xxxx. Com a participação de   todo o PIBIDianos 

do Colégio foi desenvolvido atividades de readequação dos materiais do Laboratório. [...]. 

Aferir e limpar instrumentos de uso do laboratório de Ciências Físicas, Químicas e 

Biológicas do Colégio xxxx. Após a organização do laboratório, foram identificados alguns 

instrumentos       com mau funcionamento ou sujos, outros ainda nas embalagens (sem 

terem sido usados), que precisavam de limpeza, aferição e montagem. [...] 

C4.1 

 

RSp2-36 Semana da pátria. Mobilizar a população de xxxx na Semana da Pátria, no que se refere ao 

cuidado com o meio ambiente, através de distribuição de mudas de árvores frutíferas e 

nativas, com a participação de alunos dos diferentes cursos xxxx. [...] 

C4.1 

RSp2-37 Visitação da IES. Apresentar os diversos setores, ambientes e laboratórios da xxxx. 

Promover aulas práticas e demonstrativas no Laboratório de Zoologia e Entomologia da 

Universidade desenvolvidas pelos bolsistas do PIBID. Desenvolver nos PIBIDianos, maior 

interação com os alunos da educação básica, bem como desenvolver habilidades para o 

encaminhamento de aulas práticas e condução de alunos em visitações. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp2-38 Visita no Lago Dourado. Observar o Lago xxxx destacando possibilidades de 

desenvolvimento   de aula no local e condições de elaborar atividades conjuntas com 

professores de disciplinas   distintas, para os alunos do Ensino Médio. Durante o período    

de agosto e setembro de 2014, os PIBIDianos, supervisores e a coordenadora xxxx 

estiveram no Lago para visita técnica de reconhecimento do local, estudo de viabilidade de 

aula a campo e proposições de atividades e sugestão de trabalho/aulas, para as diferentes 

disciplinas que são ministradas aos alunos do Ensino Médio, com o intuito de trabalho 

multidisciplinar = biologia, sociologia, geografia e língua portuguesa. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 
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RSp2-39 Participação na festa junina (decoração com materiais recicláveis) e construção de paródia 

sobre o lixo. O objetivo da atividade foi interagir com os alunos de forma dinamizada e   

criativa, demonstrando as importâncias e preocupações com o lixo, e incentivando a criação 

de novas ideias e decorações com materiais recicláveis. [....] 

C4.1 

C4.2 

RSp2-40 Aulas práticas realizadas com as turmas do ensino fundamental e médio. O objetivo das 

aulas práticas é propiciar os alunos um melhor entendimento sobre os conteúdos 

trabalhados em sala de aula. [...] Aula prática 1: Observação macroscópica de fungos: (2º 

ano do ensino médio). Para a preparação desta aula prática utilizou-se maisena (amido de 

milho) que é um ambiente propicio para o crescimento de fungos. Preparou-se as placas e 

os alunos foram separados em grupos: cada grupo ficou responsável em achar um 

ambiente da escola para fazer a contaminação das placas, os ambientes escolhidos foram: 

Laboratório, Lixeira, Maçaneta da porta do banheiro dos professores, bancada da cozinha. 

Após este procedimento os alunos anotaram os lugares de onde tinham feito a 

contaminação das placas. Na semana seguinte os alunos observaram as placas e os tipos 

de fungos que cresceram, foi montada uma lâmina onde foram observadas as hifas no 

microscópio, para cada aluno foi entregue um roteiro de aula prática, onde os alunos 

desenharam as hifas. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp3-01 Participação de bolsistas egressos no grupo de estudos e eventos da área, bem como 

solicitação de relatos escritos através de e-mail, quanto à sua atuação profissional e/ou 

continuidade de estudos para acompanhá-los em sua formação continuada. [...] A 

Mestranda em educação e egressa PIBID/Biologia desenvolveu um grupo de estudos em 4 

encontros com bolsistas de ID, nos quais foram discutidos os temas avaliação e professor 

reflexivo. A Mestranda em educação e egressa PIBID/Biologia participou como mediadora 

do grupo de trabalho "Relação professor - aluno" no III Encontro do PIBID. Além disso 

ocorreu a realização de um trabalho monográfico de uma acadêmica do curso de Ciências 

Biológicas Licenciatura com os egressos do PIBID de 2014, referente a suas experiências 

no projeto e concepções sobre a abordagem didático metodológica CTS. Esse trabalho será 

socializado com a equipe do subprojeto a fim de repensar novas ações. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

RSp3-02 Acompanhamento e avaliação dos bolsistas de supervisão e de iniciação à docência 

mediante: 1) participação nas atividades propostas pelos coordenadores; 2) elaboração dos 

materiais didáticos e trabalhos científicos; 3) apresentação e discussão de propostas no 

grupo de estudos; 4) cumprimento da carga horária relativa ao projeto; 5) questionários 

aplicados aos participantes durante o desenvolvimento das atividades; 7) análises das 

áudio-gravações das reuniões realizadas [...]. Outra forma de acompanhar os trabalhos 

realizados é por meio da reunião semanal do grupo de estudos, no qual são apresentadas e 

discutidas as atividades realizadas pelos acadêmicos e alguns estudos dirigidos são 

realizados. 

C4.1 
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RSp3-03 Desenvolvimento de um minicurso (oficina) com os participantes do PIBID para trabalhar a 

expressão oral/escrita dos mesmos. 

C4.1 

C4.2 

RSp3-04 Articular com as outras licenciaturas a realização de seminários dentro da instituição 

envolvendo os participantes dos diferentes subprojetos PIBID e demais alunos das 

licenciaturas para que haja maior integração entre as mesmas. 

C4.1 

C4.5 

RSp3-05 Acompanhar, refletir e intervir no andamento do projeto. Os bolsistas preencheram   

também uma ficha de reflexão sobre suas atividades, o que propiciou a reflexão da equipe 

do subprojeto. 

C4.1 

C4.4 

RSp3-06 Realizar a implementação dos módulos didáticos. Desenvolvimento das atividades 

pedagógicas com alunos da educação básica enfocando as áreas biológicas, sociais, 

tecnológicas, saúde e ambiente. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp3-07 Foi publicado um livro referente as atividades realizadas no subprojeto anterior. Além disso 

foram elaborados capítulos de livros em outros livros do PIBID institucional. 

C4.1 

C4.5 

RSp3-08 Houve a criação de um blog do PIBID Biologia. Também está sendo construído um material 

de apoio ao professor, no qual estarão inclusos todos os Módulos Didáticos elaborados. 

C4.1 

C4.3 

RSp3-09 Organização de um grupo de estudos com os alunos de iniciação à docência e os    

professores supervisores com objetivos de promover: 1) reflexão orientada da prática 

pedagógica; 2) realização de leituras de textos científicos da área para fundamentar as 

reflexões sobre a prática pedagógica e a elaboração de trabalhos escritos a fim de serem 

publicados em diferentes meios de comunicação (por exemplo: anais, livros, revistas 

científicas); 3) apresentação e discussão pelos licenciandos das estratégias planejadas para 

o trabalho em sala de aula, a fim de aperfeiçoar a oralidade dos mesmos. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

 

 

RSp3-10 Grupo de estudos. Discutimos a fundamentação teórica CTS (Ciência, Tecnologia e 

Sociedade) que nortearia o desenvolvimento dos módulos didáticos. Também houve uma 

discussão sobre estratégias e recursos didáticos, a qual foi aprofundada com apresentações 

dos bolsistas de iniciação à docência acerca desses temas. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

RSp3-11 Grupo de estudos. Em seguida, a partir de temáticas de interesse da escola e dos alunos 

foram elaborados, pelos acadêmicos, módulos didáticos com a abordagem CTS entre os 

meses de março a dezembro. Esses módulos foram apresentados e discutidos no grupo de 

estudos antes da sua aplicação. A discussão visava sugestões e adequações dos módulos 

produzidos. Esses módulos estão sofrendo adequações para a publicação como um 

C4.1 

C4.2 

C4.3 
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material de apoio para o professor. 

RSp3-12 Os módulos didáticos foram implementados nas escolas entre os meses de julho a 

dezembro, sendo as atividades dos módulos registradas em áudio e mediante diferentes 

instrumentos, tais como questionários, relatórios, cartazes, entre outros. Houve ainda outra 

discussão em dezembro sobre a abordagem CTS, utilizando a leitura inicial como 

fundamentação. Essa atividade teve o objetivo de iniciar uma reflexão sobre o 

desenvolvimento dos módulos didáticos produzidos. [...]. Os módulos depois de 

desenvolvidos foram apresentados no grupo e subsidiaram a reflexão para a prática 

docente. A reflexão na apresentação dos módulos foi orientada por um roteiro. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp3-13 Inserir os alunos em atividades de docência na escola, com intuito de oportunizar a vivência 

dos mesmos em todos os momentos do trabalho pedagógico: elaboração do projeto político- 

pedagógico, planejamentos, regência conjunta de classe, avaliação, conselho de classe, 

entre outros. Inicialmente os acadêmicos bolsistas fizeram o reconhecimento do ambiente 

escolar, analisaram o Projeto Político Pedagógico da Escola, refletiram sobre o Plano de 

Trabalho Docente com o professor supervisor e observaram aulas dos professores 

supervisores que os acompanhariam nas atividades. Essas atividades foram subsidiadas 

por uma ficha elaborada pela equipe de orientação do projeto. Também foram analisadas e 

discutidas as Diretrizes Curriculares do Paraná de Ciências e Biologia. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp3-14 Levantamento das problemáticas locais que tenham um cunho social para realizar 

planejamentos de conteúdos curriculares que sejam significativos para o contexto do aluno 

e de temáticas que contribuam para entender a relação entre Ciência, tecnologia e 

Sociedade. A   partir de temáticas de interesse da escola e dos alunos foram elaborados 

pelos acadêmicos módulos didáticos com a abordagem CTS. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp3-15 Ministrar palestra. Ministração de uma palestra, pelas bolsistas sobre como fazer um 

resumo. A palestra teve duração de 45 minutos e foi ministrado à quatro turmas do Colégio. 

[...] 

C4.1 

C4.3 

RSp3-16 Os bolsistas acompanharam o professor supervisor e os alunos em uma visita ao teatro 

municipal de xxxx Centro Cultural xxxx, na qual assistiram a uma peça teatral. 

C4.1 

C4.4 

RSp3-17 [...] Envolvimento dos PIBIDianos em uma Mostra Aventura do Conhecimento (MAC) e em   

uma visita técnica ao Zoológico Municipal de xxxx. A experiência foi importante para terem 

contato com atividades extraclasse realizadas pelas escolas. 

C4.1 

C4.4 

RSp3-18 Planejar as atividades para os módulos didáticos. Construção de um plano de atividades a 

partir da realidade levantada e das vivências dos alunos de iniciação à docência na escola. 

O plano de atividades deveria contemplar modalidades e recursos didáticos, tais como: 

debates, painel integrado, seminários, simulações didáticas, fórum de discussões, vídeos, 

C4.1 

C4.2 

C4.3 



402 
 

 

elaboração de materiais didáticos, entre outros; referentes aos conteúdos de Ciências e 

Biologia. 

RSp3-19 [...] Elaboração de Módulos Didáticos com enfoque CTS sobre as problemáticas levantadas. 

Para que os acadêmicos pudessem ter um melhor direcionamento a equipe orientadora do 

projeto elaborou um modelo para elaboração dos módulos didáticos. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

RSp3-20 Apresentação de trabalhos (resumo, resumo expandido, artigos, oficinas) em eventos 

técnico científicos da área de Educação em Ciências e Biologia com resultados teórico 

práticos da efetivação do subprojeto. Para tanto o aluno teve auxílio nas passagens e 

diárias de acordo com os recursos de custeio do subprojeto. 

C4.1 

C4.5 

RSp5-01 Dirigir as estratégias e recursos a serem desenvolvidos. Levantamento das características 

físicas e sócio econômicas da escola e do público a ser atingido. Diagnóstico sócio 

educacional. 

C4.1 

RSp5-02 Descrever e acompanhar as atividades mensais. Relatório individual detalhado e 

documentado sobre as atividades desenvolvidas na escola pelos acadêmicos bolsistas. 

Dossiês. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

RSp5-03 Organizar e acompanhar atividades desenvolvidas. Os membros das equipes (aluno 

bolsista, supervisor e coordenador de área) reunem-se semanalmente para preparar e/ou 

acompanhar as atividades nas escolas. 

C4.1 

RSp5-04 Apresentar e discutir temas educacionais. Em grupos, os acadêmicos bolsistas apresentam 

oralmente o resultado de um estudo sobre um tema educacional (Estatísticas de 

professores no Brasil) escolhido coletivamente. 

C4.1 

C4.2 

RSp5-05 Divulgar ação do PIBID nas escolas da educação básica. Relato textual de atividade de 

valorização do trabalho escolar, desenvolvida pelos alunos de educação básica. Nota de 

divulgação em espaço virtual. 

C4.1 

RSp5-06 Divulgar e valorizar os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes da educação básica em 

ações do PIBID na escola. Exposição de fotos, trabalhos em maquete, jogos e desenhos 

produzidos pelos alunos das escolas da educação básica sob a orientação e 

direcionamento dos acadêmicos bolsistas PIBID em evento aberto ao público.  

C4.1 

RSp5-07 Reconhecimento da estrutura escolar, dos alunos, das relações aluno-aluno, professor-

aluno, professor-professor e equipe pedagógica. Plano de ação por equipe (Escola) I 

Semestre. Tema gerador 2014" PIBID na Copa". 

C4.1 

RSp5-08 Através do projeto PIBID no Concurso Cultural entre os alunos para Copa, buscou-se 

desenvolver com os alunos atividades referentes a impactos ambientais possivelmente 

C4.1 
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ocasionados pelo acúmulo de lixo, construção de estádios e etc.. Buscou-se também 

trabalhar as relações ecológicas, os 3 Rs da sustentabilidade e o histórico biológico do 

mascote da Copa (Fuleco). Desenvolveu-se também um concurso cultural no qual buscou-

se desenvolver a autonomia de expressão e pensamento crítico dos alunos.  

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp5-09 Preparar as ações da prática educativa em higiene e saúde. Levantamento bibliográfico 

para o desenvolvimento das ações para o segundo semestre referentes a higiene e saúde. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

RSp5-10 No segundo semestre foi desenvolvido o projeto Higiene e Saúde onde os alunos foram 

convidados a conhecer e discutir sobre os hábitos higiene pessoal. No mês de agosto 

trabalhamos higiene pessoal, através de intervenções em sala de aula, grupos de alunos 

estudaram diferentes abordagens relacionados a um tema principal (saúde bucal).  Para 

complementar as     ações, um grupo de acadêmicos de odontologia da xxx proferiu uma 

palestra sobre higiene bucal. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp5-11 Setembro e outubro. Durante este mês o enfoque foi dado nas parasitoses humanas e as 

relações com os hábitos de higiene. Através de intervenções em sala de aula fizemos 

estudos de casos, aulas práticas com massinhas, gincana, buscando trabalhar as diferentes 

parasitoses recorrentes na cidade de xxxx. Para complementar a professora doutora xxxx 

de Parasitologia da xxxx foi convidada para uma intervenção com aula prática e exposição 

de materiais sobre as parasitoses trabalhadas anteriormente.  

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp5-12 Jogo intitulado "Foca na água" realizado no mês de agosto de 2014. Com o enfoque no 

assunto água trabalhado com duas turmas de 6º ano. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp5-13 Oficina sobre Paulo Leminski realizada no mês de agosto de 2014, quando os alunos 

tinham diversas palavras de um poema específico do autor e criariam suas versões. Oficina 

Ciência e Arte (poesia). 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp5-14 Atividade de RPG desenvolvida em setembro sobre Meio Ambiente (6º série). C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 
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RSp5-15 Introduzir o tema animais em extinção e seus habitats. Instruir os alunos para um mundo 

mais sustentável e alertá-los sobre extinção, principalmente o Tatu Bola da Caatinga. 

Materiais didáticos: quebra-cabeça, desenhos e maquete em argila do "Tatu Bola". 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp5-16 Levar os alunos para observação em ambiente virtual e natural, comparativa. Saída de 

campo virtual e presencial para o entorno da Escola e Parque Estadual de Vila Velha. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp5-17 [...] Desenvolvimento de atividades no contra turno, do Programa Mais Educação no Projeto 

horta. Plantio de várias verduras que quando maduras eram distribuídas aos alunos ali 

presentes. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp5-18 Outubro ocorreu a Gincana Cultural, com a participação de um membro do Grupo de 

Escoteiro. Houve também a apresentação do planetário para que todos os alunos da escola 

conhecessem mais sobre o universo. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp5-19 Observações   de   aulas   da   professora, auxílio em práticas laboratoriais e dinâmicas. 

Conhecimento sobre os materiais do professor, dinâmica das avaliações, correção de 

trabalhos, livro de chamada. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp5-20 Desenvolver habilidades de redação e descrição, organização de ideias e teorização a partir 

da prática docente. Relato de experiências a partir da prática docente com os alunos do 

ensino fundamental. Artigos para apresentação em eventos. 

C4.1 

C4.2 

C4.5 

RSp5-21 Palestras sobre cidadania, documentação, papel do aluno como cidadão, caderneta do 

adolescente, apresentação sobre o ciências sem fronteiras. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 
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RSp5-22 Desenvolver criatividade, habilidades para trabalho em equipe, diferentes maneiras de 

expressões. Construção coletiva de peça teatral sobre verminoses, como atividade didático-

pedagógica lúdica. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp6-01 Grupo de estudos. Subsidiar a formação inicial e continuada de professores e bolsistas, 

aproximando o grupo de novas perspectivas educacionais, como o Ensino por Investigação 

e a perspectiva CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Durante o ano de 2015, deu-se a 

continuidade de reuniões semanais para estudos, reflexões e discussão de aportes teóricos 

e metodológicos sobre o processo de ensino e tópicos específicos de Ciências. Algumas 

das discussões do grupo foram balizadas por apresentação de seminários dos bolsistas e 

professores, os quais direcionaram a realização das atividades nos encontros. Destaca-se, 

ainda, que além dessas reuniões na universidade, os bolsistas realizaram encontros em 

cada escola, com os supervisores, para planejamento das atividades. Além disso, os 

bolsistas receberam orientações semanalmente para elaboração de artigos. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

RSp6-02 As atividades desenvolvidas no grupo de estudos possibilitaram congregar a formação 

inicial com a formação continuada de professores por meio da participação conjunta de 

estudos teóricos, reflexões, discussões e troca de conhecimentos. A realização dessas 

atividades auxiliou na elaboração e desenvolvimento de sequências didáticas, do 

planejamento e elaboração de oficinas, de aulas de reforço, de atividades práticas e 

investigativas, possibilitando a familiarização dos participantes com a área de pesquisa em 

ensino da ciência, despertando maior interesse pela atividade docente e perspectiva de 

realização de pós-graduação nesta área. O grupo de estudos também propiciou o 

desenvolvimento de senso crítico e habilidades dos bolsistas (oralidade, organização de 

apresentação, preparação de experimentos, postura investigativa em sala de aula, etc.) de 

iniciação à docência; abertura para discussões sobre a formação docente na atualidade e o 

acompanhamento das atividades por meio de seus relatos e reflexões. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

RSp6-03 Auxiliar o professor supervisor, buscando trazer para a sala de aula recursos e métodos 

alternativos. Alguns integrantes do projeto colaboraram com aulas práticas ajudando os 

professores supervisores, essas atividades normalmente marcaram o início da atividade do 

professor em formação inicial no programa. Como por exemplo durante a aula de 

visualização de células em microscópio. [...]. Contribuiu na familiarização dos bolsistas de 

Iniciação à Docência (ID) com os alunos das turmas atendidas, bem como na organização 

de situações de ensino que envolvem situações práticas investigativas. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp6-04 Proporcionar condições que auxiliem os alunos que apresentam dificuldades na disciplina 

de Ciências, para auxiliá-los na compreensão de conceitos científicos, utilizando-se de 

metodologias diversificadas. Foram abordados os conceitos científicos, priorizando as 

C4.1 

C4.2 
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dúvidas e defasagens dos alunos de 7° e 8° anos do Ensino Fundamental II, por meio de 

leituras e discussões de texto, recursos audiovisuais, modelos didáticos, jogos didáticos, 

modelos anatômicos e resolução de atividades elaboradas pelos bolsistas. [...] 

C4.3 

C4.4 

RSp6-05 Elaboração e desenvolvimento de oficinas pedagógicas. Auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem, por meio de estudos de temas atuais, não efetivamente contemplados nas 

aulas de Biologia, possibilitando a construção e aplicação de conceitos científicos em 

contextos da realidade. Estimular o interesse com a ciência trazendo temas cotidianos e 

eletivos de uma forma contextualizada. Proporcionar ao educando a oportunidade de 

desenvolver atitudes de cooperação e respeito ao outro na realização de atividades nas 

oficinas de Astronomia e Sexualidade, interagindo com os colegas de turmas diferentes, 

para desenvolver o processo de compreensão sobre fundamentos científico-tecnológicos e 

melhorar seu aprendizado. Estimular, nos bolsistas, formas alternativas de trabalhar 

terminados conteúdos de maneira investigativa e lúdica por meio de aulas práticas ou por 

meio de recursos em aulas em sala. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp6-06 Elaboração e desenvolvimento de oficinas pedagógicas. As oficinas tiveram temas variados 

e os alunos tinham liberdade de escolher qual oficina assistir. Cada oficina foi realizada 

duas vezes pela manhã, isso permitiu aos alunos participar de duas delas. Os temas foram: 

Insetos, Sistema Cardiovascular, Infecções do Cotidiano, Raias e Tubarões e Os Sentidos 

Humanos. Para a escolha dos temas realizou-se a investigação das necessidades e 

interesses dos estudantes e professores de Ciências da escola. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp6-07 [...]. As atividades planejadas e desenvolvidas nas oficinas proporcionaram uma maior 

interação e troca de conhecimentos entre os acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas e 

os alunos da escola, além de uma aprendizagem significativa na apropriação de 

conhecimentos científicos por meio do uso de metodologias diversificadas. A aula, na 

modalidade de sequência didática, possibilita ao bolsista uma aproximação com o dia-a-dia 

escolar. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp6-08 [...] O desenvolvimento de sequências didáticas é fundamental ao programa, pois 

possibilitam aos professores em formação inicial experiências em sala e beneficia os alunos 

das escolas participantes com aulas diferentes. As atividades desenvolvidas durante as 

sequências também poderão ser utilizadas pelo corpo docente efetivo da escola, 

aumentando ainda mais o impacto social do projeto. 

C4.1 

C4.4 

RSp6-09 Incentivar a elaboração de recursos didáticos-pedagógicos que possam auxiliar os bolsistas 

e professores regentes na condução das aulas. [...] A elaboração de materiais didáticos 

ajuda os participantes do projeto a adquirirem experiência e auxilia os alunos das escolas 

ao propiciar um material diferente e mais próximo do planejamento das aulas, sendo 

complementar ao livro didático. Em alguns casos devido a insuficiências de disponibilidade 

do livro didático os materiais desenvolvidos pelo PIBID eram os únicos materiais de estudo 

C4.1 

C4.3 

C4.4 
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disponíveis aos alunos. 

RSp6-10 Estimular a participação, apresentação e publicação de resumos e artigos em congressos e 

eventos científicos. Os professores em formação inicial aplicaram uma aula investigativa 

experimental no período de junho a setembro, as quais possibilitaram a elaboração de um 

artigo científico. 

C4.1 

C4.5 

RSp6-11 Oportunizar aos acadêmicos bolsistas o levantamento da estrutura física, administrativa e 

pedagógica das escolas participantes do projeto, bem como vivenciar a realidade escolar 

por meio da observação e participação em situações de ensino e aprendizagem nas turmas 

dos professores supervisores e reconhecimento do PPP da escola. A inserção dos 

acadêmicos bolsistas nas escolas em forma de ambientação possibilitou: 

- Conhecer as condições estruturais das escolas envolvidas no projeto (existência de 

biblioteca, laboratórios, pátio e quadras); 

- Levantar a organização pedagógica e administrativa das escolas; 

- Familiarizar com funcionários, professores e normativas institucionais; 

- Vivenciar a realidade escolar por meio da observação e participação em aulas dos 

professores supervisores; 

- Vivenciar a realidade escolar por meio de encontros de estudos de professores, reuniões 

com a comunidade e nos recreios. 

C4.1 

C4.4 

RSp6-12 Matriz reflexiva das oficinas. Refletir sobre a ação docente após a realização das oficinas. 

[...]. Oportunizou a reflexão sobre a ação do professor durante o ato educativo: conteúdo, 

métodos e objetivos de ensino, conhecimentos e capacidades a serem desenvolvidas nos 

alunos, fatores relacionados a aprendizagem no processo de avaliação e a razão do ser 

professor. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp7-01 Atividades de Organização e Preparação: Apresentação dos bolsistas à comunidade 

escolar. Reunião com docentes, equipe administrativa e responsáveis pelos alunos com a 

finalidade de apresentar os bolsistas e os objetivos do projeto. 

C4.1 

RSp7-02 Atividades de Formação da Equipe/Planejamento: Reuniões de planejamento; Cursos, 

minicursos e oficinas; Desenvolvimento e testagem de material didático; Elaboração de 

manuais e roteiros; visitas a espaços e eventos culturais. Reuniões semanais com todos os 

bolsistas, onde cada um expõe o que foi realizado na escola na semana anterior, sugere 

atividades e práticas e testagem de outras. Reuniões mensais para trocas de experiências 

entre os supervisores e bolsistas. Que todos pudessem compreender o que se passava em 

cada contexto escolar. Orientação quanto a atividades que possam ser realizadas em cada 

conteúdo de Ciências, organizando um cronograma de atividades e oficinas a serem 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 
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apresentadas e discutidas para as próximas reuniões. Elaboração de roteiros de aulas 

práticas de acordo com o conteúdo que será ministrado. Elaboração de roteiros para visitas 

a espaços de educação não formal, tais como o Planetário, a Mata dos Godoy, ao Museu de 

Ciência e Tecnologia e Museu de Anatomia da xxxx.  

RSp7-03 Como as reuniões acontecem semanalmente, é feito um feedback para troca de ideias entre 

os pares, objetivando observar a viabilidade de cada prática e sua importância para o 

ensino e a aprendizagem, e o que se percebe é o quanto são necessários e importantes 

estes momentos. Os bolsistas relatam que saem das reuniões abastecidos de muitas ideias 

e sugestões e confiantes em aplicá-las no cotidiano da escola. Trocas de experiências. 

Cada supervisor faz uma exposição das atividades realizadas na escola e espera por 

sugestões dos participantes de outra escola. [...] 

C4.1 

C4.4 

RSp7-04 Os alunos foram convidados a conhecer e organizar os espaços para o ensino de Biologia.  

Foi possível observar os animais preservados em álcool e outros métodos, identificá-los

 e classificar em classes ou filos, sendo possível discutir em momentos posteriores 

com os alunos da escola. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp7-05 Observação de aulas teóricas e práticas de Biologia e relato dessa experiência em grupo de 

estudo na Universidade. 

C4.1 

RSp7-06 Montagem e aplicação de pré-teste sobre Biologia Celular, Genética, Biologia Vegetal, 

Sexualidade, Bioética e Biossegurança e Biotecnologia. As diversas formas de 

apresentação de pré-testes propostos pelos alunos do PIBID, possibilitaram identificar os 

conhecimentos prévios dos estudantes sobre cada assunto elencado, de acordo com a série 

escolar. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp7-07 Os alunos bolsistas foram subdivididos em grupos de quatro a cinco alunos para estudar e 

selecionar material para propor oficinas temáticas nas escolas (turno ou contra turno das 

aulas). 

C4.1 

RSp7-08 [...]. Os estudantes observaram e propuseram o estabelecimento de Jardim Botânico e 

Horta Escolar. As atividades deveriam ser realizadas com os alunos da escola. Foram 

propostas aulas práticas, desde o plantio de sementes e mudas, até a produção de 

sementes. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp7-09 Jogos de perguntas e respostas e o uso de imagens foram utilizados   para   abordagem   

dos temas de Biologia Celular e Zoologia. Também foi adaptado um jogo composto de um 

tabuleiro com casas a serem percorridas, uma tabela com informações sobre sangue. De 

uma maneira lúdica, os alunos conseguiram memorizar as características das classes de 

C4.1 

C4.2 
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vertebrados e seus representantes. A partir do jogo de cartas foi possível relacionar 

similaridades e diferenças entre os grupos de animais. No jogo sobre tipagem sanguínea, foi 

possível abordar grande quantidade de conteúdo e discutir conceitos específicos, o que 

seria bastante monótono se fossem realizados no caderno. 

C4.4 

RSp7-10 Foram realizadas, no contra turno das aulas, uma oficina com aulas teóricas e práticas 

sobre Biologia Celular, no laboratório da escola. Foi montado um material na forma de 

apostila para ser utilizado pelos alunos. Além de observações microscópicas, foram 

trabalhadas maquetes e discussões de vídeos. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp7-11 Em todas as escolas envolvidas no projeto foram oferecidas oficinas sobre o tema Biologia 

Vegetal. A principal atividade foi a montagem de um terrário por parte dos alunos da escola. 

Sob orientação dos estudantes PIBID, os alunos da escola montaram terrários, colocando 

pedras, areia, terra, matéria orgânica e plantas, umedecer e lacrar o aquário com filme de 

PVC, assim foi possível observá-lo ao longo do tempo. Durante o segundo semestre 

escolar, os alunos observaram e fizeram anotações sobre as modificações ocorridas no 

meio e nas plantas do terrário. Além disso houve a dissecção de flores com o intuito de 

observar a anatomia e relacionar com a fisiologia da reprodução vegetal. Foram propostas 

também atividades práticas sobre a fotossíntese e o efeito estufa. Houve grande impacto 

nas questões relacionadas com a aprendizagem do tema. As atividades foram ofertadas de 

acordo com os conhecimentos prévios dos alunos da escola. Os terrários foram montados 

em grupos e com o passar de diversas semanas foram sendo observadas mudanças, com 

algumas plantas se desenvolvendo bem e outras morrendo, e mofo surgindo. Foram feitas 

conclusões dos motivos de tais acontecimentos. Na atividade sobre fotossíntese foi         

possível observar cloroplastos em microscopia óptica. Por meio dos relatórios observa que 

os alunos compreenderam melhor quais são as etapas da fotossíntese, como ela ocorre   e   

quais as contribuições desse processo na manutenção de vida no planeta por meio de um 

debate com os alunos e os bolsistas.  

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.3 

C4.4 

RSp7-12 [...]. A oficina foi ofertada em contra turno das aulas, do contrário, foi ofertada em aulas 

especificas no próprio turno. Dentre as aulas selecionadas foram realizadas a extração de 

DNA de alguns frutos; confecção de maquete sobre o DNA; identificação da sensibilidade 

de cada aluno ao perceber ou não o gosto amargo do PTC (feniltiocarbamida). O   DNA dos 

frutos foi extraído e os alunos puderem perceber sua existência (ainda que de maneira 

macroscópica, sem visualizar a dupla hélice, como normalmente observam em esquemas). 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp7-13 [...]. A visita ao Museu de Anatomia foi realizada e com bastante surpresa e espanto os 

alunos puderam observar o corpo humano internamente, seus órgãos e reconhecer suas 

funções. O conhecimento corpo humano sempre atrai a atenção dos alunos. Dessa 

maneira, conhecê-lo, de uma maneira que nunca haviam observado internamente, é uma 

C4.1 

C4.2 
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forma muito eficaz de aprendizado. Da mesma forma, a visita ao Museu de Ciências da 

propiciou bastante envolvimento por parte dos estudantes da escola básica.  

C4.3 

C4.4 

RSp7-14 Comparar a velocidade dos seres vivos integrando com os conteúdos de Física e 

Matemática. Os alunos simularam uma competição entre si, correndo, e calcularam a 

velocidade de todos. Compararam com outros seres vivos e depois realizaram gráficos 

comparativos de suas velocidades. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp7-15 Elaborar mapas conceituais envolvendo os assuntos trabalhados no ano. [...]. O intuito     

principal foi alcançado pois os alunos perceberam que os assuntos interagem formando    

uma rede de conhecimento. 

C4.1 

C4.3 

RSp7-16 Atividades Formativas e Didático-Pedagógicas nas Escolas: Atividades artísticas: Atividades 

esportivas; Atividades experimentais; Atividades literárias; Clube de ciências, matemática; 

Confecção de mídia impressa; Construção de instrumentos musicais artesanais; Criação de 

grupos de expressão étnico-racial; Criação de laboratórios; Criação e desenvolvimento de 

recursos midiáticos/multimídia; Desenvolvimento, testagem e aplicação de material didático; 

Estimulo à produção de conhecimento matemático; Exposições, feiras, saraus, mostras e 

espetáculos; Gincanas e olimpíadas do conhecimento; Monitoria; Oficinas e workshops; 

Organização de acervo; Organização de cinema na escola; Organização de momentos 

filosóficos e sociológicos; Participação nas atividades de coordenação, gestão e 

planejamento escolar; Preparação de sala ambiente; Produção de programa de rádio; 

Valorização das fontes históricas da escola. [...] 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

C4.4 

RSp7-17 Atividades de Acompanhamento do Projeto: Avaliação do projeto; Produção de 

relatórios; Portfólios; Visitas aos subprojetos nas escolas. Durante as reuniões semanais 

são feitas avaliações quanto a cada atividade realizada. Houve a produção de portfólios em 

agosto de 2014. 

C4.1 

RSp7-18 Socialização dos Resultados: Apresentação de trabalho em evento no pais; Apresentação 

de trabalho em evento no exterior; [...]. Participação dos formadores em reuniões de 

trabalho; Publicação de livros, revistas e jornais em meio digital; Publicação de livros, 

revistas e jornais em meio impresso; Realização do Seminário Institucional de Iniciação à 

Docência (atividade obrigatória). 

C4.1 

C4.5 

RSp7-19 Postagem no blog das atividades realizadas, com sugestões de estratégias utilizadas nas 

escolas e atas das reuniões realizadas para maior socialização. 

C4.1 

C4.3 

RSp8-01 Planejamento e acompanhamento das ações específicas do subprojeto. Reunião com a 

equipe de bolsistas (ID, supervisores e coordenadores) para estudo teóricos-metodológicos, 

C4.1 
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de planejamento e pesquisa. Reconhecimento da teoria crítica em Educação Ambiental; 

em gênero e sexualidade; e em Educação em sexualidade; Método de pesquisa em 

Educação Ambiental e Educação em Sexualidade; Orientação para as Observações e 

Reconhecimento do ambiente escolar; Identificação das condições socioambientais dos dois 

municípios em que as escolas estão localizadas – Implicações do Índice de 

Desenvolvimento Humano para pesquisa e para o ensino. Reconhecimento da importância 

da formação inicial e continuada para potencializar o aprendizado dos graduandos e 

professores da rede pública da educação básica. 

C4.2 

C4.3 

RSp8-02 Reconhecimento e identificação das condições pedagógicas, estruturais e da rotina escolar 

por parte dos PIBIDianos. A estrutura física estava adequada, as questões pedagógicas 

pareciam submetidas aos aspectos administrativos, o que, ao PIBIDianos, deveria ser ao 

contrário; isto é o administrativo a serviço do pedagógico. Iniciou-se uma nova forma de ver 

a escola por parte deles superando em alguma medida a senso comum a respeito da 

instituição. 

C4.1 

RSp8-03 Atividades para a complementação da formação acadêmica. Reunião com os estudantes do 

PIBID para estudos da Língua Inglesa. Apropriação da língua inglesa pelos PIBIDianos em 

nível básico. Treinamento para confecção de blog. 

C4.1 

C4.2 

RSp8-04 Reconhecer os elementos da realidade escolar convertendo-os as informações em dados 

analisáveis para pensar a produção de conhecimento a partir da prática social no espaço 

escolar. 

C4.1 

RSp8-05 Aprofundamento teórico para pensar a prática por meio da teoria em educação ambiental e 

de gênero e os elementos importantes no espaço escolar. Os estudantes PIBIDianos em 

interação os professores da escola pública aprenderam a refletir sobre os problemas da 

escola e de como lidar com a teoria produzida na academia e o conteúdo escolar e pensar 

sua integração. 

C4.1 

C4.2 

C4.4 

RSp8-06 Reunião com a equipe de bolsistas (ID, supervisores e coordenadores) estudo e 

acompanhamento das ações em desenvolvimento, naquele momento, nas escolas. (outubro 

a dezembro/2014). 

C4.1 

RSp8-07 Produção de atividades e aulas integrando os conteúdos clássicos da ecologia com os 

pressupostos da educação ambiental crítica. 

C4.1 

C4.2 

RSp8-08 Produção coletiva entre professores da educação básica e os PIBIDianos integrando os 

processos fisiológicos e as implicações da qualidade do ar, poluição, efeito estufa e sua 

relação com o aquecimento global. Os PIBIDianos puderam compreender a íntima relação 

entre saúde pública, ambiente, e ações humanas com resultado da modelo de produção e 

consumo da sociedade contemporânea. 

C4.1 

C4.2 

C4.3 
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RSp8-09 Iniciação as atividades na escola. Os PIBIDianos trabalharam em conjunto assimilando as 

vantagens da elaboração em grupo. O trabalho coletivo possibilitou a experiência direta de 

planejamento de atividades integrando teoria e prática na práxis. 

C4.1 

C4.4 

 

RSp8-10 Realização de divulgações do subprojeto em eventos científicos. Participação dos bolsistas 

em evento.  

C4.1 

C4.5 

RSp8-11 Organização e realização de eventos. Participação na organização de evento internacional 

promovido pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação para a xxxx. 

C4.1 

C4.5 

RSp8-12 Divulgação das atividades do PIBID. Produção de um blog. Constituição de grupo em rede 

social: Facebook. 

C4.1 

RSp8-13 Atividades/ eventos na escola. Observação de aula com as supervisoras. 1) observações 

em sala de aula; 2) 08 horas de observação sobre o funcionamento da Semana Pedagógica 

na educação básica; 3) 14 horas de regência para apresentação da IES em sala de aula. 

Integração ecologia educação ambiental, sistemas e sua relação com aspectos 

socioambientais. 

C4.1 

C4.2 

C4.4 

 

 

 


